
Ed. 471. Nefndarálit

um frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 38, 11. júlí 1911, nm lækningaleyfi.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefir leitað álits landlæknis um frv. þetta. Upplýsir hann, að nú 
sem standi vanti lækna i Flateyjarhérað og Reykhólahérað og verði ekki sagt, að 
það stafi af læknaskorti og myndi það þvi óneitanlega verða til hagnaðar fyrir 
almenning, ef frv. yrði að lögnm, þar sem það myndi þá mikln sjaldnar koma 
fyrir, að hérnð stæðn læknislaus.

Hinsvegar telnr hann mjög athngaverða annmarka vera á nýmæli því, 
sem frv. hefir inni að halda.

Þannig virðist honnm ógerningnr að heimta af nýjnm kandidat, að hann 
fari í læknishérað rétt i bili, sem læknir hefir flntzt úr og tekið með sér lækn- 
isáhóld sin og lyfiabirgðir, þvi það myndi ógerningnr fyrir fátækan og ef til vill 
stórskuldngan nngan mann að fá til nmráða fjárhæð þá — mörg þúsund krón- 
nr —, sem þarf til þess að kanpa þegar i stað öll nauðsynleg læknisáhöld, lyfia- 
birgðir og lyfsölnáhöld.

Fá væri það og hart aðgöngn íyiir hlntaðeigandi nngan kandidat, sem 
byrjaðnr væri á framhaldsnámi i öðrnm löndnm, að vera kallaðnr heim fyrir- 
varalanst, til þess að þjóna læknishéraði i bili, en til þess felist heimild í frv.

Rá sé og hart fyrir nngan lækni, sem hefir aflað sér sérmenntnnar i út- 
löndnm og komið svo heim aftur og sett sig niðnr sem starfandi læknir í ein- 
hverjnm kaupstað eða kanptúni, að vera kannske allt í einu sendnr i eitthvert 
fjarlægt læknishérað til þess að gegna því i bili.

Loks telnr landlæknir það mnnn vafalanst af flestnm verða talið misrétti 
að leggja sérstaka kvöð á læknastéttina eina, án þess að um leið sén lagðar ein- 
hverjar áþekkar kvaðir á aðra, er likt stendnr á nm, t. a. m. lögfræðinga, kenn- 
ara og gnðfræðinga.

Þá hefir nefndinni borizt mótmælaskjal gegn framgangi frv., nndirskrifað 
af 58 læknisnemum, af þessum ástæðnm:

1. Að í frv. felist kúgnn við læknastéltina, sem ekki sé beitt við aðra starfs- 
menn rikisins, og ank þess sé hinn mesti ójöfnuðnr, þar sem skylduvinnan 
komi aðeins niðnr á fánm kandidötnm, en hinir slyppn við hana.

2. Að með þeim fjölda manna, sem hér nemi læknisfræði, telji þeir ástæðn-
lanst að óttast, að ekki fáist nægir læknar i öll hérnð landsins, svo framar-
lega sem lifvænleg kjör sén i boði og sanngjörnnm reglnm sé fylgt viö em-
bættaveitingar. ,

3. Að með frv. sé kandidötum gert erfiðara fyrir um siglingar til framhalds-
náms, er sé skaðlegt fyrir læknastéttina i heild sinni.

4. Að skylduvinnan kæmi mjög hart niður á þeim, sem í hyggjn hefðn að 
stnnda sérfræðinám, en læknanámið sé orðið svo dýrt, að ekkert virðist mega 
lengja það að óþörfn, og flestir kandidatar að afloknn prófi stórsknldngir og



hafi úr litln fé að spila og geti þvi ekki aflað sér þess fjár, sem þurfi til að 
geta gegnt læknisembætti í bili.

Það er nú vitanlegt, að það ern helzt rýrnstn læknahérnðin og hin 
sömu, sem Iækna vantar i. Virðist mnn tiltækilegra að bæta læknishérnð þessi 
npp, t. a. m. með þvi að reisa þar læknisbnstaði og leggja bérnðnnnm til lækn- 
isáhöld og lyQaforða, heldur en að leggja sérstaka þnnga og óviðnrkvæmilega 
kvöð á eina stétt landsmanna, enda ætti rikissjóði ekki að vera það nm megn, 
þar sem nm tiltölulega fá læknahérnð er að ræða.

Ég get þvi ekki orðið háttv. meðnefndarmönnnm minnm samferða, er 
þeir leggja til, að frv. nái fram að ganga, þótt ég viðurkenni, að brtt. þeirra við 
það dragi úr ókostnm þess, en leyfl m ér að leggja til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 9. april 1930.

Jóh. Jóhannesson.


