ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини»

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

Обсяг послуги (специфікація):
Надання послуг із тестування на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), зокрема дотестове інформування, тестування на наявність ВІЛ-інфекції, отримання результату тестування, післятестове консультування, зв’язок з послугами профілактики та/або лікування, консультування щодо важливості залучення партнерів ВІЛ-позитивної людини до послуг із тестування на ВІЛ.
	Встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, взяття під медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії (АРТ) та профілактики опортуністичних інфекцій та здійснення клінічного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, ефективності АРТ та наявності побічних реакцій лікарських засобів, зокрема:
	проведення збору скарг, анамнезу, об’єктивного фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз; оцінку потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці; визначення приналежності до ключових груп;

консультування щодо переваг АРТ, позитивного впливу терапії на тривалість та якість життя, важливості безперервності й дотримання режиму лікування; оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму АРТ;
проведення лабораторних досліджень (загальний та біохімічний аналіз крові, визначення кількості CD4 та рівня вірусного навантаження), інструментальних обстежень та консультацій спеціалістів;
встановлення діагнозу та стадії ВІЛ-інфекції, супутніх захворювань;
направлення пацієнтів до інших закладів охорони здоров'я (за потреби);
призначення АРТ та препаратів для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій;
	видача антиретровірусних препаратів.
	Забезпечення вторинної профілактики у ВІЛ-інфікованих осіб:

	профілактика опортуністичних та супутніх захворювань;

планування сім’ї, збереження репродуктивного та сексуального здоров'я;
діагностика та лікування опортуністичних інфекцій;
організація та забезпечення заходів з медикаментозної профілактики ВІЛ, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, у встановленому законодавством порядку;
організаційно-методична та консультативна робота з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;
консультування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, формування прихильності до лікування, залучення їх до обстеження на ВІЛ-інфекцію з профілактичною метою;
забезпечення взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я (ЗОЗ), установами, організаціями незалежно від форм власності в наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці людей, які живуть з ВІЛ;
взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та забезпечення комплексності послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу;
співпраця з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування.

Вимоги до організації надання послуги:
Лікування осіб з виявленими критеріями ВІЛ-інфекції відповідно до наказу МОЗ України від 28.12.2015 р. № 905 «Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.03.2016 р. за № 379/28509, яка добровільно пройшла тестування на ВІЛ в порядку, встановленому наказом МОЗ України від 21.12.2010 р. № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.03.2011 р. за № 319/19057 та мають встановлений діагноз відповідно до МКХ-10 – В20-В24, Z.21.
	Ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та медичного спостереження за ними відповідно до наказу МОЗ України від 10.07.2013 р. № 585 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.07.2013 р. за № 1254/23786.
Надання комплексного пакету послуг з тестування, профілактики, лікування та догляду, які надаються людям з ризиком інфікування ВІЛ, а також людям, які живуть з ВІЛ, та їхнім сім’ям.
	Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень: загального та біохімічного аналізу крові, визначення кількості CD4 та рівня вірусного навантаження.

Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар, відповідальний за встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, призначення антиретровірусних препаратів та здійснення медичного нагляду за людьми, які живуть із ВІЛ – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
	Сестра медична – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
Лабораторне обладнання для проведення досліджень (загальний та біохімічний аналіз крові, визначення кількості CD4 та рівня вірусного навантаження) або на умовах договору.

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 на АРТ через 12/24/36 міс після початку лікування.
Частка осіб на АРТ, які мають невизначальний рівень вірусного навантаження.
Частка осіб, які стали під медичний нагляд та отримали профілактичне лікування ізоніазидом.

