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Zdravotníci si zaslouží slíbené odměny
vloženo: 5.6.2020, 12.12
Boji s nákazou COVID 19 podstupovala v naší zemi celá řada profesí a patří jim za to veliký dík – nechci zde
všechny vyjmenovávat, protože bych zcela jistě na některou zapomněl a...

KDU-ČSL povede na Vysočině do voleb lékař Vít Kaňkovský
vloženo: 5.6.2020, 07.44
Lídrem kandidátky KDU-ČSL na Vysočině pro podzimní krajské volby bude lékař a poslanec Vít Kaňkovský,
který je v současné době členem Ústředního krizového štábu. Do krajského zastupitelstva budou za
křesťanské demokraty kandidovat...

Výbor pro zdravotnictví: Piráti podpořili malé lékárny, ODS a TOP09 řetězce, KSČM proti
kompenzacím lékárnám
vloženo: 3.6.2020, 22.45
Na dnešním Výboru pro zdravotnictví se jednalo o parametrech tzv. kompenzační vyhlášky.
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Divadelní inscenace před čínským velvyslanectvím v Praze – soudní proces s komunistickou
stranou Číny
vloženo: 2.6.2020, 23.30
Čeští herci sehrají inscenaci před čínským velvyslanectvím v Praze v Peléově ulici. Podle spolku Lidská práva
bez hranic (LPBH), který akci organizuje, se jedná o divadelní soudní proces s komunistickou stranou Číny,
která je obžalována za...

Sněmovna schválila návrh Víta Kaňkovského na spravedlivější náhrady lidem po pracovních
úrazech a chorobách z povolání
vloženo: 29.5.2020, 13.18
Dlouhodobá snaha Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) a dalších poslanců byla úspěšně završena přijetím
důležitého pozměňovacího návrhu k novele zákoníku práce. Návrh napravuje dosavadní nespravedlivý
model výpočtu náhrady ztráty na výdělku u lidí...
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Zdravotnická zařízení patrně dostanou náhrady za výpadky příjmů
vloženo: 26.5.2020, 20.55
Zdravotnická zařízení patrně dostanou náhrady za výpadek příjmů zhruba 30,5 miliardy korun, o něž přišly
kvůli epidemii nového koronaviru. Sněmovní zdravotnický výbor dnes podpořil beze změn vládní návrh
zákona, který...

Prymula končí jako náměstek ministra. Povede výzkum ve zdravotnictví
vloženo: 26.5.2020, 21.00
Epidemiolog Roman Prymula nastoupí příští týden na Úřad vlády jako jedenáctý zmocněnec kabinetu
Andreje Babiše (ANO). Bude se věnovat výzkumu ve zdravotnictví, který na vládní úrovni nemá dostatečné
zastoupení a jeho ﬁnancování běží z různých zdrojů....
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Spravedlivé dotace?
vloženo: 19.5.2020, 14.08
Stát oddlužuje své nemocnice periodicky. V minulosti například po hrozbě velkodistributorů, že přestanou
dodávat zadluženým nemocnicím léky. Tentokrát k tomu „využil“ dopadů koronavirové pandemie na chod
těch svých nemocnic, které...

Komunikace ve štábu není vždy jednoduchá, ale je korektní
vloženo: 12.5.2020, 11.59
Ke konci března dostala opozice možnost obsadit tři místa v Ústředním krizovém štábu, jenž funguje v rámci
řešení krizových situací a je zařazen do systému orgánů Bezpečnostní rady státu. Jedním z těchto členů...
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Politické pů tky by nynı́ mě ly jı́t stranou
vloženo: 8.5.2020, 11.40
Pokud by přišla druhá vlna nákazy, tak věřím, že je šance, abychom ji zvládli už s menším rozsahem
restrikcí, říká člen Ústředního krizového štábu, vysočinský poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

75. výročí osvobození
vloženo: 7.5.2020, 15.20
V těchto dnech si připomínáme 75. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války. Bohužel
než se tak stalo, položilo svůj život několik miliónů lidí. Tragédie války se nevyhnula ani Třešti....
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Kaňkovský: Siřme nadě ji proti strachu!
vloženo: 1.5.2020, 16.59
 O
ROZHOVOR PAVLA MARESE S VIT EM KANKOVSKYM, POSLANCEM KDU-CSL A CLENEM USTREDNIH





KRIZOVEHO STABU, O DOBE KORONAVIROVE.

Některá „covidová“ opatření mohou být podle poslanců zdravotního výboru škodlivá. Apelují na
rozhýbání zdravotnictví i školství
vloženo: 24.4.2020, 11.36
Některá restriktivní opatření, zejména ta týkající se chodu zdravotnických zařízení, ale i některá další, mají
větší negativní dopad na zdraví obyvatel než samotný covid-19, upozorňují někteří poslanci sněmovního
zdravotnického výboru....

Člen krizového štábu: Každý den bez nouzového stavu je pro Česko výhrou
vloženo: 23.4.2020, 09.41
Vlády by měla už zvládnout nakoupit ochranné pomůcky bez ohledu na nouzový stav. Data zatím ukazují, že
není nutné jeho prodloužení, říká lékař a poslanec Vít Kaňkovský, který za lidovce...
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Izolace přináší psychické problémy, obnovení návštěv v domovech seniorů je ale daleko
vloženo: 23.4.2020, 09.13
V Česku se pomalu rozvolňují opatření proti šíření koronaviru, vláda ale zatím nepočítá s tím, že by umožnila
rodinám navštěvovat domovy pro seniory a podobné ústavy. Až se tak stane,...
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