ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА

«Амбулаторна медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та ургентну стоматологічну допомогу»

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря або лікуючого лікаря, самозвернення тільки до акушера-гінеколога, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-нарколога, лікаря-стоматолога та лікаря-ортопеда-травматолога, а також до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом.

Обсяг послуги (специфікація):
Надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
	Проведення інструментальних методів діагностики (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, методів реєстрації електричної активності органів (зокрема ЕКГ та ЕЕГ тощо) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
	Забезпечення проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень.
	Організація спостереження та амбулаторного лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями.
	Проведення малих хірургічних втручань в амбулаторних умовах (за потреби).
	Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в умовах денного стаціонару (за потреби).
	Проведення планової медичної реабілітації в амбулаторних умовах (за потреби).
	Надання невідкладної стоматологічної допомоги дорослим та дітям.
	Виклик, у разі потреби, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта та надання йому невідкладної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
	Направлення пацієнта при наявності показань у заклади вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації) для надання йому медичної допомоги.
	Організація консультування, у тому числі телемедичного, пацієнтів лікарями інших спеціальностей закладів вищого рівня відповідно до укладених договорів.

Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар з надання вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, який має діючий сертифікат лікаря-спеціаліста за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, алергологія, гастроентерологія, гематологія, генетика медична, дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, кардіоревматологія, комбустіологія, наркологія, неврологія, нефрологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, медична психологія, психотерапія, психофізіологія, пульмонологія, терапія, рентгенологія, ревматологія, рефлексотерапія, сексопатологія, стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія, проктологія, дитяча гінекологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча фтизіатрія, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія, підліткова терапія – щонайменше дві особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.
	Сестра медична.

Інші вимоги:
Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
	Подання даних до Електронної системи охорони здоров'я на постійній основі.


