ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом»

Умови надання послуги: стаціонарно та амбулаторно.
Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря або лікуючого лікаря.

Обсяг послуги (специфікація):
Медична допомога пацієнтам із діагнозом А15-А19 «Туберкульоз».
	Встановлення діагнозу туберкульоз (ТБ):
	консультування пацієнтів лікарями-фтизіатрами та лікарями інших спеціальностей (за потреби);
	проведення лабораторно-інструментальних досліджень (мікробіологічна діагностика ТБ, визначення чутливості до протитуберкульозних препаратів з використанням бактеріологічних та молекулярно-генетичних методів, радіологічні методи діагностики, магнітно-резонансна томографія, торакоскопія, ультра-сонографія, бронхоскопія, біопсія, плевральна пункція) з метою верифікації діагнозу ТБ.

	Визначення тактики лікування пацієнта та призначення протитуберкульозних препаратів, корекція лікування з урахуванням чутливості / резистентності мікроорганізмів до медикаментів, побічних реакцій, наявності супутньої патології, індивідуальних особливостей пацієнта.
	Формування плану лікування та спостереження за пацієнтом:

	оцінка прихильності пацієнта до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування, та коригування у зв’язку з цим плану лікування;

визначення показань до госпіталізації пацієнта та його госпіталізація у разі їх наявності;
організація амбулаторного лікування ТБ із залученням лікарів ПМД та установ, які можуть надавати послуги з контрольованого лікування ТБ на амбулаторному етапі.
	Моніторинг лікування:

	проведення лабораторно-інструментальних обстежень, мікробіологічних досліджень, а також консультацій лікарями інших спеціальностей (за потреби) в процесі лікування;

виявлення, діагностика, лікування побічних реакцій на протитуберкульозні препарати, а також запобігання їх виникнення;
контроль за дотриманням пацієнтом рекомендацій надавача послуг, зокрема прийому протитуберкульозних препаратів, плану консультативних оглядів, виконання направлень до інших закладів охорони здоров'я (ЗОЗ).
	Виявлення, діагностика та лікування супутніх захворювань з моніторингом дотримання рекомендацій лікаря, або переведення пацієнта в інші профільні заклади для їх лікування.
	Координація заходів з профілактики та виявлення ТБ.
	Скеровування пацієнта до інших закладів, установ, організацій з метою отримання інших послуг.


Вимоги до організації надання послуги:
Дотримання вимог Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на ТБ (наказ МОЗ України № 287 від 01.02.2019 р.).
Лікування пацієнтів з ТБ відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
	Організація надання всього спектру послуг пацієнтам з ТБ на стаціонарному етапі лікування, а також організація лікування на амбулаторному етапі.
	Розроблення та узгодження плану спостереження та лікування кожного пацієнта безпосередньо на початку надання послуги, що включає:
	організацію оптимальної для пацієнта моделі амбулаторного лікування;

психо-соціальну підтримку пацієнта відповідно до його потреб;
інтегровані медичні послуги:
реабілітацію та реінтеграцію пацієнта за потреби;
	опис конкретних запланованих інтервенцій для вирішення існуючих проблем.
	Можливість забезпечення інших послуг, зокрема діагностику ВІЛ-інфекції в осіб з невстановленим ВІЛ-статусом, анкетування щодо прихильності пацієнтів до лікування та визначення їх психо-соціальних потреб з розробкою плану індивідуального супроводу, з іншими надавачами послуг на договірних умовах. 
	Скеровування пацієнтів до інших ЗОЗ та/або третіх сторін, які мають безпосередній вплив на ефективність та результати лікування ТБ, а також організація належної взаємодії, координації та контролю за закладами в питаннях лікування пацієнтів.

Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар-фтизіатр, лікар-фтизіатр дитячий, які приймають рішення про встановлення діагнозу ТБ та призначення протитуберкульозних препаратів – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
	Сестра-медична, яка відповідно до кваліфікаційних вимог та за призначенням лікаря здійснює видачу препаратів, інші медичні маніпуляції – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.


Вимоги до переліку обладнання:
Комп’ютер із доступ до інтернету та постійним доступом до Реєстру (e-TB Manager) та інших медичних/немедичних інформаційних систем за потреби.
Апарати для радіологічного обстеження (рентген-апарат, томограф, рентгеноскоп (бажано) і/або комп’ютерний томограф).
Бронхоскоп.
Торакоскоп (бажано).
Апарат УЗД з доплером.
Обладнання для проведення мікробіологічної діагностики ТБ.
Обладнання для малих хірургічних втручань.
	Обладнання для забезпечення заходів інфекційного контролю відповідно до вимог Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на ТБ, затвердженого наказом МОЗ України від 01.02.2019 р. № 287.
	Обладнання для зберігання протитуберкульозних препаратів відповідно до вимог наказу МОЗ України від 16.12.2003 р. № 584, зареєстрованого в Міністерством юстиції України 03.03.2004 р. № 275/8874 у редакції наказу МОЗ України від 03.04.2018 р.


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.

Ключові показники ефективності надання послуг:
Частка пацієнтів, які завершили лікування з результатом «Лікування завершено» / «Вилікуваний» / «Помер» / «Втрачений для подальшого спостереження» / «Переведений».
Частка осіб, в яких відбулася негативація через 2 місяці; через 3 місяці; через 4 місяці.
Кількість осіб, в яких мазок не зроблено.
Кількість осіб, в яких продовжується бактеріовиділення.
Частка пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ, які отримують антиретровірусну терапію, за останні 12 місяців.
Частка пацієнтів, які розпочали амбулаторне лікування ТБ з першого дня.

