
                                    Додаток 2
                      до постанови Кабінету Міністрів України

                          від 17 листопада 1997 р. N 1290
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України

                      від 13 травня 2003 р. N 679 ( 679-2003-п )

СПИСОК
виробництв, робіт, професій і посад працівників,

робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та 
інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих 

природних географічних і геологічних умовах та умовах 
підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну 

додаткову відпустку за особливий характер праці

------------------------------------------------------------------
Номер|     Виробництва, роботи, професії і посади    |Максимальна
пози-|                                               |тривалість
ції  |                                               |щорічної
     |                                               |додаткової
     |                                               |відпустки
     |                                               |за
     |                                               |особливий
     |                                               |характер
     |                                               |праці,
     |                                               |календарних
     |                                               |днів
------------------------------------------------------------------

XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА
ДОПОМОГА

               ІНФЕКЦІЙНІ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗНІ
      (ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ
         ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ, ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ,
        КАБІНЕТИ; САНАТОРНО-ЛІСОВІ ШКОЛИ ТА ШКОЛИ-
         ІНТЕРНАТИ, ДИТЯЧІ БУДИНКИ, ДИТЯЧІ САДКИ
         (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ ЯСЛА
       (ГРУПИ) ТА БУДИНКИ ДИТИНИ (ГРУПИ) ДЛЯ ДІТЕЙ,
         ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ; БУДИНКИ ІНВАЛІДІВ
         (ВІДДІЛЕННЯ) ДЛЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ;
        НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ, ХВОРИХ НА
                       ТУБЕРКУЛЬОЗ

          Працівники, які безпосередньо зайняті
          обслуговуванням хворих в установах та
               підрозділах (у тому числі у
             лікувально-трудових майстернях і
            підсобних сільських господарствах)

   1. Бібліотекар                                          7

   2. Гардеробник, зайнятий у гардеробній для хворих       7

   3. Інструктор   виробничого   навчання робітників
      масових професій                                     7

   4. Інструктор      з     культмасової    роботи,
      культорганізатор                                     7

   5. Керівник музичних установ соціального  захисту
      населення                                            7



   6. Кастелянка                                           7

   7. Лікар-фтизіатр,   який   систематично  виконує
      рентгенодіагностичні дослідження                    11

   8. Майстер    лікувально-виробничих    (трудових)
      майстерень та підсобних сільських господарств        7

   9. Опалювач,     зайнятий     опаленням     печей
      безпосередньо  у  відділеннях  та  у  спальних
      кімнатах  для  туберкульозних  та  інфекційних
      хворих                                               4

  10. Обслуговуючий  персонал  (буфетник,  офіціант,
      мийник   посуду,   робітник  з  обслуговування
      лазні,  сестра-господиня,   нянька,   помічник
      вихователя, прибиральник виробничих приміщень)       7

  11. Перукар (перукар-модельєр 2 і 1 класу)               7

  12. Слюсар-сантехнік,   зайнятий   на   роботах  у
      туберкульозних та інфекційних установах              7

  13. Технік,   електромеханік    з    ремонту    та
      обслуговування     медичного     устаткування,
      електромеханік  з  ремонту  та  обслуговування
      електронної    медичної   апаратури,   зайняті
      обслуговуванням та ремонтом фізіотерапевтичних
      та    інших    апаратів   в   інфекційних   та
      туберкульозних відділеннях та кабінетах              4

  14. Технік та механік з  обслуговування  дихальних
      апаратів за умови постійної роботи у палатах         4

         Протилепрозні установи та протилепрозні
         відділення, відділи, кабінети та пункти

  15. Працівники клінічного подвір'я  лепрозорію  та
      протилепрозного відділення, відділу, кабінету,
      пункту                                              18

  16. Працівники господарського подвір'я лепрозорію        7

            ПСИХІАТРИЧНІ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ),
        ГЕРІАТРИЧНІ, НЕЙРОХІРУРГІЧНІ, НАРКОЛОГІЧНІ
      ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ,
         ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ, А ТАКОЖ
        УСТАНОВИ (ВІДДІЛЕННЯ) СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
      НАСЕЛЕННЯ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ТА ГЕРІАТРИЧНОГО
      ТИПУ ТА СПЕЦІАЛЬНІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ ДЛЯ ОСІБ,
         ЯКІ ЗВІЛЬНИЛИСЯ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

