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1 Cíl specializa!ního vzd lávání
Cílem specializa"ního vzd lávání v oboru Klinická embryologie je získání zp!sobilosti
osvojením pot#ebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti klinické
embryologie, umož$ujících samostatnou "innost na pracovištích, zabývajících se lé"bou
poruch plodnosti. Za výkon povolání klinického embryologa se považuje samostatné
provád ní diagnostiky spermií, oocyt! a embryí, zpracování spermií pro um lé oplození,
vyhledání oocyt!, oplození bez mikromanipulace i s její pomocí, kultivace embryí, jejich
hodnocení, provedení biopsie pólových t lísek, blastomer, trofoblastu, výb r embryí pro
transfer. Dále kryokonzervace spermií, oocyt! a embryí. Zavádí nové metody, vede
výkaznictví, podílí se na klinickém výzkumu, podílí se s gynekologem a léka#ským genetikem
na interpretaci analýz. Za výkon povolání klinického embryologa se považuje "innost podle
zákona ". 296/2008 Sb., o zajišt ní jakosti a bezpe"nosti lidských tkání a bun k ur"ených
k použití u "lov ka a o zm n souvisejících zákon! (zákon o lidských tkáních a bu$kách)
a Zákon ". 20/1966 Sb., o pé"i o zdraví lidu ve zn ní zákona 227/2006 Sb. o výzkumu na
lidských embryonálních kmenových bu$kách a souvisejících "innostech a o zm n n kterých
souvisejících zákon! (§ 27d – h), ve zn ní pozd jších právních p#edpis!.

2 Minimální požadavky na specializa!ní vzd lávání
Podmínkou pro za#azení do specializa"ního vzd lávání v oboru klinická embryologie
je získání odborné zp!sobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních
metodách dle § 26 zákona ". 96/2004 Sb., o neléka#ských zdravotnických povoláních,
ve zn ní pozd jších právních p#edpis! (dále jen zákon ". 96/2004 Sb.).
Specializa"ní vzd lávání se uskute"$uje p#i výkonu povolání formou celodenní
pr!pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení
vyplývajícího ze zákona ". 96/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních p#edpis!.
Celková délka specializa ního vzd!lávání je minimáln! 48 m!síc".
2.1 Základní kmen – specifický pro klinickou embryologii – celkem 24
m síc"
Povinná praxe
Celková doba

Po!et m síc"

Povinná praxe – probíhá v embryologické laborato#i mate#ského
pracovišt

23

Výcvik v mikromanipula"ních dovednostech v tréningové laborato#i
mikromanipulace

1

Praxe probíhá na pracovištích schválených pro ú"ely specializa"ního vzd lávání a jejichž
laboratorní provozy mají p#íslušné vybavení a v tréningové laborato#i mikromanipulace.
Praxe je zaznamenávána a potvrzována v pr!kazu odbornosti.
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Ú!ast na vzd lávacích aktivitách
Kurzy, seminá#e
Povinný kurz Klinická embryologie se základy anatomie a fyziologie pohlavního
ústrojí a endokrinního systému.

Po!et dní
celkem 8 týdn!
10 kredit!/týden

Povinný kurz Neodkladná první pomoc.

2
4 kredity

Povinný seminá# Základy zdravotnické legislativy.

1
2 kredit!

Povinný specializa"ní kurz Klinická embryologie p#ed atestací.

10 dní
4 kredity

Povinný seminá# Legislativa v asistované reprodukci.

3
5 kredit!

Povinná specializa"ní stáž v klinické embryologii na akreditovaném pracovišti.

3 týdny
20 kredit!

Povinná specializa"ní stáž v mikromanipulaci v tréningové laborato#i.

1 týden
10 kredit!

