
sþ. 358. Nefndarálit [85. mál]
um till. til þál. um auknar krabbameinsvarnir.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt málið og sent það til umsagnar landlæknis og Krabbameins-
félags Íslands. Mæla báðir aðilar með samþykkt tillögunnar, og eru álitsgerðir
þeirra birtar sem fylgiskjöl. Allsherjarnefnd hefur orðið sammála um að mæla
með samþykkt tillögunnar.

Alþingi, 28. apríl 1960.

Benedikt Gröndal,
form., frsm.
Björn Pálsson.

Jón Pálmason,
funda skr.

Pétur Sigurðsson. Sigurður Bjarnason.
Gísli Guðmundsson.

Hannibal Valdimarsson.

Fylgiskjal I.

LANDLÆKNIR
Reykjavík, 20. apríl 1960.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur með bréfi, dags. 8. þ. rn., sent mér til
umsagnar tillögu til þingsályktunar um auknar krabbameinsvarnir.

Samkvæmt tillögunni virðist eiga að leggja meiri áherzlu á greiningu krabba-
meins, og er það vissulega einn mikilvægasti þátturinn í vörnum gegn þeim sjúk-
dómi. En ég get eigi látið hjá líða í þessu sambandi að minna á hina knýjandi
nauðsyn þess, að komið verði sem fyrst upp sjúkrastofnunum þeim, sem verið er
nú að reisa í landinu og munu vafalaust, er fram í sækir, hafa hina fullkomnustu
aðstöðu til greiningar og læknismeðferðar á þessum sjúkdómi, hver í sínum verka-
hring. A ég hér fyrst og fremst við sjúkrahúsin í Reykjavík, Landsspítalann, Bæjar-
sjúkrahúsið og viðbyggingu Landakotsspítalans. Er ömurlegt til þess að vita, að
sjúklingar, sem finnast við slíka leit sem krabbameinsfélagið hefur stofnað til,
verði ef til vill að bíða lengd eða skemmri tíma viðeigandi læknisaðgerða vegna
sjúkrarúmaskorts.

Brýnasta verkefni í íslenzkum heilbrigðismálum nú er að ljúka byggingu þess-
ara stofnana hið fyrsta og koma þeim í gagn. Til þess að svo megi verða, þarf
meðal annars mikla fjölgun í hjúkrunarkvennastétt landsins, og er stækkun hjúkr-
unarkvennaskólans óhjákvæmilegt skilyrði hennar, enda margítrekað af hálfu heil-
brigðisstjórnar og ýmsum öðrum aðilum.

Eigi má skilja þessi orð mín svo, að ég sé mótfallinn samþykkt tillögu um
auknar varnir gegn krabbameini. Þvert á móti tel ég, að á því sviði megi ná góðum



árangri, og þess vegna er ég samþykkur því, að slíkar varnir séu efldar sem mest.
En ég vil, að Alþingi sé ljóst, hvar skórinn kreppir einna mest að, þegar um heil-
brigðismál er að ræða, og að ekki verði villzt á aðalatriðum og aukaatriðum.

Við tillöguna hef ég annars ekkert sérstakt að athuga.

Sig. Sigurðsson.

Allshn. sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

KRABBAMEINSFÉLAG íSLANDS
Reykjavík, 19. april 1960.

Vér höfum móttekið bréf yðar, dags. 8. þ. m. Voru kallaðir saman læknarnir
í stjórn Krabbameinsfélags Íslands og Reykjavíkur til þess að ræða um svar við
bréfi yðar. Voru allir sammála um stuðning við þingsályktunartillögu þá, sem fram
er komin um auknar krabbameinsvarnir, og samþykkt, að bæði félögin geri sitt
til þess að styðja ríkisstjórn og Alþingi, ef þessir aðilar taka upp baráttuna gegn
krabbameini.

Greinargerðin frá Læknafélagi Reykjavíkur er í fullu samræmi við stefnu og
starf krabbameinsfélaganna, og hafa félögin þegar hafizt handa um ýmislegt, sem
þar er getið um. T. d. hefur skráning krabbameinssjúklinga farið fram á vegum
Krabbameinsfélags Íslands síðan 1954, enda var það hið mesta nauðsynjaverk til
þess að fá yfirlit yfir sjúkdóminn og útbreiðslu hans, svo að unnt væri að bera
saman við önnur lönd.

Verkefnin eru mörg, sem fram undan liggja, svo að of langt yrði upp að telja,
en þess má geta, að Krabbameinsfélag Íslands hefur nýlega hafizt handa um víð-
tækar rannsóknir á magakrabbameini, sem er allra krabbameina algengast hér it
landi, einkum hvort útbreiðsla þess standi í sambandi við sérstakt mataræði, t. d.
reyktan mat.

Þá er og mjög aðkallandi að sporna eftir mætti við aukningu lungnakrabba-
meins með því að vinna á móti sígarettureykingum. Á árunum 1932-50 fundust
hér aðeins 12 lungnakrabbamein alls, en síðan 1956 hafa fundizt hér 6-8 á ári, og
í s. l. viku fundust hér 3 lungnakrabbamein. Er því útlit fyrir, að lungnakrabbamein
sé að fara hraðvaxandi, eins og búast má við samkvæmt því, sem reykingar hafa
aukizt, einkum meðal unga fólksins.

Margt er það, sem gera þarf í þessum efnum til þess að veita krabbameininu
viðnám, og fagnar Krabbameinsfélag Íslands því, að Alþingi skuli hafa fundið kvöð
hjá sér til þess að taka þetta mál að sér. Er Krabbameinsfélag íslands að sjálf-
sögðu tilbúið að veita þessu máli hvern þann stuðning, er það má, hvort heldur er
með því að taka upp ný verkefni, eftir því sem ástæða þykir til, eða með því að
vera Alþingi og ríkisstjórn til aðstoðar með þau verkefni, sem þessir aðilar kynnu
.ð vilja taka að sér.

Erum vér að sjálfsögðu fúsir að ræða framkvæmd þessara mála við þing og
stjórn, ef þess er óskað.

Virðingarfyllst,

Níels Dungal.

I'il allsherjarnefndar Alþingis.