          Працівники, які безпосередньо зайняті
          обслуговуванням хворих в установах та
               підрозділах (у тому числі у
            лікувально-трудових майстернях та
            підсобних сільських господарствах)

17. Гардеробник, зайнятий у гардеробній для хворих       7

  18. Завідувач практики (виробничої, навчальної)          7

  19. Інструктор   виробничого  навчання  робітників
      масових професій                                    25



  20. Інструктор     з     культмасової      роботи,
      культорганізатор, баяніст                           25

  21. Кастелянка                                           7

  22. Керівник музичний (працівник), керівник гуртка
      установ соціального забезпечення                    25

  23. Лаборант   (у   тому   числі   лікар-лаборант,
      керівник лабораторії)                               11

  24. Лікар-керівник,  його  заступник  -  лікар  (з
      ненормованим  робочим  днем),  сестра  медична
      головна                                             18

  25. Лікар  (у тому числі лікар-керівник відділення,
      кабінету), крім лікаря-лаборанта                    25

25а. Лікар-дієтолог, сестра медична з дієти               7

  26. Майстер    лікувально-виробничих    (трудових)
      майстерень  та підсобних сільських господарств
      для психічно хворих                                 25

  27. Науковий  співробітник,   який   безпосередньо
      працює з хворими                                    25

  28. Молодші   спеціалісти   з   медичною   освітою 
      (крім лаборанта)                                    25

  29. Молодші медичні сестри з  догляду  за  хворими,     25
      молодші   медичні   сестри   та   обслуговуючий
      персонал   (буфетник,   офіціант,   робітник  з
      обслуговування  лазні,   нянька,   прибиральник
      виробничих приміщень)

  30. Перукар (перукар-модельєр 2 і 1 класу)              11

  31. Психолог   та   фізіолог,   які  безпосередньо
      працюють з хворими                                  11

31а. Реєстратор медичний, зайнятий в архіві               7

31б. Сестра-господиня                                     7

         ДИТЯЧІ ПСИХІАТРИЧНІ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ)
      ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ,
           ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ (КРІМ
       ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ
        ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ БЕЗ ПОРУШЕННЯ
       ПСИХІКИ); УСТАНОВИ, ВІДДІЛЕННЯ: СОЦІАЛЬНОГО
            ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ШКОЛИ (КЛАСИ),
         ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ (КЛАСИ), ДИТЯЧІ БУДИНКИ
        (ГРУПИ), ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ (ГРУПИ),
        ДИТЯЧІ САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ),
        ЯСЛА (ГРУПИ) ТА БУДИНКИ ДИТИНИ (ГРУПИ) ДЛЯ
            РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ
         З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
                  З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ.
          ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ ДЛЯ СЛІПИХ ТА
                     ГЛУХОНІМИХ ДІТЕЙ

          Працівники, які безпосередньо зайняті



          обслуговуванням хворих в установах та
               підрозділах (у тому числі у
            лікувально-трудових майстернях та
            підсобних сільських господарствах)

  32. Гардеробник,  який  працює  у  гардеробній для
      хворих                                               7

  33. Інструктор  з  організаційно-масової   роботи,
      культорганізатор, баяніст                           25

  34. Інструктор   виробничого  навчання  робітників
      масових професій                                    25

  35. Кастелянка                                           7

  36. Лікар  (у  тому   числі керівник   відділення,
      кабінету), крім лікаря-лаборанта                    25

  37. Лікар-керівник,         його   заступник-лікар
      (з ненормованим робочим днем)                       18

  38. Лаборант   (у   тому   числі   лікар-лаборант,
      керівник лабораторії)                               11

  39. Майстер    лікувально-виробничих    (трудових)
      майстерень                                          25

  40. Науковий  співробітник,   який   безпосередньо
      працює з хворими                                    25

  41. Молодші медичні  сестри  з  догляду за хворими,     25
      молодші   медичні   сестри   та   обслуговуючий
      персонал    (буфетник,  офіціант,   робітник  з
      обслуговування   лазні,     нянька,    помічник
      вихователя, прибиральник виробничих приміщень)

  42. Молодші спеціалісти з  медичною  освітою (крім
      лаборанта)                                          25

  43. Перукар (перукар-модельєр 2 і 1 класу)              11

  44. Психолог   та   фізіолог,   які  безпосередньо
      працюють з хворими                                  11

