
Szülőknek és kisbabáknak is támaszt nyújt a védőnő. Már 
elkezdődött az újszülöttek otthoni látogatása Csíkszeredában
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A népi kalendárium évszázados 
megfigyelései viszont időtál-

lónak bizonyulnak, és tartják ma-
gukat a Margit-napi hagyományok 
is. Köztük, hogy az őszi retek mag-
ját ezen a napon kell elvetni, így a 
termés sokáig zsenge marad. Ha-
sonlóképpen az is, hogy Margitkor 
nem jó ablakot nyitni, mert nagy a 
rajzás, megtelik léggyel a ház, sőt 

egész évben használnunk kell a 
légycsapót. Termésjósló napként 
úgy tartották, ha esik, a mogyoró 
és a dió férges lesz. 

Az is nyilvánvaló, hogy a Me-
dárd-ciklus sok esőt hoz, ettől 
„pisis” az előbbihez hasonlóan 
negyvenes napú Margit. Nem ritka 
ilyenkor az elhúzódó csapadékos 
idő, az égzengés, a jégverés sem, 
ami árt a fejlődésben lévő növé-
nyeknek, ugyanakkor hátráltatja 
az aratást. Megfigyelhető: a Mar-
git-napi esőcseppek negyven napig 

elperegnek! A nap névadója Szent 
István rokonának, Ágotának és a 
Magyarországra menekült Eduárd 
angol királyfinak leánya-
ként született 1046-ban. A 
trónviszályok elmúltával 
Eduárd családjával visz-
szatért szülőföldjére, Mar-
gitot pedig feleségül vette 
III. Malcolm skót király. 
Példás keresztény életet élt 
férjével. Gazdag életművet hagy-
tak maguk után, amit nyolc gyer-
mekük folytatott.

Mérges Margit, mert áldást nem hoz
• Régi naptári helyével, június 10-ével Szent Margit, a magyar gyökerű skót királyné 
számos ragadványnevet érdemelt ki a Kárpát-medencei magyarság körében. A címül vá-
lasztott mondóka mindezek foglalata: Felvidéken és Magyarország egyes részein Retkes, 
Délvidéken Legyes, Gyergyó környékén, valamint sok más régióban ez a jeles nap Pisis 
Margitként maradt fenn. Az ünnepet a római naptárba 1673-ban június 10-ére vették fel, 
és 1969-ben november 16-ára, Skóciai Szent Margit halálának napjára helyezték át. 

Segítség szülőknek, gyerekeknek
Újjászületett a védőnői tevékenység Csíkszeredában
• Hiánypótló szolgál-
tatás vált elérhetővé 
Csíkszeredában, ahol 
az önkormányzat al-
kalmazásában egy 
szülésznő kezdte el 
nemrég védőnői tevé-
kenységét. A járvány-
helyzet miatt egyelőre 
csak otthonlátogatásra 
van lehetősége, de a 
tervek szerint hama-
rosan fogadóórákat is 
tart majd a háziorvosi 
ügyeleti központban.

ISZLAI KATALIN

Évek óta dédelgetett álom a 
védőnői hálózat kiépítése ma-
gyarországi mintára Hargita 

megyében, Csíkszeredában pedig 
nemrég lehetőség is vált erre. Ma-
gyarországon egyébként már több 
mint száz éve alakult meg a védő-
női munkakör a nők támogatásáért 
és a csecsemőhalandóság csökken-
téséért. A védőnő abban támogatja 
a családokat, hogy a magzat és a 
gyermek egészségesen fejlődjön. 
Egyféle kapocs szerepe van a csa-
lád és a háziorvos, a család és más 
intézmények (oktatási vagy önkor-
mányzati) között, mert az egész-
ségügyi mellett lelki és szociális 

támaszt is nyújt a szülőnek, gye-
reknek, családnak.

