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ní babyboxu v Blansku je zásadní a Ïe
pomÛÏe vstoupit do nového Ïivota ne-
jednomu miminku. Proto jsem velmi
vdûãn˘ fiediteli Klusákovi za jeho
vlídn˘ a vstfiícn˘ pfiístup,” fiíká autor
projektu Ludvík Hess. 

„Posádky ZZS dennû usilují o zá-
chranu Ïivota nebo zdraví kaÏdého
svého pacienta. Pfiípady, kdy je
ohroÏeno dítû, jsou pro zdravotníky

mimofiádnû citlivé. Pokud blanen-
sk˘ babybox pomÛÏe byÈ jen jedno-
mu dítûti, má svÛj v˘znam,” dodal
fieditel Klusák. 

V âeské republice funguje v sou-
ãasnosti 71 babyboxÛ. Od roku 2006
do nich bylo odloÏeno 158 dûtí, z to-
ho 19 v Jihomoravském kraji (16
v Brnû a 3 ve Vy‰kovû). 

Text: Hedvika Kropáãková, 
tisková mluvãí ZZS JmK 

„VyjasÀovali jsme si podmínky, za
kter˘ch je záchranná sluÏba schopna
postarat se o odloÏené dítû, a zároveÀ
také otázky právní odpovûdnosti,”
upfiesnil fieditel ZZS JmK Milan
Klusák. Bobyboxy jsou totiÏ ve vût‰i-
nû pfiípadÛ souãástí zdravotnick˘ch
zafiízení, která mají dûtská oddûlení.
Po uloÏení dítûte do schránky se roze-
zní alarm na novorozeneckém oddûle-
ní a personál jde miminko ihned 
vyzvednout. Blanensk˘ babybox bude
fungovat v odli‰ném reÏimu. 

Pfii umístûní dítûte do babyboxu pfii-
jde v˘zva na Krajské zdravotnické 
operaãní stfiedisko (KZOS) a zároveÀ
se rozezní alarm i na blanenské základ-
nû. Dispeãink vy‰le na místo nejbliÏ‰í
v˘jezdovou skupinu a v‰e bude probí-
hat jako standardní v˘jezd. V ideálním
pfiípadû bude na základnû posádka, kte-

rá miminko na základû ãíselného kódu,
kter˘ dostane od operátorky, ze schrán-
ky vyzvedne, poskytne mu potfiebnou
zdravotní péãi a následnû dítû pfieveze
do nejbliÏ‰ího odpovídajícího zdravot-
nického zafiízení. MÛÏe ale nastat 
situace, Ïe budou v‰echny blanenské
posádky ve v˘jezdu. Pak dispeãink 
vy‰le nûkterou z posádek z okolních
v˘jezdov˘ch základen nebo z Brna. Ve
schránce je udrÏovaná kontinuální tep-
lota a zaji‰tûn pfiívod vzduchu, dítû
proto v babyboxu mÛÏe bez problémÛ
zÛstat i desítky minut. Po celou dobu je
navíc sledované operátorkami KZOS
pfies kameru. 

Blansko je posledním okresním
mûstem v Jihomoravském kraji, které
babybox prozatím nemá, a jedním
z posledních tfií v rámci celé Moravy.
„Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe v˘znam zfiíze-

V objektu v˘jezdové základny ZZS JmK v Blansku bude uÏ
brzy umístûn nov˘ babybox. Na konci srpna zámûr schvá-
lila Rada Jihomoravského kraje. Vedení Zdravotnické 
záchranné sluÏby JmK o této moÏnosti jednalo s autorem
projektu Ludvíkem Hessem nûkolik mûsícÛ. 

Nov˘ babybox v kraji
bude na blanenské
záchrance
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