Doporu"ené jsou další odborné akce po#ádané akreditovanými za#ízeními, odbornou
spole"ností aj.
Podmínkou pro ukon"ení základního kmene je spln ní všech požadavk! stanovených
vzd lávacím programem, v"etn úsp šného absolvování povinného kurzu a ov #ení znalostí
písemným testem.
2.2 Vlastní specializovaný výcvik v oboru – minimáln 24 m síc"
Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk! stanovených
pro výcvik v rámci základního kmene.
Povinná praxe v oboru
Celková doba

Praxe v embryologické laborato#i

Po!et m síc"
22

Povinná dopl$ková praxe
Celková doba

Po!et m síc"

Praxe v embryologické laborato#i asistované reprodukce na
akreditovaném pracovišti

1

Praxe v ambulanci asistované reprodukce na akreditovaném pracovišti

1
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických
dovedností a seznam výkon"
3.1 Rozsah požadovaných znalostí, dovedností a výkon" prokazatelných
na konci základního kmene
Cílem spole ného základu je získat:
základní praktické dovednosti a teoretické znalosti ve zvoleném oboru,
teoretické znalosti z obecné, speciální a klinické embryologie,
teoretické podklady pro efektivní komunikaci s odborníky reproduk"ní medicíny,
obecné pov domí o klinických provozech zdravotnických za#ízení v oboru
gynekologie a porodnictví.
Teoretické znalosti

Obecná chemie, anorganická a organická chemie, fyzikální chemie.
Fyzikální a chemické principy funkce p#ístroj! v laborato#i klinické embryologie.
Biochemie (s ohledem na biochemii procesu oplození a kultivace in vitro).
Anatomie a fyziologie reproduk"ního ústrojí "lov ka.
Obecná biologie (morfologie bu$ky, organely a jejich vlastnosti, kompartmentace
metabolických proces!, mitóza a meióza, apoptóza a další) se zam #ením na
stavbu a funkci pohlavních bun k.
Embryologie "lov ka se zvláštním z#etelem na preimplanta"ní a "asný
postimplanta"ní vývoj.
Teoretické základy embryologických technik v asistované reprodukci v"etn
kryobiologie.
Molekulární genetika a cytogenetika (nukleové kyseliny, chromosomy, geny,
genom, principy genetiky "lov ka a další).
Základy imunologie (interakce antigen protilátka, principy bun "né imunity,
principy humorální imunity, komplement, transplanta"ní imunologie a další).
Mikrobiologie (patogen, patogeneze infekcí, indikace adekvátních diagnostických
metod vedoucích k pr!kazu agens, interpretace laboratorních nález! ve vztahu
k bezpe"nosti bun k a tkání in vitro, prevence infekcí).
Ochrana ve#ejného zdraví (epidemiologie infek"ních onemocn ní, nozokomiální
nákazy, prevence, vakcinace, povinná hlášení, dezinfekce, sterilizace a další).
Základy managementu embryologické laborato#e.
Statistika v léka#ských v dách, principy metrologie.
Principy #ízení kvality v laborato#i a navazujících provozech.
Uchaze" má dále získat znalosti ze zdravotnické legislativy, organizace a systému
zdravotní pé"e, základy léka#ské etiky, psychologie (komunikativní dovednosti), znalosti
základní dokumentace obor! (chorobopis, zprávy, povinná hlášení, statistiky); znalosti
po"íta"ové techniky a její využití pro dokumentaci a získávání informací a další.
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Absolvování základního kmene je ukon"eno testem ze všech modul! a potvrzením
o spln ní veškerých požadavk! spole"ného základu. Potvrzení o úsp šném absolvování testu
a ukon"ení základního kmene se zapisuje do pr!kazu odbornosti.
3.2 Rozsah teoretických znalostí, praktických dovedností a výkon"
prokazatelných na konci specializovaného výcviku v klinické
embryologii
Teoretické znalosti

