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Mûsor : Híradó (R:)

Credit: 0000

- A magyarországi kórházakban 20%-kal több nõvérre és ápolóra lenne szükség. A
gyesen vagy gyeden lévõ kismamák közül ugyanis egyre kevesebben térnek vissza
korábbi munkahelyükre. Az anyák visszacsábításáért és a munkába állás segítéséért
fogott össze hat fõvárosi kórház. Tanfolyamokat indítanak, hogy a kismamák
pótolhassák, amit évek alatt kihagytak. - Ny.: dr. Harmath György, a Heim Pál
Gyermekkórház fõigazgatója Veres József helyettes államtitkár, Miniszterelnöki
Hivatal
- Mv.: A magyarországi kórházakban 20%-kal több nõvérre és ápolóra lenne szükség. A gyesen vagy
gyeden lévõ kismamák közül ugyanis egyre kevesebben térnek vissza korábbi munkahelyükre. Az anyák
visszacsábításáért és a munkába állás segítéséért fogott össze hat fõvárosi kórház. Tanfolyamokat
indítanak, hogy a kismamák pótolhassák, amit évek alatt kihagytak.
- R.: A hazai gyermekkórházakban az átlagosnál több ápoló, szakápoló és nõvér van, de a dolgozók még
így is túlterheltek.
- dr. Harmath György, a Heim Pál Gyermekkórház fõigazgatója: Anyukák egy nagyon nagy része még
mindig szívesebben dolgozik gyerekápolóként, mint felnõtt intézményekben, de azért 10-15%-os
munkaerõhiánnyal jelenleg is küzdünk.
- R.: A korábban nõvérként dolgozó, de azóta gyesen vagy gyeden lévõ anyukák visszacsábításáért
indított programot hat fõvárosi intézmény. A nõvérek tanfolyamon vehetnek részt, és bepótolhatják
mindazt, amit az otthon töltött évek alatt elfelejthetnek. A kurzuson jogot, etikát, kommunikációt és
személyiségfejlesztést tanulnak majd.
- Veres József helyettes államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal: Hogy a kórház ne csak arra figyeljen oda,
hogy az õ képzésükre milyen erõforrásokat kell megmozgatni, hanem mondjuk a gyerekre kell vigyázzon
valaki, ameddig õk a tanulással tudják tölteni az idejüket.
- R.: A tervek szerint ezért a kórházak épületén belül gyermekmegõrzõ mûködik majd. A hat intézmény
egyelõre 116 millió forintból gazdálkodik, ebbõl körülbelül 300 egyelõre otthon lévõ nõvérnek tudják
segíteni a visszatérését a munkába.
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