
 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

dovolujeme si vás pozvat na tiskovou konferenci, jejímž tématem bude neplodnost, informace k 
podpoře plodnosti a celkově rozšíření povědomí o chystaném projektu s názvem IVF meeting Prague 
2019. Jde o společný česko-slovenský projekt, kde se poprvé pod jednou střechou sejdou odborníci a 
experti z různých oblastí léčby neplodnosti. Konference nabízí možnosti edukačních přednášek od 
českých, ale i zahraničních přednášejících (TOP IVF kliniky, specialisté pro léčbu umělého oplodnění, 
lékaři ze souvisejících odvětví, ověření experti na hormonální jógu, akupunkturu atd.). Konference je 
zaměřena zejména na přiblížení tématu neplodnosti a možnostech, jak s ní bojovat, laické veřejnosti. 
A zazní na ní i skutečné příběhy párů. 

Základní okruhy tiskové konference:  

- šance na otěhotnění se rapidně snižuje 

- alarmující čísla v neplodnosti Čechů a Slováků 

- neplodnost jako příčina studu a stresu, aneb nebojme se říkat „je ze zkumavky“ 

 
Tiskovou konferencí provádí moderátor Libor Bouček, který chce podpořit otevřenost tématu 
neplodnost a podporu léčby. 

MUDr. Kryštof Tabery, lékař neonatologického oddělení FN Motol, kam půjde část výtěžku z 
prodaného deníku “Moje cesta k miminku”, který na tiskové konferenci pokřtíme, za tým organizátorů 
akce se zúčastní Lucie Benešová, Mgr. Júlia Le Hunchec a Bc. Veronika Pohle. 

Účast na tiskové konferenci přislíbil MUDr. David Rumpík, předseda výboru sekce asistované 
reprodukce české gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, který je garantem akce za Českou 
republiku. 

Jedná se o projekt, který byl založen na začátku roku 2019 společností JeYLee company s.r.o. a 
společností Pohle Projects s.r.o. a jde o Československý projekt s dosahem na Evropské země, jehož 
posláním je přiblížit a otevřít veřejnosti celospolečenský problém, neplodnost. 

Tisková konference se uskuteční ve čtvrtek, 19. 9. 2019, od 10:00 hodin v hotelu Belvedere, (Milady 
Horákové 19, Praha 7), občerstvení a malý dárek zajištěn. 

 

Prosíme o potvrzení vaší účasti do 18. 9. 2019 na email info@ivfmeeting.eu   

S pozdravem 

Bc. Veronika Pohle, +420 736 278 986,  

Kontaktní osoba za tým IVF Meeting Prague 2019  
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