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nm frv, til laga nm breyting á lögnm nr. 38, 11. júlí 1911, nm lækningaleyfl.
Frá meiri hl. alUherjarnefndar.

Alisheijarnefnd heflr ekki orðið sammála nm frnmvarp þetta. Minni hl. 
nefndarinnar (JóhJóh) er á móli frv., en meiri hl. leggnr til, að það gangi fram.

Þvi hefir verið haldið fram til andmæla gegn frv. þessn, að með kvöð 
þeirri, sem það leggnr á læknakandidata, sé heft ntanför þeirra læknaefna, til 
framhaldsnóms erlendis, sem kvaddir verða til að inna stðrf af hendi samkvæmt 
frv. Telur meiri hl. nefndarinnar þessa ástæðn mjðg veigalitla, þvi frv. ákveðnr, 
að fnll lann sknli greidd fyrir þan störf, sem þeim yrðn falin. Monn margir 
læknanemar vera þann veg efnnm búnir að afloknn prófi, afi þeim kæmi vel að 
geta nnnið sér inn nokknrt fé strax að prófi loknu og nm leifi fengið æfingn í 
lifsstarfi sínn. Þó að ntanför frestaðist nm eitt ár, virðist það ekki ætti að valda 
mikln tapi fyrir hlntaðeigendnr, þa r sem flestir lúka námi tiltölnlega nngir, og 
ætti því framtið þeirra sem lækna að vera jafntrygg, þó þeir legðn eitt ár í 
þjónnstn rikisins. Enda telnr meiri hl. þafi rétt, að þeir kandidatar, sem heffin 
á þennan hátt nnnið fyrir þjóðfélagifi, gengjn fyrir öðrnm nmsækjendnm nm 
styrk til utanfarar, og leggnr meiri hl. sérstaklega mikla áherzln á þetta atrifii.

Þá hefir þvi og verið haldið fram, að læknanemar afi afloknn prófi 
hefðn ekki fjárráð til að kanpa nanðsynleg læknisáhöld og lyfjabirgðir og að 
óhæfa væri að skylda þá til þess, þar sem gera mætti ráfi fyrir, að þeir gegndn 
ekki þessn starfi nema i bili. Viðnrkennir meiri hl., að i snmnm tilfellnm 
hefir þessi mótbára við nokknr rök að styðjast, t. d. þar sem nm læknisbérað 
er að ræða, sem læknir hefir flntt úr og engin áböld ern þvi til, sem hægt væri 
að fá til notknnar. En meiri hl. Htnr svo á, að f þeim hérnðnm, sem örðngast 
er afi fá lækna og sem gera má ráfi fyrir afi oft þyrfti að neyta ákvæfia frv. 
þessa, ef að lögnm yrði, til þess afi hægt væri að fnllnægja kröfn og þörf ibú- 
anna nm viðnnandi læknishjálp, þá væri það sjálfsagt, að rikifi legði til lækn- 
ingaáhöld og lyQaforða, þvi að með þvi móti yrfii oft léttara að fá menn til að 
gegna þar læknisstörfnm og siðnr hætt við, afi héraðsbúar þyrftn langtimnm 
saman að búa vifl fjarlæga eða enga læknishjálp. Treystir meiri hl. heilbrigðis- 
stjóm landsins til ráðstafana þeirra nm þetta atriði, sem við framkvæmd lag- 
anna sýndn sig að vera nanðsynlegar.

Þá breytingn finnnr meiri hl. ástæðn til að gera á frv., að stytta þann 
tíma, úr tveimnr árnm niðnr i sex mánuði, sem rikisstjórninni er heimilt að 
krefjast, að kandidatar taki að sér störf i þágn hins opinbera að afloknn prófi. 
Leggnr meiri hl. nefndarinnar þvi til, að frv. verði samþykkt með þessari
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