aktuality
Téma eutanázie
vloženo: 23.1.2020, 17.53
V pořadu Živě s Noe se hovořilo o tématu eutanázie.

Piráti chtějí legalizovat k léčbě nejen konopí
vloženo: 15.1.2020, 07.59
Piráti uvažují nejen o úplné legalizaci konopí k léčbě i rekreaci, ale i o legalizaci dalších drog pro lékařské
účely. Řeč je hlavně o halucinogenní droze LSD, látce MDMA obsažené...

Spor o obsazování rad menších pojišťoven
vloženo: 23.12.2019, 08.07
Moderátor Jakub Železný: Hnutí ANO se zatím nepodařilo vyřešit vnitrostranický spor mezi ministrem
Adamem Vojtěchem a poslanci zdravotního výboru o obsazování správních a dozorčích rad menších
pojišťoven. Většina poslanců...
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Mají zdravotní postižení, ale stát to neuznává. Získají stomici svůj průkaz?
vloženo: 20.12.2019, 10.17
Oﬁciálně se sice jedná o zdravé lidi, ale život stomiků není jednoduchý. Díky svému veřejnosti skrytému
zdravotnímu postižení se občas dostávají do situací, kdy by trochu pomoci „shora“ potřebovali. Aby...

Poděkování za adventní setkání
vloženo: 19.12.2019, 20.17
Adventní tradice, kdy s Čeňkem Jůzlem navštívíme domov pro seniory v Havlíčkově Brodě. Společně s klienty
jsme si zazpívali známé i méně známé koledy a hlavně si popovídali. Opět to...
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PF 2020
vloženo: 18.12.2019, 16.47
Pokoj a radost v srdci, laskavou náruč Vašich nejbližších nejen o Vánocích, ale i po celý nadcházející rok
2020 Vám ze srdce přeje Vít Kaňkovský

Poslanci chtě jı́ do rad pojiš toven
vloženo: 18.12.2019, 16.09
Křesla v dozorčıć h a sprá vnı́ch radá ch zamě stnanecký ch pojištoven by mohli obsadit poslanci. Clenové
sně movnı́ho Vý boru pro zdravotnictvı́ totiž odhlasovali pozmě ňovacı́ ná vrh novely zá kona z pera lidovce Vı́ta
Kaň kovské ho. Podpořili ho...
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Chápu lidi, kteří tomu nevěří, ale skutečně se to děje, říká doktor Kaňkovský
vloženo: 13.12.2019, 16.10
Položili jsme několik otázek poslanci za KDU-ČSL, panu doktoru Vítu Kaňkovskému, který měl jako lékař
možnost prostudovat výsledky vyšetřování [1] případů zneužívání politických vězňů a vězňů svědomí
v Čínské lidové republice (Čína)...

Kdo ohlídá hospodaření pojišťoven? Poslanci
vloženo: 9.12.2019, 15.14
Poslanci sněmovního zdravotního výboru odmítli návrh z pera ministerstva zdravotnictví, které chtělo, aby
o penězích v zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách rozhodovali hlavně velcí zaměstnavatelé. Přijali
místo něj jiný. Podle toho by do budoucna mohli...

Invalidní důchodci od ledna ušetří za doplatky na lécích. Do konce roku si však musí podat
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žádost
vloženo: 9.12.2019, 15.07
Přes 200 tisíc invalidních důchodců zaplatí od Nového roku za doplatky na léky podstatně méně než letos.
Od ledna klesne roční limit, nad který jim pojišťovny vrací část zaplacených doplatků,...

Snadnější rozjezd e-neschopenek? Ministr chce ochránit lékaře před sankcemi
vloženo: 8.12.2019, 05.25
Lékaři by mohli být první měsíce po spuštění e-neschopenek hájeni před sankcemi. S návrhem přišel ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle něj by to mělo pomoct ke snadnějšímu rozjezdu novinky....

Potlačováním lidských práv v Číně se díky iniciativě poslance Kaňkovského bude zabývat
Sněmovna
vloženo: 7.12.2019, 18.04
Sněmovna se bude zabývat porušováním lidských práv a nelegálním odebíráním lidských orgánů v Číně.
Návrh poslance Kaňkovského dnes podpořila dolní komora. „Jsem hluboce přesvědčen, že jednou z
nejdůležitějších povinností každého...
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Kaňkovský: Před porušováním lidských práv v Číně nesmíme zavírat oči
vloženo: 28.11.2019, 16.25
Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský navrhne v úterý mimořádný bod, aby Sněmovna přijala rezoluci, která by
odsoudila porušování lidských práv a pronásledování etnických i náboženských menšin v Číně. Tiskové
konference se zúčastnili i...

Zařiďte, ať Čína ukončí věznění oponentů a obchod s orgány, vyzývají poslanci vládu a Zemana
vloženo: 28.11.2019, 16.28
Česká vláda a prezident Miloš Zeman by měli vyzvat Čínu k ukončení pronásledování a zabíjení politických
vězňů a porušování lidských práv. S iniciativou přichází skupina poslanců z řad KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09,
STAN a ODS, kteří mají...
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Pozměňovací návrhy lidovců ke státnímu rozpočtu se týkají především sociálních služeb,
školství, zdravotnictví a zemědělství
vloženo: 27.11.2019, 22.34
Lidovci podají několik pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu na příští rok. Nedostatek ﬁnancí spatřují
především v oblastech sociálních služeb, zemědělství, školství a zdravotnictví. „Nejsme schopni
parametricky měnit státní rozpočet, ale chceme...
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