Tisková zpráva
Praha, 29. března 2016

ISCARE na oslavu dvacetin pořádá největší setkání dětí
ze zkumavky na světě
Přední české centrum ISCARE letos oslavuje 20 let od založení své IVF kliniky.
Výročí se odrazilo i na pořádání každoročního setkání dětí ze zkumavky, kterým
na svět pomohli doktoři kliniky. Letos by předpokládaná účast měla překonat
světový rekord v počtu dětí narozených z umělého oplodnění na jednom místě,
který dosud držela podobná akce v Číně. Celkem se díky působení lékařů
z ISCARE na svět dostalo od roku 1995 už deset tisíc dětí.
Setkání proběhne v neděli 30. srpna od 9:30 v pražské ZOO. Klinika ISCARE pořádá
setkání dětí ze zkumavky a rodičů pravidelně každý rok, letošní akce bude kromě
předpokládané rekordní účasti zajímavé tím, že se na ní povedlo sehnat zástupce dětí za
každý rok od vzniku kliniky v roce 1995.
„Letos je naše setkání s dětmi a rodiči speciální tím, že budeme mít možnost vidět pěkně
pohromadě vývoj těch úplních dětí z umělého oplodnění, stejně jako ty čerstvě narozené.
Skvělé je, že se rodiče a jejich děti na této akci stále scházejí v tak velkém počtu,“ nechal
se slyšet MUDr. Jaroslav Hulvert, primář IVF oddělení klinického centra ISCARE.
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. Centrum aktuálně 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.
Na setkání bude v areálu ZOO pro děti a jejich rodiče připravena řada aktivit – šmoulí
show a soutěže, koncert Heidi Janků, face painting, vystoupení s kontaktním zvířátkem a
spousta dalších.
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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 už 10 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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