Embryologie: Gamety a jejich stavba a vývoj. Funkce vají"ka a spermie. Proces
oplození in vitro a in vivo. Hormonální regulace vývoje vají"ka a spermie.
Farmakologické ovlivn ní vývoje gamet. Preimplanta"ní vývoj embrya, jeho
"asování. Známky úsp šného a neúsp šného vývoje embryí (skórování embryí).
Implantace. Komunikace mezi "asným embryem a mate#ským organizmem.
Blastogeneze, embryogeneze, vývoj plodu ve druhém a t#etím trimestru. Vznik
dvoj"at. Rizika více"etného t hotenství. Vývoj a funkce placenty. Embryonální
vývoj pohlavních orgán!. Vliv prost#edí na vývoj embrya a plodu. Teratogeneze.
Léky v gravidit . Pregnancy rate, implantation rate.
Embryologické techniky asistované reprodukce: Principy sv telné mikroskopie,
fyzikální metody zvýšení kontrastu mikroskopického obrazu. Principy
mikromanipulace, typy mikromanipulátor!. Vlastnosti mikromanipula"ních
nástroj!. Kryobiologie. Principy pomalé kryokonzervace a vitrifikace. Principy
zpracování ejakulátu, centrifugace a jiné metody d lení živých bun k. Principy
izolace spermií ze tkán varlete. Vlastnosti kultiva"ních medií a materiál!
používaných v laborato#i klinické embryologie.
P ístrojová technika v klinické embryologii – principy funkce mikroskopu a jeho
se#ízení, ovládání mikroskopických videokamer, principy kryokozerva"ních
za#ízení, principy funkce mikromanipulátoru a jeho ovládání.
Genetika: základní pojmy (mitosa, meiosa, lyonisace, euchromatin,
heterochromatin, mozaicismus, segregace lidských chromosom!, klasifikace
chromosomových aberací, mechanismy vzniku). Nukleové kyseliny – struktura,
vlastnosti, funkce. Genetická informace, gen, genetický kód, replikace,
transkripce, translace, regulace genové exprese. Rekombinace. Mechanismy
a typy mutací. DNA polymorfismus. Metody DNA diagnostiky. Principy
monogenní d di"nosti, nej"ast jší onemocn ní. Polygenní a multifaktoriální
d di"nost. Mitochondriální d di"nost. Preimplanta"ní diagnostika, amniocentéza,
odb r choria, kordocentéza, screeningové programy (biochemický, ultrazvuk, I.
trimestrální kombinovaný, integrovaný, sekven"ní, II. trimestrální), termíny
provedení, jejich senzitivita, falešná pozitivita. Mutageneze, genotoxicita.
Etická a legislativní problematika asistované reprodukce.
Zdravotnická dokumentace: zdravotnické záznamy v asistované reprodukci.
Záznam embryologických dat v po"íta"i, systém záznam! pro zdravotní
pojiš%ovny.
Bioinformatika.
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Praktické dovednosti

Samostatn p#ipravit kultiva"ní a manipula"ní media pro oplození a p stování lidských
embryí a manipulace s nimi. Samostatn kontrolovat a m #it parametry kultiva"ního prost#edí
pro lidská embrya. Rozpoznat známky mikrobiální kontaminace kultiva"ního media.
Samostatn vyšet#it fyzikální, chemické a biologické vlastnosti ejakulátu. Samostatn vyšet#it
koncentraci, motilitu a morfologii spermií. Samostatn obarvit a vyhodnotit nát r spermií
a otisk tkán valete. Ovládat metody oplození bez mikromanipulace. Ovládat obecné metody
mikromanipulace. Ovládat metodiku intracytoplazmatické injekce spermií. Ovládat metodiku
perforace zona pellucida mechanicky a laserem. Ovládat metodiku biopsie pólocytu,
blastomery a "ásti trofoblastu. Ovládat metodiku hodnocení oplození a vývoje embrya
a výb ru embrya vhodného k transferu. Ovládat metodiku zhotovení diagnostického preparátu
z pólocytu, blastomery, "ásti trofoblastu i celého embrya. Ovládat techniku transferu embrya.
Ovládat skórování embryí. Dovést v"as analyzovat p#í"iny neúsp ch! v oplození a r!stu
embryí, nalézt vztah mezi implantation rate a použitými metodami asistované reprodukce.