  45. Сестра-господиня                                    25

45а. Реєстратор медичний, зайнятий в архіві               7

             БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ,
       ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА ЛАБОРАТОРІЇ
                 (ПРОЗЕКТОРСЬКІ ТА МОРГИ)

         Працівники, зайняті на роботах з трупами
                  та трупним матеріалом

  46. Прибиральник виробничих приміщень                    7

  47. Працівники  науково-дослідних інститутів,  які
      працюють у прозекторських та моргах,  а  також
      працівники кафедр нормальної,  патологічної та
      топографічної анатомії,  судової  медицини  та
      оперативної хірургії                                 7



       МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ЕКСПЕРТНІ КОМІСІЇ (МСЕК) ТА
          ШТАТНІ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНІ КОМІСІЇ (ВМК)

      Загальні та спеціалізовані МСЕК (крім МСЕК для
        туберкульозних та психічно хворих) та ВМК

  48. Лікар                                                7

          Спеціалізовані МСЕК для туберкульозних
                    та психічно хворих

  49. Лікарі МСЕК для:

        туберкульозних хворих                              7

        психічно хворих                                   25

  50. Молодші  спеціалісти  з  медичною  освітою  та
      молодші медичні  сестри з догляду  за хворими, 
      молодші медичні сестри МСЕК для:

        туберкульозних хворих                              7

        психічно хворих                                   25

         ЗАКЛАДИ (ВІДДІЛЕННЯ) ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ,
          ШВИДКОЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  51. Водій автомобіля                                     4

  52. Евакуатор   станцій   та   відділень   швидкої
      медичної  допомоги  міст  Києва,  Севастополя,
      Сімферополя  та  міст  з  населенням  понад  1
      мільйон чоловік                                      4

  53. Лікар-психіатр, молодші спеціалісти з медичною
      освітою та молодші медичні сестри з догляду за
      хворими,  молодші  медичні  сестри,   зайнятий 
      поданням медичної допомоги    та    евакуацією    
      психічно   хворих,   водій   автомобіля,  який 
      одночасно   виконує   обов'язки   санітара   з 
      евакуації психічно хворих                           25

  54. Водій   автомобіля,   який  одночасно  виконує
      обов'язки  санітара  з  евакуації  інфекційних
      хворих                                               7

  55. Радіооператор,  який  працює  на  станціях  та
      відділеннях швидкої медичної допомоги:

        міст Севастополя,  Сімферополя  та  міст   з
        населенням понад 1 мільйон чоловік                 7

        інших міст                                         4

  56 Працівники  боксованих  операційних  та боксів,
      зайняті заготовленням,  переробкою та сушінням
      крові, її препаратів та кровозамінників              7

                 СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

  57. Ливарник та полірувальник                            4

             САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ



      Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
          проведення санітарно-профілактичних та
              протиепідеміологічних заходів

  58. Водій    автомобіля,    зайнятий    евакуацією       4
      інфекційних хворих

  59. Водій  автомобіля,  який   обслуговує   рухому
      дезінфекційну установку                              7

  60. Інженер    і    технік    дезінфекційного   та
      вентиляційного устаткування                          7

  61. Комірник, інструктор-дезінфектор, дезінфектор,
      зайняті     фасуванням      і      зберіганням
      дезінфекційних засобів                               7

  62. Лаборант    та   препаратор   з   приготування
      дератизаційних принад                                7

  63. Лікар-епідеміолог,   молодші   спеціалісти   з
      медичною освітою  та  молодші  медичні  сестри
      з догляду за хворими,  молодші  медичні сестри   
      обсерватора та ізолятора       
     санітарно-карантинного пункту                        7

  64. Лікар-епідеміолог     та     його    помічник,
      лікар-дезінфекціоніст, біолог,      ентомолог,
      інструктор-дезінфектор, дезінфектор, зайняті у
      осередковій,   камерній   та    профілактичній
      дезінфекції,  дезінсекції, дератизації (у тому
      числі керівник підрозділу), санітарка камерної
      дезінфекції                                          7

  65. Лікар-епідеміолог,          лікар-паразитолог,
      ентомолог,  а  також  їх  помічники;   біолог,
      зоолог, дезінфектор та інструктор-дезінфектор,
      лаборант, лікар-лаборант                             7

