Вантелесна оплодња

Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица
Републичког завода за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у
здравственим установама:
- Институт за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт“, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника Клиничког центра Војводине, Нови Сад;
- Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш;
- Конзорцијум приватних здравствених установа који чине:
 Специјална гинеколошка болница „Београд“, Београд;
 Специјална гинеколошка болница „Ивановић“ , Београд;
 Специјална болница за гинекологију „Јевремова“, Београд;
 Специјална болница за лечење стерилитета „Intermedicus bis“, Београд;
 Општа болница „Medical centar“, Београд;
 Специјална гинеколошка болница „Genesis“, Нови Сад.
I
Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асиситирану
репродукцију утврдила је да је за укључивање у програм вантелесне оплодње потребна
кумулативна испуњеност следећих индикација (критеријума):
 жене које имају неплодност и поред одговарајућег лечења;
 жене које нису рађале или немају живе деце;
 жене до напуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испуњености услова
за укључивање у процес ВТО од стране Комисије за ВТО надлежне државне здравствене
установе;
 очувана функција јајника;
 нормални индекс телесне масе (мањи од 30);
 сви облици субфертилности мушкарца, уз постојање живих или морфолошки
исправних сперматозоида у ејакулату.
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Осигурана лица која испуњавају претходне индикације, односно критеријуме, неопходно је да
поседују резултате извршених следећих анализа и дијагностике, и то:
1. Оба партнера
Микробилошко испитивање:
- Бактерије, Chlamidyia, Mycoplasma;
- HbsAg, HCV, HIV, VDRL – серологија.
2. Женски партнер:
Хормонско испитивање: од 2-4 дана од почетка менструалног крвављења (једнократно);
- FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, антимилеријан хормон (AMH);
Микробиологија:
Toxoplasmu gondii, Rubellu- серологија
Скрининг грлића:
- Брис по Papanikolau, Колпоскопија
- Ултразвучни преглед обављен вагиналном сондом;
- пацијенткиње код чијих партнера је уредан налаз спермограма (normospermia), потребно је
да доставе налаз HSG и/или лапароскопије и/или хистероскопије;
- уколико су имале претходне операције у циљу лечења стерилитета, потребно је да доставе
фотокопију отпусне листе;
- уколико је претходно примењен неки од поступака биомедицински потпомогнутог оплођења
(IUI, IVF, ICSI), потребно је да доставе фотокопију лекарског извештаја.
Опште припреме:
Крвна група, Rh фakтoр, крвна слика, урин, биохемијске анализе, мали фактори
коагулације- непосредно пред поступак.
3. Мушки партнер:
- Спермограм
(Ова врста припреме је неопходна свим паровима, док постоје и они чија припрема захтева
додатне анализе, у зависности од случаја)
Старост анализа не може бити дужа од годину дана, изузев брисева и ултразвука који важе три
месеца, а анализе хормона важе шест месеци.
II
Парови, за које се утврди да испуњавају критеријуме за примену поступка ВТО, имају право
на два покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
III
Одлуку о испуњености услова за укључивање у процес ВТО доносе Kомисије за ВТО
надлежних државних здравствених установа које заседају у следећим здравственим установама:
- Институт за гинекологију и акушерство, Клинички центар Србије, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт“, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника, Клинички центар Војводине, Нови Сад;
- Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Ниш, Ниш.
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Комисији за ВТО Гинеколошко акушерске клинике Клиничког центра Војводине упућују се
осигурана лица следећих округа:
Северно-Бачки, Средње-Банатски, Северно-Банатски, Јужно-Банатски, Западно-Бачки, ЈужноБачки и Сремски.
Комисији за ВТО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш упућују се
осигурана лица округа:
Расински, Нишавски, Топлички Пиротски, Јабланички, Пчињски, Борски, Зајечарски,
Поморавски, Косовско-Поморавски, Косовска Митровица и Грачаница.
Комисији за ВТО Института за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије или
Kомисији за ВТО Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ упућују се осигурана лица
округа:
Златиборски, Моравички, Рашки, Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски,
Шумадијски и Град Београд.