4 Hodnocení specializa!ního vzd lávání
a)

Pr!b žné hodnocení školitelem:
školitel pravideln a pr!b žn prov #uje teoretické znalosti a praktické
dovednosti ú"astníka specializa"ního vzd lávání, provádí pravideln
v šestim sí"ních intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních
"innostech na pracovišti) v pr!kazu odbornosti. Záznamy o ukon"ení
základního kmene se provádí v pr!kazu odbornosti.

b)

P#edpoklad p#ístupu k atesta"ní zkoušce:
absolvování povinné praxe a její zhodnocení v pr!kazu odbornosti,
absolvování povinných vzd lávacích akcí – záznam v pr!kazu odbornosti,
p#edložení seznamu výkon! potvrzené školitelem (logbook),
p#edložení písemné práce,
získání minimáln 70 kredit! za celou dobu specializa"ního vzd lávání.

c)

Vlastní atesta"ní zkouška – probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky ". 189/2009 Sb.
"ást praktická
samostatná analýza spermiogramu,
samostatné provedení oplození bez mikromanipulace,
samostatné provedení izolace spermií z ejakulátu,
samostatné provedení ICSI,
samostatné provedení kryokonzervace spermií,
samostatné provedení kryokonzervace oocyt! a embryí,
samostatné otev#ení zony laserem,
samostatné otev#ení zony mechanicky,
samostatné provedení biopsie pólocytu, blastomery nebo "ásti
trofoblastu,
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samostatné vyhodnocení kvality embryí,
samostatná p#íprava embryí k transferu.
"ást teoretická
3 odborné otázky z oblasti obecné embryologie nebo genetiky,
speciální a klinické embryologie.

5 Profil absolventa
Absolvent specializa"ního vzd lávání v oboru Klinická embryologie bude schopen
provád t, zajiš%ovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou
laboratorní "innost v oboru. Je oprávn n na základ vlastního posouzení a rozhodnutí,
v souladu s vyhláškou ". 424/2004 Sb., kterou se stanoví "innosti zdravotnických pracovník!
a jiných odborných pracovník!, ve zn ní pozd jších p#edpis! (dále jen vyhláška ". 424/2004
Sb.), zabezpe"ovat níže uvedené "innosti v rozsahu své specializované zp!sobilosti stanovené
uvedenou vyhláškou.
5.1 Charakteristika !inností, pro které absolvent specializa!ního
vzd lávání získal zp"sobilost
Odborný pracovník se specializovanou zp!sobilostí v oboru Klinická embryologie získává
specializovanou zp!sobilost k výkonu odborné "innosti a je oprávn n vykonávat "innosti,
které jsou uvedeny v § 121 a § 124 vyhlášky ". 424/2004 Sb., ve zn ní pozd jších právních
p#edpis!, a dále:
je schopen samostatn vyhodnotit spermiogram v"etn vyhodnocení morfologie
spermií na barveném nát ru,
je schopen p#ipravit ejakulát pro specializovaná vyšet#ení (mikrobiologické,
cytogenetické),
je schopen izolovat spermie z ejakulátu pro metody asistované reprodukce,
je schopen izolovat spermie z t lních tekutin,
je schopen izolovat spermie z tkán varlete,
je schopen p#ipravit a provést oplození bez mikromanipulace,
je schopen provést oplození lidského vají"ka pomocí intracytoplazmatické injekce
spermie,
je schopen provést kryokonzervaci spermií,
je schopen provést kryokonzervací oocyt! a embryí pomalou metodou i vitrifikací,
je schopen provést biopsii embrya,
je schopen posoudit oplození, vývoj embrya a jeho vhodnost k transferu,
je schopen vyhodnotit úsp šnost práce laborato#e klinické embryologie,
sleduje rychlý vývoj metodik klinické embryologie a uvádí je dle možnosti
postupn do praxe. &ídí "innost laborato#e, vede výkaznictví provedených výkon!
asistované reprodukce, podílí se s odborníkem v reproduk"ní medicín na
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klinickém zhodnocení provedených analýz, podílí se na klinickém výzkumu a
zavád ní nových metod,
je zodpov dný za provád ní národních a mezinárodních kontrol kvality vyšet#ení
a audit! podle typu a zam #ení pracovišt .

