
OS3. T illaga

til þ ingsályktunar um sk ipun  milliþinganefndar til þess að athuga og koma fram 
með tillögur um varnir gegn berklaveiki.

F lu tn ingsm aður: Magnús Pjetursson.

Alþingi ályktar að skora á stjórnina að skipa 3 lækna í milliþinganefnd 
til þess að rannsaka  á hvern  hátt  megi besl verjast berklaveikinni hjer á landi.

Nefnd þessi leggí síðan röks tuddar tillögur s ínar fyrir næsta þing, og þá 
sjerstaklega tillögur um þær breytingar á löggjöfinni, er h ún  telur nauðsynlegar í 
þessu efni.

ÁSTÆÐUR.

Læknaþing það, sem haldið var síðastliðið vor, hafði meðal anna rs  til 
um ræðu, hver ráð  skyldi upp taka, til þess að verjast og stem m a stigu fyrir 
þeim mikla vágesti, er tillagan nefnir. Voru m enn þ a r  á einu máli um að ekki 
mætti við svo búið standa, heldur yrði nú  að hefjast h an d a  og gera ti lraunir til 
að m inka m annfall það hið mikla, er árlega verður hjer a f  völdum  berklaveik- 
innar. Sigurður læknir Magnússon var málshefjandi á fundinum , og til skýringar 
fyrir þingmenn set jeg hjer smákafla úr  erindi hans, að mestu leyti orðrjetta.

»Baráttan við berklaveikina er óefað eittbvert örðugasta, en um leið 
mikilvægasta, viðfangsefni læ knanna íslensku. Berklaveikin er orðin næsta algeng 
hjer á landi. Eftir dánarskýrslum  presta og lækna fyrir árin  1913— 1916 deyja 
að meðaltali 155,6 menn á ári ú r  ým iskonar berklaveiki.

Þegar miðað er við alla dána, en þeir þó taldir frá, sem deyja a f  ókunn- 
um orsökum (og meðal þeirra er sennilega berklaveiki eitt dauðameinið, ekki 
síður en aðrir  sjúkdóm ar), þá deyr þannig hjer á landi næstum  sjöandi hver 
m aður úr berklaveiki, eða nákvæ m ar ákveðið, einn af hverjum 7,5. Ekki þykir 
mjer ólíklegt, að talsvert fleiri deyi ú r  berklaveiki en þessar tölur sýna, og þá 
e inkum  meðal ba rn a  og gamalmenna.

Nú eru auðvitað ekki með þessu ta ldar fram allar þær syndir, sem berkla- 
veikin hefir á baki sjer. Margir þeirra, sem deyja ú r  öðrum  sjúkdóm um , hafa ver- 
ið berklaveikir og um eittbvert skeið æfinnar óvinnufærir. Einnig m á  telja vafa- 
laust, að m argir þeirra, sem talið er sam kvæ m t skýrslunum  að dáið hafi ú r  ýms- 
um  farsóttum, svo sem kvefpest, mislingum og kíghósta, hafi í raun  og veru dá- 
ið úr berklaveiki, eða af því að þeir voru berklaveikir undir. — — ---------------—

í>á er löggjöfin. Lög um  varn ir  gegn berklaveiki þ a r f  að endurskoða og 
bæta. Sjerstaklega þarf  að bæta því inn í lögin, að styrk til veru á berklahæli 
eða spítala skuli ekki skoða sem fátækrastyrk, er rjettindamissi hafi í för með 
sjer. Sama ætti að vera um  styrk til berklaveikra foreldra til þess að koma fyrir 
barni. Það er fyrst og fremst ómannúðlegt, að styrkur, veittur sjúklingum, leiði til



rjettindatníssis, og í öðru lagi er það til stórtjóns fyrir þjóðfjelagið, að gera mönn* 
um  erfitt fyrir að vernda heilsu sina eða ná  henni aftur. Öll sóttvörn er dýr, en 
áreiðanlega er dýrara  að vanræ kja  hana , ekki síst þ a r  sem um  er að ræða al- 
varlegasta sjúkdóm  landsins«.

Þó jeg ekki hafi tekið bjer nem a örlitið brot ú r  erindi Sig. M agnússonar, 
þá hygg jeg það nægi til þess að vekja m enn til um hugsana um , að hjer er um  svo 
mikið alvöru- og þjóðvarnarm ál að ræða, að full ástæða er til að hefjast nú  þeg- 
ar h anda  á einhvern h á t t  af stjórn, þingi, læ knum  og almenningi.

Reyna m un  jeg að skýra málið betur, er til um ræ ðu  kemur.


