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Gdzie ? 

 

• Leczenie niepłodności metodami rozrodu 

wspomaganego medycznie powinno odbywać 

się w wyspecjalizowanych jednostkach 

zapewniających optymalne warunki 

bezpieczeństwa przeprowadzanych procedur a 

efektem ich pracy jest wysoka skuteczność 

mierzona odsetkiem urodzonych zdrowych 

dzieci  



Jednostka taka zapewnia  

• Prawidłowe, bezpieczne, zgodne z zasadami dobrej 
praktyki medycznej, aktualnymi rekomendacjami 
leczenie niepłodnych pacjentów 

• Optymalne warunki rozwoju zarodków i ich ochronę – 
zarodki w bezpiecznym laboratorium i bezpiecznych 
rękach 

• Ochronę społeczeństwa przed stosowaniem metod 
niebezpiecznych 

• Postęp w leczeniu niepłodności   

• Bezpieczeństwo i komfort pracy zespołu 
wykonującego procedurę  

 



Niezbędne elementy w jednostce zajmującej się leczeniem 

niepłodności metodami rozrodu wspomaganego medycznie  

1.Zespół pracujący w jednostce: 

Wyspecjalizowany zespół kliniczny 

Wyspecjalizowany zespół embriologiczny 

Zespół pielęgniarski 

Pracownicy techniczni  

2.Właściwe zaplecze kliniczne – analityczne  

3.Laboratorium embriologiczne  



Program IVF jest dobry, jeżeli 

dobra jest klinika i dobre jest 

laboratorium 

• 1. Czyste powietrze  

• 2. Właściwe 

rozplanowanie 

laboratorium 

• 3. System kontroli 

jakości w klinice i 

laboratorium  



Leczenie metodą pozaustrojowego zapłodnienia to wieloetapowe leczenie z udziałem 

zespołu lekarzy, pielęgniarek, embriologów, analityków  

Stosowane są różne metody postępowania  

Stosowane są różne metody laboratoryjne 

Stale nowe serie podłóż, oleju parafinowego, cewników w kolejnych dostawach, sprzętu 

laboratoryjnego itd.  

Nowe metody postępowania, nowe metody laboratoryjne 

 

Warunki rozwoju zarodków muszą być stabilne 

Wyniki musza być akceptowalne.  



High – quality ART.  
 

Jak ? 



Aspekty wysokiej jakości leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia  

1 Wykonanie procedury w bezpiecznym 

środowisku: 

procedury zgodnie z aktualną wiedzą;  

w najbardziej optymalnych warunkach;.  

nadzór nad ryzykiem. 

2. Bezpieczeństwo psychosocjalne.  

3.Bezpieczeństwo medyczne  pacjentki..  

4. Bezpieczeństwa medyczne potomstwa  



 

• Unia Europejska wymaga wprowadzenia systemu kontroli jakości. 

• System kontroli jakości  upewnia, że każde zadanie wykonane jest właściwie.  

• W systemie zostają zdefiniowane procedury.  

• W systemie prowadzona jest obserwacja i analiza.  

• Umożliwia wykrycie błędu i zapobieganie oraz zdarzeń niepożądanych. 

• Pozwala ocenić wydajność personelu.  

• Zapewnia:  nadzór, ocenę fachowości zespołu. 

• Wymaga stałego szkolenia zespołu.  

• Zarządzania ryzykiem. 

 
 

System kontroli jakości poprawia jakość i bezpieczeństwo   
leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia 

Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zarodków.    

 

 

 

 

 



Elementy systemu jakości  

 

 

 

• Szczegółowo opisane procedury  

• Opisane i jednolite systemy 
znakowania materiału  

• Proces i sprzęt podlega stałej ocenie  

• Ścisły nadzór nad nowymi metodami i 
wynikami leczenia 

•  Każdy nowy element odnotowany 
czas wprowadzenia 

• Szkolenie zespołu medycznego i 
embriologów 

• Szkolenie personelu pomocniczego 

• Ewidencja niekorzystnych incydentów 

• Audyt  

• Coroczne spotkanie oceniające 
funkcjonowanie sytemu 

• Podejmowanie procesów 
poprawiających funkcjonowanie   

 

 











Warunki w laboratorium a rozwój 

zarodka   

• Zarodek reaguje na zaburzenie warunków jego 

środowiska rozwoju  

• Suboptymalne warunki rozwoju powodują 

nieprawidłowy rozwój zarodka szczególnie przed 

kompaktacją – zarodek ma zdolność adaptacji 

do warunków, ale jest ona ograniczona  

• Im bardziej zarodek musi przystosować się do 

warunków środowiskowych tym mniejsza 

żywotność i mniejsza zdolność do implantacji. 



• Czynniki środowiskowe to temperatura, pH, 

stężenie tlenu, dwutlenku węgla, jonów 

amonowych, skład podłoża osmotyczności, 

światło itd.   

 



Czynniki w laboratoryjne mające 

wpływ na rozwój zarodka  

• Materiały mające pośredni i bezpośredni kontakt z 
zarodkiem ( płytki, igły do pobierania, katetery, 
próbówki) 

• Inkubator skład powietrza , zanieczyszczenia, 
temperatura 

• Blaty grzejne 

• Światło 

• Personel 

• Jakość oleju parafinowego  

• Czystość powietrza w laboratorium  

 

 



Czystość powietrza w laboratorium  

• Zaobserwowano tendencje do akumulacji 
lotnych aldehydów, tlenku węgla, tlenków 
siarki w powietrzu w laboratorium i w 
inkubatorze 

• Substancje lotne mogą rozpuszczać się w 
podłożach 

• Systemy czyszczące powietrze  

• Zakaz używania dezodorantów, palenia 
papierosów  



Inkubatory – serce laboratorium 

IVF 
• Po każdym długim otwarciu – długi okres 

powrotu do warunków optymalnych 

• Liczba inkubatorów  

• Inkubatory półkowe oddzielnie do każdej 
pacjentki 

• Inkubatory do hodowli i ekwilibracji podłóż 

• Embrioskopy 

• Inkubatory z niskim stężeniem tlenu  

• Czystość gazów  

• Filtry na wejściach do gazów  



• Podwójny system monitorowania temperatury, 

pH – nigdy nie można ufać jednemu systemowi 

pomiaru  

• Blaty grzejne – musza zapewnić właściwą 

temperaturę w czasie procedur laboratoryjnych 

• Światło – niezbędne do wykonania procedur, 

ale zasada jak najmniejsza ekspozycja 

  



Niezbędne warunki wysokiej 

jakości ART 
• Odpowiednio przygotowany zespół  

• Kontrola nad dokumentacją  

• Opis wszystkich procedur  

• Właściwe systemy czyszczenia powietrza w laboratorium 

• Prawidłowa praca urządzeń i stała kontrola techniczna i 
kalibracja sprzętu 

• Kontrola podłóż i odpowiednie przechowywanie 

• Opisanie sposobów identyfikacji pacjentów i ich materiału 
biologicznego 

• Procedury   muszą być stale monitorowane w zakresie 
bezpieczeństwa i skuteczności. 

• Identyfikowanie i korekta odstępstw od procedur klinicznych i 
laboratoryjnych 



Akredytacja zewnętrznej 

organizacji   

• Procedura na podstawie której organ 

zewnętrzny wydaje opinię że zespół, osoba jest 

kompetentna do wykonania powierzonego 

zadania.  


