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Lesz valaha is
magyar
sakkvilágbajnok?

nmlkji
Igen, Lékó Péter pár
éven belül

nmlkj
Igen, Lékó Péter, de
csak egy-két évtized
múlva

Állandó rovatok

Hazai hírek
Külföldi hírek
Budapest
Pénz és Piac
Sport
Művelődés
Érdekességek
Metro-posta
Riport
Halló
Mit szól hozzá?
Vélemény
Képregény
Mertem, írtam
Aki mer, az ír!
Olimpia

Heti rovatok

Ingatlan
Zöldgömb
Metro Konyha
Kecskemét
Szeged
Divat
Metro - Europa
A héten történt

Ön szerint?

Archívum - cikkek keresése
2006 62006    május 6május    1 61    Hazai hírek 6Hazai hírek

   Keresés

Szavak alapján:

nmlkj szavak között "és" kapcsolat   nmlkji szavak között "vagy" kapcsolat

(A keresett szavak között hagyjon szünetet!)

   Keresés szavak alapján  

Találatok száma: 1 db.

Budapest

Megoldást kínálnak az általános nővérhiányra 

egészségügy

Az Európai Unió Equal programjából 119 milliós támogatásban részesült a Heim Pál kórház
családbarát modellprogramja és még öt intézmény. Az Equal szó jelentése egyenlőség,
amelyet azoknak a nővéreknek kívánnak nyújtani, akik korábban az egészségügyben
dolgoztak és a gyes, a gyed és a gyet után is folytatnák pályájukat. A Heim Pál alapítvány
pályázatot nyújtott be a gyesről visszajövő ápolók visszahívására mondta el Szolnoki Andrea
főpolgármester-helyettes. HiányszakmaA nővérstátus 10-15%-a nincs betöltve és a
fluktuáció száma is magas folytatta Szolnoki Andrea. A nővérek szakmai, pénzügyi
megbecsülése nem megfelelő és ennek a következménye a nagyszámú nővérelvándorlás
is. A nővéri pálya rengeteg fizikai és szellemi megterheléssel jár. Azért üdvözöljük ezt a
projektet, mert több száz nővérnek nyújt 2-3 év után visszatérési és tanulási lehetőséget
hangsúlyozta Szolnoki Andrea.EsélyegyenlőségA szülést és a gyermeknevelést vállaló nők
hátrányos helyzetbe kerülnek és ezt az esélyegyenlőtlenséget oldaná meg a képzés. A
hazai kórházak mellett egy holland és egy német kórház is részt vesz a kezdeményezésben,
így nemzetközi tapasztalatok is rendelkezésre állnak majd. A mintaprojekt ideje alatt, már a
tanulási időszakban a nővérek segítséget kapnak a visszatérésre. A képzésre az
anyaintézményekben lehet jelentkezni, de az érintetteket már az intézmények ápolási
vezetése értesítette. A projekt térítésmentes, az oktatás alatt a gyermekellátást és
étkeztetést támogatják és a munkahelytől való távolmaradás is igazolt. A képzés 300 fő
számára adott, de sikeres projekt esetén további képzések is indulnak. A programba való
bekapcsolódásra a résztvevők számára több lehetőség is adódik. 

2005.12.07 Fórum

Hazai hírek

Lassan apadnak a folyók
Az Alsó-Tisza vidékén továbbra is lassan
apadnak a folyók, ...

Külföldi hírek

Az iráni elnök „új megoldást” javasolt
Irán és az Egyesült Államok között nincs
közvetlen diplomáci...

Címlap

Rendben zajlik az
érettségi 
Rendkívüli biztonsági
őrizetet kaptak a tételek 

Rendben lezajlottak tegnap
délelőtt a közép- és emelt
szintű írásbeli érettségi
vizsgák magyar nyelv és
irodalomból az ország
középiskoláiban. A
megmérettetésen összesen
97 600 diák adott számot
tudásáról közölte az oktatási
tárca.

részletek

Varsó élhet a tiltással

részletek

Most még nem bírságol az
APEH 

részletek

Mellékletek

Egészség
Útravaló
Állásles
Négykerék
Infópálya
Pályafutás
Pesten és Budán
Svédületes
Lakótér

Címlap

Csontváry képéért 180
milliót adtak

részletek

Equal programjából 119 
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nmlkj Igen, de nem Lékó

nmlkj Nem

Szavazás

Eredmények  

 

részletek

175. ünnepi közgyűlését tartotta a
Magyar Tudományos Akadémia
Közmunkások szépítik a Balaton
környékét
Navracsics Tibor az új
frakcióvezető
Halálos baleset történt az M7-esen
Szerencsehírek

részletek

Összeomolhat a kormányzat a
palesztin területeken
Blair megerősítette távozásának
hírét

Budapest

Kevesebb pénz jut a drogellenes
programokra
A korábbiaknál kevesebb pénzzel, de idén
is támogatja a főv...

részletek

Fejlesztések a fővárosnál
A mocsári teknősökéletét lehet
megismerni
Az adományozásfontosságáról

Sport

Hajráznak a profi kosarasok
A címvédő San Antonio és a 2004-es
bajnok Detroit is hozta ...

részletek

Togo érkezik meg először a
foci-vb-re
U17: nem sikerült a bravúr az EB-n
Clijsters újabb tornagyőzelme

Club Metro - az olvasók örömére

A Club Metro a Metro hírújság olvasói hűségklubja. A klubtagjaink névre szóló tagsági
kártyát kapnak, amit ingyenesen igényelhetnek regisztrációs oldalunkon. Club Metro tagok
száma már meghaladta a 115 000-et. 

Csatlakozzon most Ön is, mert megéri!
Hűségklubunk különböző kulturális eseményekre, utazásokra, szabadidős és sport
rendezvényekre, különböző termékekre kínál kedvezményes ajánlatokat,
nyereményjátékokat a klubtagoknak. Figyelje a Club Metro logóval megjelenő, rendszeresen
megújuló ajánlatainkat a Metro hírújságban, illetve honlapunkon.

Fontos!
Ajánlatainkat kizárólag klubkártyájának bemutatásával, illetve telefonon/sms-ben történő
megrendelés, jelentkezés esetén kártyaszámának megadásával veheti igénybe.

Club Online

Spanyolország - 
Városlátogatások repülővel
... 

Válaszoljon kérdésünkre és nyerje meg a Garnier újdonságát! 
Hány lépésből áll a Garnier Pure speciális arcápoló progr ...

30% kedvezmény az Uránia Filmszínház előadásaira Önnek és partnerének...

30% kedvezmény az Uránia Filmszínház előadásaira Önnek és pa ...

Nyerje meg 
a Maybelline újdonságát!
Volum'Expresss Turbo Boost szempillaspirál
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Válas ...

United: Graffiti
Válaszoljon helyesen kérdésünkre és nyerje meg a United l ...