IV
Женски партнер се за упућивање на Комисију за ВТО јавља изабраном лекару - специјалисти
гинекологије (гинекологу), док се мушки партнер јавља свом изабраном лекару - доктору
медицине или доктору медицине - специјалисти опште медицине (лекару).
V
Гинеколог за женског партнера:
 врши комплетну припрему за упућивање на Комисију за ВТО;
 обавезно утврђује испуњавање критеријума за поступак ВТО;
 упућује је да уради напред наведене анализе и дијагностику;
 уколико испуњава све прописане услове и поседује исправне медицинске налазе,
гинеколог издаје уредне упуте зa:
1. Комисију за ВТО надлежне здравствене установе;
2. ултразвучни преглед, који се ради при давању оцене Комисије за ВТО.
Лекар за мушког партнера:
 врши комплетну припрему за упућивање на Комисију за ВТО;
 упућује га да уради напред наведене потребне анализе;
 уколико испуњава све услове и поседује исправне медицинске налазе, издаје му
уредан упут за спермограм, који се ради при давању оцене на Комисији за ВТО.
VI
Партнери се јављају лекарској комисији филијале ради овера упута, при чему женски
партнер попуњава и потписује документ који садржи личне податке, податке партнера и лични
избор за здравствену установу у којој ће се, уколико постоји могућност, обавити вантелесна
оплодња.
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VII
Лекарска комисија у седишту филијале оверава упуте.
Уколико лекарска комисија филијале утврди да један од партнера не испуњава неки од
критеријума или утврди да недостаје неки од наведених медицинских налаза или дијагностике,
упућује лице да изврши допуну недостајуће потребне документације.
VIII
Позитивном одлуком Комисије за ВТО, женском партнеру се издаје Потврда здравствене
установе о испуњености услова за процес ВТО.
Трајање издате Потврде износи шест месеци од датума заседања комисије за ВТО.
IX
Доношењем позитивне одлуке Комисије за ВТО, РЗЗО врши распоређивање осигураних
лица за одређену здравствену установу.
Списак се доставља здравственим установама које у најкраћем периоду обавештавају РЗЗО
о планираним датумима пријема на процес ВТО.
По добијеном обавештењу о датумима пријема, филијала РЗЗО на кућну адресу шаље позив
осигураном лицу у вези упућивања на процес ВТО.
X
Женски партнер се на основу писаног позива филијале јавља гинекологу ради обезбеђивања
упута за здравствену установу у којој ће се обавити процес ВТО.
Гинеколог издаје уредан упут осигураном лицу за здравствену установу која је наведена у
позиву и упућује га да се јави лекарској комисији филијале ради овере упута.
XI
Лекарска комисија у седишту филијале оверава упут за процес ВТО за наведену здравствену
установу. Трајност обрасца износи шест месеци од датума издавања.
XII
Мушки партнер се јавља лекару ради обезбеђивања упута за заказани термин за одређену
здравствену установу у којој ће дати узорак за процес ВТО.
Уколико се мушки партнер упућује ван седишта филијале, јавља се лекарској комисији
филијале ради овере упута за наведену здравствену установу.
XIII
Уколико осигураном лицу процес ВТО не почне у року од највише шест месеци од датума
заседања комисије за ВТО, здравствена установа је у обавези да писаним путем образложи
осигураном лицу због чега није започео процес у предвиђеном року.
Осигурано лице се са датим образложењем искључује из тог поступка и упућује на поновну
оцену комисије за ВТО.
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XIV
Републичка стручна комисија за вантелесну оплодњу и за асистирану репродукцију,
утврдила је три методе вантелесног оплођења, које уз услугу износе:
1. Класични метод вантелесног оплођења IVF – 191.086,26 дин.
2. Метод вантелесног оплођења – In vitro матурација јајне ћелије – 205.377,61 дин.
3. Метод вантелесног оплођења – ICSI – микрофертилизација – 206.875,61 дин.
Поступак вантелесне оплодње не плаћају осигурана лица, већ се тај износ плаћа из средстава
Републичког завода за здравствено осигурање. У цене су укључени и трошкови: лекова,
анестетика, хормона, медијума и санитетског и осталог медицинског потрошног материјала.
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