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V Iscare mají už i své prvňáčky

Připravte se, pozor - už to bude! Kamery pracují stejně jako blesky fotografů, kteří stojí na pseudogotických kulisách, z davu dětí a
dětiček uklidňovaných zpovzdálí rodiči se ozývá křik a pláč. Třebaže náhodný návštěvník by snadno mohl nabýt dojmu, že v
hloubětínském Iscare centru se usídlili filmaři, skutečnost je jiná: právě mohl být svědkem vrcholného okamžiku dnes už tradičního
setkání klientů jednoho z nejúspěšnějších center asistované reprodukce u nás. Členové "komparsu , kteří se sem sjeli z nejrůznějších
míst naší republiky, se rozptýlili v zámecké zahradě, připravený program, před chvílí oficiálně zahájený vedením centra a
místostarostkou naší městské části dr. Jiřinou Novákovou, pokračuje. Pódiové vystoupení instrumentálního souboru Musica per
Bambini, vyhodnocení soutěže dětských kreseb, malé překvapení pro prvňáčky a oblíbené loutkové pohádky v podání divadelní
společnosti Úsměv Ludmily Frištenské doplňuje nabídka dětských aktivit na jednotlivých stanovištích. Ať už budou ti malí házet na cíl,
kreslit či dělat kotouly, nebo třeba právě teď hodlají trucovat, jejich rodiče jsou ztělesněním pohody. Někteří z nich se na toto místo se
svými dětmi "ze zkumavky dostavili už posedmé a právě proto, že jejich počet se rok od roku zvyšuje, musela se hlavní část programu
přesunout z nádvoří do zahrady.

Jedině pohled z výšky fotografům umožní zachytit celý ten dav. O chvilku později se jim podaří zvěčnit samotné dětičky.

O úspěších Iscare IVF hovoří nejen čísla (od roku 1995 bylo zásluhou zdejších odborníků přivedeno na svět více než tři tisíce dětí), ale
také skutečnost, zmíněná jeho ředitelem Miroslavem Kadlecem: "Máme tu pacienty nejen z Polska, Spojených států či Makedonie, ale
dokonce i z Izraele, odkud jsme získali celé know-how. Dá se tudíž předpokládat, že čeští lékaři působící v Hloubětíně za svými
izraelskými kolegy v ničem nezůstávají pozadu - spíše naopak. Jak konstatoval MUDr. Milan Mrázek, vedoucí lékař Iscare, zdejší
úspěšnost při léčbě neplodnosti zahrnuje nejen dříve běžné zákroky odstraňující překážky početí na straně žen, ale také nejmodernější
metody umožňující biologické otcovství i těm mužům, kteří by podle dosavadních měřítek byli absolutně neplodní.
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