Bebek barinak kutusu (Babyklappe)
çocuğundan ayrilmak hiç bir anne icin kolay değildir. Peki bu durumda çaresiz olan annelere ve yeni
doğmus olan çocuğuna nasil yardimci olabilirsiniz? Bu tür durumlarda annelerin bebeklerini anonim(
gizli) olarak bizim gözetimimiz altinda, özel hazirlanmis bebek kutusuna ( Babyklappe) birakma imkani
taniyoruz. Bunun disinda hizli ve anonim yardim edebilmeniz icin özel cagri ve danisma telefon hatti
sunmaktayiz. Tel. 030/7882-2050
Bebek barinaginin bulundugu yer
Bebek kutumuz , hastanemizin bebek yogunbakim ünitesinin diş cephesine bagli , Gontermannstraße
41`de bulunmaktadir. Kaldirimda görünür yerde bebek barinaginin bulundugu girişe dair bir levha
bulunmaktadir . Bebek barinagina giden yol bir yüksek cit ile korunmaktadir.
Bebeginizi kutuya yatirip , rahatca vedalasma imkaniniz bulunmaktatir.
Bebek kutusunun kapagi kapandiktan yaklasik bir dakika sonra bebek yogun bakim ünitesinde uyari
sinyali oluşur. Bu süre zafinda anne fark edilmeden oradan uzaklaşabilir.
Uyari sinyali duyuldugu andan itibaren hemen bir görevli hemsire bebek kutusuna ulasip , bebegin
bakimini üstlenir. Cocuk doktoru hemen bebegin yaşini, saglik durumunu belirlemek icin muayene
eder ve gerekirse tibbi tedbirler alir.
Ayrica cocugun fotografi cekilir ve ona bir isim verilir. Yanina birakilan tüm giysiler ve tüm toplamalar,
yani anneden olan bir mektup veya oyuncak, bir canta icinde cocuk icin muafaza edilir. Uygun
evlatlik edinebilecek ebeveyn bulunana kadar cocuga devlet vasi verilir.
Eger pismanlik duyupta tekrar cocugnuza kavusmak isterseniz güvenle bize yönelebilirsiniz.
Öz annesi olup olmadigniz bir DNA-analizi ile tespit edilir. Cocugunuz ile iletisim kurabilmeniz icin
hastanenin deneyimli kadrosundan destek alabilirsiniz. Gerektiginde sosyal danismanlari size
rehberlik edip yol gösterebilir. Anne ile cocugun bir arada kalabilmesi icin elimizden geleni yapmak
bizileride mutlu eder.
Anonim/ güvenilir dogum
Cocugunu anonim (gizli) olarak dünyaya getirmek icin veya cocugunu birakmak icin karar veren
bayanlar büyük bir sorumluluk üstlenir. Genellikle gebeligini saklamanin ana sebebi „ korku“ dur.
Tibbi yardimsiz / kontrolsüz gercekleşen dogumlar büyük bir risk taşir. Bir dogumu yalniz gecirmek
sadece anne icin degil ayni zamanda cocuk icinde hayati tehlike taşir .
Anonim (gizli) bir dogumun yanisira ek olarak güvenilir bir dogum olasiligida vardir. Böyle bir dogum
olasiliginda anne adini belirtmek zorunda degildir. Annenin verileri (kisisel bilgiler) yalnizca
danismamerkezi tarafindan alinir ve bir zarf icinde mühürlü tutulur. Cocuk 16 yil sonra annesinin
kişisel bilgilerini ögrenmek icin müracaat edebilir ( o firsata sahipdir).
Lütfen böyle zor durumda kalan bayanlar kendilerini tehlikeye atmasinlar, böyle durumlarda bize
müracaat etmeleri rica olunur. Bu tür gizli vaka ile şahsen güvenilir bir sekilde ilgileniyoruz. Adinizi
söylemek istemeyisinizi anlayisla karsiliyoruz.
Ayrica acagidaki telefon hatlarindan gizli/ anonim yardim alabilirsiniz:
Yeni dogmus bebeklerin anneleri ve
hamileler icin
Tel. 0800 4560789
Sorunlu hamilelik danismanligi
Tel. 0800 4040020
Egitim ve aile danismanligi Tempelhof
Tel. (030)90277 7830
Eger berlindeki evlatlik edinme merkezini aramak isterseniz bu telefonnumarasini araya bilirsiniz.
Tel. (030)90227-6528

