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ISCARE pořádá největší setkání dětí ze zkumavky na 

světě 

Počet partnerů, kteří řeší komplikace při početí dítěte, se permanentně zvyšuje. 

V dnešní době se jedná již o každý pátý pár. Nejčastějším řešením problémů je 

podstoupení umělého oplození IVF. Tzv. „dětí ze zkumavky“ se jen v ČR ročně 

narodí několik tisíc. Klinika ISCARE pro tyto děti s rodiči pořádá pravidelně 

setkání rodičů a dětí, které přišly na svět díky umělému oplodnění. V minulosti 

se dokonce podařilo překonat světový rekord, jenž do té doby držela Čína.  

Setkání rodičů a dětí „ze zkumavky“ proběhne v sobotu 2. září v Divoké Šárce na 

koupališti Džbán a bude v pohádkovém duchu. Start je plánován na 9:30. Letošní ročník 

bude v duchu pohádek a večerníčků. Na akci se tak budete moc potkat s ledovou 

královnou, vílami a dalšími postavičkami. Vystoupí dětská pěvecko-taneční hudební 

skupina Lollipopz. Pro děti je připraven pohádkový svět plný disciplín, malování na obličej 

a zábavný doprovodný program.   

„Pomoc se založením rodiny neplodným párům už pro nás na klinice dávno není jen 

zaměstnáním. Být svědkem toho, jak „naše“ děti rostou, sílí a dospívají je k nezaplacení. 

Možná i díky tomu máme velmi vysokou úspěšnost zákroků/léčby,“ říká MUDr. Jaroslav 

Hulvert, primář IVF oddělení klinického centra ISCARE.  

Každým rokem se v České republice narodí přes pět tisíc dětí ze zkumavky. Problémy se 

založením rodiny řeší v dnešní době každý pátý pár. Jako „neplodný“ je pár definovaný 

po roce neúspěšných pokusů o početí dítěte. Žena by si měla nechat vyšetřit hormonální 

profil a podstoupit ultrazvukové vyšetření. U mužů je potřeba udělat spermiogram a 

zjistit kvalitu a počet motilních spermií. To vše by měl pár provést v koordinaci se svým 

ošetřujícím gynekologem a případně navštívit některé z center asistované reprodukce.  

Odborníci také 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,“ dodává primář Hulvert. 
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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, 

od roku 2014 je členem skupiny FutureLife. 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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