ЗАКОНСКА
РЕГУЛАТИВА
У
РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
У
ОБЛАСТИ
БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ У ДАЉЕМ ТЕКСТУ (БМПО)
Поступак биомедицински потпомогнутог оплођења (у даљем тексту: БМПО) јесте
контролисани поступак оплођења жене, који се спроводи у складу са савременим
стандардима медицинске науке.
У периоду од 2009. до 2013. године Министарство здравља је донело Закон о лечењу
неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења („Сл. гласник РС“,
бр.72/2009), као и низ подзаконских аката којима је ова област регулисана.
Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења је
донет 03.09.2009. године и право на лечење неплодности поступцима БМПО признаје
пунолетним и пословно способним женама и мушкарцима који живе у браку или
ванбрачној заједници и који су, с обзиром на године живота и опште здравствено стање,
способни да врше родитељску дужност, односно који су у таквом психо-социјалном стању
на основу кога се оправдано може очекивати да ће бити способни да обављају родитељске
дужности, у складу са законом, у интересу детета и који своје право на сопствено дете
могу остварити једино помоћу неке од метода биомедицински потпомогнутог оплођења.
ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И ОБИМУ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ИЗ
ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И О ПАРТИЦИПАЦИЈИ ЗА 2016.
ГОДИНУ:
Осигурана лица која испуњавају одговарајуће критеријуме, на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, могу обавити три покушаја биомедицински потпомогнутог
оплођења.
Републички фонд за здравствено осигурање од 2006. године финансира Национални
програм лечења неплодности поступцима БМПО, према критеријумима које је прописала
Републичка стручна комисија Министарства здравља Републике Србије.
За укључивање у програм лечења неплодности поступцима БМПО потребна је
кумулативна испуњеност одређених критеријума и то су:
- парови код којих су исцрпљене друге могућности лечења неплодности;
- жене које имају неплодност и поред одговарајућег лечења;
- жене које нису рађале или немају живе деце или мушкарац који нема живе деце;
- жене до напуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испуњености
услова за укључивање у процес БМПО од стране Комисије за БМПО надлежне
здравствене установе;
- очувана функција јајника;
- нормални индекс телесне масе (БМИ мањи од 30);
- сви облици субфертилности мушкарца уз постојање живих или морфолошки исправних
сперматозоида у ејакулату.

По испуњењу напред наведених критеријума, осигурано лице добија Потврду о испуњењу
услова за укључивање у процес БМПО која важи дванаест месеци, а коју издаје Комисија
за БМПО надлежне здравствене установе (трајање Потврде утврдила је Републичка
стручна комисија Министарства здравља Републике Србије).
Прегледи и лечење у вези са трудноћом, порођајем и постнаталним периодом
Члан 10. Правилника каже:
Женама у вези са планирањем породице, у трудноћи, за време порођаја и материнства до
12 месеци обезбеђују се:
1) прегледи и лечење од стране гинеколога и бабице који се односе на планирање
породице, трудноћу (укључујући пренатални период, порођај и постпорођајни период),
стања која могу да изазову компликацију трудноће, као и прекид трудноће из медицинских
разлога;
2) болничко лечење када је медицински неопходно и порођај у здравственој установи;
3) патронажне посете и помоћ породиљи и рутинска нега новорођенчета од стране
патронажне сестре;
4) дијагностика и лечење стерилитета.
Под прегледом у смислу става 1. тачка 1) овог члана подразумева се и пренатално и
генетско тестирање и друге превентивне мере, у складу са медицинским стандардима.
Под лечењем стерилитета у смислу става 1. тачка 4) овог члана подразумевају се и три
покушаја вантелесног оплођења код жена до навршених 40 година живота у складу са
критеријумима одговарајуће републичке стручне комисије коју образује министар
надлежан за послове здравља.

