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Na setkání dětí ze zkumavky kliniky ISCARE dorazilo
téměř 1 500 lidí
Přední české klinické centrum ISCARE uspořádalo už po devatenácté setkání
dětí ze zkumavky, kterým na svět pomohli doktoři kliniky. Letos se na akci sešlo
přes 600 dětí a více než 800 rodičů. Celkem se díky působení lékařů z ISCARE
na svět dostalo od roku 1995 více než 9 tisíc dětí.
„Letos je naše setkání s dětmi a rodiči speciální tím, že ty úplně první děti z umělého
oplodnění jsou letos dospělé. Je to zvláštní pocit i pro nás lékaře, vidět ten vývoj od
embrya až k dospělému člověku,“ nechal se slyšet MUDr. Jaroslav Hulvert, primář IVF
oddělení klinického centra ISCARE. Naopak nejmladšímu dítěti na setkání byly pouze tři
týdny.
V Česku se každý rok za použití umělého oplodnění narodí 4 – 5 tisíc dětí. Počet
provedených umělých oplodnění se stále zvyšuje, může za to především zhoršování
plodnosti populace a odkládání prvního početí do pozdějšího věku. Odborníci proto stále
častěji doporučují především mladým lidem zamražení pohlavních buněk. „V západní
Evropě je to velký trend, tzv. Social freezing. Díky zamražení zdravých pohlavních buněk
v mladém věku mají lidé jistotu, že i v případě nemoci, úrazu nebo pozdější neplodnosti
budou moct mít vlastní rodinu,“ vysvětluje primář Hulvert.
Klinika ISCARE zahájila svou činnost v lednu 1995 jako jedno z prvních nestátních center
asistované reprodukce v ČR. Úspěšností léčby se řadí po celou dobu své existence mezi
přední špičková zařízení. IVF oddělení aktuálně vede primář MUDr. Jaroslav Hulvert. Tým,
včetně pracovníků IVF laboratoře, byl vyškolen nejlepšími světovými odborníky převážně
z Izraele, kde je úspěšnost léčby neplodnosti nejvyšší na světě.
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Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF
Centrum zahájilo svou činnost v lednu 1995 jako jedno z prvních nestátních center asistované reprodukce v ČR.
Úspěšností léčby se centrum řadí po celou dobu své existence mezi přední špičková zařízení. Doposud centrum
přivedlo na svět více než 8,5 tis. dětí. Centrum vede primář MUDr. Jaroslav Hulvert. Tým IVF, včetně
pracovníků IVF laboratoře, byl vyškolen nejlepšími světovými odborníky převážně z Izraele, kde je úspěšnost
léčby neplodnosti nejvyšší na světě. Všichni lékaři, kteří v IVF programu pracují, tak mají nejvyšší možnou
odbornou kvalifikaci doplněnou řadou specializovaných zahraničních školení a stáží. Centrum IVF poskytuje
celou škálu léčebných postupů, a to včetně těch nejmodernějších jako je IVM,ICS/ PICSI, embryomonitoring,
preimplantační diagnostika (PGD, PGS), kryokonzervace/vitrifikace apod. Centrum asistované reprodukce
dosahuje svých úspěšných výsledků prostřednictvím mnoha osvědčených léčebných metod pro umělé
oplodnění. Kromě výše uvedeného se oddělení IVF aktivně podílí na radě studií a výzkumných projektů. Klinické
centrum ISCARE I.V.F. a.s. je nestátní soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotnické služby
také v oblasti plastické chirurgie, komplexní léčby obezity, gastroenterologie a léčby idiopatických střevních
zánětů. Další informace najdete na www.iscare.cz.
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