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Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: inszemináció  

Szakmakód megnevezése: 0403 

 

Jogszabályok: 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

 Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint 

az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM 

 

 

Személyi feltételek  

Szülész-nőgyógyász szakorvos 

asszisztált reprodukciós gyakorlattal (Szülészeti-nőgyógyászati 

ultrahang licence, petefészek stimulációban való jártasság 2 hét 

asszisztált reprodukciós eljárásokra specializálódott meddőségi 

centrumban végzett gyakorlattal, melyet az adott intézet orvos vezetője 

igazol) 

1 fő 

Biológiai, vagy laboratóriumi asszisztensi szakirányú végzettséggel 

rendelkező személy  

asszisztált reprodukciós gyakorlattal (2 hét asszisztált reprodukciós 

eljárásokra specializálódott meddőségi centrumban végzett gyakorlattal, 

melyet az adott intézet orvos vezetője és laborvezető biológusa igazol 

és/vagy Androkurzus (MAT) elvégzése) 

 

1 fő 

Andrológus szakorvos, vagy andrológiai alaptanfolyamot végzett 

urológia szakorvos, mint konzultáns 

EK 

Tárgyi feltételek  

Helyiségek  

Váró 1 

Laboratórium (sperma előkészítés) 1 

Sperma nyerésre alkalmas helyiség 1 

Beteg WC kézmosóval 1 

Betegöltöző 1 

Nőgyógyászati vizsgáló helyiség: a rendelő általános feltételei + 

 

1 

Nőgyógyászati vizsgálóasztal, vizsgálólámpával 

 

1 

Transzvaginális (hüvelyi) vizsgálófejjel rendelkező ultrahang készülék 1 



 

2 

 

Hüvelyi vizsgálathoz alkalmas műszerek: Cusco eszköz, Sims (alsó, felső) 

tükör, golyófogó, magfogó, méhszonda 

x 

Laboratóriumi feltételek sperma preparáláshoz  

Mikroszkóp 1 

Kilendülő fejes centrifuga 1 

Hűtőszekrény, mélyhűtő rekesszel 1 

Spermiumok számláláséra alkalmas eszköz (Makler kamra, Bürker kamra, 

Mika kamra, automata illetve félautomata spermiumszámláló rendszerek) 

1 

Laborasztal 1 

Donorsperma tárolására szolgáló tároló (donorsperma használata esetén, a 

spermabank által előírt hőmérséklet biztosítása) 

1  

Pipetták illetve egyszerhasználatos pipetta hegyek, tárgylemez, fedőlemez x 

Centrifugacsövek x 

Eppendorf csövek x 

Fecskendők és injectiós tűk x 

Egyszerhasználatos inszeminációs katéterek x 

Tápoldatok sperma tisztításhoz, preparáláshoz x 

Elérhető tárgyi feltételek  

Hormon meghatározási lehetőség EK 

Donor sperma háttér (donorsperma felhasználás esetén spermabankkal 

szerződés) 

EK 

Fekvőbeteg intézeti háttér (erre vonatkozó aláírt nyilatkozat) 1 

Adminisztráció  

Inszeminációs napló 1 

Spermapreparálási napló 1 

Fagyasztott sperma tárolási-felhasználási napló 1 

 

 

 

 

Magyarázat: 

EK: intézményen kívül  elérhető 

X : fogyóeszközként folyamatosan elérhető 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


