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Az Egyeki Zöldkereszt Bt. személyi feltételei 2021. évben nem változtak. 

A 2021-as évben 66 új kismamát vett nyilvántartásba a védőnői szolgálat. Ez 6 fővel több, 
mint az előző évben .( A legkevesebb ez a szám 2017-ben volt, 47 fővel! ) Ebből  40 fő volt 
fokozott  gondozást igénylő. Titkolt terhesség nem volt. Intézeten kívüli szülés 2 esetben 
fordult elő. 

Az év folyamán gondozott terhesek( az előző évről áthozott-még meg nem szült anyukák és 
az új terhesek) száma : 

1.körzetben : 37 

2.körzetben : 37 

3.körzet : 38 fő 

A 2022-es év jelenlegi mutatói szerint, ezek a számok csak nőni fognak az idén is! 

A terheseket továbbiakban is Debrecen Klinikai Központ gondozza. A kismamák -ha 
megtehetik-átjárnak Tiszafüredre nőgyógyászati magánrendelésre. A védőnői szolgálat nagy 
álma lenne egy helyben ellátást nyújtó nőgyógyászat, mely TB biztosított lenne. 
2021.novembertől „mentor védőnőt” vezetett be Magyarország Kormánya, melynek feladata, 
hogy segítse a körzeti védőnők munkáját.  Egyek település Peleiné Imre Judithoz tartozik, aki 
meg is látogatott minket és segítséget ígért ennek elérésében…  

Újszülöttek száma 2021-ben 66, ebből lett 9 koraszülött. 

Nyilvántartott csecsemő 2021.dec.31-én 65 fő volt, ebből veszélyeztetett ( egészségügyi 
és/vagy szociális okból) 15 fő. Ez a szám csak azokat az eseteket jelenti, akik már jelzőlappal 
rendelkeznek a gyermekjóléti szolgálat felé , nem tartozik ide a „ saját hatáskörben 
veszélyeztetett” gondozottak. 

A 2021-es évre is rányomta bélyegét a Covid járvány, ami megnehezíti a járóbeteg ellátást, 
gyakrabban van szükség védőnői segítségre akár egy tápszer felíratásához is. A 
megnövekedett betegszám miatt, könnyebb elérni a védőnőt és segítséget, tanácsot  kérni 
apróbb gondokkal, így aztán nem csak nőgyógyászati tanácsadást folytatunk, hanem 
próbálunk segítséget nyújtani amiben csak tudunk.  

2021-ben 1 éves lett Egyeken 62 kisgyermek. 3 évet töltötte 71 gyermek. 



5 éves szülinapját 74 gyermek ünnepelte. 

Családból kiemelés 4 családnál történt, 16 gyereket érintett. 

Az iskolai védőnői munka is folyamatos. 2021. év őszén és 2022.tavaszán  a 7.osztály HPV ( 
humán papilloma vírus) és Engerix B ( fertőző májgyulladás) oltása volt , valamint iskolai 
kampányoltásban részesültek a 6. osztályos tanulók két alkalommal.( MMR+ Di-Te) 

Statusz vizsgálatok vannak minden évben a páros osztályoknál. Ez magában foglalja a 
testsúly, testmagasság, vérnyomás mérést, légzés kapacitást, szem és hallás vizsgálatát. A 
szülők a kapott értékekről írásban tájékoztatást kapnak, eltérés esetén háziorvoshoz 
irányítunk. Az iskola orvosi feladatott Dr. Gaál Gyula Péter végzi. Nagy számban 
tapasztalunk hanyagtartást, elhízást. 

A tisztasági szűrésekre is nagy igény van, mind az iskola mind az óvoda, bölcsöde területén. 
A törvény előír negyedévente egy fejtetű szűrést, de Egyeken ennél sokkal többre van 
szükség.  Intézményi jelzésre azonnal megyünk . A tetűírtó szer ára az egekbe szökött, 1 liter 
Pedex közel 10.000 forint lett. Az iskola segítségét kértük ennek megvásárolására , hogy a 
helyi kezeléseket el tudjuk végezni. Ezúton is köszönjük! 

Településünket is érinti az egyre erősödő infláció, nehéz a megélhetés, minőségi táplálásról 
több családnál nem beszélhetünk, sokszor a mennyiségi is gondot okoz. Az anyukák között 
híre ment két segítséget nyújtó alapítványnak , akik tényleg sok esetben segítettek „ krízis 
helyzetben lévő” családoknak mosógéppel, babakocsival, porszívóval, pelenkával. Ez olyan 
méreteket öltött Egyeken, hogy mindenki krízisben lévőnek vallotta magát…..majd a kapott 
adományokat egymást közt árulták.  

Megérzésem szerint nehéz évek elé nézünk, ami Egyek tekintetében különösen érezhető lesz. 
Amíg eddig a szegény ember hónap végén kenyeret és krumplit tudott venni, most nem biztos 
hogy erre is fog jutni.   

 

 

                                                                            Erdődi Anita 

 

 

 

Egyek. 2022.05.11. 

 

 

 


