
Ed. 255. Frutnvarp

til laga um viðauka við lög nr. 38, 11. júli 1911, um  laekningaleyfi.

F lutningsm .: Jónas Kristjánsson.

1. gr.
Læknar skulu jafnan skila vikuskýrslum, sem af þeim eru heimtaðar,

á næstu póststöð eigi síðar en á mánudagskvöld i næstu viku.
M ánaðarskýrslum skal skila á næstu póststöð eigi síðar en sjö nótt- 

um  eftir mánaðamót.
Ársskýrslum skal skila eigi siðar en i febrúarlok næsta ár.
Fyrirspurnum  landlæknis um  heilsufar i simskeytum skal svara sam - 

dægurs eða á næturfresti.

2. gr.
Nú vanrækir læknir að senda fyrirskipaðar skýrslur i tæka tið, og get- 

ur þá dóm sm álaráðherra, eftir tillögum landlæknis, látið þann lækni sæta 
dagsektum, 5 kr. fyrir hvern dag, er líður fram yfir settan frest, sbr. 1. gr.

Þessar sektir má taka lögtaki og skal sektarfjeð renna í »Styrktarsjóð
ekkna og m unaðarlausra barna íslenskra íæknac.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



G r e i n a r g e r ð .

Það er angljóst, hversn áriðandi það er að hafa jafnan glógt yfirlit yfir 
sóttarfar i landinn.

Sama er nm  öll önnnr lönd, nm allan heim.
Þess vegna hefir heilbrigðisdeild (Health Section) þjóðabandalagsins gerst 

til þess að gefa ú t vikaskýrslur nm hættulegustu farsóttirnar (pest, kólern, bóln- 
sótt o. fl.), en einnig nm aðrar farsóttir, ef mikið kveður að þeim, t. d. innflú- 
ensnna nú i vetur. Fá þeir skýrslur til sin ú r öllnm rikjum  veraldar. Jafnaðar- 
lega koma út ankablöð af þessn viknblaði.

Ank þess gefur heilbrigðisdeildin út mánaðarrit nm allar farsóttir — nm 
allan heim. .

Öll þessi tím aril fæ jeg stöðngt send jafnóðnm  og þau koma út, og er 
það afarmikilsvert fyrir okkar land.

Árið sem leið tókst jeg á hendnr fyrir tilmæli þjóðabandalagsins, þrátt 
fyrir mikla erfiðleika hjer, að senda þvi m ánaðarskýrslur nm farsóttir á íslandi 
og láta vita oftar, ef eitthvað sjerstakt gerðist hjer á landi.

Jeg fæ nú nm hver m ánaðam ót stutt símskeyti frá öllnm hjeraðslækn- 
nm um farsóttir nndanfarinn mánnð.

En frá læknnm i Reykjavík ern nú heim taðar viknskýrslnr, og á hjer- 
aðslæknir að vinna nr þeim.

í vetnr hefir gengið innflúensnalda yfir alla Norðurálfu. Hefir Þb. skýrt 
nákvæmlega frá gangi veikinnar. Gat jeg frætt þá nm gang veikinnar hjer á landi, 
og fylgir bjer með brjef til m in frá xLeagne of Nationsc, sem ber þess vott, að 
fengnr þykir i þvi að fá skýrslur frá okkar litla landi.

Nú hefir mjer gengið ve), yfirleitt, að ná saman m ánaðarskýrslum  frá 
hjeraðslæknum úti nm land.

Hinsvegar kvartar hjeraðslæknir i Rvík sáran yfir þvi, hversu tregt gangi 
að ná skýrslnm  frá hinnm  mörgu læknum  bjer i bæ. Fer þetta versnandi. E r 
enn (2. aprildag) ókomin til min viknskýrsla fyrir viknna 17.—23. mars.

Meinið er, að i lögnm nr. 38 1911 eru engar sektir lagðar við því, ef 
læknar vanrækja að senda fyrirskipaðar skýrslur.

Þess vegna hefi jeg samið þetta frum varp. Hefi jeg þar haft til fyrirmynd- 
ar ný norsk lög (Lov av 29. april 1927, om lægers rettigheter og plikter). Einnig 
þar er ákveðið, að sektarfjenn sknli varið til styrk tar bágstöddnm  læknnm, eða 
ekkjnm og börnnm  látinna lækna.

Um 1. gr.
Frestir þeir, sem hjer ern settir, ern svipaðir þeim ákvæðnm , sem gilda 

i Noregi.
Um 2. gr.

1 Noregi er það »FyIkesmann« (am tm aður), sem getnr beitt sektnnnm.
Hjer ern engir amtmenn, og virðist einsætt, að dóm sm álaráðherra fari 

með þetta vald.



Hjer er sagt »getur<t, en ekki »skal«, því að stnndum  getnr staðið svo á, að 
lækni sje ekki nnt að senda skýrslu i tæka tíð, t. d. ef hann verðnr alvarlega veikur.

Styrktarsjóðnr sá, sem nefndnr er, var stofnaðnr 1926. Veit jeg, að nú 
stendnr til að leita staðfestingar á skipnlagsskrá hans.

Beiðist þess að fá brjef þjóðabandalagsins aftnr.

Landlæknirinn, Reykjavik, 2. apríl 1929. 

G. Björnson.