6 Charakteristika akreditovaných za#ízení a pracoviš%
Vzd lávací instituce, zdravotnická za#ízení a pracovišt zajiš%ující výuku ú"astník!
specializa"ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona ". 96/2004 Sb.
ve zn ní pozd jších právních p#edpis!. Tato za#ízení musí ú"astníkovi zajistit absolvování
specializa"ního vzd lávání dle p#íslušného vzd lávacího programu. Minimální kritéria
akreditovaných za#ízení jsou dána spln ním odborných, provozních, technických a
personálních p#edpoklad!.
6.1 Akreditovaná za#ízení a pracovišt
! Osv d"ení k výkonu neléka#ského zdravotnického povolání bez odborného
!
!

Personální
požadavky

!
!

Materiální
a technické
vybavení
Organiza!ní
a provozní
požadavky

dohledu.
Specializovaná zp!sobilost v p#íslušném oboru.
Školitelem m!že být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou
zp!sobilostí v oboru specializace a je držitelem „Osv d"ení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. Výjimku tvo#í školitelé
vzd lávacích program!, které byly nov koncipovány nebo nebyly dosud
realizovány a školitelé tedy nemohli získat specializovanou zp!sobilost. Pro
výkon "innosti školitele však musí splnit podmínky, které jsou stanoveny
p#íslušným vzd lávacím programem a být držiteli certifikátu ESHRE Senior
Clinical Embryologist.
Pedagogické schopnosti.
Doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp!sobilosti.

! Personálního a p#ístrojové vybavení pracovišt dle vyhlášky ". 472/2009 Sb.,

seznam zdravotních výkon! s bodovými hodnotami.
! P#ístup k odborné literatu#e, v"etn el. databází (zajišt ní vlastními
prost#edky nebo ve smluvním za#ízení).

! Poskytování zdravotní pé"e (dle p#íslušného oboru).
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! Sou"ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe"nosti a ochrany

Bezpe!nost
a ochrana
zdraví

zdraví p#i práci, hygieny práce a požární ochrany v"etn ochrany p#ed
ionizujícím zá#ením.
! Výuka k bezpe"né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk! platných
právních a ostatních p#edpis! k zajišt ní bezpe"nosti a ochrany zdraví p#i
práci.
! Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v"etn informací vztahujících
se k opat#ením na ochranu p#ed p!sobením zdroj! rizik.

7 Programy povinných kurz", stáží, seminá#"
7.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit
7.1.1

Program kurzu Neodkladná první pomoc

P#edm t

Minimální
po!et hodin

Zahájení, #et z p#ežití a jeho "lánky; Úloha ZZS v 'R, jejich organizace;
Základní životní funkce; Bezprost#ední ohrožení života – p#í"iny, výskyt a
p#íznaky.

1

Náhlá zástava krevního ob hu, výskyt, diagnóza, základní a rozší#ená
neodkladná resuscitace /NR/
Automatizovaná externí defibrilace:
- historie vzniku NR,
- definice,
- zásady a ukon"ení NR,
- terapeutické postupy.

2

Bezv domí, mdloba, k#e"e.

1

Dušnost – kardiálního, nekardiálního p!vodu.

1

Úrazy:
krvácení a jeho stav ní, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, úrazy
elektrickou energií.

