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Badmintonista Petr Koukal apeluje na muže: „Myslete
dopředu a nechte si včas zamrazit sperma.“
Každý rok přibývá v České republice i ve světě počet lidí, kteří nemohou počít
dítě přirozenou cestou. Důvodem přitom čím dál častěji bývá životní styl a
odkládání rodičovství do pozdějšího věku. V poslední době se proto rozšířil nový
trend, tzv. Social freezing, neboli preventivní zmražení zdravých pohlavních
buněk. V Česku se tento trend chystá aktivně propagovat klinické centrum
ISCARE. Jeho ambasadorem se stal badmintonista Petr Koukal, který před lety
rakovinu varlat prodělal.
„Přál bych si, aby muži začali myslet více do budoucna a nechali se vyšetřovat
pravidelně. Sám jsem před lety prodělal rakovinu varlat. Těsně před začátkem
chemoterapie jsem se dozvěděl, že po léčbě již nemusím být plodný. Na poslední chvíli
jsem využil metody social freezingu. Preventivní zamražení spermatu příliš času nestojí,
zajistí však možnost mít děti i po vážné nemoci či zranění“ vysvětluje ambasador kliniky
ISCARE Petr Koukal, který pro šíření prevence rakoviny varlat založil i nadační fond.
Podporovat osvětu v oblasti neplodnosti a pomocí kampaně přesvědčit především mladé
lidi, že prevence je důležitá, se rozhodlo i klinické centrum ISCARE. Kampaň má zároveň
ukázat příčiny negativního trendu snižování plodnosti či kvality spermií. Statistiky lékařů
jsou neúprosné – plodnost žen a kvalita spermií u mužů dlouhodobě klesá. Svůj díl na
tom nese špatný životní styl, kouření, alkohol, notebook na stehnech, mobil v kapse či
těsné spodní prádlo, u žen pak především odkládání početí (například kvůli kariéře) do
věku, kdy šance na přirozené početí rapidně klesá.
Strašákem se stal notebook na stehnech a špatný životní styl
„Social freezing je ve světě populární – preventivní zmražení spermií a vajíček
podstupuje řada mužů a žen ve věku kolem 20 let. Chtějí získat jistotu početí dítěte i
v případě, že v budoucnu budou v důsledku nehody, nemoci nebo životního stylu
neplodní. U nás tomu tak zatím není, a my to chceme změnit. Mladí lidé by měli vědět, že
prevence je důležitá a že preventivní zmražení spermií či vajíček jim v budoucnu zajistí
rodinu,“ vysvětluje důvody ředitel kliniky ISCARE František Lambert.
Kromě tematických besed ohledně preventivních vyšetření chystá Nadační fond Petra
Koukala během jara a léta řadu akcí. „Snažíme se informovat nejen muže, ale také jejich

partnerky, které jsou často jediné, kdo muže na prohlídku donutí jít,“ říká Koukal.
Nadační fond se nezaměřuje jen na výhradně mužské akce. Podílet se bude například na
běžeckém záchodě RUN.CZECH, kde chystá prezentace ohledně prevence rakoviny a
zamrazování pohlavních buněk. Spolupráci uzavřel také se Staropramenem a sanitárními
systémy TOI TOI, se kterými budou na tato témata upozorňovat na festivalu Rock for
People v Hradci Králové.
Social freezing je výraz pro preventivní zamrazování spermií a oocytů, tedy mužských a
ženských zárodečných buněk, za účelem jejich pozdějšího využití. Tento proces dává
mužům a ženám možnost počít v budoucnu geneticky vlastního potomka.
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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 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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