„Службен весник на РМ“ бр. 63 од 20.05.2008 година

20080631091
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Врз основа на член 38 став 3 од Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/2008), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, СТРУЧНИОТ
КАДАР И ОПРЕМАТА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСТАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ НА БИОМЕДИЦИНСКО
ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови по однос на просторот,
стручниот кадар и опремата што треба да ги исполнуваат здравствените установи што ќе
се овластат за спроведување на постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување
(во натамошниот текст: БПО).
Член 2
Здравствена установа може да спроведува постапка на автологно внатретелесно БПО ако,
покрај просторот и опремата за специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство
пропишани со прописите за здравствената заштита и стручниот кадар утврден со Законот за
биомедицинско потпомогнато оплодување, има и:
- просторија за лабораторија од најмалку 9 м2 со светлосен и инвертен микроскоп,
комора за броење сперматозоиди (или автоматски бројач), CO2 инкубатор, центрифуга со
летечки ротор со најмалку 2000 вртења во една минута и компјутер со софтвер за БПО и
интернет врска и
- просторија за давање на семенски материјал од најмалку 6 м2 со мијалник со проточна
топла и ладна вода.
Член 3
Здравствената установа може да спроведува постапка на автологно вонтелесно БПО
и/или алогенеичко внатретелесно БПО и/или алогенеичко вонтелесно БПО ако, покрај
просторот и опремата за специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство
пропишани со прописите за здравствената заштита, договор со здравствена установа која
укажува болничка здравствена заштита во областа на гинекологијата и акушерството за
третман на можните компликации и стручниот кадар утврден со Законот за
биомедицинско потпомогнато оплодување, има и:
- просторија за интервенција од најмалку 16 м2 со гинеколошки стол и ултра звучен
апарат со вагинална сонда со водич за пункција и извор на ладно светло и просторија за
следење на пациентките по спроведена постапка за БПО од најмалку 12 м2;
- просторија за автологно вонтелесно БПО од најмалку 16 м2 со ламинарен столб, СО2
инкубатор, стереомикроскоп, инвертен микроскоп, комора за броење сперматозоиди (или
автоматски бројач), микроманипулатор, компјутер со софтвер за БПО и интернет врска;
- просторија од најмалку 6 м2 со обичен микроскоп и центрифуга со летечки ротор со
најмалку 2000 вртења во една минута и просторија од најмалку 4 м2 со апаратура за
замрзување на половите клетки и ембриони и ладилник и
- просторија за давање на семенски материјал од најмалку 6 м2 со мијалник со проточна
топла и ладна вода.
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Член 4
Здравствената установа може да спроведува постапка за земање, тестирање, обработка,
чување и дистрибуција на донирани полови клетки и ембриони ако, покрај условите од
член 3 на овој правилник и просторот, опремата и кадарот за биохемиска лабораторија
пропишани со прописите за здравствена заштита, има и простор, опрема (технологија) и
кадар за генетски инженеринг и кадар утврден со Законот за биомедицинско
потпомогнато оплодување.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен
весник на Република Македонија“ .
Бр. 10-7239/2
5 мај 2008 година
Скопје

Министер,
д-р Имер Селмани, с.р.
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