1

Zvláštnosti urgentních stav! u d tí.

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Praktická výuka.

4

Ov #ení znalostí testem.
Celkem

12
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Personální a technické zabezpe!ení
Personální zabezpe!ení
! Léka#i se specializovanou zp!sobilostí nebo zvláštní odbornou zp!sobilostí v oboru urgentní

medicína a praxí nejmén 5 let v oboru, p#ípadn se specializovanou zp!sobilostí ve vyu"ované
problematice.
! Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén 10 let praxe výkonu povolání léka#e
v oboru specializace.
! Ú"astníci kurzu obdrží sou"asn s pozvánkou do kurzu na CD u"ební texty Léka#ská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob probrat tak rozsáhlou a náro"nou
problematiku.
Technické zabezpe!ení
! U"ebna pro teoretickou výuku s p#íslušným vybavením.
! U"ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec)

umož$ující praktický nácvik základní i rozší#ené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira"ních a ob hových) k objektivizaci
ú"innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re"né
vyhodnocení.
! Model musí umožnit nácvik:
- zajišt ní pr!chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod!, Combi-tubusu,
laryngeálního tubusu, laryngeální masky (v"etn intuba"ní) a r!znými technikami
tracheální intubace,
- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p#es masku, ru"ním dýchacím p#ístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace d tí/novorozenc! a um lou plicní ventilaci,
- zajišt ní pr!chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajišt ní vstupu do krevního #e"išt – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r!zné techniky intraoseálního p#ístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako- a
elektroimpulzoterapie.
! Po"íta"ová u"ebna pro záv re"né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné

pracovat alespo$ s ov #eným kvazistandardizovaným testem.
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Program seminá#e Základy zdravotnické legislativy

P#edm t
Organizace a #ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé"e.

Minimální
po!et hodin
2

Systém právních p#edpis! ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a kraj!.
Systém všeobecného zdravotního pojišt ní.
Orgány a za#ízení ochrany ve#ejného zdraví.
Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za#ízení.

4

Postavení a kompetence komor.
Zdravotnická dokumentace, ochrana dat.
Právní odpov dnost ve zdravotnictví.
Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, principy a aplikace
etiky ve zdravotnictví, vztah etiky a práva.

2

Celkem

8

Personální a technické zabezpe!ení
Personální zabezpe!ení
! Lekto#i se znalostí zdravotnického práva a ve#ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým

vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo$ 5 let.
! Sou"ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti
#ízení ve zdravotnictví nejmén 5 let, dále studovali management, a% již na vysoké škole nebo
v MBA programu, pop#ípad obdobných obor! vysokých škol "i celoživotního vzd lávání.
! Lekto#i z #ad pracovník! SÚKL pov #ených inspekcemi ve tká$ových za#ízeních.

Technické zabezpe!ení
! U"ebna pro teoretickou výuku s p#íslušným vybavením; poskytnutí studijních text! Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.

7.1.3 Program seminá#e Legislativa v asistované reprodukci
P#edm t

Minimální
po!et hodin

Zákon ". 296/2008 Sb., o zajišt ní jakosti a bezpe"nosti lidských tkání a bun k
ur"ených k použití u "lov ka a o zm n souvisejících zákon! (zákon o lidských
tkáních a bu$kách) a navazující p#edpisy.

10

Zákon ". 20/1966 Sb., o pé"i o zdraví lidu ve zn ní zákona 227/2006 Sb.
o výzkumu na lidských embryonálních kmenových bu$kách a souvisejících
"innostech a o zm n n kterých souvisejících zákon!.

2

Etika práce se zárode"nými bu$kami, vztah etiky a práva.

6

Celkem

18
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Personální a technické zabezpe!ení
Personální zabezpe!ení
! Lekto#i se znalostí zdravotnického práva a etiky, zejména osoby s právnickým vzd láním a

profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo$ 5 let.

