ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
«Паліативна допомога дорослим і дітям, які знаходяться вдома, мобільними міждисциплінарними паліативними бригадами»

Умови надання послуги: за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації.
Підстави надання послуги: направлення від лікаря ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря, або лікуючого лікаря.

Обсяг послуги (специфікація):
Забезпечення надання паліативної допомоги пацієнту (дорослим та дітям) за місцем його перебування за потреби у режимі 24/7 лікарем-терапевтом/лікарем-педіатром та медичною сестрою, які пройшли відповідну підготовку з паліативної допомоги.
Здійснення оцінки стану пацієнта, у тому числі:
	оцінка рівня болю за 10-бальною шкалою (візуально-аналоговою), шкалою характеру болю, локалізації болю;

оцінка ступеню та локалізації пролежнів;
оцінка дихання (вільне, ускладнене), психоемоційних проблем (депресія, збудження, безсоння тощо), інших симптомів  (проблеми травлення, сечовиділення, дефекації тощо);
оцінка психоемоційного стану пацієнта;
оцінка загального фізичного стану (шкали).
	Призначення знеболення та лікування інших симптомів.

За потреби здійснення наступних заходів:
	заміна гастростомічної трубки, стоми, заміна або постановка шлункового зонду, догляд за гастростомою, колостомою, трахеостомою, постановка або заміна сечового катетера;

годування через гастростому, шлунковий зонд;
догляд за пролежнями;
застосування очисної клізми, газовивідної трубки, промивання сечового міхура;
постуральний дренаж;
догляд за вухами, очима, порожниною носа, санація ротової порожнини, шкірою, промежиною, санітарна обробка хворого;
катетеризація периферичної судини, внутрішньосудинні, внутрішньом’язові, внутрішньошкірні, підшкірні ін’єкції;
проведення ЕКГ-досліджень, аналіз показників ЕКГ;
призначення лабораторних досліджень;
збір, зберігання, доставка матеріалів для лабораторних досліджень;
надання рекомендацій щодо адекватної нутрітивної підтримки;
	Навчання членів родин (опікунів, осіб, які забезпечують догляд) пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.


Вимоги до організації надання послуги:
Забезпечення безперервності надання паліативної медичної допомоги.
Забезпечення можливості пресування пацієнтів та здійснення туалету (ходунки; милиці (прилоктьові та традиційні); чотирьохупорні тростинки, класичні тростинки; стільці та крісла колісні для миття пацієнтів).
Забезпечення витратними матеріалами (урологічні катетери, трахеостома, гастростома, колостома 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 або лікар-педіатр, які пройшли відповідну підготовку з надання паліативної допомоги – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.
	Сестра медична загальної практики - сімейної медицини, сестра медична, фельдшер, які пройшли відповідну підготовку з надання паліативної допомоги – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цій службі.
Лікар-психолог, який працює за основним місцем роботи в цій службі.
	Фізичний терапевт або лікар фізичної та реабілітаційної медицини, який працює за основним місцем роботи в цій службі.

Вимоги до переліку обладнання:
Автомобіль – щонайменше два легкових автомобілі.
Пульсоксиметр – щонайменше один пульсоксиметр для кожної медсестри й один для лікаря.
Кисневі концентратори – щонайменше один кисневий концентратор на 2 пацієнтів.
Відкашлювач – щонайменше 1 на 5 пацієнтів.
Аспіратор (відсмоктувач) – щонайменше 4 на 5 пацієнтів.
Помпа для ентерального харчування та витратні матеріали для неї.
Електрокардіограф.
Інфузійний насос – щонайменше 1 на 10 пацієнтів.
Інгалятор – щонайменше 1 на 2 пацієнтів.
Тонометр – щонайменше один для кожної медсестри й один для лікаря.
	Ваги та стрічка для вимірювання довжини тіла – щонайменше одні.

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.
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).

