komentáře
Můj postoj k současné vládní krizi
vloženo: 10.5.2017, 00.04
Považuji za správné, aby v souladu s Ústavou ČR pan prezident na návrh pana premiéra odvolal ministra
ﬁnancí, a hnutí ANO si vybralo na tento post nového kandidáta. Pokud se to...

Údržba zdravotnických přístrojů i školení by mohly být jednodušší
vloženo: 21.3.2017, 15.49
Vláda včera projednala můj poslanecký návrh zákona, který má za cíl zjednodušit zdravotnickým zařízením
provádění servisu a údržby zdravotnických přístrojů a školení zaměstnanců pro jejich obsluhu.

Zdravotně postižení si zaslouží naši pozornost
vloženo: 31.1.2017, 23.13
Každý z nás má ve svém bližším či širším okolí člověka, který si nese životem nějaký zdravotní handicap.
Zdravotně postižení mají nelehkou životní cestu, kromě každodenního zvládání zdravotních obtíží se...
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Přebytky z rozpočtu je třeba investovat, například do sociálních služeb
vloženo: 12.1.2017, 15.21
Vzít 322 milionů z podpory v nezaměstnanosti a poslat je provozovatelům sociálních služeb na rekonstrukce
zastaralých budov a vybavení v zařízeních pro seniory a občany s různým zdravotním omezením či v hmotné
nouzi. Právě...

Vít Kaňkovský k problematice navržené změny v čerpání rodičovského příspěvku
vloženo: 26.10.2016, 10.56
V úterý 25. října 2016 se na 50. schůzi Poslanecké sněmovny projednávalo 1. čtení vládního návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění...
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Kraj Vysočina potřebuje kamenný hospic – nesnažme se namluvit si opak
vloženo: 13.9.2016, 14.46
Dlouhotrvající diskuze nad tématem, zda je v Kraji Vysočina potřebné vybudovat a provozovat kamenný
hospic, dospěla do další fáze. V rámci diskuze nad koncepcí paliativní péče v našem kraji se...

Hrozí kolaps českého zdravotnictví?
vloženo: 8.9.2016, 05.51
Česká lékařská komora bije na poplach. Již několik měsíců jsou média zaplavena materiály z akce
„Zdravotnictví volá o pomoc“. Můžeme se v nich dočíst o hrozícím kolapsu zdravotnictví v ČR...
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Kaňkovský (KDU-ČSL): Povinné stáže ambulantních lékařů v nemocnicích by vedly ke zhoršení
stavu českého zdravotnictví
vloženo: 1.9.2016, 11.16
V posledních týdnech rozvířila emoce v lékařských kruzích informace, že skupina poslanců, mezi kterými
jsem byl jmenován i já, předložila pozměňovací návrh k novele zákona č.95/2004 Sb., který zavádí povinnost
ambulantních lékařů absolvovat...

Nedostatek lékařů nejde řešit jako ve ﬁlmových Básnících. Pomoci by měl Kraj
vloženo: 11.8.2016, 10.16
Nedostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu zvlášť na venkově je realitou. A Vysočina není
výjimkou. Zatím to pacienti pociťují „jen“ tím, že na ně lékaři mají méně času, prodlužují se...
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Komentář poslance Víta Kaňkovského k novele insolvenčního zákona
vloženo: 3.6.2016, 21.08
Tiskové prohlášení, 3. 6. 2016 - Komentář poslance Víta Kaňkovského k novele insolvenčního zákona, která
byla dnes poslanci poslána do druhého čtení.

5