! Sou"ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti

#ízení ve zdravotnictví nejmén 5 let, dále studovali management, a% již na vysoké škole nebo
v MBA programu, pop#ípad obdobných obor! vysokých škol "i celoživotního vzd lávání.
! Lekto#i z #ad pracovník! SÚKL pov #ených inspekcemi ve tká$ových za#ízeních.
Technické zabezpe!ení
! U"ebna pro teoretickou výuku s p#íslušným vybavením; poskytnutí text! zákon!, event. jiné.

7.1.4 Specializa!ní kurz v klinické embryologii – 2 dny (16 hod.).
Minimální
po!et hodin

P#edm t
Gamety a proces oplození in vitro a in vivo.

1

Hormonální regulace vývoje vají"ka a spermie. Farmakologické ovlivn ní
vývoje gamet.

1

Preimplanta"ní vývoj embrya, jeho "asování. Známky úsp šného a neúsp šného
vývoje embryí (skórování embryí). Pregnancy rate, implantation rate.

2

Implantace. Komunikace mezi "asným embryem a mate#ským organizmem.

1

Blastogeneze, embryogeneze, vývoj plodu ve druhém a t#etím trimestru.

1

Vznik dvoj"at. Rizika více"etného t hotenství. Vývoj a funkce placenty.

1

Embryonální vývoj pohlavních orgán!.

1

P#ístrojová technika v klinické embryologii.

1

Základní genetické poznatky.

1

Nukleové kyseliny, metody DNA diagnostiky.

1

Principy monogenní d di"nosti, nej"ast jší onemocn ní.
multifaktoriální d di"nost. Mitochondriální d di"nost.

Polygenní

a

1

Preimplanta"ní diagnostika.

1

Prenatální diagnostika.

1

Vliv prost#edí na vývoj embrya a plodu. Mutageneze, genotoxicita, teratogeneze.
Léky v gravidit .

1

Etická problematika asistované reprodukce.

1

Celkem

16
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Personální a technické zabezpe!ení
Personální zabezpe!ení
! Lekto#i se specializovanou zp!sobilostí v oboru Klinická embryologie (atestace) a praxí nejmén

6 let v oboru. V po"áte"ním období se specializovaná zp!sobilost nahradí certifikátem ESHRE
Senior Clinical Embryologist.
! Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén 15 let praxe v oboru.
Technické zabezpe!ení
! U"ebna pro teoretickou výuku s p#íslušným vybavením, poskytnutí studijních materiál!.

7.1.5 Specializa!ní stáž na akreditovaném pracovišti v klinické embryologii –
1 týden (33 hod.)
P#edm t

Minimální
po!et hodin

Mikromanipula"ní techniky oplození.

5

Techniky pomalé kryokonzervace.

3

Techniky vitrifikace.

3

Techniky biopsie pólocyt!, blastomer a trofoblastu.

3

Skórování embryí.

2

Hodnocení barveného nát ru spermií.

2

Elektronická dokumentace cyklu asistované reprodukce.

1

Hospitace v laborato#ích.
Pronatal s.r.o.

2

ÚBLG 2. LF Motol
– molekulárn genetické a cytogenetické lab.,

4

– reproduk"ní genetiky a andrologie.

4

GENPROGRESS s.r.o.
Celkem

4
33

Personální a technické zabezpe!ení
Personální zabezpe!ení
! Lekto#i se specializovanou zp!sobilostí v oboru Klinická embryologie, Léka#ská genetika, Klinická

genetika (atestace, nebo zpo"átku certifikát ESHRE Senior Clinical Embryologist) a praxí nejmén
5 let v oboru.
! Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén 10 let praxe v oboru.
Technické zabezpe!ení

! U"ebna pro teoretickou výuku s p#íslušným vybavením, tréningové laborato#i z#ízené ARE a další

akreditované domácí nebo zahrani"ní laborato#e, poskytnutí studijních materiál!.
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