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Zakres szkolenia:  

pobieranie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucja komórek rozrodczych i 

zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. 

 

Uczestnicy: 

Pielęgniarki i położne (prawo wykonywania zawodu) wykonujące pracę w ośrodkach leczenia 

niepłodności. 

 

Czas szkolenia:  

30 godzin dydaktycznych, w tym: 

- 20 godzin zajęć teoretycznych 

- 10 godzin zajęć praktycznych 
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DZIEŃ 1 

8.45 - 9.00 
Wstęp - przywitanie uczestników. Omówienie programu i formy 
zaliczenia szkolenia. 

 

9.00 – 09.45 
Polskie i europejskie przepisy prawne – omówienie najważniejszych 
aspektów Ustawy o leczeniu niepłodności z dn. 25 czerwca 2015 roku 
oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia do Ustawy. 

1 godz. 

09.45 – 10.30 

Stanowisko, rola, pozycja i zadania osób odpowiedzialnych za jakość 
w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. Umocowanie 
prawne i zawodowe. Powiadamianie o istotnych niepożądanych 
reakcjach i istotnych zdarzeniach niepożądanych. Raportowanie 
procedur. Kontrola. 

1 godz. 

10.30 – 11.15 
Zasady przejrzystości, bezpieczeństwa i nadzoru nad ośrodkami 
medycznie wspomaganej prokreacji w świetle prawa. Obowiązki 
osoby odpowiedzialnej za jakość w ośrodku. Aspekty praktyczne  

1 godz.  

11.15 – 12.00 

Fizjologia procesów rozrodczych. Definicje z zakresu zapłodnienia i 
rozwoju embrionalnego człowieka. 
Podstawowe pojęcia z zakresu embriologii. Ocena jakości komórek 
jajowych, metody analizy  i preparatyki nasienia, zapłodnienia 
pozaustrojowe, hodowla zarodków in vitro, wpływ czynników 
zewnętrznych, mrożenie i rozmrażanie materiału biologicznego. 

1 godz. 

12.00 – 12.15 Przerwa  

12.15 – 13.45 

Profilaktyka niepłodności. Styl życia, stres, środowisko, infekcje, 
dieta, choroby współistniejące – wpływ na płodność. Działania 
prozdrowotne oraz eliminacja czynników ryzyka. 
Opieka przedkoncepcyjna. Strategie przygotowawcze do leczenia. 

2 godz.  

13.45 – 14.30 
Aspekty prawne w zakresie dawstwa komórek rozrodczych i 
zarodków. 

1 godz. 

14.30 – 15.30  Przerwa obiadowa  

15.30 – 16.15 
Informowanie pacjentów leczonych metodami medycznie 
wspomaganej prokreacji. Świadoma zgoda. Odpowiedzialność 
cywilna. Właściwa komunikacja z pacjentem. Zagadnienia etyczne. 

1 godz. 

16.15 – 17.45 
Zajęcia praktyczne Komunikacja z pacjentem, uzyskanie zgody na 
wykonanie procedury, informowanie o celowości działań - warsztaty 

2 godz.  
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DZIEŃ 2 

9.00 – 09.45 
Udział w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu leczenia – badania 
laboratoryjne i diagnostyka obrazkowa 

1 godz. 

9.45 – 10.30 

Elementy wyposażenia sali zabiegowej – wykaz sprzętów i 
materiałów, odpowiedzialność za sterylizację i dezynfekcję. 
Koordynacja sali zabiegowej. Identyfikacja kluczowych elementów 
wpływających na jakość i bezpieczeństwo procedur. 

1 godz. 

10.30 – 12.00 

Standardy jakości i bezpieczeństwa leczenia metodami medycznie 
wspomaganej prokreacji. Najczęstsze zdarzenia niepożądane i 
niepożądane reakcje. Powikłania u pacjentów leczonych technikami 
rozrodu wspomaganego medycznie. Zespół hiperstymulacji jajników, 
krwawienia, uszkodzenia narządowe, infekcyjne. 

2 godz. 

12.00 – 12.15 Przerwa  

12.15 – 13.00 
Zajęcia praktyczne Organizacja pracy w ośrodku medycznie 
wspomaganej prokreacji – podział obowiązków, bezpieczeństwo i 
higiena pracy. Symulacja etapów pracy. 

1 godz. 

13.00 – 14.30 
Zajęcia praktyczne Przygotowanie sali zabiegowej. Zestawy i sprzęty 
zabiegowe. Zasady zachowania jałowości. Sterylizacja i dezynfekcja. 
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1 godz.  

14.30 – 15.30  Przerwa obiadowa  

15.30 – 16.15 

Ciąża po leczeniu metodami medycznie wspomaganej prokreacji. 
Powikłania u ciężarnej. Powikłania u płodów i noworodków. Zasady 
monitoringu rozwoju dzieci po leczeniu metodami medycznie 
wspomaganej prokreacji 

1 godz. 

16.15 – 17.00 Metody przywracania płodności. 1 godz. 

17.00  – 17.45 
Inseminacje nasieniem partnera i dawcy. Rodzaje zabiegów. Ryzyko i 
skuteczność. Standardy zapobiegania ciąży wielopłodowej. 
Efektywny czas leczenia. 

1 godz.  
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DZIEŃ 3 

09.00 – 9.45 
Zajęcia praktyczne Systemy indywidualnego znakowania materiałów 
biologicznych. Zasady tworzenia niepowtarzalnego oznakowania 
próbek. 

1 godz. 

9.45 – 10.30 Opieka nad pacjentką podchodzącą do procedury zabezpieczenia 
płodności na przyszłość – wskazania do procedury. 

1 godz. 

10.30 – 12.00 

Zajęcia praktyczne Przygotowanie pacjentki/pacjenta do zabiegów 
wykonywanych w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji. 
Identyfikacja pacjenta, oznaczanie, procedury pielęgniarsko-
położnicze. Procedury asysty podczas zabiegów. 

2 godz. 

12.00 – 12.15 Przerwa  

12.15 – 13.00 
Pobranie komórek jajowych. Techniki, rodzaje znieczulenia, 
wymagania sprzętowe. Wpływ czynników zewnętrznych. 

1 godz. 

13.00 - 13.45 
Indukcja jajeczkowania oraz kontrolowana hiperstymulacja jajników. 
Podstawy fizjologiczne. Protokoły stymulacyjne. 

1 godz. 

13.45 – 14.30 

Zajęcia praktyczne Opieka pielęgniarska nad pacjentem poddającym 
się procedurze pozyskania plemników z tkanki jądrowej oraz 
najądrzy – przygotowanie do zabiegu, asysta podczas procedury, 
dokumentacja medyczna. 

1 godz. 

14.30 – 15.30  Przerwa obiadowa  

15.30 – 16.16 
Zajęcia praktyczne Asysta podczas przeniesienia zarodków do macicy 
(transfer).  Techniczne aspekty transferu. Zestawy zabiegowe. 
Przygotowanie pacjentki. 

1 godz. 

16.15 – 17.00 
Zajęcia praktyczne Odpowiedzialność za pielęgniarsko-położniczą 
część dokumentacji medycznej. Zakres dokumentacji. Dokumentacja 
medyczna – księgi zabiegowe, karty sterylności. 

1 godz. 

17.00 – 17.45 Zaliczenie kursu. 1 godz.  

 

 