  66. Лікар  (у  тому  числі   керівник),    молодші 
      спеціалісти  з  медичною  освітою  та  молодші
      медичні  сестри  з догляду за хворими, молодші 
      медичні сестри,  ентомолог,   біолог,  зоолог,  
      віварник відділу особливо небезпечних інфекцій;    
      лікар-епідеміолог, лікар-вірусолог, 
      лікар-бактеріолог   (у   тому  числі  керівник   
      структурного  підрозділу), ентомолог, персонал  
      медичний  середній  та молодший, віварник, які 
      безпосередньо працюють    з живими  культурами  
      (зараженими  тваринами): бруцельозу, вірусного 
      гепатиту, геморагічної гарячки, жовтої гарячки,  
      ку-гарячки та інших рикетсіозів,   меліоїдозу,      
      менінгіту,    натуральної   віспи,   орнітозу,   
      поліомієліту,     пситакозу,   сапу,  сибірки,  
      висипного  тифу, туляремії, вуличного сказу та
      енцефалітів,   а    також   в   осередках   та
      ензоотичних  районах з цими захворюваннями          18

  67. Лікар  (у  тому  числі   керівник),    молодші 
      спеціалісти  з  медичною  освітою  та  молодші 
      медичні  сестри  з догляду за хворими, молодші 
      медичні     сестри     бактеріологічної     та
      вірусологічної    лабораторії    (відділення);



      лікар-бактеріолог, лікар-вірусолог, лаборант з
      бактеріології (вірусології)                          7

  68. Лікар санітарний із  загальної  гігієни  (всіх
      найменувань) і його помічники                        7

  69. Начальник,  лаборант,  інструктор-дезінфектор,
      дезінфектор,    епідеміолог,    ентомолог   та
      помічник ентомолога ентомологічного  загону  з
      боротьби    з    кліщовим    енцефалітом    та
      трансмісійними захворюваннями                       18

  70. Молодші медичні сестри  з  догляду за хворими,
      молодші медичні сестри санпропускників
      (душових, лазень)                                    7

  71. Молодші спеціалісти   з  медичною  освітою  та
      молодші медичні  сестри  з догляду за хворими, 
      молодші медичні сестри,    зайнятий евакуацією 
      інфекційних хворих,  водій    автомобіля 2 і 1  
      класу,  який також виконує обов'язки  санітара    
      під час евакуації інфекційних хворих                 7

  72. Працівники центрів з профілактики та  боротьби
      із    СНІДом   закладів   та   спеціалізованих
      відділень  закладів   охорони   здоров'я,   що
      призначені  для  лікування  хворих  СНІДом  та
      ВІЧ-інфікованих,    а    також    лабораторій,
      кабінетів,  відділів,  відділень  та  закладів
      охорони здоров'я,  на які  покладено  органами
      охорони   здоров'я   обстеження   населення  з
      ВІЧ-інфекцій та дослідження крові, біологічних
      рідин,   отриманих   від   хворих   СНІДом  та
      ВІЧ-інфікованих                                     18

  73. Працівники    санітарно-епідеміологічних    та
      лікувально-профілактичних             установ,
      безпосередньо     зайняті      профілактичною,
      поточною, остаточною та камерною дезінфекцією,
      а  також  боротьбою  з  гризунами,   комарами,
      кліщами та гнусом                                    7

          ПРОТИЧУМНІ УСТАНОВИ (СТАНЦІЇ, ЗАГОНИ,
           ВІДДІЛЕННЯ, ЛАБОРАТОРІЇ, ІНСТИТУТИ)

        Робітники, які безпосередньо працюють або
        стикаються під час роботи з підозрілим або
      явно заразним матеріалом особливо небезпечних
          інфекцій у заразних кімнатах (боксах),
       а також у виробництві бактерійних препаратів

  74. Автоклавник                                         18

  75. Апаратник стерилізації                              18

  76. Директор   (начальник)   установи   та    його
      заступник з науки, виробництва                      32

  77. Завідувач  (начальник)  лабораторії та відділу
      (відділення)                                        32

  78. Інструктор-дезінфектор                              18

  79. Лаборант                                            18



  80. Лікар ветеринарний                                  32

  81. Лікар, зоолог, ентомолог                            32

  82. Науковий співробітник                               32

  83. Молодші медичні сестри  з  догляду за хворими,
      молодші медичні сестри                               7

  84. Препаратор                                          18

  85. Технічний керівник                                  32

  86. Інші працівники протичумних установ                  7

         ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ КАБІНЕТИ (ВІДДІЛЕННЯ)

