Додаток 15

Ректор ОНМедУ,
академік НАМН України

___________________
В.М.Запорожан

Голова профкому ППО
працівників ОНМедУ,
д.мед.н., професор
______________________
Ю.В.Сухін

ПЕРЕЛІК ПІДРОЗДІЛІВ ТА ПОСАД
Центру реконструктивної та відновної медицини(Університетська
клініка), Багатопрофільного медичного центру, Офтальмологічного
медичного центру
Одеського національного медичного університету,
робота на яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку
зі шкідливими і важкими умовами праці згідно додатку 3 Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту
населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005р. № 308/519

Підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів
(ставок) на 15 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці
БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
1.

2.

2.1.

Загальнолікарняний персонал.
Дезінфектор

п.2.24

Анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії на 12
ліжок
Завідувач відділення (лікар-анестезіолог)

п.2.8

Лікар-анестезіолог

п.2.8

Старша сестра медична

п.2.8

Сестра медична-анестезист

п.2.8

Палата інтенсивної терапії
Лікар-анестезіолог

п.2.8

3.

4.

Сестра медична

п.2.8

Сестра-господиня

п.2.8

Молодша медична сестра з догляду за хворими

п.2.8

Рентгенологічне відділення
Завідувач відділення (лікар-рентгенолог)

п.2.12

Лікар-рентгенолог

п.2.12

Лікар з променевої терапії

п.2.12

Рентгенолаборант

п.2.12

Молодша медична сестра

п.2.12

Діагностичне відділення
Завідувач відділення (лікар-ендоскопіст)

4.1.

Кабінет ендоскопії
Сестра медична
Молодша медична сестра

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

п.2.15
п.2.15

Кабінет УЗД
Лікар з ультразвукової діагностики

п.2.15

Сестра медична

п.2.15

Молодша медична сестра

п.2.15

Кабінет ЕКГ
Лікар з ультразвукової діагностики

5.

п.2.15

п.2.15

Кардіохірургічне відділення з лабораторією електрофізіологічних
досліджень серця і рентгенопераційною на 20 ліжок та палатами
інтенсивної терапії на 6 ліжок
Завідувач відділення (лікар-хірург серцево-судинний)

п.2.9

Лікар-кардіолог

п.2.9

Лікар-хірург серцево-судинний
Лабораторія електрофізіологічних досліджень серця з
рентгенопераційною та артеро- та венографією

п.2.9

Старша сестра медична операційна

п.2.9

Сестра медична операційна

п.2.9

Молодша медична сестра операційна

п.2.9

Палата інтенсивної терапії на 6 ліжок
Лікар-анестезіолог

п.2.8

Сестра медична

п.2.8

Молодша медична сестра з догляду за хворими

п.2.8

6.

7.

8.

9.

Клініко-діагностична лабораторія
Завідувач лабораторії (лікар-лаборант)

п.2.19

Лікар-лаборант

п.2.19

Біолог

п.2.19

Фельдшер-лаборант

п.2.19

Лаборант (медицина)
Відділення медичної реабілітації та фізіотерапії

п.2.19

Сестра медична з фізіотерапії (УВЧ)

п.2.11

Консультативно-діагностичне поліклінічне відділення
Лікар-дерматовенеролог

п.2.10

Лікар з ультразвукової діагностики

п.2.15

Відділення інвазивних методів діагностики та лікування
гінекологічних захворювань на 20 ліжок гінекологічного профілю
та 10 ліжок онкогінекологічного профілю
Лікар з променевої терапії

10.
10.1.

Стоматологічне відділення № 1
Рентгенкабінет
Рентгенолаборант

11.
11.1.

п.2.12

п.2.12

Стоматологічне відділення № 2
Рентгенкабінет
Рентгенолаборант

п.2.12

ЦЕНТР РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ТА ВІДНОВНОЇ МЕДИЦИНИ
(УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА)
1.
1.1.

1.2.

