МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
«Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»
Умови надання послуги: амбулаторно та/чи стаціонарно.
Підстави надання послуги: направлення від лікаря ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Обсяг послуги (специфікація):
Надання медичної допомоги за напрямами: нейрореабілітація дорослого та дитячого населення.
Первинний огляд та консультація спеціалістів мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Постановка діагнозу за МКФ або МКФ-ДП.
Визначення  прогнозу мультидисциплінарною командою.
Складання індивідуального плану реабілітації з оцінкою проблем (шкали за МКФ) та виставлення SMART цілей з GAS прогнозом.
Моніторинг інструментальних та лабораторних показників: клінічних, біохімічних, рівня електролітів та показників системи гемостазу, відповідно до стану пацієнта (при потребі).
Консультування пацієнта лікарями інших спеціальностей (при потребі) з визначенням переліку реабілітаційних послуг відповідно до його стану.
Проведення запланованих реабілітаційних заходів за напрямом нейрореабілітації, поточний моніторинг, та внесення коректив( за потребою).
Оцінка стану та можливості переходу на амбулаторне лікування з використанням шкали Ренкіна (для дорослих) та інших стандартних шкал.
Організація навчання для родини/опікунів основам реабілітаційних методик, особливостям догляду за пацієнтом та відновленню/розвиненню порушених/втрачених функцій організму.
Моніторинг за виконанням родиною/опікунами призначеної реабілітаційної програми з оцінюванням прогресу в досягненні намічених цілей.
Вимоги до організації надання послуги:
Будівля, доступна для людей з обмеженими фізичними можливостями (схили підйому і спуску не більше 5%, якщо приміщення відділення знаходиться вище першого поверху, оснащеного ліфтом або спеціальним пристроєм для транспортування по східцях, що дозволяє перевозити людей з інвалідністю на спеціалізованих візках та ліжках, на кожному поверсі - загальнодоступний санітарно-гігієнічний кабінет) згідно з ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».
Наявність окремих залів/кімнат у структурі закладу, облаштовані для надання реабілітаційних послуг, спрямованих на розвиток нових або відновлення порушених/втрачених функцій організму.
Проведення заходів з медичної реабілітації спеціалістами мультидисциплінарної команди біля ліжка пацієнта з використанням мобільного обладнання або в кабінетах, які облаштовані для надання реабілітаційних послуг.
Залучення лікарів інших спеціальностей до проведення заходів з медичної реабілітації згідно з індивідуальним планом реабілітації.
	Організація консультування, у т.ч. телемедичного, пацієнтів з оцінкою за шкалою Ренкін зі спеціалістами інших закладів з метою визначення подальшої маршрутизації на етапах реабілітації відповідно до укладених договорів. 
Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар, який має діючий сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальностями: лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, лікар з лікувальної фізкультури, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини - щонайменше дві особи, які працюють у закладі на постійній основі.
	Асистент фізичного терапевта.
Асистент ерготерапевта.
Логопед (терапевт мови та мовлення).
Психолог.
Сестра медична з лікувальної фізкультури, або сестра медична, яка пройшла підготовку з медичної реабілітації та отримала кваліфікацію за спеціальністю «Фізична реабілітація» або отримали додаткові знання в ході спеціалізації з сестринської справи в медичній реабілітації.
Вимоги до переліку обладнання:
Засоби для позиціонування: клин та валик, протипролежневий матрац на кожного пацієнта; функціональні ліжка для стаціонарних пацієнтів; підйомник для переміщення пацієнтів.
	Зал фізичної терапії, обладнаний наступним:
	сходи та бруси реабілітаційні;
	стіл реабілітаційний широкий;
	столик трапеція маленький для гри (для надання послуг медичної реабілітації дітям);
	набір сенсорних полусфер;
	малий м’яч 55 см фітбол;
	середній м’яч 65 см фітбол;
	великий м’яч 75 см фітбол;
	м’який модуль-конструктор (для надання послуг медичної реабілітації дітям);
	реабілітаційна качеля підвісна (для надання послуг медичної реабілітації дітям);
	напівсфера балансувальна на платформі;
	тренувальні петлі;
	степ платформи;
	подушка балансир;
	ходунки переднеопорні та заднеопорні;
	вертикалізатори 1,2,3 (для надання послуг медичної реабілітації дітям);
	коляски з підтримкою для голови;
	поручні реабілітаційні вздовж залу;
	модуль активної реабілітації / стельова рейка та стельовий підйомник/ + бігова доріжка;
	тренажери для збільшення сили та об’єму рухів в суглобах кінцівок
	обладнання для відновлення м'язової сили дрібних м’язів (відновлення рухів пальців);
	палиця опорна;
	милиці підліктьові з подвійним регулюванням;
	покриття для підлоги – мат;
	велотренажер реабілітаційний;
	шведська стінка;
	орбітрек;
	ходунки.

3. Зал ерготерапії, обладнаний наступним:
	стіл мануальний;
	набір для розвитку дрібної моторики;
	обладнання для адаптивного ортезування та матеріал (універсальний утримувач для виделки/олівця/стилуса).

4. Куточок або зал для нейро-сенсорної реабілітації дітей та дорослих:
	дидактичний матеріал для розвитку мовлення, соціальних навичок, навичок самообслуговування;
	іграшки та матеріали для стимуляції тактильної, зорової, ольфакторної сенсорних систем.

5. Зал для надання психо-соціальних реабілітаційних послуг.
	набір логопедичних шпателів та зондів;
	дзеркало (велике та настільне);

обладнання для музичних занять;
	дидактичний матеріал та учбова-методична література. 
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.