  87. Електромонтер  з  ремонту  та   обслуговування
      електроустаткування    та    слюсар-ремонтник,
      зайняті    обслуговуванням     приміщень     з
      вуглекислими ваннами, а також слюсар-ремонтник
      та електромонтер з ремонту  та  обслуговування
      електроустаткування,  механік  та  камеронник,
      зайняті    обслуговуванням     підвалів     та
      нагрівальних приладів у цих приміщеннях              7

  88. Електромонтер   з  ремонту  та  обслуговування
      електроустаткування    та    слюсар-ремонтник,
      зайняті     обслуговуванням     приміщень    з
      сірководневими та сірчистими ваннами,  а також
      слюсар-ремонтник,  електромонтер  з ремонту та
      обслуговування електроустаткування, механік та
      камеронник,  зайняті  обслуговуванням підвалів
      та нагрівальних приладів у цих приміщеннях           7

  89. Електромеханік  з  ремонту  та  обслуговування
      електронної медичної апаратури та технік,  які
      працюють        із         світлолікувальними,
      ультрависокочастотними  та надвисокочастотними
      апаратами                                            4

  90. Кастелянка,   швейцар,    які    працюють    у
      приміщеннях з вуглекислими,  сірководневими та
      сірчистими ваннами                                   4

  91. Лікар, молодші спеціалісти з медичною  освітою
      та молодші медичні сестри з догляду за хворими, 
      молодші медичні сестри, безпосередньо  зайняті  
      на  роботах   з   медичними  генераторами  УВЧ
      потужністю 200 Вт та більше                         11

  92. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий на
      роботах    у    спеціальних    приміщеннях   з
      вуглекислими    ваннами;     у     приміщеннях
      грязеторфолікарень   та  озокеритолікарень;  у
      приміщеннях  з  сірководневими  та  сірчистими
      ваннами                                              7

  93. Машиніст   насосних   установок,  зайнятий  на
      роботах  із   сірководневими   та   сірчистими
      водами, лікувальними грязями                         7

  94. Машиніст    насосних    установок,    зайнятий



      обслуговуванням вуглекислих ванн                     7

  95. Робітники,     зайняті     підвезенням      та
      підігріванням грязі та очищенням брезентів від
      лікувальної грязі та озокериту                       7

  96. Прибиральник    виробничих    приміщень     та
      робітники,  зайняті  на роботах у приміщеннях,
      де розташовані змішувачі, резервуари, насосні,
      трубопроводи  та  оголовки  бурових свердловин
      вуглекислих, сірководневих та сірчистих вод          7

  97. Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та
      обслуговування    електроустаткування,     які
      обслуговують приміщення грязевих процедур            7

      КАРАНТИННІ РОЗПЛІДНИКИ ДЛЯ МАВП, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ
                       З-ЗА КОРДОНУ

  98. Лікар   ветеринарний,  фельдшер  ветеринарний,
      зоотехнік,  віварник,  безпосередньо   зайняті
      обслуговуванням мавп                                 7

         ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОЩУВАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ
                     МЕДИЧНИХ П'ЯВОК

  99. Лаборант,  робітник,   зайнятий   вирощуванням
      медичних   п'явок,   машиніст   мийних  машин,
      укладальник-пакувальник,          прибиральник
      виробничих приміщень                                 4

           ВИРОБНИЦТВО БАКТЕРІЙНИХ ТА ВІРУСНИХ
      ПРЕПАРАТІВ, ПРЕПАРАТІВ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ
                  ТА ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ

100. Контролер та  переглядач  ампул з ін'єкційними
      розчинами   у   разі   роботи   у   затемнених
      приміщеннях                                          4

101. Працівники   виробництва,   які  безпосередньо
      працюють  з  живими  культурами   енцефалітів,
      менінгіту,  вуличного  сказу,  жовтої гарячки,
      пситакозу, орнітозу, поліомієліту, натуральної
      віспи,    геморагічної    гарячки,   вірусного
      гепатиту,  висипного тифу, ку-гарячки та інших
      рикетсіозів,  а також холери,  сибірки,  сапу,
      меліоїдозу,  бруцельозу  та   туляремії,   або
      тваринами, інфікованими цими інфекціями             18

102. Працівники   виробництва,   які  безпосередньо
      працюють   з   живими   культурами   збудників
      інфекційних  захворювань  (крім  зазначених  у
      попередньому пункті),  з отруйними  продуктами
      тваринного    та    бактерійного    походження
      (токсини),    із     сухими     діагностичними
      середовищами  та  живильними  середовищами,  а
      також з інфікованими тваринами та  матеріалами       7

