ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

«Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям»

Умови надання послуги: стаціонарно.
Підстави надання послуги: направлення від лікаря ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.
 
Обсяг послуги (специфікація):
Надання цілодобової паліативної допомоги пацієнту зі встановленим діагнозом невиліковного прогресуючого захворювання з прогнозованою тривалістю життя у стаціонарних умовах медичним персоналом, який пройшов відповідну підготовку з паліативної допомоги.
Попередження та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів).
Здійснення оцінки стану пацієнта, у тому числі:
	оцінка рівня болю за 10-бальною шкалою, характеру болю, локалізації болю;
оцінка ступеню та локалізації пролежнів;
оцінка дихання (вільне, ускладнене), психоемоційних проблем (депресія, збудження, безсоння, та ін), інших симптомів (проблеми травлення, сечовиведення, дефекації, інших);
оцінка психоемоційного стану пацієнта;
оцінка загального фізичного стану.
	Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.
Проведення консультацій лікарями різних спеціальностей відповідно до потреб пацієнта, але не пізніше, ніж за 24 години після виникнення потреби.
Навчання членів родин (опікунів, осіб, що забезпечують догляд) пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.
 
Вимоги до організації надання послуги:
Будівля, доступна для людей з обмеженими фізичними можливостями (схили підйому і підйому не більше 5%, якщо приміщення відділення знаходиться вище першого поверху, оснащеного ліфтом, що дозволяє перевозити пацієнтів з інвалідними колясками та ліжками, 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».
Забезпечення безперервності надання паліативної медичної допомоги.
Забезпечення можливості пресування пацієнтів та здійснення туалету (ходунки; милиці (прилоктьові та традиційні); чотирьох упорні тростинки, класичні тростинки; стільці та крісла колесні для миття пацієнтів).
Забезпечення витратними матеріалами (урологічні катетери, трахеостома, гастростома, калостома та інші).
Співпраця з іншими лікувально-профілактичними закладами, установами, соціальними службами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування для лікувально-консультативної та медико-соціальної допомоги.
 
Вимоги до спеціалізації медичних працівників:
Лікар-терапевт, лікар-педіатр, який пройшов відповідну підготовку з надання паліативної допомоги – щонайменше 2 особи, які працюють на постійній основі в цьому закладі (не стосується медичного чергування). Забезпечення цілодобового лікарського нагляду протягом всіх днів тижня.
	Лікар психолог – щонайменше одна особа, яка працює на постійній основі в цьому закладі.
	Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – щонайменше одна особа, яка працює на постійній основі в цьому закладі.
	Сестра медична стаціонару, яка пройшла відповідну підготовку з надання паліативної допомоги – щонайменше 2 особи, які працюють на постійній основі в цьому закладі, на 10 пацієнтів профілю “паліативна допомога. Забезпечення цілодобового сестринського догляду протягом всіх днів тижня (цілодобовий пост).
Молодші медичні сестри (санітарки) – щонайменше 2 особи, які працюють на постійній основі в цьому закладі, на 4 пацієнтів профілю “паліативна допомога. Забезпечення цілодобового сестринського догляду протягом всіх днів тижня (цілодобовий пост).

Вимоги до переліку обладнання:
Пульсоксиметр – щонайменше один пульсоксиметр для кожної медсестри і один для лікаря.
Глюкометр.
Апарат для штучної вентиляції легень.
Кисневі концентратори (СІПАП, БІПАП) – щонайменше один кисневий концентратор на 2 пацієнтів
Відкашлювач – щонайменше один на 5 пацієнтів.
Аспіратор або відсмоктувач – щонайменше чотири на 5 пацієнтів.
Помпа для ентерального харчування та витратні матеріали для неї.
Електрокардіограф.
Помпа для ентерального харчування.
Протипролежневі матраци – щонайменше чотири матраци на 5 пацієнтів.
Інфузійний насос – щонайменше один на 10 пацієнтів.
Інгалятор – щонайменше один на 2 пацієнтів.
Тонометр для кожної медсестри і один для чергового лікаря.
Лікарняне багатофункціональне ліжко для кожного пацієнта з масою тіла вище 30 кг.
Одні ваги та одна стрічка для вимірювання довжини тіла.
Підйомник для переміщення, підняття хворих. 
 
Інші вимоги:
Подання даних до Електронної системи охорони здоров'я з використанням кодування за міжнародною класифікацією МКХ-10.
Спеціальне навчання всіх співробітників, які залучені до надання паліативної допомоги (зокрема тренінги з комунікації, оцінки болю і призначення знеболення, використання шкал (PPS, Бартел, ECOG, Карновського, MMSE, GDS/FAST, та інших).
Наявність програми профілактики інфекцій та інфекційного контролю, в тому числі епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги.
	Наявність програми з покращення гігієни рук.


