
okno życia 
 
Żadnej matce nie przychodzi łatwo rozłączyć się z własnym dzieckiem. Jednak jak można 
pomóc kobietom, które się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji znalazły i nie widzą przyszłości 
dlasiebie i dziecka. Stworzyliśmy „okno życia”, żeby Matkom umożliwić anonimowe 
powieżenie noworodka naszej opiece. Ponadto oferujemy przez nasz telefon alarmowy oraz 
telefon doradczy dyżuru opiekuńczego (030) 7882 2050 szybką i anonimową pomoc. 
 
„Okno życia” znajduje się na fasadzie zewnętrznej Neonatologie w Gontermannstr. 41. Z 
chodnika widać dobrze oznaczony znak wskazujący drogę do „okna życia” ochroniony przez 
wysoki płot przed ciekawskimi spojrzeniami. 
 
W momencie gdy klapka zostanie otwarta i następnie zamknięta, wywołuje to alarm z 
opóźnieniem około minuty. W tym czasie matka może się niepostrzeżenie oddalić. W chwili 
gdy zabrzmi alarm, pielęgniarka z oddziału Neonatologie podchodzi do klapki i sprawdza, 
czy leży tam noworodek. Następnie lekarz dziecięcy bada noworodka, ocenia jego wiek i w 
razie potrzeby kieruje na zabiegi medyczne. 
Dodatkowo dziecko zostaje sfotografowane i otrzymuje imię. Wszystkie ubranka, beciki, 
zabawki i list od matki zostaną w pojemniku przechowywane dla dziecka. Noworodek 
otrzymuje państwową opieke dopóki nie zostaną znalezieni przybrani rodzice. 
Jeżeli matka się inaczej zdecyduje i będzie chciała noworodka mieć z powrotem, proszę 
zwrócić się do nas z pełnym zaufaniem. Jako fizyczna matka będzie pani zidentyfikowana 
przez Test DNA. Przy wsparciu i towarzystwie doświadczonych pracowników szpitala 
skontaktuje się pani z dzieckiem. W potrzebie wskaże dyżur socjalny (Sozialdienst) inne 
poradnie i przychodnie. Bardzo chętnie państwu pomożemy i cieszymy się kiedy matka i 
dziecko mogą pozostać razem. 
 
poufny poród 
Panie, które się zdecydują dziecko u nas zostawić albo u nas urodzić, decydują się 
świadomie i odpowiedzialnie w tej wyjątkowej ciężkiej sytuacji. Często jest strach z różnymi 
niuansami główną przyczyną, żeby ciąże zataić. Największe ryzyko istnieje podczas porodu. 
Poród samodzielnie przetrzymać może być ryzykowne nie tylko dla matki ale również dla 
dziecka. 
 
Oprócz anonimowego porodu istnieje również możliwość poufnego porodu. Matka nie musi 
podawać swojego nazwiska. Dane osobowe matki będą tylko w poradni zanotowane i w 
zamkniętej kopercie przechowywane. Dziecko ma możliwość po 16 latach złożyć podanie i 
otrzymać dane personalne matki. 
 
Prosimy panie, które się w trudnej sytuacji znalazły nie podejmować ryzyka samodzielnego 
porodu, tylko zwrócić się do nas. Zajmujemy się każdym przypadkiem poufnie i 
zatroszczymy się o panią osobiście! Rozumiemy, jeżeli nie chce pani nam podać swojego 
nazwiska. 
 
Państwo otrzymają również pomoc pod następującymi numerami i wszystko pozostaje 
anonimowo. 
 
Telefon alarmowy dla matek Noworodków i 
Kobiet ciężarnych         Tel. 0800 4560789 
Doradztwo dla kobiet ciężarnych w sytuacjach konfliktowych   Tel. 08004040020 
Doradztwo dla rodzin i spraw wychowawczych Tempelhof   Tel.030902777830 
 
W przypadku, gdy chcą państwo się skontaktować z Ośrodkiemn pośrednictwa adopcji w 
Berlinie proszę dzwonić pod numer: 030 90227 – 6528. 
 