Поліклініка
Поліклінічно-консультативне відділення
Лікар-дерматовенеролог

п.2.10

Сестра медична (дерматовенеролога)

п.2.10

Молодша медична сестра (дерматовенеролога)

п.2.10

Відділення медичної реабілітації та фізіотерапії
Сестра медична з фізіотерапії (УВЧ)

2.
2.1.

Лабораторно-діагностичний комплекс
Відділення патологоанатомічне

п.2.11

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

3.

Завідувач відділення (лікар-патологоанатом)

п.2.17

Лікар-патологоанатом

п.2.17

Молодша медична сестра

п.2.17

Відділення функціональної, ультразвукової, променевої та
ендоскопічної діагностики
Завідувач відділення (лікар-рентгенолог)

п.2.12

Лікар-рентгенолог

п.2.12

Лікар з ультразвукової діагностики

п.2.15

Лікар-ендоскопіст

п.2.15

Сестра медична (УЗД)

п.2.15

Сестра медична (ендоскопія)

п.2.15

Рентгенолаборант

п.2.12

Молодша медична сестра (УЗД)

п.2.15

Молодша медична сестра (ендоскопія)

п.2.15

Молодша медична сестра з догляду за хворими (рентген)

п.2.12

Відділення лабораторної діагностики
Лабораторія клінічної діагностики
Завідувач відділення (лікар-лаборант)

п.2.19

Біолог

п.2.19

Лікар-лаборант

п.2.19

Лікар-лаборант (для експрес-лабораторії)

п.2.19

Лікар-лаборант (з клінічної біохімії)

п.2.19

Фельдшер-лаборант (з клінічної біохімії)

п.2.19

Лаборант (медицина)

п.2.19

Лаборант (для експрес-лабораторії)

п.2.19

Молодша медична сестра (клінічна біохімія, живі збудники)

п.2.19

Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень
Біолог

п.2.19

Фельдшер-лаборант (генетик)

п.2.19

Лікувальний комплекс

3.1.

3.2.

4.

Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 12
ліжок
Завідувач відділення (лікар-анестезіолог)

п.2.8

Лікар-анестезіолог

п.2.8

Старша сестра медична

п.2.8

Сестра медична-анестезист

п.2.8

Сестра-господиня

п.2.8

Молодша медична сестра палатна

п.2.8

Відділення репродуктивної медицини з контрольно-аналітичною
лабораторією
Біолог

п.2.19

Лікар-лаборант

п.2.19

Господарсько-обслуговуючий персонал
Дезінфектор

п.2.24

ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
1.

Офтальмологічне відділення № 1
Сестра медична з фізіотерапії (УВЧ)

2.

п.2.11

Операційний блок
Лікар-анестезіолог

п.2.8

Лікар-анестезіолог-дитячий

п.2.8

Сестра медична-анестезист
п.2.8
Підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів
(ставок) на 30 відсотків за двома та більше підставами, передбаченими розділами 1 і 2
додатку 3
ЦЕНТР РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ТА ВІДНОВНОЇ МЕДИЦИНИ
(УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА)
1.
Відділення патологоанатомічне
Лаборант (патологоанатомічні дослідження)

п.3.1

Підрозділи та посади, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів
(ставок) на 30 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх
працівників незалежно від їх найменування) згідно п.3. Примітки додатку 3
1.
Посадові оклади лікарів незалежно від найменування посад, фахівців з Прим.3.
базовою
та неповною вищою медичною освітою незалежно від
найменування посад, професіоналів з вищою немедичною освітою, що
допущені до медичної діяльності, які надають медичну допомогу
хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу
чи матеріалами, що їх містять, за винятком тих, що перелічені в пунктах

4, 5 додатка 3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я
та установ соціального захисту населення, підвищуються на 30 відсотків
пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу з хворими
на
туберкульоз, із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що
їх містять

Директор
Багатопрофільного медичного
центру

______________

Л.І.Данильченко

Директор
Центру реконструктивної та
відновної медицини
(Університетська клініка)

_____________

Т.М.Муратова

Директор
Офтальмологічного медичного
центру

_____________

Н.В. Кресюн

