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Vysočina: 10 let babyboxů, sedm dětí
Deset let uplyne letos v prosinci od okamžiku, kdy byl v Kraji Vysočina instalován první
babybox, tehdy jeden z prvních v Česku.
Dnes už v regionu chybí skříňka pro děti, kterým na start nesvítila šťastná hvězda, jen na
Žďársku. Ze statistiky vyplývá, že největší frekvenci má schránka havlíčkobrodské
nemocnice. Ta se v tomto týdnu stěhovala.
Miminko odložené na chodbě pelhřimovské nemocnice spustilo iniciativu tehdejšího šéfa
zařízení Pavla Hraly. Už 21. prosince 2007 tak „otec babyboxů“ Ludvík Hess otevřel v
Pelhřimově v pořadí teprve šestou schránku v Česku. Zatím poslední babybox instalovala
firma Zdeňka Juřici z Náměště nad Oslavou v Nemocnici Havlíčkův Brod 2. listopadu 2012.
V Havlíčkově Brodě přitom iniciativu nečekala zrovna otevřená náruč – pohled Ludvíka
Hesse se tu tvrdě střetl s názorem uznávané pediatričky Magdaleny Chvílové Weberové. Jako
paradox se tak jeví, že zatímco chtěná pelhřimovská bedýnka zatím neposloužila ani jednou,
havlíčkobrodská už čtyřikrát. O jedno děťátko méně měli dosud v Jihlavě, nulu zatím hlásí
také Třebíč. Co do pohlaví zatím vedou na Vysočině děvčátka. O jedno.
„Tohle zařízení se snad k ničemu jinému přirovnat nedá. Musí umět topit i chladit zároveň a
předávat okamžité informace v rámci systému,“ popsal technicky náročné „udělátko“ Zdeněk
Juřica.
Jeho firma nahradila původní dodavatele skříněk v roce 2011, když si nejlépe poradila se
všemi úskalími sofistikovaného zařízení. Spolupráce s Ludvíkem Hessem však záhy
„hračičku“ Juřicu, kterého zaujala náročná výzva z oblasti elektroniky, vtáhla i do sociální
problematiky věci. A jak šéf firmy Montel poznamenal, bez toho by to nešlo. „Komerčně se
to dělat nedá,“ potvrdil Juřica. Na stěhování havlíčkobrodského babyboxu přitom strávil
podstatnou část středy.
„Důvodem přemístění je stavba pracoviště magnetické rezonance, které se bude nacházet v
prostorách původního umístění babyboxu,“ připomněla mluvčí nemocnice Petra Černo.
Jak zdůraznila, nové místo ve stejném komplexu budov je dokonce pro daný účel vhodnější. Z
velkého parkoviště na ulici Rozkošská je blíž, přičemž prostor u zadního vchodu do
gynekologickoporodnického pavilónu naproti objektu stravovacího provozu nemocnice nabízí
diskrétnější prostředí než původní sousedství hlavního vchodu do budovy.
Babybox zatím není k dispozici na Žďársku. Věc komplikuje fakt, že sídelní město okresu,
Žďár nad Sázavou, nemá nemocnici – ta je z historických důvodů v deset kilometrů
vzdáleném Novém Městě na Moravě. Jenže Ludvík Hess připomíná, že Žďár s více než 21
tisíci obyvateli je pro umístění „bedýnky“ vhodnější než poloviční Nové Město.
Proto tu diskutoval i o možnosti umístit babybox na domov pro seniory. Podle mluvčího
žďárské radnice Jakuba Axmana ale odborníci konstatovali, že babybox by měl být v zařízení,
které dokáže zajistit okamžitou péči o novorozence, bez potřeby zajišťovat převoz záchrannou
službou. A tak je Žďársko jedním z posledních regionů bez babyboxu.
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