
Nd. 544. Breytingartillögur [61. mál]
við frv. til I. um tannlækningar.

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.

1. Við 2. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Leyfi skv. 1. gr. skal veita þeim, sem lokið hefur prófi frá tannlæknadeild

Háskóla Islands og hefur meðmæli deildarinnar og landlæknis.
2. Við 3. gr. 2. málsgr. falli niður.
3. 4. gr. falli niður.
4. Við 5. gr.

a) 1. málsgr. orðist svo:
Ef nauðsyn krefur. má um stundarsakir fela tannlæknisefni, sem lokið

hefur tíu míssíra námi við tannlæknadeild Háskóla Islands, að gegna störf-
um tannlæknis eða aðstoðartannJæknis, þar sem aðstaða er fyrir hendi, en
ekki hefur reynst unnt að fá tannlækni til starfa, og hefur hann þá tíma-
bundið tannlækningaleyfi á meðan.

b) Orðið "jafnan" í 2. málsgr. falli niður.
5. Við 6. gr. Úr 1. málsgr. falli niður "svo og tannréttingar og hvers konar gervi-

tannagerð".
6. 7. gr. orðist svo:

Enginn tannlæknir má kalla sig sérfræðing, nema hann hafi fengið til þess
leyfi ráðherra. Tannlæknadeild háskólans setur reglur um nám sérfræðinga, er
ráðherra staðfestir, og getur enginn fengið leyfi til þess að kalla sig sérfræð-
ing, nema hann sanni fyrir tannlælmadeildinni, að hann hafi lokið sliku námi.

Tannlæknir á rétt á leyfi til að kalla sig sérfræðing, ef hann sannar fyrir
tannlæknadeild háskólans, að hann hafi lokið tilskyldu sérfræðinámi og land-
læknir mælir með leyfisveitingunni.

7. 9. gr. orðist svo:
Tannlæknum er heimilt að hafa sérhæft starfsfólk, svo sem tannsmíði.

tanntækna o. fl., enda hafi það, hvert á sínu sviði, hlotið löggildingu heil-
brigðisráðherra að loknu viðurkenndu námi og prófi, svo sem. mælt er fyrir
í lögum um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir. Enn fremur er tannlæknum
heimilt að láta tannlæknisefni, sem lokið hefur tíu missira námi við tannlækna-
deild Háskóla Islands, aðstoða sig við tannlæknisstörf. að svo miklu leyti sem
tannlæknir treystir þeim til og tannlæknadeild Háskóla Islands mælir með.

Heilbrigðisráðherra setur reglugerð um nám og starfssvið slíks starfsfólks
tannlækna.

R. 12. gr. falli niður.


