SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. 10. 07. Hatvan Gyermekmentő inkubátort helyezett működésbe a hatvani Albert Schweitzer
Kórház-Rendelőintézet
A 2013-as év a hatvani kórház életében jelentős változásokat hozott. A kórház valamennyi dolgozója, mint
egy nagy család, a betegellátás biztonságát és a folyamatos szakmai fejlődést szem előtt tartva építi újjá a
kívülről és belülről is régi épületet, keresve a rendelkezésre álló forrásokat (uniós pályázatok, cégek
adományai). Míg a tavalyi évben rendezett jótékonysági bál bevételéből egy inkubátort vásárolt az
intézmény, az idei évben ugyanennek a bálnak a bevételét egy szülőágy megvételére fordítottuk. E mellett
kialakítottunk egy egyágyas, teljesen komfortos VIP szülőszobát, és berendezés alatt van egy VIP kórterem is
a gyermekágyas osztályon.
A folyamatos kórházfejlesztés mellett azonban nem szabad megfeledkezni azokról, akik életük egy olyan
szakaszában hozzák világra gyermeküket, melyet inkább a krízis jellemez. Ezért született meg az a
kezdeményezés, hogy egy csecsemőmentő inkubátort állítsunk készenlétbe.
A hivatalos statisztikák 2001 óta nem tartják nyilván az újszülöttgyilkosságot önálló cselekményként, így
nem tudjuk az erre vonatkozó pontos adatokat. Legutóbb 2013. júliusban hallhattunk arról, hogy Nógrád
megyében egy világra jött csecsemőt az édesanya sorsára hagyott. Az ilyen cselekedeteket szeretnénk
megelőzni ezzel a lehetőséggel, mely szerint az inkubátorba bárki, aki krízishelyzetben érzi magát, és nem
talál más megoldást, elhelyezhesse a gyermeket.
A budapesti Schöpf-Mérei Kórházban 1996-ban indult útnak a "Babamentő Program", a krízishelyzetben
lévő nők megsegítésére. A példát azóta több vidéki kórház is követte. Nem hivatalos információk szerint az
országban ma már 18 helyen működik gyermekmentő inkubátor, amelyek segítségével eddig legalább 40
újszülött maradhatott életben.
Az inkubátor Hatvanban, az Albert Schweitzer Kórház Balassi Bálint utcai bejárata felől, a kerítésén kívülről,
jól megközelíthető, mégis intimitást biztosító helyen található. Itt egy faházat építettünk, melynek külső
végében található a 24 órán keresztül fűtött inkubátor. Mellette van egy csengő, mely a kórházunk portáján,
és a gyermekosztályon is riaszt, illetve az inkubátort állandó, 24 órás kamera figyeli. Fontos, hogy a kamera
csak az inkubátort rögzíti, azt, aki behelyezi a gyermeket, a rendszer „nem látja”. Ezzel a módszerrel a
személyiségi jogok védelmét szeretnénk maximálisan biztosítani.
Törvényi háttér: A jelenleg hatályos jogszabály „A házasságról, a családról és a gyámhatóságról" szóló 1952.
évi IV. törvény 48§ (3) c) pontja szerint a gyermek örökbefogadásának engedélyezéséhez nincs szükség
annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét az erre kijelölt helyen helyezi el, annak érdekében, hogy
más nevelje fel - feltéve, hogy bizonyos határidőn (6 hét) belül a gyermekért nem jelentkezik. Az anya
"ráutaló magatartásával" járul hozzá az örökbeadáshoz.
A kórházak tapasztalatai szerint az inkubátorba tett gyerekek után egyetlen egyszer sem érdeklődött az
édesanyjuk.