Többféle megközelítés

A Csíkszeredai Polgármesteri Hiva-
tal szociális igazgatóságának egy 
hónappal ezelőttig három közössé-
gi egészségügyi asszisztens és egy 
roma mediátor alkalmazottja volt, 
akik a Hargita Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóság szakmai irányítá-
sával, valamint a háziorvosokkal 
való együttműködés során végzik 

tevékenységüket. Ez a fajta szolgál-
tatás 12 éve működik a városban, 
nemrég pedig kibővült a közösségi 
hálózat egy szülésznő, Urus Erika 
alkalmazásával, így a szakmai szol-
gáltatás még inkább magában fog-
lalja a várandósok követését, vala-
mint a családjukba hazatérő anyák 
és újszülötteik utángondozását, a 
csecsemők optimális fejlődésének 
követését – tudtuk meg a szociális 
igazgatóság vezetőjétől, Biró Edittől. 
Mint mondta, a közösségi hálózaton 
belül működő védőnői ellátás a szü-
lésznő és a közösségi egészségügyi 
asszisztens feladatkörébe tartozik 
mint egészségügyi fi zetésmentes 
szolgáltatás. A szakmai ellátásban 

elsődlegesen a hátrányos helyzet-
ben lévő családok érintettek, ahol 
mediko-szociális területen fokozot-
tabb az egészségügyi követés, de 
emellett minden olyan család szá-
mára is elérhető a szolgáltatás, ahol 
egy anya szükségét érzi a védőnői 
tanácsadásnak. Az érintett családo-
kat, ezen belül a gyermekágyasokat, 
valamint az újszülötteket egy hóna-
pos korukig az otthonlátogatás so-
rán lakásaikban látogatják, a váran-
dósok, valamint az egy hónapos és 
egyéves kor közötti gyerekek pedig 
a tervek szerint a Tudor lakótelepi 
ügyeleti központban kereshetik fel 
a szakembereket. Hétköznaponként 
nyolcórás munkaprogramnak meg-

felelően, előre egyeztetett időpont 
szerint tartják majd a fogadóórákat. 
A védőnői tevékenység otthonláto-
gatási része már működik, a foga-
dóórákra azonban egyelőre várni 
kell a koronavírus-világjárvánnyal 
kapcsolatos korlátozások miatt. 

Hogyan működik?

A szülésznő már több csíkszeredai 
háziorvosi rendelővel is együttmű-
ködik, az első ezek közül Kovács 
Emőke háziorvos rendelője volt. Tő-
le tudjuk, hogy a védőnő munkája 
tulajdonképpen kiegészíti az orvosi 
ellátást, és máris rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptak a csíkszeredai 
édesanyáktól. Arra is kitért, hogy 
a polgármesteri hivatal alkalmazá-
sában álló közösségi asszisz-
tensek már korábban is meg-
látogatták otthonaikban a 
kisbabákat, de nagy szükség 
volt egy szakmaibb szemlé-
letmódra, és a frissen alkal-
mazott szülésznő pontosan 
ezt az űrt tudja betölteni, 
mivel összefogja és képzi is az 
asszisztenseket. A védőnő házior-
vosi rendelőkkel történő együttmű-
ködése abból áll, hogy miután egy 
kisbabát hazaengednek a kórház-
ból, néhány napon belül a háziorvos 
meglátogatja és megvizsgálja, majd 
továbbadja a gyerek adatait a védő-
nőnek, aki a továbbiakban követni 
fogja a fejlődését. A védőnőt a 0266-
315-120-as telefonszámon (belső 115, 
116) és a social@szereda.ro címen 
kereshetik az érdeklődők.

FELVÉTELI A SAPIENTIA EMTE
AKKREDITÁLT JOGÁSZKÉPZÉSÉRE
KOLOZSVÁRON

Kétnyelvű, román-magyar oktatás.
Részletek: www.jogaszleszek.ro

A legjobb felvételizőknek ingyenes kolozsvári lakhatás
a Collegium Iuridicum szakkollégiumban!

A felvételi 100%-ban az érettségi átlag alapján történik.
Felvételi iratkozás: 2020. július 8-14. (hétvégén is), 9-16 óra között,
20 tandíjmentes és 10 tandíjas hely




