
Nd. 537. Nefndarálit
um frv. till. um breyt. á I. nr. 44 27. júní 1941, um tannlæknakennslu við læknadeild
háskólans.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt frumvarpið og sent það til umsagnar Tannlæknafélagi ís-
lands og landlækni. Fara umsagnir þessara aðila hér á eftir:

TANNLÆKNAFÉLAG íSLANDS
Reykjavík, 14. marz 1947.

Samkvæmt ósk háttvírtrar menntamálanefndar neðri deildar Alþingis í bréfi,
dags. 22. febrúar þessa árs, hefur Tannlæknafélag Íslands á félagsfundi 12. þ. m. tekið
til athugunar frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 44 27. júní 1941, um tann-
læknakennslu við læknadeild Háskólans.

Það var einróma álit fundarins, að áherzlu bæri að leggja á, að hæfni íslenzkra
tannlækna, sem útskrifuðu st frá læknadeild Háskólans yrði ekki lakari en þeirra,
sem nám stunda við erlenda tannlæknaskóla. og til þess að ná því marki væri heppi-
legast að haga náminu líkt og gerist á Norðurlöndum, þ. e. að tannlæknaefnin stundi
verklegt og bóklegt nám allan námstímann jöfnum höndum.

Ef nægilegt fé verður veitt til kennslunnar og kennurum gert fært að afla sér
sérmenntunar hver í sinni grein, eins og tíðkast við tannlæknaskóla á Norðurlönd-
um, álitum við námstilhögun þá, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, vera æskilega. Ann-
ars er ekki unnt að mynda sér ákveðna skoðun á þessu máli fyrr en reglugerð hefur
verið samin. Væntum við að fá að láta álit okkar í ljós, þegar þar að kemur, og verða
hafðir með í ráðum við samningu reglugerðarinnar.

Virðingarfyllst.

F. h. Tannlæknafélags Íslands.

Hallur L. Hallsson. Th. Brynjólfsson.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.



LANDLÆKNIRINN

Reykjavik, 1. marz 1947.
Til svars bréfi háttvirtrar menntamálanefndar neðri deildar Alþingis, dags. 22.

f. m., þar sem beiðzt var umsagnar minnar um frumvarp til laga um breyting á lög-
um nr. 44 27. júní 1941, um tannlæknakennslu við læknadeild Háskólans, vil ég láta
þess getið, að mál þetta var tekið upp af læknadeildinni í samráði við mig, og leyfi
ég mér að mæla hið bezta með samþykkt þess. Ég vil þó taka fram, að vitaskuld er
til þess ætl azt, að læknar og læknastúdentar. sem lokið hafa miðhlutaprófi í læknis-
fræði, geti eftir sem áður átt aðgang að tannlæknakennslunni. án þess að þurfa að
ljúka prófum þar í hinum almennu undirbúningsgreinum tannlæknanámsins. Sakna
ég, að ekki skuli að þessu vikið í greinargerðinni, og væri e. t. v. ástæða til að taka
ákvæði þar að lútandi beinlínis upp í frumvarpið, og jafnvel nokkru rýmra en í nú-
gildandi lögum, þannig að próf læknastúdenta í einstökum greinum megi, eftir því
sem við getur átt, meta jafngild prófum tannlæknastúdenta í sömu greinum, enda
styttist tannlæknanám lækna og læknastúdenta að sama skapi. Ákvæði um þetta
mætti bæta inn í frumvarpið aftan við 1. gr. og orða það á þessa leið:

Sérstaklega skal kveða á um tilhögun tannlæknanáms lækna og læknastúdenta.
sem lokið hafa prófi í fleiri eða færri greinum almennrar læknisfræði, enda skulu
þeir undanþegnir prófi tannlæknastúdenta í þeim greinum, eftir þvi sem við getur átt.

Breytingartillögu þessa hef ég borið undir tannlæknakennara læknadeildar Há-
skólans og dekanus deildarinnar, og eru þeir báðir henni samþykkir.

Vilm. Jónsson.

Menntamálanefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með þessari

BREYTINGU:
Við 1. gr. Við gremma bætist:
Sérstaklega skal kveða á um tilhögun tannlæknanáms lækna og læknastúdenta.

sem lokið hafa prófi í fleiri eða færri greinum almennrar læknisfræði, enda skulu
þeir undanþegnir prófi tannlæknastúdenta í þeim greinum, eftir þvi sem við getur átt.

Tveir nefndarmanna (BG og SB) voru fjarstaddir, er málið var afgreitt frá
nefndinni.

Alþingi, 18. marz 1947.

Sigfús Sigurhjartarson,
Iorm., frsm.

Gunnar Thoroddsen,
fundaskr.

Páll Þorsteinsson.


