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 חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה, תשכ״ז—1967

 תיקון טעות



 חוק לתיקון פקודת המתעסקים ברפואה׳ תשכ״ז-ד1%

 שיניים מסויימים
 לעסוק באנסתזיה

 1. אחרי סעיף 3 לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 !, יבוא;

־ רשאי שר הבריאות לתת לרופא ־  ״רשיון לרופאי !:א. על אף האמור בסעיפים 3 ו

 שיניים רשיון לעסוק באנסתזיה אם נתקיימו בו תנאים אלה:

 (1) הוא למד רפואת שיניים חמש שנים אקדמאיות לפחות
 באוניברסיטה או בבית ספר לרפואת שיניים ששר הבריאות
ן פקודה זו וקיבל דיפלומה ששר הבריאות  הכיר בהט למי

 הכיר בה לעני ן פקודה זו;

 (2) אחרי קבלת הדיפלומה ברפואת שיניים עבר בהצלחה,
 להנחת דעתו של שר הבריאות, חוק לימודים של שנה אחת
 לפחות באנסתזיולוגיה, במוסד או בשיעורים מיוחדים שהכיר

 בהם שר הבריאות.

א רשאי  3ב. מי שניתן לו רשיון לעסוק באנסתזיה כאמור בסעיף 3
 לעסוק באוסתזיה במוסד רפואי או ביחידה רפואית שבשירותם נמצא
 מומחה באנסתזיולוגיה (הרדמה) כפי שנקבע בתקנות, באותם סוגי אנסת׳ויה
 שקבע לו המומחה: אולם רשאי הוא לעסוק גם בסוגי אנםתזיה אחרים

 בהשגחתו האישית של המומחה.
 דעו של בעל 3ג. בכפוף לאמור בסעיף 3ב ולענין עיסוקו באנסתזיה, דינו של מי
 רשיון לעסוק שניתן לו רשיון לעסוק באנסתזיה כדין אדם המורשה לעסוק ברפואה.״

 באנסתזיה

 הוספת סעיפים
 3א—3ג

 חח ם פעולותל.׳
 של בעל רשיון

 לעסוק באנםתזיה
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 ראש הממשלה שד הבריאות

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 ״ נתקבל בכנסת ביום י״ט בסיון תשכ״ז (27 ביוני 1007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 711, תשכ״ז,
 ענל' 30.

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1 מסי 1637, עמי 262.
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 בחוק המשכון, תשכ״ז—1967, שפורסמ בספר הוזוקיה 496, תש3״ז, עמ׳ 48, בסעיף 10>ג), במקום

 ״שמטבעם משתמרים״ צ״ל ״שמטבעם אינמ משתמרים״.
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