ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА

 «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»

Умови надання послуги: стаціонарно.
Підстави надання послуги: за направленням лікаря пологової зали, доставлення виїзною неонатальною бригадою.
 
Обсяг послуги (специфікація):
Проведення респіраторної підтримки: CPAP, неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень.
Забезпечення цілодобового повного/часткового парентерального харчування.
Забезпечення респіраторної підтримки у вигляді CPAP з першої хвилини життя у вкрай недоношених дітей. 
	Забезпечення цілодобового лабораторного обстеження: розгорнутий загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, сечовина, креатинін, білок, АлАТ, АсАТ, лактат, глюкоза, електроліти), коагулограма (протромбіновий індекс, АЧТЧ, тромбіновий час), гази крові при виходжуванні глибоко недоношених дітей.
Проведення бактеріологічного дослідження мікрометодиками.
	Забезпечення цілодобового доступу до рентгенологічного дослідження.
Забезпечення цілодобового доступу до ультразвукового дослідження.
Проведення аудіологічного скринінгу новонароджених.
Проведення офтальмологічного скринінгу у глибоко недоношених дітей.
Проведення скринінгу критичних вроджених вад серця за допомогою пульсоксиметрії.
Проведення вакцинації згідно з Календарем профілактичних щеплень.
Проведення метаболічного скринінгу згідно з рекомендаціями МОЗ України.

Вимоги до організації надання послуги:
Надання медичних послуг новонародженим на всіх етапах лікування в закладі.
Забезпечення надання інтенсивної терапії новонародженим з необхідною кількістю ліжок щонайменше 3/1000 пологів.
Забезпечення виходжування новонароджених після перебування у відділенні інтенсивної терапії.
Забезпечення догляду за передчасно народженими та/або хворими дітьми без переведення до відділення інтенсивної терапії новонароджених.
Забезпечення спільного перебування новонароджених та матерів у всіх акушерських відділеннях, у т.ч. в акушерському відділенні інтенсивної терапії.
Забезпечення транспортування передчасно народжених дітей в межах закладу в умовах транспортного кувезу.
Забезпечення можливості консультування такими лікарями-спеціалістами: лікар-невролог дитячий; лікар-офтальмолог дитячий; лікар-хірург дитячий; лікар-кардіолог дитячий; лікар-генетик; ерготерапевт/фізичний терапевт.
Забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду направленого на її розвиток.
Забезпечення катамнестичного спостереження за вкрай недоношеними/хворими дітьми.
Транспортування хворих немовлят у заклади вищого рівня виїзною неонатальною бригадою або на умовах договору.
Наявність тренінгового центру у перинатальних центрах. 
 
Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар-педіатр-неонатолог – не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост) на 10 пологових залів.
Лікар-педіатр-неонатолог або лікар-анестезіолог дитячий – не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост) на 3 ліжка відділення інтенсивної терапії новонароджених.
Лікар-педіатр-неонатолог – 1 посада на 10 ліжок для новонароджених, які мають відхилення в стані здоров’я, або 1 посада на 5 ліжок для виходжування новонароджених дітей з низькою масою тіла.
Лікар-педіатр-неонатолог - 1 посада на 25 ліжок у відділенні сумісного перебування матері та дитини.
Сестра медична для обслуговування новонароджених дітей акушерських післяпологових відділень з ліжками для сумісного перебування матері та дитини – не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост) на 6 ліжок.
Сестра медична для обслуговування новонароджених дітей у відділеннях виходжування дітей з низькою та дуже низькою масою тіла при народженні, у відділенні для новонароджених, які мають відхилення в стані здоров'я – не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост) на 4 ліжка.
Сестра медична для обслуговування новонароджених у відділенні інтенсивної терапії – не менше 4,75 зайнятих штатних посад (цілодобовий пост) на 4 ліжка.
Сестра медична для організації вигодовування новонароджених у закладі – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
 
Вимоги до переліку обладнання:
Апарат УЗД з кольоровим доплером, неонатальними датчиками.
Аудіометр.
Пересувний рентгенівський апарат зі стійкою для вертикальних знімків.
Гематологічний, біохімічний аналізатор (цілодобовий доступ).
Газовий аналізатор при виходжуванні глибоко недоношених дітей.
У відділенні спільного перебування матері та дитини:
	пульсоксиметр для скринінгу вроджених вад серця – щонайменше 2;
реанімаційний набір – 1 на 10 розгорнутих ліжок;
електричні аспіратори – 1 на 10 ліжок;
ваги електронні – щонайменше 1 на палату;
лампа фототерапії – 1 на 5 ліжок;
інфузійні шприцеві насоси – 1 на 20 розгорнутих ліжок;
джерело променистого тепла – щонайменше 2;
столи для сповивання з підігрівом – щонайменше 2;
транскутанний білірубінометр – щонайменше 1.
	У відділенні постнатальної реабілітації та ІІ етапу виходжування новонароджених:
	респіратор для неінвазивної ШВЛ та/або n-CPAP – 1 на 15 ліжок;
інкубатори закриті – щонайменше 1 на 5 розгорнутих ліжок;
інкубатори відкриті – щонайменше 1 на 5 розгорнутих ліжок;
пульсоксиметр – 1 на 3 ліжка;
поліфункціональний монітор – 1 на 10 ліжок;
апарат для вимірювання артеріального тиску – щонайменше 2;
лампа фототерапії – 1 на 3 ліжка;
інфузійні шприцеві насоси – 1 на кожне ліжко плюс 1;
ваги для новонароджених – щонайменше 1 на палату;
глюкометр;
електричний аспіратор – 1 на 5 ліжок.
	У відділенні інтенсивної терапії новонароджених:
	реанімаційний набір (ларингоскоп з клинками 00, 0, 1; мішок Амбу для новонароджених) – 1 на 2 ліжка;
апарат ШВЛ (на кожне ліжко), у т.ч. високочастотної вентиляції - при виходжуванні глибоко недоношених дітей щонайменше 1 на палату;
апарат для неінвазивної ШВЛ та/або n-CPAP – 1 на 5 розгорнутих у відділенні ліжок, але не менше 2;
інкубатори закриті – 1 на 2 ліжка;
інкубатори відкриті – щонайменше 1 на 2 ліжка;
поліфункціональний монітор – на кожне ліжко;
лампа фототерапії – 1 на 4 ліжка;
інфузійні шприцеві насоси – 4 канали на 1 ліжко);
ваги електронні для новонароджених – 1 на 2 розгорнутих у відділенні місця;
глюкометр - щонайменше 1;
електричний аспіратор – 1 на 2 ліжка;
транскутанний білірубінометр - щонайменше 1.
транспортний кувез з опцією ШВЛ для транспортування передчасно народжених дітей в межах закладу щонайменше 1.

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.
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».
	Проведення навчально-симуляційних тренінгів з первинної реанімації новонароджених.

Показники ефективності надання послуг:
	Кількість немовлят, госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН) від жінок з групи низького перинатального ризику або після знаходження дитини у відділенні сумісного перебування/до загальної кількості немовлят, народжених в стаціонарі.
	Смерть новонародженого з вагою ≥2500 г та гестаційним віком 37 та більше тижнів від жінки з групи низького перинатального ризику.

Частка немовлят, повторно госпіталізованих у ВІТН.
Частка новонароджених із травмою, включаючи усі нозології кодів Р10-Р15 за МКХ-10.
Частка новонароджених, у яких штучна вентиляція легень була розпочата після 48 годин перебування у ВІТН.
Середня тривалість перебування у стаціонарі.
Рівень госпітальної летальності.

