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СООПШТЕНИЕ ЗА  

ИЗМЕНИТЕ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА БПО ПОСТАПКА                                 

НА ТОВАР НА ФОНДОТ 

 

 

Ве известуваме дека одододод    1 1 1 1 септември 2011ептември 2011ептември 2011ептември 2011 ќе се применува новиот 

Правилник за био медицинско потпомогнато оплодување (ин витро) објавен во 

службен весник во јули 2011.    

 

Измените на Правилникот се направени во соработка со стручните лица во 

Македонија вклучително во соработка со матичните гинеколози, гинеколозите кои 

работат во полето на  биомедицинското потпомогнато оплодување како и со 

нашите осигуреници поради потребата да се пратат новите медицински 

сознанија и искуства во делот на лекувањето на неплодноста, но исто така и 

од некои етички и практични согледувања. 

 

Измените во Правилникот се во следните сегменти: 

 

1. Делот на проширување на правото со што се предвидува парови кои имаат дете со 

моторна ретардација или имале дете во претходна брачна или вонбрачна заедница, 

а сега се соочуваат со проблем на стерилитет сега можат да го остварат правото за 

БПО постапка на товар на Фондот. 
 

2. Одделување на посебен дел за БПО со донорски материјал поради големиот 

број на БПО постапки со донорски материјал: сперматозоиди, јајце клетки или 

ембриони. Овој дел дополнет е и со 2 нови индикации за тешка генетска болест и 

тешка форма на машка неплодност. 

  

3. 3. 3. 3. Олеснување на аОлеснување на аОлеснување на аОлеснување на апсолутните и релативните индикации во делот на 

неопходниот број на сперматозоиди за БПО, пауза помеѓу секоја инсеминација, и 

нова индикација за синдром на полицистични јајници, намалување на 

периодот по операцијата на ендометриоза.   
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Во делот на постапката, се нагласува до сите, осигуреници како и гинеколози 

дека, Фондот неФондот неФондот неФондот не    вршвршвршврши рефундации за аплицирана хормонска терапија и рефундации за аплицирана хормонска терапија и рефундации за аплицирана хормонска терапија и рефундации за аплицирана хормонска терапија по 

индикација ин витро фертилизација, бидејќи средствата за неа се вклучени 

во референтната цена на Фондот. 

 


