
E«l. 576. Frumvarp

til laga um  breyting á lögum nr. 43, 27. jún í  1921, um  varn ir  gegn berklaveiki.

(Eftir eina umr. í Nd.).

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

heilsuhælum, s júkrahúsum  eða sum arhæ lum  barna, ef hann eða sá, sem fram - 
færsluskyldan hvílir á, er svo efnum búinn, að ætla má, að hann  m undi liða 
mikið tjón á efnahag sinum  eða jafnvei verða öreigi, ætti hann að standa 
straum  af kostnaði þeim, er af slikri vist leiðir. Til þessa kostnaðar telst einn- 
ig lyf og læknishjálp.

Nú getur sjúklingur ekki fengið vist i s júkrahúsi eða hæli, en er komið 
fyrir á öðru heimili sam kvæ m t fyrirm ælum  10. eða 13. greinar, og getur hann  
þá fengið ókeypis vist eða styrk til vistar, sje efnahag hans varið sem að ofan 
greinir. Söm u reglum skal fylgt um  meðgjöf barna, ef þau eru tekin heil- 
brigð að heim an sam kvæ m t fyrirm ælum  13. greinar.

Stjórnarráðið getur ákveðið, að berklasjúklingar í hressingarhælum  
fái ókeypis vist eða styrk til vistar þar. f*að getur og eftir ástæðum ákveð- 
ið, að ljóslækningasjúklingar og aðrir berklasjúkiingar, er dvelja utan sjúkra- 
húss, njóti söm u h lunninda að þvi er lækningakostnaðinn snertir.

Allur sá kostnaður, er hjer er greindur, greiðist ú r  rikissjóði, en sjer- 
hvert sýsiuljelag og bæjarfjelag greiði upp i hann  gjald til ríkissjóðs, er nemi 
2 k rónum  fyrir hvern heimilisfastan m ann  í iögsagnarumdæminu. Fari gjald 
þetta fram úr */s kostnaðar við berkiavarnir, vegna sjúklinga þeirra, er dvöl 
áttu i h jeraðinu, skal endurgreiða ú r  rikissjóði það, sem um fram  verður. E nn-  
frem ur greiði sjúkrasamlag fyrir meðlimi sina áskilið gjald, sbr. 2. gr. Eindagi 
gjaldsins er 15. ágúst ár bvert.

Stjórnarráðið getur ákveðið hám ark 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 ú r  rikissjóði, að hreppsnefnd eða bæjarstjórn dvalarsveitar sjúk- 
lingsins sendi s tjórnarráðinu skýrslu um  efnahag hans. Skal hjeraðslæknir 
staðfesta skýrslu þessa eftir bestu vitund og jafnfram t votta, að vist utan heim- 
ilis sje nauðsynleg. N ú á sjúkiingur ekki lögheimili hjer á landi, og skal þá 
efnahagsskýrsla hans gefin út af hreppsnefnd eða bæjarstjórn þeirrar sveitar, 
sem hann  dvelur i, þegar hann  verður styrksþurfi.

U rskurðar  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 s júkrahúsum , heilsuhælum og öðrum  lækningastöðum, og um 
annað það, er þuifa þykir til ú rsku rðunar  i upphafi um  slyrkhæfi berkla- 
sjúkiinga eða til ú rsk u rð u n a r  um fram haldsstyrk handa þeim.

2. gr.
15. grein orðist svo:
Nú er sjúklingur fjelagi i sjúkrasamlagi, er ný tu r  styrks ú r  ríkissjóði 

sam kvæm t lögum nr. 39, 11. júli 1911, um sjúkrasamlög, og skal þá samlagið 
greiða upp i meðlagskostnaðinn */* hluta hans, þó ekki yfir 2 kr. á dag m eðan 
meðlagstíminn varir, og ekki lengur en sjúklingur hefir rjett til styrks sam - 
kvæmt lögum fjelagsins, enda láti samlagið berklaveika sjúklinga njóta söm u 
rjettinda og aðra  sjúklinga.

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

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

um varnir gegn berklaveiki, eru ú r  gildi n u m in /

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og kom a til fram kvæm da 1. jan . 1928 að 

þvi er snertir  greiðslu sýslufjeiaga og bæjarfjelaga upp  í berklavarnakostnað.


