
153. fr'ramvarp

til laga um  breyting á lögum  nr. 42, 31. m ai 1927, um  breyting á lögum  nr. 
43, 27. jún i 1921, um  varn ir gegn berklaveiki.

F lutningsm .: Ingvar Pálm ason.
Við 1. gr. :

1. Á eftir 5. m álsgrein kom i ný m álsgrein, svo h ljóðandi:
Peir sjúklingar, sem  eru að einhverju  leyti v innufæ rir, sku lu  skyldir j

til að taka þátt i þeim  störfum  á heilsuheilum , hressingarhæ lum  og sjúkra- :
húsum , sem  þeir að dóm i læ knis eru fæ rir um  að inna  af hendi. Yfir- 
læ knir ákveður borgun fyrir slik störf, enda gangi sú greiðsla að einhverju ; 
eða öllu leyti upp  í dvalarkostnað  sjúklingsins. Verði ágreiningur um  
kaup  eða annað , þá sker s tjó rnarráð ið  úr.

2. Við 6. m álsgrein:
Á eftir o rðunum  »hreppsnefnd eða bæ jarstjórn« kom i á báðum  stöð- 

um  í m álsgrein inni: og skattanefnd.
3. Á eftir 6. m álsgrein kom i ný m álsgrein, svo hljóðandi:

3. R jett er, að stjó rnarráð ið  nefni til sjerstaka læ kna, einn eða fleiri í 
hverjum  landsfjórðungi, til þess að m eta og gefa vottorð um  það, hvort 
sjúklingur þarfnist sjúkrahúss- eða hæ lisvistar og sje styrkhæ fur vegna 
sjúkdóm s sins. Skal til þess starfa velja þá læ kna, sem  ætla m á, að hafi 
besta þekkingu i þeim  efnum  og best tæki til slikra rannsókna.

S tjórnarráð ið  skal og kveða á um  það, hverjar Ijóslæ kningastofnanir ! 
taki til m eðferðar þá sjúklinga, e r ljóslækninga þurfa og styrks n jó ta  ú r  rik - 
issjóði. Það skal og sem ja fyrirfram , fyrir hálft eða heilt á r  í senn, við ljós- 
læ kningastofur og sjúkrahús um  kostnað allan  við dvöl og læ kningu styrk- ! 
hæfra sjúklinga.

G r e i n a r g e r ð .

F rum varp  þetta er flutt eftir ósk rík isstjó rnarinnar og sam ið að til-
h lu tu n  hennar. Fylgdi þvi eftirfarandi skýrsla:

»Kostnaðurinn við berklavarnirnar vex m önnum  mjög i augum, sem von- 
legt er, einkum fyrir þá sök, að hann fer sivaxandi.

Árið 1925 var greitt af almannafje til herklavarna . . . kr. 745366,21
af þvi greitt úr rikíssjóði . . . . kr. 533496,42

Árið 1926.... ........................................................................................— 824085,50
af þvi úr rikissjóði og Vifilsst.sjóðum kr. 533308,69

Árið 1927 ........................................................................................... — 951411,19
af því greitt úr rik issjó ð i.......................... kr. 860778,20

Samkvæmt þessu hafa árleg útgjöld til berklavarna vaxið um h. u. b.
100 þúsund krónur á ári á þessum þrem ur árum . Reikningur fyrir árið 1928 er



ósaminn enn, og skal engn nm það spáð, hvort berklakostnaðnr þess árs verði 
meiri eða minni en að nndanförnn.

En hver hefir svo orðið árangnrinn af öllnm þessnm kostnaði?
Eftir heilbrigðisskýrslnm að dæma, þá var tala berklaveikra (öll berkla- 

veiki) sem hjer segir:
' 1921 1922 1923 1924 1925 1926

Sjúklingar við árslok . . . 526 573 536 610 861 798
Dánir úr berklaveiki . . . 182 172 163 197 215 183

Sá galli er að vísn á skýrslnm þessnm, að þær ern bersýnilega rangar í 
vernlegnm atriðnm. T. d. vantar alveg skýrslnr fyrir öll árin ú r stærsta hjeraði 
landsins (Reykjavík); þar virðist ekki vera haldin nein berklabók, sem þó er 
fyrirskipað. En að því er ráðið verðnr af tölnm þessnm, fer berklaveiki sívaxandi 
i landinn, þrátt fyrir alt, sem gert er til að stemma stigu hennar, og alt það fje, 
sem til þess er varið.

En þótt þessu sje nn þannig varið, þá er enginn vafi á þvf, að berkla- 
varnalögin hafa gert mikið gagn og að miklu af þeim kostnaði, sem af þeim 
hefir leitt, hefir verið vel varið. Fyrst og fremst er það mjög sennilegt, að mun 
meira væri nm berklaveiki hjer á landi, ef litlar varnir hefðu verið við henni 
settar og fje til þeirra veitt af skornum  skamti. í öðru lagi verður þvi ekki 
neitað, að margir efnalitlir menn hafa þeirra vegna fengið mikla heilsnbót, og 
auk þess hljóta þan að hafa ljett mikilli byrði af sveitarsjóðunnm. Það dngir því 
ekki að kippa mjög að sjer hendinni með fjárframlóg til berklavarna meðan 
svona standa sakir. það, sem að ber að stefna, er að spara alt, sem nnt er að 
spara til framfærslu sjúklinganna, án þess að þeir missi neins f við það, og 
reyna að koma i veg fyrir, að berklavarnirnar verði einstöknm m önnnm  að 
fjeþúfn.

Að þessn stefnir frnmvarp þetta, einknm með því að hvetja ríkisstjórnina 
til að hafa sem best eftirlit með rekstri sjúkrahúsa og heilsnhæla og gera við 
þan fyrirfram samninga nm borgnn fyrir sjúklinga og með þvi að setja sjerstaka 
lækna til að meta styrkhæfi sjúklinga. Annars m nn frem nr þörf á auknu eftir- 
liti en stórfeldnm Iagabreytingum til þess að draga eitthvað ú r kostnaðinnm  við 
framkvæmd berklavarnanna«.


