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Zpět na přehled aktualit

Firemní mateřská škola - drahý, ale významný
benefit

Datum: 11. 5. 2011

Šest lidí žaluje trutnovskou nemocnici
kvůli úmrtí seniora

Nová klinika v Praze nabízí pacientům
intervenční léčbu bolesti

Jihomoravský kraj lékaře do záchranek
nevrátí,systém je efektivní

V Jihomoravském kraji kontaktují
nemocné lidi falešní zdravotníci

Před 145 lety se narodil lékař a humanista
Rudolf Jedlička

Plzeňský kraj pomůže urychlit stavbu
objektu záchranky v Ž. Rudě
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Benefity jako nástroj ke zvýšení loajality zaměstnanců ve zdravotnictví aneb Firemní
školky jako součást benefitů byly tématem kulatého stolu, který 24. března
uspořádalo  Centrum andragogiky v Nemocnici Na Homolce v Praze.

Na kulatém stole zaznělo, že firemní mateřské školky jsou jedním z nejdražších, ale také

nejvýznamnějších benefitů – jejich výhodou je hlavně to, že respektují potřeby zaměstnanců v převážně

směnném provozu. 

Účastníci kulatého stolu měli možnost navštívit Školku Homolku, která v Nemocnici Na Homolce funguje

od loňského září. Nemocnice, kde je velké zastoupení žen, chce umožnit matkám brzký návrat do

zaměstnání, což je významné zvláště v případech matek – samoživitelek. Vedle toho má samozřejmě

zájem na udržení kvalitních sester a lékařek a také na získávání nové pracovní síly. 

Hech

Školka Homolka, foto archiv
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Očkovací látka proti meningokoku skupiny
B bude v dubnu v ČR

VZP spustí od března "protismogový"
projekt pro děti

Žatecká nemocnice má své transfuzní
odběrové centrum

Studie podporovaná společností
Boehringer Ingelheim nabízí zásadní
pohled na prevalenci a oblast léčby
NSCLC u pacientů s EGFR mutacemi ve
střední Evropě
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