ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 «Діагностика та спеціальне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей»

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.
Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря або лікуючого лікаря.
 
Обсяг послуги (специфікація):
Консультування пацієнтів з підозрою на новоутворення лікарем, який має спеціалізацію «онкологія».
Діагностика злоякісних новоутворень та новоутворень in situ (включаючи консультацію, лабораторну та інструментальну діагностику, патоморфологічне дослідження тканини пухлини).
	Забезпечення інфузії лікарських засобів для лікування злоякісних новоутворень та новоутворень in situ відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я (за потреби).
Забезпечення проведення променевої терапії відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я (за потреби).
Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
	Проведення заходів з медичної реабілітації.
 
Вимоги до організації надання послуги:
Наявність відділення / палати інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобової інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
Забезпечення можливості цілодобового проведення наступних лабораторних досліджень:
	клінічний аналіз крові (розгорнутий);
визначення групи крові і резус фактору; 
біохімічний аналіз (загальний білок, а-амілаза, АсАТ, АлАТ, білірубін з фракціями, креатинін, сечовина, сечова кислота, хлор, калій, натрій); 
показники системи згортання (ТЧ, АЧТЧ, МНВ);
глюкоза крові;
СРБ кількісний;
тести на тропонін;
D-димер;
дослідження спинномозкової рідини;
аналіз сечі загальний;
	Забезпечення можливості проведення досліджень на онкологічні маркери (СА 125, CA 19-9, CA 15-3, РЕА, АФП) у закладі або на умовах договору.
Забезпечення можливості проведення патоморфологічного дослідження тканини пухлини у закладі або на умовах договору.
	Забезпечення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору.

Забезпечення можливості проведення необхідних інструментальних досліджень для підтвердження або зняття діагнозу злоякісного новоутворення, а також при його лікуванні відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
	Наявність постійно діючої мультидисциплінарної групи спеціалістів (лікар-онколог, лікар з променевої терапії, лікар-хірург-онколог, лікар-нейрохірург, лікар-патологоанатом / патоморфолог) та можливість консультування пацієнтів спеціалістами інших лікарських спеціальностей. 
Забезпечення компонентами крові у вигляді постійного запасу та швидкого доступу до них у режимі 24/7.
 
Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар, який має діючий сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальностями: онкологія, онкогінекологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, дитяча онкологія, гематологія – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування). 
Лікар з променевої терапії / лікар-радіолог – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (якщо надають послуги з променевої терапії).
Лікар-анестезіолог – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування). 
Медична сестра-анестезист – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування). 
Сестра медична стаціонару – не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост) на кожному посту.
 
Вимоги до переліку обладнання:
УЗД-апарат з доплером.
Рентгенівський апарат.
	Спіральний комп’ютерний томограф (СКТ) та/або магнітно-резонансний томограф (МРТ).
	Електрокардіограф багатоканальний.
	Відеогістероскоп з діагностичними та операційними корпусами.

Відеогастроскоп.
Гнучкий цистоскоп.
Відеоколоноскоп.
	Дефібрилятор.

Апарат ШВЛ.
Монітор поліфункціональний.
Пульсоксиметр.
Автоматичний шприцевий дозатор за місцем надання послуги.
Автоматичний інфузійний дозатор.
	Аспіратор (відсмоктувач).

Глюкометр.
Система централізованого постачання кисню.
 
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.
	Договір із закладом служби крові щодо постачання крові та її компонентів, у якого є чинна ліцензія провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.
Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України № 592 від 15.06.2016 р. «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».
Забезпечення дотримання вимог державної системи реєстрації раку відповідно до наказу МОЗ України від 01.10.2013 р. № 845 "Про систему онкологічної допомоги населенню України".


