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V pátek 25. kvûtna byl uveden do provozu babybox umístûn˘ vedle hlavního vchodu boskovické nemocnice. Slavnostního zahá-
jení provozu tohoto prospû‰ného zafiízení se úãastnila senátorka Ing. Jaromíra Vítková, za mûsto Boskovice starostka Bc. Hana
Nedomová, za Jihomoravsk˘ kraj radní Milan Vojta, MBA, M.A, dále zástupci zdravotní poji‰Èovny, sponzorsk˘ch organizací
a mnoho dal‰ích hostÛ. Jednatel Nemocnice Boskovice prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc. pfiivítal pfiítomné a omluvil iniciátora
zavádûní babyboxÛ Ludvíka Hesse, kter˘ pro onemocnûní nemohl pfiijet. 

Vystupující ve sv˘ch proslo-
vech zdÛraznili prospû‰nost baby-
boxÛ, které za svou existenci 

vyuÏíváno, tím lépe pro Ïivot no-
v˘ch obãánkÛ. 

V̆ robce babyboxÛ Zdenûk Jufiica
informoval o technickém vybavení
pfiistroje a jeho zabezpeãení; starostka
Hana Nedomová názornû pfiedvedla,
jak se do zafiízení dítû vkládá.  

Primáfi dûtského oddûlení MUDr.
Michal Klímoviã, Ph.D., seznámil
pfiítomné s postupem, kter˘ následuje
po vloÏení novorozence do babyboxu
a to nejen po stránce zdravotnické, ale
také jak probíhá kontaktování matri-
ky a sociálních odborÛ.

Ke slavnostní atmosféfie zahájení
provozu babyboxu pfiispûlo vystoupení
pûveckého sboru Janáãek, pod vedením
sbormistra Mgr. Franti‰ka Vostrého.

Babybox v Boskovicích je jiÏ 74.
instalovan˘m zafiízením. Ideu tohoto
zafiízení, které má pomáhat matkám
v pro nû nefie‰iteln˘ch Ïivotních situ-
acích, zaãal realizovat Ludvík Hess
za podpory celé plejády v˘znamn˘ch
osobností. První babybox byl otevfien
v roce 2005 v GynCentru v Praze 9
a záhy následovaly dal‰í. Od roku
2011 byly instalovány jiÏ babyboxy
nové generace; v souãasné dobû je

vyrábí Zdenûk Jufiica a jeho firma
MONTEL. Mají dvífika, která se otev-
fiou automaticky po stisknutí zeleného
tlaãítka a po vloÏení dûÈátka se zase
samoãinnû zavfiou. Dvífika se pfii ja-
kémkoli odporu sama zastaví a tak
zabrání kolizi s dûÈátkem. Nové baby-
boxy jsou vybaveny klimatizací; dítû
se uloÏí do plastové vaniãky opatfiené
váhov˘m senzorem, kter˘ po zatíÏení
ohlásí mnohonásobnû ji‰tûnou signa-
lizací zdravotnímu personálu vloÏení
dûÈátka do babyboxu.

Za 13 let bylo do babyboxÛ, které
jsou umístûny po celé republice, vlo-
Ïeno celkem 171 novorozencÛ.
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zachránili mnoho ÏivotÛ novoro-
zeÀat. Nicménû v‰ichni se shodli,
Ïe ãím ménû bude toto zafiízení

Nemocnice Boskovice má svÛj babybox

Hosty pfiivítal jednatel Nemocnice Boskovice 
prof. MUDr. Milo‰ Janeãek, CSc. (uprostfied)

Babybox je v Boskovicích umístûn
vedle hlavního vchodu do nemocnice