103. Працівники, зайняті на роботах у боксах              7

104. Працівники, безпосередньо зайняті обробленням,
      очищенням та концентрацією сироваток                 7

105. Працівники, безпосередньо зайняті на роботах у



      холодильних камерах                                  7

106. Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та
      обслуговування електроустаткування, зайняті на
      роботах у виробничих цехах                           4

       ПРИЙМАЛЬНИКИ-РОЗПОДІЛЬНИКИ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
              ТА ВИХОВАЛЬНО-ТРУДОВІ КОЛОНІЇ

107. Лікар, молодші спеціалісти з медичною  освітою
      та молодші медичні сестри з догляду за хворими, 
      молодші медичні сестри                               7

          ПРИЙМАЛЬНИКИ-РОЗПОДІЛЬНИКИ, СПЕЦІАЛЬНІ
      ПРИЙМАЛЬНИКИ ТА КАМЕРИ ПОПЕРЕДНЬОГО УВ'ЯЗНЕННЯ

108. Лікар   та  молодші  спеціалісти  з   медичною
      освітою                                              7

           ЛІКУВАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОФІЛАКТОРІЇ ДЛЯ
          ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ХВОРИХ НА
            ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛІЗМ ТА НАРКОМАНІЮ

109. Лаборант (у тому числі лікар-лаборант)              11

110. Лікар  (у  тому  числі  керівник  відділення,
      кабінету), крім лікаря-лаборанта                    25

111. Молодші  спеціалісти  з медичною освітою (крім 
      лаборанта та статистика медичного) та  молодші
      медичні сестри  з  догляду за хворими, молодші 
      медичні сестри                                      25

112. Сестра-господиня                                     7

113. Статистик медичний                                   7

          ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
          ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я,
         СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ОСВІТИ

114. Акушерка,  яка  працює у стаціонарі пологового
      будинку,   пологового   відділення   (палати),
      медпункті, лазареті, фельдшерсько-акушерському
      пункті;    фельдшер,     який     працює     у
      фельдшерсько-акушерському  пункті,  військовій
      частині                                              7

115. Гардеробник, який працює у радонолікарні             4

116. Дезінфектор,  зайнятий роботами  на  вогневій,
      камерній    і    профілактичній   дезінфекції,
      дезінсекції,           дератизації           в
      лікувально-профілактичних установах                  7

117. Електромеханік  з  ремонту  та  обслуговування
      медичного    рентгенівського     устаткування,
      зайнятий     ремонтом,     настроюванням    та
      регулюванням   рентгенівських   апаратів    та
      установок                                            7

118. Інструктор   виробничого  навчання  робітників
      масових професій системи соціального захисту:



        хворих туберкульозом                               7

        психохроніків                                     25

119. Інструктор   виробничого   навчання    установ
      (відділень)    системи   соціального   захисту
      населення:

        дитячих                                            7

        неврологічного, геріатричного    типу     та
        спеціальних                                       25

120. Кастелянка, яка працює у радонолікарні               4

121. Керівники   і   фахівці,   які   безпосередньо
      працюють у лікувальних барокамерах                  11

122. Лікар-анестезіолог-реаніматолог,
      сестра-анестезист медична,  а  також  лікар та
      молодші спеціалісти з медичною освітою   (крім
      лікаря-лаборанта   та   лаборанта)   відділень
      (груп) анестезіології-реанімації та палат  для
      реанімації та інтенсивної терапії                   11

123. Лікар  - дільничний терапевт,  лікар загальної
      практики -  сімейний   лікар,   лікар-педіатр,
      лікар-онколог,             лікар-невропатолог;
      лікар-акушер-гінеколог,   який    працює     у
      стаціонарі;  лікар,  який працює в оздоровчому
      пункті  та   медпункті,   лікар  -  дільничний
      терапевт   цехової    лікувальної    дільниці;
      лікар-терапевт   підлітковий,  лікар  кабінету
      антипобічних  щеплень;   лікар   -   завідувач
      відділення  (відділу,  лабораторії,  кабінету,
      покоїв);  лікар  -  терапевт   дільничний   та
      районний (сільського району),  які працюють у
      лікарні, амбулаторії в сільській місцевості, а
      також   лікар,   який   працює   у  госпіталі,
      лазареті,    медсанбаті     та     медсанроті,
      розташованих  у  районних центрах та населених
      пунктах, що належать до сільської місцевості         7

