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V ISCARE otevřeli nové moderní prostory IVF oddělení 

Kliniku přišel podpořit Martin Zounar, Petr Koukal nebo Markéta Hrubešová  

 

Klinické centrum ISCARE IVF otevřelo nové prostory svého IVF oddělení. 

Rekonstrukce přinese návštěvníků centra více komfortu a hlavně soukromí. Na 

slavnostní otevření přišla také řada známých klientů ISCARE – Martin Zounar 

s dcerou Claudií, Petr Koukal, Markéta Hrubešová nebo Jaroslava Rytychová.  

Rekonstrukce trvala celkem dva měsíce, během kterých došlo k výraznému zvětšení 

oddělení. „Přibyly konzultační místnosti a zcela nová ordinace. Speciálně jsme se zaměřili 

také na odběrovou místnost, kde muži poskytují vzorky spermatu. Je to velmi choulostivý 

proces, místnost je proto vyvedena v příjemném moderním designu a je odhlučněná. 

Celkově jsme chtěli našim klientům především nabídnout co nejvíc soukromí,“ vysvětlil 

ředitel kliniky František Lambert. 

Nová část IVF oddělení jde do provozu symbolicky na mezinárodní Den neplodnosti. 

Zájemci mají možnost po celý rok zdarma absolvovat vyšetření neplodnosti – u žen 

totiž toto vyšetření standardně hradí v rámci IVF procesu pojišťovna, mužům stačí přinést 

žádanku od svého urologa nebo praktického lékaře. 

Osobnosti radí: dbejte na prevenci! 

 

Na akci přišlo kliniku podpořit několik osobností, kterým v minulosti ISCARE pomohl. 

Sportovec Petr Koukal spolu s klinikou dlouhodobě propaguje důraz na prevenci rakoviny 

prostaty a neplodnosti. Ta dnes trápí téměř 20 procent českých párů, klinika proto 

propaguje tzv. Social freezing, preventivní zamražení pohlavních buněk. 

 

„Tohle téma je v české společnosti tabu, a to je špatně. Chci proto apelovat na mladé 

lidi, aby o těchto věcech více přemýšleli a využili Social freezing k tomu, aby měli jistotu 

do budoucna,“ vysvětlil Per Koukal. Kromě spolupráce s ISCARE rozjel také vlastní 

Nadační fond, který má podporovat nemocné pacienty a také bořit společenská tabu. 

 

Projekt prevence podporuje také herec Martin Zounar, který na otevření přišel s dcerou 

Claudií a spolu s Petrem Koukalem provedl slavnostní otevření nových prostor.  

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

 

Martin Eckstein 

PR Consultant 

Tel.: 731 46 48 46 

Mail: martin@eckstein.cz  

 

 
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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