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V jičínské nemocnici byl slavnostně otevřen babybox
Oblastní nemocnice Jičín a.s. má svůj první babybox. Zařízení pro nechtěné a odložené děti
nemocnice instalovala po dohodě s provozovatelem v jednom ze svých pavilonů na dobře
přístupném místě – na kruhovém objezdu u lipové aleje. Jičínský babybox tak bude již 65.
zařízením v České republice. Jeho slavnostní otevření se konalo 1. června ve 12 hodin, a to u
příležitosti Mezinárodního dne dětí a 10. výročí otevření prvního českého babyboxu v Praze.
Slavnostního předání se zúčastnilo přes 30 účastníků, mezi nimiž nechyběli samotní dárci –
soukromé osoby, zástupci měst, obcí a firem, ale také zdravotnický personál, jejichž rukama by
děťátko po vložení do babyboxu následně prošlo. Úvodní slovo pronesl Ludvík Hess, zakladatel a
iniciátor babyboxů: „Jičín jsem vybral jako pohádkové město, a jeho umístění pod statným
staletým dubem se mi velmi líbí. Mám také radost, že se po šesti letech scházím znovu s MUDr.
Tomášem Jedličkou, s nímž jsem otvíral babybox v Mělníku.“ Slovo pronesl také ředitel nemocnice
MUDr. Tomáš Jedlička, starosta města JUDr. Jan Malý a senátor a krajský zastupitel Ing. Josef
Táborský. Přítomným poté zahrál místní pěvecký soubor Netrafolka ze ZUŠ J. B. Foerstera.
Nový babybox je umístěn v pavilonu L v tzv. bývalé „zubárně“, kde je nyní umístěna odběrovna
vzorků krve. Jedná se o budovu pod statným Kukulovým dubem, umístěnou na kruhovém objezdu
v lipách na rohu Bolzanovy a Revoluční ulice a ulice Československé armády. Zařízení bylo
instalováno již v polovině května, dále ale probíhaly práce uvnitř budovy, kam se nově přestěhuje
odběrová místnost a administrativa odběru vzorků krve. Došlo také k úpravám okolí vstupu do
budovy. Do babyboxu bude moci matka v případě životní nouze dítě odložit. „Naši lékaři se o něj
postarají a zařídí předání dítěte sociálním pracovníkům, kteří pro něj najdou nový domov. Zařízení
je pro dítě bezpečné a díky senzorům okamžitě víme, že sem bylo děťátko vloženo. Babybox je
jistou možností v případě krizové situace, kdy maminka děťátko nechtěla nebo se o něj z jakýchkoli
důvodů nemohla postarat. Je také prevencí před možným neštěstím,“ uvádí ředitel ON Jičín a.s.
MUDr. Tomáš Jedlička MHA. „V naší nemocnici se ročně narodí zhruba 800 - 900 dětí z Jičína i
širokého okolí. Zatím se u nás naštěstí takový případ odloženého děťátka nestal,“ říká primář
gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Lubomír Voltr.
Babyboxy instaluje spolek Babybox pro odložené děti – Statim, který je neziskovou organizací a
stará se také o údržbu a servis. Jedná se o zařízení z antikorového plechu s dvoukřídlými dvířkami,
které se po stisknutí tlačítka automaticky otevřou a po vložení děťátka opět samy zavřou. V ten
moment zapracují senzory, které jednak pomocí fotobuněk chrání dítě před kolizí s dvířky a
zároveň vysílají signál stálé službě, která dítě ze zařízení vyzvedne. Zařízení je také klimatizováno a
má náhradní zdroj energie. Babyboxy jsou postupně zaváděny v nemocnicích v celé ČR a zachránily
již 122 dětí. V Královéhradeckém kraji je babybox již v každém krajském městě vyjma Rychnovska.
Instalace babyboxů se daří za pomoci darů od sponzorů. V Jičíně se dárci stále hledají, zatím byla
složena zhruba polovina ceny babyboxu, která je cca 300 000 Kč. Nejvíce zatím přispělo město
Jičín, a to 35 000 Kč. Přispívají také místní firmy, města, obce i jednotlivci.