124. Лікар, молодші спеціалісти з медичною  освітою
      та молодші медичні сестри з догляду за хворими, 
      молодші  медичні   сестри,   які   працюють  у
      підземних оздоровчих пунктах                         7

125. Керівники і фахівці,  які безпосередньо беруть
      участь в операціях із  застосуванням  апаратів
      "Штучне   серце",   "Штучна   нирка",  "Штучні
      легені" та дихальних центрів                         7

126. Лікар, молодші спеціалісти з медичною  освітою
      та молодші медичні  сестри догляду за хворими, 
      молодші   медичні   сестри,   які  працюють  у  
      венерологічних стаціонарах закритого типу           11

127. Лікар,  молодші спеціалісти з медичною освітою 
      та молодші медичні сестри з догляду за хворими, 
      молодші   медичні   сестри  та  препаратор  із
      збирання та оброблення крові,   які працюють у 
      боксах                                               7



128. Лікар, молодші спеціалісти з медичною  освітою
      та молодші медичні сестри з догляду за хворими, 
      молодші   медичні  сестри,    які  працюють  у  
      амбулаторіях  та оздоровчих пунктах на штучних 
      островах нафторозробок                               7

129. Лікар, молодші спеціалісти з медичною  освітою
      та молодші медичні сестри з догляду за хворими, 
      молодші  медичні  сестри,   які   працюють   у   
      лікувально-профілактичних установах
      (відділеннях, групах), установах (відділеннях,
      групах)   соціального забезпечення,  установах 
      (групах)  освіти  для дітей з фізичними вадами  
      або з ураженням центральної нервової системи з   
      порушенням    опорно-рухового   апарату    без
      порушення психіки                                    7

130. Інструктор   з  організаційно-масової  роботи,
      який  працює  у  відділеннях  та  палатах  для
      хворих  з  ураженням  спинного мозку та хребта
      (спинальних             хворих)              у
      лікувально-профілактичних     установах     та
      будинках інвалідів                                   7

131. Лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою,
      які працюють в барокамерах та кесонах               11

132. Лікар, який   працює в   закладах і   установах      7
      охорони    здоров'я,    освіти,     соціального
      забезпечення та будинку відпочинку

133. Молодші спеціалісти з медичною освітою закладів      7
      та  установ  охорони  здоров'я,      освіти  та
      соціального забезпечення

134. Молодші медичні    сестри з догляду за хворими,      7
      молодші     медичні  сестри закладів  і установ
      охорони    здоров'я,   освіти   та  соціального
      забезпечення

134а. Нянька  у  дитячих  яслах та  ясельних  групах       7
      ясел-садків

135. Персонал  центрів  і  відділень мікрохірургії,
      який безпосередньо виконує хірургічні операції
      з   імплантації   пальців,  кісток,  сегментів
      кінцівок    у    пластичній     мікрохірургії,
      мікросудинній хірургії                              11

136. Працівники лабораторій, відділень та відділів,
      зайняті   заготовленням   та    консервуванням
      трупної крові та трупних тканин                      7

137. Сестра-господиня, яка працює у радонолікарні         4

138. Сестра  медична  з  дієтичного  харчування  та
      працівник молочної кухні,  які  працюють  біля
      печі та автоклавів                                   7

139. Слюсар-ремонтник,  механік,  електромеханік  з
      ремонту    та     обслуговування     медичного
      устаткування  та  електромонтер  з  ремонту та
      обслуговування електроустаткування, зайняті на
      роботах  у  цехах,  відділеннях,  відділах  та



      лабораторіях,  де всі основні працівники мають
      право на щорічну додаткову відпустку                 4

140. Швейцар, який працює у радонолікарні                 4

               ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

141. Сестра   медична  патронажна,  молодша  сестра
      медична патронажна                                   7

                XVIII. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
                 ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

           Працівники аптек (у тому числі, які
       перебувають у штаті установ охорони здоров'я
               та соціального забезпечення)

   1. Завідувач           (начальник)         аптеки
      лікувально-профілактичної установи,    будинку
      інвалідів та його заступник, які безпосередньо
      зайняті виготовленням та контролем ліків             7

