ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА

«Стаціонарна допомога дорослим та дітям з нехірургічними (соматичними) захворюваннями»

Умови надання послуги: стаціонарно.
Підстави надання послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря або лікуючого лікаря, доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, самозвернення при невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація):
Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
Полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних лікувальних засобів.
	Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
Забезпечення знеболення болючих процедур у дітей.
	Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей (за потреби).
	Проведення заходів з вторинної та третинної профілактики захворювань.
Скеровування пацієнтів для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги у заклади вищого рівня (за потреби).
Проведення заходів з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень та інвалідизуючої патології.
	Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для проведення заходів з медичної реабілітації у відновному періоді або для надання паліативної допомоги (за потреби).

Вимоги до організації надання послуги:
Наявність приймального відділення з приймально-оглядовим боксом або відділення невідкладної медичної допомоги для забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
Відділення / палати інтенсивної терапії, обладнані відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
Забезпечення можливості проведення таких лабораторних досліджень:
	клінічний аналіз крові (розгорнутий);

визначення групи крові і резус фактору; 
	біохімічний аналіз (загальний білок, а-амілаза, АсАТ, АлАТ, білірубін з фракціями, креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти, альбумін); 
бактеріологічне дослідження;
показники системи згортання (ТЧ, АЧТЧ, МНВ);
глюкоза крові;
	СРБ кількісний;
	тести на тропонін (для дорослих);
D-димер (для дорослих);
	дослідження спинномозкової рідини;
аналіз сечі загальний.
	Забезпечення можливості проведення бактеріологічного дослідження.
	Проведення консультацій, у т.ч. телемедичних, зі спеціалістами закладів вищого рівня відповідно до укладених договорів.
	Наявність лабораторії для проведення бактеріологічного дослідження у закладі або на умовах договору.


Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар, який має діючий сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальностями: алергологія, гастроентерологія, гематологія, геріатрія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, нефрологія, пульмонологія, ревматологія, терапія, токсикологія, фтизіатрія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча фтизіатрія, дитячі інфекційні хвороби, неонатологія, педіатрія, підліткова терапія – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування). 
	Лікар-анестезіолог (або лікар-анестезіолог дитячий у випадку медичної допомоги дітям) – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування). 
	Сестра медична стаціонару – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі. 

Вимоги до переліку обладнання:
У закладі:
	УЗД-апарат з доплером.

Електрокардіограф багатоканальний.
Рентгенівський апарат.
За місцем надання послуги:
	Апарат ШВЛ.

Кардіомонітор або монітор поліфункціональний.
Автоматичний шприцевий дозатор за місцем надання послуги.
	Аспіратор (відсмоктувач).

Дефібрилятор.
Пульсоксиметр.
Глюкометр.
	Система добового моніторингу АТ.


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.
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».

