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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dýrasjúkdóma og vamir gegn þeim, logum um matvæli
og lögum um eftirlit með fóðrí, áburði og sáðvöru (innflutningur búfjárafúrða), 766. mál, 
stjómarfrumvarp.

Stjóm Læknafélags íslands (LÍ) hefúr rætt ofangreint frumvarp og samþykkti á fúndi sínum 20. maí að koma 
effirfarandi ábendingum og athugasemdum á framfærí við fmmvarpið:

1. Sýklalyfjaónæmi og hröð útbreiðsla baktería sem nær engin sýklalyf vinna á er á meðal alvarlegustu 
heilsuvár sem að mannkyni stafar í dag. Með afiiámi frystiskyldu á innfluttu kjöti og auknum 
innflutningi eykst hættan á því að bakteríur ónæmar fyrir flestum sýklalyfjum nái útbreiðslu í 
samfélaginu og geti boríst með matvælum í menn. Hlutfall slíkra baktería hérlendis í dag er með því 
lægsta sem þekkist. Utbreiðsla þeirra á meðal einkennalausra bera og umbreytingu á bakteriuflóru i 
samfélaginu er hvarvetna vaxandi áhyggjuefni. Slíkar bakteríur gerast æ atgengarí í búfé og matvælum 
í nágrannalöndum okkar. Hætt er við og næsta víst að afhám frystiskyldu muni auka líkumar á því að 
þessar fjölónæmu og nær alónæmu bakteríur beríst hingað til lands með ófyrírsjáanlegum afleiðingum 
fyrir lýðheilsu, menn og bústofha. Rétt er að benda sérstaklega á viðkvæma sjúklingahópa sem eru 
með veiklað ónæmiskerfi af völdum sjúkdóma eða vegna meðferðar við alvaríegum sjúkdómum.

2. LI vill af þessu tilefhi benda á að innviðir og möguleikar heilbrígðiskerfisins til að bregðast við 
sýkingum afvöldum fjöl- og nær-alónæmra baktería eru mun takmarkaðri en annarra EES landa. Skal 
þar sérstaklega bent á takmarkaða möguleika til einangrunarvistunar sjúklinga á meðan meðferð 
stendur. Eitt a f meginmarkmiðum með byggingu nýs meðferðarkjama og bráðamóttöku Landspítala 
er einmitt að skapa aðstöðu til að geta tekist á við slíkar alvarlegar sýkingar af völdum fjöl- og nær- 
alónæmra baktería og tengd heilbrígðisvandamál um leið og að hindra útbreiðslu þeirra ef upp koma í 
samfélaginu. LÍ telur þvi óábyrgt að slaka á núverandi matvælalöggjöf og fiystiskyldu matvæla þar til 
viðunandi innviðir heilbrígðiskerfisins til að bregðast við aukinni útbreiðslu fjölónæmra baktería hafa 
verið styrktir.

3. Verði frumvaip þetta að lögum þarf að grípa til mótvægisaðgerða sem felast i þvi að gera 
landsmönnum grein fyrír þeini áhættu sem felst í neyslu innfluttra landbúnaðarafúrða. Bæta þarf allar 
merkingar á innfluttu kjöti ekki sist hvað varðar lyfjanotkun í umræddrí fiamleiðslu eða upprunalandi 
vörunnar. Gera þarf strangar krðfur um lekaheldar umbúðir, meðferð vörunnar og flutningsleiðir.

4. Mikilvægt er að aðgerðaáætlun Rikisstjómarinnar um sýklalyfjaónæmi (undinituð 8.2.19), í samræmi 
við greinargerð starfshóps um sýklalyfjaónæmi verði fylgt efiir og tryggt að nái fram að ganga sem 
fyrst.
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5. Áður en breyting á matvælalöggjöfinni öðlast gildi þarf að vera fyrir hendi vel skilgreind 
viðbragðsáætlun þegar nær-alónæmar eða alónæmar bakteríur greinast og heimildir til að stoðva 
dreifíngu. Ábyrgð ffamleiðanda og innflytjanda á að tryggja heilnæmi vörunnar þarf að vera ótvíræð 
og skýrt kveðið á i lögunum ásamt viðurlögum ef útaf er brugðið.

6. Tryggja þarf að mótvægisaðgerðir verði útfærðar og fjármagnaðar að fullu strax við gildistöku 
laganna. Fram kemur í greinargerð að ekki sé gert ráð fyrir auknum útgjöldum ríkisins vegna eflingar 
á opinberri sýnatöku. LI telur að nauðsynlegt sé að gera ráð fyrir kostnaði við þessar aðgerðir og 
útfærslu þeirra og setja þegar í stað í gang vinnu þar að lútandi

7. Þó lagalegar skuldbindingar Islands vegna EES-samningsins bendi til að afhema þurfí fíystiskyldu á 
innfluttu kjöti telur stjóm LÍ mikilvægt að afnámið verði ekki víðtækara en þörf krefur og nái þá 
einungis til innflutnings á fersku kjöti fíá öðm EES-Iandi, og öðlist ekki gildi fyrr en nýr 
meðferðarkjami og bráðamóttaka Landspítalans, með fullnægjandi aðstöðu til að bregðast við 
útbreiðslu sýkinga af völdum fíöl- eða alónæmra bakteria hefur veríð tekin i notkun.

LI leyfír sér að benda sérstaklega á umsögn Karls G. Krístinssonar prófessors og yfírlæknis sýkla- og
veiruffæðideildar Landspítalans dags. 30. apríl sl. um þetta mál og lýsir sig sammála henni.

LI er að sjálfsögðu tilbúið til að koma á fund atvinnuveganefndar til að ræða þetta mál ffekar, verði eftir því
óskað.
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