
Nd. 684. Nefndarálit [165. mál)
um frv. til heilsuverndarlaga.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og þykir ástæða til að gera á því nokkrar breyt-
ingar, sem að sumu leyti eru formsbreytingar, en að nokkru efnisbreyting.

Formsbreytingarnar eru í því fólgnar að færa saman í eina grein (3. gr.) fyrir-
mælin um reglugerðarákvæði. Verða þá eftir í 2. gr. eingöngu ákvæðin um, hverjar
helztu heilsuverndargreinar séu. Þar er þó einnig gerð sú breyting á upptalningu
heilsuverndargreina, að áfengisvarnir eru taldar sem sérstakur liður heilsugæzlu,
en ekki flokkaðar undir geðvernd, eins og gert er í 9. tölul. 2. gr. eins og frv. er nú.

Breytingartillögur við 4. gr. miðast við það, að skýrt sé tekið fram það, sem til
var ætlazt með frv., sbr. greinargerð þess, að kostnaður vegna rekstrar heilsu-
verndarstöðvar skiptist til þriðjuriga milli sveitarsjóða, sjúkrasamlaga og ríkissjóðs
í þeim heilsuverndargreinum, sem heilsuverndarstöðvarnar fram til þessa hafa látið
til sín taka. Er það í samræmi við ákvæði 4. gr. I. nr. 64 1. des. 1944, en þau lög er
nú lagt til að nema úr gildi.

Um aðrar greinar heilsuverndar stendur áfram óbreytt, að sveitarfélögin skuli
leita samninga við sjúkrasamlögin um þátttöku þeirra í greiðslu kostnaðar, en
náist ekki samkomulag, úrskurði ráðherra um greiðslurnar. Eins og fram kemur i
greinargerð frv., byggist þetta á því, að verksvið stöðvanna kunni að víkka svo
mjög, að sjúkrasamlög telji sér verða ofþyngt með gjöldum, svo sem vegna heil-
brigðiseftirlits í skólum, kynsjúkdómavarna o. fl., en þeim hefur verið slíkt óvið-
komandi til þessa.

HelgJ og HV voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Helztu heilsuverndargreinar eru:
1. Mæðravernd.
2. Ungbarnavernd (0-2 ára barna) og smábarnavernd (2-7 ára barna).
3. Skólaeftirlit (heilsuvernd barna og unglinga á skólaaldri).
4. Tannvernd.
5. Íþróttaeftirlit (heilsuvernd íþróttaiðkenda).
6. Atvinnusjúkdómavarnir.
7. Berklavarnir .
8. Kynsjúkdómavarnir.
9. Áfengisvarnir.

10. Geðvernd.
ll. Almennar sjúkdómavarnir.
12. Aðstoð við fatlaða og vangefna.
13. Almennar þrifnaðarráðstafanir.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Ákveða skal í reglugerð, er sveitarstjórn eða sveitarstjórnir setja og ráð-

herra staðfestir, um starfsemi heilsuverndarstöðvar, til hverra heilsuverndar-
greina hún skuli taka og hversu hverja grein skuli rækja, og hvernig haga
skuli stjórn og umsjón heilsuverndarstöðvar undir yfirstjórn hlutaðeigandi
sveitarstjórnar eða sveitarstjórna.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Kostnaður af rekstri heilsuverndarstöðva, að því er tekur til heilsuverndar-

greina samkvæmt 1., 2., 7. og 9. tölulið 2. gr., skiptist að jöfnu á milli hlutað-
eigandi sveitarsjóðs eða sveitarsjóða, hlutaðeigandi sjúkrasamlags og ríkissjóðs.

Að öðru leyti, og þar sem kostnaður af rekstri heilsuverndargreina sam-
kvæmt 1. málsgr. verður ekki aðgreindur sérstaklega, fer um þátt sjúkrasam-
laga í greiðslu kostnaðar af rekstri heilsuverndarstöðva eftir samkomulagi
sveitarstjórna við sjúkrasamlögin. Ef samkomulag næst ekki um greiðsluna, er
ráðherra heimilt, að fenginni umsögn Tryggingastofnunar ríkisins og sam-
kvæmt kröfu hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða sveitarstjórna, að úrskurða, að
sjúkrasamlagið (sjúkrasamlögin) greiði allt að þriðjung eðlilegs rekstrarkostn-
aðar.

Nú taka gildi ákvæði almannatryggingalaga um heiIsugæzlu, og færast þá
greiðslur sjúkrasamlaga til heilsuverndarstöðva yfir á þá starfsemi.

Alþingi, 29. apríl 1955.
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