
Md. 588. Frum varp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 27. jún i 1921, um varnir gegn berklaveiki.

(E ftir  3. umr. í Ed.).

1. gr.

14. grein skal orða svo :
Berklaveikur sjúklingur getur fengið ókeypis vist eða styrk til vistar i 

heilsuhælum, sjúkrahúsum eða sumarhælum barna, e f hann eða sá, sem fram - 
færsluskyldan hvílir á, er svo efnum búinn, að ætla má, að hann mundi liða 
m ikið tjón á etnahag sinum eða jafnvel verða öreigi, ætti hann að standa 
straum af kostnaði þeim , er a f slíkri vist leiðir. T il  þessa kostnaðar telst einn- 
ig ly f og læknishjálp.

Nú  getur sjúklingur ekki fengið vist i sjúkrahúsi eða hæli, en er kom ið 
fy rir á öðru heim ili samkvæmt fyrirm æ lum  10. eða 13. greinar, og getur hann 
þá fengið ókeypis vist eða styrk til vistar, sje efnahag hans varið sem að ofan 
greinir. Sömu reglum skal fylgt um m eðg jö f barna, e f þau eru tekin heil- 
brigð að heiman samkvæmt fyrirm ælum  13. greinar.

Stjórnarráðið getur ákveðið, að berklasjúklingar i hressingarhælum 
fái ókeypis vist eða styrk til vistar þar. Það getur og eftir ástæðum ákveð- 
ið, að ljóslækningasjúklingar og aðrir berklasjúklingar, er dvelja utan sjúkra- 
húss, njóti sömu hlunninda að þv i er lækningakostnaðinn snertir.

A llu r sá kostnaður, er hjer er greindur, greiðist úr rikissjóði, en  sjer-



hvert sýslufjelag og hæjarfjelag greiði upp í hann g ja ld  til ríkissjóðs, er nemi 
2 krónum fyrir hvern heimilisfastan mann i lögsagnarumdæminu. Fari gjald 
þetta fram úr */s kostnaðar við berklavarnir, vegna sjúklinga þeirra, er dvöl 
áttu i hjeraðinu, skal endurgreiða úr ríkissjóði það, sem umfram verður. Enn- 
fremur greiði sjúkrasamlag fyrir m eðlim i sina áskilið gjald, sbr. 2. gr. Eindagi 
gjaldsins er 15. ágúst ár bvert.

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

Það er skilyrði fyrir þvi, að berklaveikir sjúklingar geti orð ið  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 ja fn fram t votta, að vist utan heim- 
ilis sje nauðsynleg. Nú á sjúklingur ekki lögheim ili hjer á landi, og skal þá 
efnahagsskýrsla hans gefín út a f hreppsnefnd eða bæjarstjórn þeirrar sveitar, 
sem hann dvelur í, þegar hann verður styrksþurfí.

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

Stjórnarráðið getur m eð reglugerð sett nánari ákvæði um læknisvott- 
orð um efnahagsskýrslur berklasjúklinga, svo og um skýrslur, vottorð og 
reikninga frá sjúkrahúsum, heilsuhælum og öðrum  lækningastöðum, og um 
annað það, er þurfa þykir til úrskurðunar i upphafi um styrkhæfi berkla- 
sjúklinga eða til úrskurðunar um framhaldsstyrk handa þeim.

2. gr.

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

samkvæmt lögum nr. 39, 11. jú li 1911, um sjúkrasamlög, og skal þá samlagið 
greiða upp i meðlagskostnaðinn */* hluta hans, þó ekki y fir  2 kr. á dag meðan 
meðlagstíminn varir, og ekki lengur en sjúklingur hefir 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, e f um kostnað a f ráð- 
stöfun samkvæmt 10. eða 13. gr. er að ræða.

3. gr.

Lög  nr. 44, 20. jún i 1923, um breyting á lögum nr. 43, 27. júni 1921, 
um varnir gegn berklaveiki, eru úr gildi numin.

4. gr.

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

texta Iaga nr. 43, 27. jún í 1921, og gefa þau út svo breytt.