   2. Завідувач відділу   (відділення)    та    його
      заступник,    не   звільнені   від   виконання
      виробничих обов'язків                                7

   3. Завідувач   (начальник)   аптеки   V    групи,
      аптечного пункту                                     7

   4. Провізор,  укладальник-пакувальник, фармацевт,
      крім зайнятих тільки  відпусканням  ліків  без
      рецептів  лікаря  та  інших  товарів аптечного
      асортименту                                          7

   5. Провізор,   фармацевт,   фармацевт   молодший,
     зайняті  відпусканням ліків без рецепту лікаря
      та  виробів  медичного   призначення,   мийник
      посуду й ампул, продавець аптечного кіоску           7

            Працівники аптечних баз та складів

   6. Завідувач   відділу   отруйних  і  наркотичних
      лікувальних   засобів   та   його   заступник,
      провізор,   фармацевт,   фармацевт   молодший,
      укладальник-пакувальник,  зайняті  фасуванням,
      дробленням,   відважуванням  та  відмірюванням
      отруйних та наркотичних засобів                      7

   7. Провізор,   фармацевт,   фармацевт   молодший,
      укладальник-пакувальник, мийник посуду й ампул       7

   8. Фармацевт,             провізор             та
      укладальник-пакувальник, зайняті безпосередньо
      приготуванням,   фасуванням  та  контролем  за
      медикаментами                                        7

            Працівники контрольно-аналітичних
                       лабораторій

   9. Завідувач  контрольно-аналітичних  лабораторій
      та його заступник, які безпосередньо виконують
      роботи з аналізу                                     7

  10. Мийник посуду та ампул                               7



  11. Провізор, лаборант                                   7

  12. Фармацевт,         фармацевт         молодший,
      укладальник-пакувальник                              7

             XXII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЗА ВСІМА
                  ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

          РОБОТА З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА
            ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

       Застосування радіоактивних речовин як джерел
                   гамма-випромінювання

   1. Працівники,  безпосередньо зайняті заряджанням
      та  випробуванням   промислових   і   медичних
      гамма-установок та апаратів                         11

   2. Працівники,  безпосередньо  зайняті збиранням,
      транспортуванням,  складанням,  зберіганням та
      захороненням    гамма-активних    речовин    у
      кількості  понад   100   міліграм-еквівалентів
      радію                                               11

   3. Працівники,       безпосередньо    зайняті  на
      гамма-терапії та            експериментальному
      гамма-опромінюванні:

        у   палатах  для  обслуговування   хворих  з
        накладеними радіоактивними препаратами            11

        з гамма-установками                               11

        з гамма-препаратами  у   радіоманіпуляційних
        кабінетах та лабораторіях                         18

   4. Працівники,  безпосередньо зайняті роботами на
      установках з гамма-дефектоскопії:

        на переносних установках                          11

        на стаціонарних установках                         7

               Рентгенівське випромінювання

   5. Працівники,       безпосередньо        зайняті
      дослідженням,  випробуванням  та налагодженням
      (з   виконанням   дрібних   ремонтних    робіт
      безпосередньо  на місці) рентгенівських трубок
      та рентгенапаратів з трубками                        7

   6. Працівники,    безпосередньо    зайняті     на
      електронографах   та  електронних  мікроскопах
      напругою понад 30 кВ                                 7

   7. Працівники,    безпосередньо    зайняті     на
      промислових установках з рентгенодефектографії       7

   8. Працівники,     безпосередньо    зайняті    на
      установках              рентгеноспектрального,
      рентгеноструктурного    аналізу,   промислової
      рентгенографії,    та    контролем     растрів



      рентгенівських решіток                              11

   9. Працівники,        безпосередньо       зайняті
      рентгенотерапією,            експериментальним
      рентгеноопромінюванням  та променевою терапією
      із застосуванням бета-аплікаторів                    7

  10. Працівники,       безпосередньо        зайняті
      рентгенодіагностикою,     флюорографією     на
      ротаційній рентгенотерапевтичній  установці  з
      візуальним контролем                                11

  11. Середній   та   молодший   медичний   персонал
      рентгенівських,  флюорографічних кабінетів  та
      установок, зайнятий поданням допомоги лікареві
      під    час    виконання    ним     робіт     з
      рентгенодіагностики,      флюорографії,     на
      рентгенотерапевтичній установці  з  візуальним
      контролем                                           11

ІНШІ ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

  28. Дезінфектор                                          4


