ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»


Умови надання послуги: амбулаторно.
Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря.

Обсяг послуги (специфікація):
Надання послуг особам із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».
	Видача препаратів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ):
	видача препаратів та безпосередній контроль прийому препаратів під наглядом надавача послуг за місцем надання послуг;

оцінка отримувача послуг на предмет відповідності вимогам щодо самостійного прийому препарату ЗПТ в амбулаторних умовах, та у випадку прийняття рішення щодо можливості такого прийому – організація його видачі;
контроль за цільовим використанням препарату ЗПТ, що видано для самостійного прийому в амбулаторних умовах.
	Складання плану спостереження та лікування:

	оцінка стану та потреб отримувача послуг з метою складання плану лікування; 

розробка плану спостереження та лікування;
оцінка прихильності до лікування, визначення чинників, які негативно впливають на її формування, та проведення відповідного коригування плану лікування з метою їх усунення або мінімізації.
	Моніторинг лікування:

	контроль своєчасності та регулярності відвідувань надавача послуг відповідно до плану спостереження та лікування;

контроль виконання направлень надавача послуг до інших закладів охорони здоров'я (ЗОЗ) та врахування результатів їх виконання;
відслідковування побічних реакцій та неефективності препаратів ЗПТ;
реагування на побічні реакції щодо препаратів ЗПТ та забезпечення ефективності призначених дозувань;
врахування особливостей взаємодії препаратів ЗПТ з іншими лікарськими засобами, у тому числі антиретровірусними, протитуберкульозними, знеболювальними препаратами, антидепресантами тощо. 
	Скринінг окремих психічних розладів:

	скринінг на наявність депресії, посттравматичного стресового розладу, тривожних розладів тощо;

направлення пацієнтів для подальшої діагностики та встановлення діагнозу у випадку позитивних результатів скринінгу.
	Скринінг на ТБ, скринінг або направлення на скринінг на ВІЛ і вірусні гепатити (ВГ) та за потреби направлення на діагностику та лікування:

	скринінг на ТБ;

скринінг або направлення на скринінг на ВІЛ та ВГ;
направлення пацієнтів для подальшої діагностики та встановлення діагнозу у випадку позитивних результатів скринінгу.
	Консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, ВГ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), передозувань та ризиків, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, включаючи:

	консультування щодо безпечної ін’єкційної та статевої поведінки та способів попередження передачі ВІЛ, ВГ та ІПСШ;

консультування з профілактики передозувань психоактивними речовинами та надання невідкладної допомоги;
консультування щодо переваг раннього початку лікування та перебування під медичним наглядом внаслідок інфікування ВІЛ;
консультування щодо залучення партнерів отримувача послуг до проходження тестування на ВІЛ, ВГ та залучення під медичний нагляд;
видача відповідних інформаційних друкованих матеріалів.
	Перенаправлення до закладів/установ/організацій з метою отримання інших послуг.


Вимоги до організації надання послуги:
Організація надання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення лікування з використанням препаратів ЗПТ, досягнення його ефективності та задоволення супутніх медичних потреб пацієнта з урахуванням особливостей їх реалізації. За умови наявності відповідних ресурсів, технічної бази та персоналу послуги повинні надаватися безпосередньо надавачем послуг. Частина послуг, а саме: призначення препаратів ЗПТ; скринінг на ВІЛ та ВГ; консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, ВГ, ІПСШ, передозувань та ризиків, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин можуть забезпечуватись через їх закупівлю або шляхом інших договірних відносин з іншим надавачем послуг. 
За потреби перенаправлення для отримання інших послуг, які мають безпосередній вплив на ефективність та результати супроводу пацієнтів ЗПТ, надавач послуг повинен забезпечити належний контроль та координуючу роль у взаємозв’язку з іншими ЗОЗ та/або третіми сторонами.
	Розроблення та узгодження плану спостереження та лікування кожного пацієнта на початку надання послуги з урахуванням рекомендацій, отриманих під час перебування на ЗПТ в інших надавачів послуг та/або ЗОЗ і повинен включати:
	цілі лікування та показники оцінки прогресу (зменшення вживання наркотиків, поліпшення фізичного здоров’я, зменшення шкоди, пов’язаної із вживанням, скорочення кримінальної поведінки, працевлаштування, вирішення питань догляду за дітьми тощо);

опис поточних проблем, які стоять перед пацієнтом;
опис конкретних запланованих інтервенцій для вирішення існуючих проблем.
	Переглядання плану 1 раз на 3 місяці на початковому етапі (до 1 року) та індивідуально залежно від потреб пацієнта - після одного року.
	Організація щоденної видачі препаратів, лікарських засобів пацієнтам, які не відповідають критеріям для самостійної видачі, включаючи вихідні та святкові дні, а також організація нагляду за прийманням пацієнтом призначених препаратів медичною сестрою.
	Наявність приміщення, де будуть зберігатись препарати ЗПТ, та його відповідність вимогам до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 р. № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.2018, в обсягах, визначених пунктами 22, 23 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 13.05.2013 р. № 333.


Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар, який пройшов курс тематичного удосконалення із ЗПТ – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
	Сестра медична – щонайменше дві особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

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 осіб, які отримують ЗПТ безперервно не менше 12 місяців.
Частка осіб з негативним або невідомим діагнозом, які пройшли скринінг на ВІЛ за останні 12 місяців.
Частка ВІЛ позитивних хворих, які отримують АРТ.
Частка осіб з негативним або невідомим діагнозом, які пройшли скринінг на ВГ за останні 12 місяців.
Частка осіб, які пройшли скринінг на ТБ за останні 12 місяців.


