Halász Józsefné, Edit védőnő
37 év szakmában eltöltött idő alatt vált a szó legnemesebb értelmében védőnővé.
Az általános iskola elvégzése után Békéscsabán szerzett egészségügyi képesítést
és az Állami Védőnőképző Iskolában kapta meg a védőnő oklevelét.
Minden családi kötődése Mezőberényt érinti, ezért természetes számára, hogy itt
kezd védőnőként dolgozni 1974. augusztus 1-től.
Fiatal szakemberként óriási körzetet kap, magas gondozotti létszámmal. Nagy
tanyaterület és emellett az 1967-68-ban átadott Gárdonyi Géza és Rózsa Ferenc
utca újszülöttjei is hozzá tartoztak.
Ez azt jelentette, hogy alig 20 évesen, elindult segíteni és támogatni a
hozzátartozó családokat, ahol mások a szokások, a családi kötődések,
hagyományok és erősen éltek még a hiedelmek.
Több mint 50 több generációs cigány családdal dolgozott együtt az évek során,
családonként magas gyermek létszámmal.
Mai napig rendszeresen látogatja a hozzá tartozó és kötődő családokat. Tudta,
hogy az egészséges fejlődés érdekében meg kell nyernie a nagyanyákat,
dédanyákat, sok esetben a családok férfi tagjait is.
Népegészségügyi feladataihoz hozzá tartozik a folyamatos felvilágosítás, a
kampány és a kötelező oltások elfogadtatása, a szülők megnyerése arra, hogy
időben jelenjenek meg gyermekeikkel a tanácsadásokon.
Igen sokat tesz annak érdekében, hogy csökkenjen a gyermekhalandóság,
állandóan figyeli, hogy megfelelően legyenek táplálva, gondozva az újszülöttek,
csecsemők majd a gyermekek.
A járványok elkerülése végett felügyeli a környezet higiénéjét, ha szükséges
együtt működik az aktuális járványügyi felügyelőséggel.
Tagja a Cigányügyi Koordinációs Bizottságnak, rendszeresen részt vesz a
cigánytelepek bejárásában.
1986-ban diplomát szerez az Orvos továbbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai
Kar Védőnőképző Szakán.
Szakmai igényességét tükrözi, ahogy folyamatosan továbbképzi magát annak
érdekében, hogy a megszerzett tudását beépítse munkájába, használja
gondozottjai épülésére.
Kialakult benne az a ritka képesség, hogy ha a helyzet úgy hozza, rögtön tud
dönteni. Ha kell, kelengyét gyűjt, ha kell életvezetési tanácsokat ad, ha kell
telefonon ügyet intéz. Hatalmas szakmai hittel, empátiával, hitelesen, személyes
példamutatással teszi a dolgát töretlenül több, mint 37 éve ugyanabban a
körzetben, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Védőnői Szolgálatának
védőnőjeként.
Rendszeresen részt vesz a Gyermekvédelmi Kerekasztalon, segíti a
családsegítők munkáját, a jelzőrendszer hiteles tagja.
Kiemelkedően végzett egészségügyben és a szociális területen végzett áldozatos
munkájáért Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Halász
Józsefnének 2014. évben a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális
ellátásáért” elismerést adományozza.

