
!Wd. (il. fru m varp

til laga u m  b rey t in g  á lö gu m  nr . 13, 27. jú n i  1921, u m  v a rn i r  gegn berk laveik i.

F lu tn i n g s m . : S igur jón  Jó n sso n .

1. gr.
14. grein skal orða s v o :
Berklaveikur sjúklingur getur fengið ókeypis vist i heilsuhælum, sjúkra- 

húsum eða sumarhælum barna, ef hann eða sá, sem framfærsluskyldan hvílir 
á, er svo efnum búinn, að ætla má, að hann mundi líða mikið tjón á efna-
hag sínum eða jafnvel verða öreigi, ætti hann að standa straum af kostnaði
þeim, er af slíkri vist leiðir. Til þessa kostnaðar telst einnig lyf og læknishjálp.

Nú getur sjúklingur ekki fengið vist i sjúkrahúsi eða hæli, en er komið 
fyrir á öðru heimili samkvæmt fyrirmælum 10. eða 13. greinar, og getur hann 
þá fengið ókeypis vist, sje efnahag hans varið sem að ofan greinir. Sömu 
reglum skal fylgt um m eðgjöf barna, ef þau eru tekin heilbrigð að heiman  
samkvæmt fyrirmælum 13. greinar.

Stjórnarráðið getur ákveðið, • að berklasjúklingar i hressingarhælum
fái ókeypis vist þar. Það getur og eftir ástæðum ákveðið, að ljóslækninga-
sjúklingar og aðrir berklasjúklingar, er dvelja utan sjúkrahúss, njóti söm u  
hlunninda.

Allur sá kostnaður, er hjer er greindur, greiðist úr rikissjóði, en sjer- 
hvert sýslufjelag og bæjarfjelag greiði upp i hann gjald til rikissjóðs, er nemi 
2 krónum fyrir hvern heimilisfastan mann i lögsagnarumdæminu. Eindagi 
gjaldsins er 15. ágúst ár hvert.

Stjórnarráðið getur ákveðið hámark daggjalds sjúklinga þeirra, er að 
framan greinir, ef ástæða þykir til. Það getur og sett reglur um sundurliðun  
þeirra reikninga, er rikissjóður greiðir.

Það er skilyrði fyrir þvi, að berklaveikir sjúklingar geti orðið aðnjót- 
andi styrks úr rikissjóði, að hreppsnefnd eða bæjarstjórn dvalarsveitar sjúk- 
lingsins sendi stjórnarráðinu skýrslu um efnahag hans. Skal hjeraðslæknir 
staðfesta skýrslu þessa eftir bestu vitund og jafnframt votta, að vist utan heim - 
ilis sje nauðsynleg.

Úrskurðar stjórnarráðið síðan eftir þessum gögnum, hvort sjúklingur- 
inn sje styrkhælur og að hve miklu leyti.

2. gr.
15. grein orðist svo:
Nú er sjúklingur fjelagi i sjúkrasamlagi, er nýtur styrks úr rikissjóði 

samkvæmt iögum nr. 39, 11. júli 1911, um sjúkrasamlög, og skal þá samlagið 
greiða upp i meðlagskostnaðinn ’/s hluta hans, þó ekki yfir 2 kr. á dag meðan 
meðlagstíminn varir, og ekki lengur en sjúklingur hefír rjett til styrks sam-



kvæmt lögum fjelagsins, enda láti samlagið berklaveika sjúklinga njóta sömu 
rjettinda og aðra sjúklinga.

Ákvæði þessarar greinar taka þó ekki til þess, ef um kostnað af ráð- 
stöfun samkvæmt 10. eða 13. gr. er að ræða.

3. gr.
Lög nr. 44, 20. júni 1923, um breyting á lögum nr. 43, 27. júní 1921, 

um varnir gegn berklaveiki, eru úr gildi numin.
4. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1928.
Þá er lög þessi bafa öðlast staðfesting konungs, skal fella þau inn i 

texta laga nr. 43, 27. júni 1921, og gefa þau út svo breytt.

G r e i n a r g e r ð .
Með frumvarpi þessu er farið fram á, að sú breyting verði gerð á berkla- 

varnarlögunnm, að bæjarfjelög og sýsluQelóg greiði hjer eftir upp í berklavarnar- 
kostnaðinn 2 kr. fyrir bvern heimilisfastan mann í lögsagnarnmdæminu, en sam- 
kvæmt lögnm nr. 44, 20. júní 1923, er þetta gjald hámark þess, er hverri sýslu 
eða bæjarfjelagi ber að greiða. Hjer er samt um litla raunverulega breytingn að 
ræða, þvi að flestöll sýsln- og bæjarfjelög á landinu greiða nú og hafa greitt 
undanfarin ár hámarksgjaldið. Aftnr er hjer gert ráð fyrir, að rikissjóður greiði 
beint allan kostnaðinu, og losna sýslnfjelög og bæjarfjelög við að leggja út miklar 
fjárupphæðir, sem valdið hafa erfiðleiknm, þótt þær ættu að endnrgreiðast nr 
rikissjóði. Samfara þessu verður þá einuig sú breyting, að allir reikningar ganga 
nú beint til stjórnarráðsins og liggja nndir þess úrskurð. Gefst stjórnarráðinu 
við það tækifæri til þess að heimta alla reikninga vel snndurliðaða og fylgjast 
betur með i hverri einstakri greiðslu þessara miklu útgjalda, en á sfðasta lands- 
reikningi eru nú þessi útgjöld rikissjóðs komin yfir hálfa miljón króna.


