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Датум: 26 август 2015

Порано отпочнување за постапката на ин-витро – поголема шанса за принова

Правото на ин витро е една од програмите на Фондот која е со висок приоритет. Нашата цел е да
им излеземе во пресрет на сите осигуреници кои сакаат да имаат деца, а имаат потешкотии да го
остварат тоа. Визијата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија е задоволни осигуреници.

Постапката за ин витро, како право, за прв пат на товар на Фонд е овозможена во 2008 година по пат на
рефундација на средства, а од 2010 година осигурениците по одобрување од Фондот добиваат ваучери.
Осигурените лица имаат право на сопствен избор во која здравствена установа сакаат да прават ин витро
од листата на установи со кои имаме склучено договор. Со задоволство можеме да информираме дека
од година во година бројот на барања за ин витро се зголемува, а од април 2015 започнавме и со
електронско поднесување на барање преку матичните гинеколози. Паровите имаат право на три обиди
за прво и три обиди за второ дете. Цената на интервенцијата изнесува 80.000 денари, а пациентот
партиципира само со 6.000 денари.
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За илустрација: во 2013 година, од 1075 барања за ин витро со комплетна документација, Фондот
позитивно решил 1039 барања. За 2014 година, од 1166 барања со комплетна медицинска
документација, Фондот позитивно решил 1060. Во 2015 година, од 1 јануари до 31 јули, од 760 нови
барања, позитивно се решени 696, или, за две и пол години, од 3001 барање, позитивно се решени 2795,
односно 93% од барањата.
Сепак, постојат и парови, кои не доставиле комплетирана медицинска документација за утврдување
на стерилитетот и Фондот за истото ги информирал да ги достават потребните документи за да може вo
најкус можен рок да се одлучува по истите. Особено не радува фактот што бројот на предмети со

некомплетна медицинска документација бележи драстичен пад во 2015 година, што пред се, се должи
на зголемената информираност на осигурениците, поголемата едукација на матичните гинеколози, како
и електронското поднесување на барањата за ин витро.
За илустрација, во 2014 година, 832 парови требало да достават дополнителни медицински
испитувања. Во 2015 година намален е бројот, па за првите 7 месеци, само 158 пара треба да направат
дополнителни медицински испитувања.
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Голем удел за намалување на дополнителните медицински испитувања има и воведувањето на
електронските барања од страна на матичниот гинеколог, кои се 50% од ново поднесените барања по
воведување на оваа можност во месец април оваа година. Со електронското поднесување се има јасен
увид на потребните документи кои треба да се поднесат и затоа овој број на некомплетни медицински
документи е намален.
За новината ин витро за второ дете, која започна во 2014 година, Фондот за 180 комплетни барања за
второ дете, има одлучено позитивно за 145 барања, а во 2015 година во првите седум месеци од 103
барања има одлучено позитивно за 91. Забележителен е трендот на зголемување во оваа година. Но
сметаме дека овој број сеуште е мал затоа што се гледа огромна разлика во однос на барањата за ин
витро за прво дете. Сакаме да ги поттикнеме паровите кои се заинтересирани да аплицираат за ин витро
за второ дете што побрзо да го направат тоа, а Фондот и службите се секогаш достапни за било какви
дилеми.
Во однос на финансиските средства, за 2013 година Фондот исплатил 76.9 милиони денари, за 2014
година исплатил 89 милиони денари, а за 2015 година за периодот до 31 јули има исплатено 59 милиони
денари.
Би сакале да информираме за уште еден важен параметар за ин витро постапката, а тоа е успешноста
на ин витро фертилизација или био-медицинско потпомогнато оплодување.
Во Република Македонија, процентот на докажана бременост по ин витро постапка во 2011 година
изнесува 38,7%, во 2012 година тој процент изнесува 41.3%, во 2013 година изнесува 50.5%, во 2014
година изнесува 54.5%, а во 2015 година до 31 јули изнесува 53.5%. Од овој тренд произлегува дека
нашите здравствени установи со кои имаме склучено договор за ин витро се високо специјализирани и
со висок процент на успех. Воедно, за вискиот процент на ин витро постапката влијае и тоа што
осигурениците побрзо се одлучуваат за оваа интервенција затоа што надоместокот кој го покрива
Фондот за ин витро е стилмулативен, за разлика од други здравствени системи каде оваа интервенција
не е на товар на државата.
Гледајќи ги светските искуства, како и искуствата од Македонија, би сакале да им укажеме на
паровите дека постапката не треба да ја одложуваат и би било добро да ја започнат на што порана
возраст бидејќи евидентен е успехот на забременуваање кај осигуреничките под 35 години, а над таа
возраст шансата за успешно ин витро прогреивно опаѓа.
Здравствени установи кои вршат БПО услуги, а кои имаат склучено договор со Фондот во 2015 година
се: Плодност од Битола, Др. Оргаџински од Штип, Ре-медика од Скопје, Ултрамедика од Скопје, Моја
болница од Скопје, Аџибадем Систина од Скопје, Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство,
Гинеко медика од Скопје и Инанна систем (Њуборн клиник) од Скопје.

