z médií
8. ROČNÍK CENY APLAUS OTEVÍRÁ NOMINACE
vloženo: 6.2.2020, 15.51
Cena APLAUS se uděluje jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo
lépe. Vyhlašovatelem soutěže je Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Nominován může být kdokoli, kdo...

Babiš ujistil Hospodářskou komoru, že ne poslanci, ale zaměstnanci a zaměstnavatelé mají být
zastoupeni v orgánech zdravotních pojišťoven
vloženo: 3.2.2020, 09.34
„Ujišťuji Vás, že Ministerstvo ani já se neztotožňujeme se snahou některých poslanců obsadit dvě třetiny
všech správních a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven poslanci či jimi zvolenými osobami,“ napsal
minulý týden...

POLITICKÁ KORIDA: Jaké krajské investice budou letos ty nejdůležitější?
vloženo: 30.1.2020, 21.53
Tradiční rubrika Politická korida se v tomto kalendářním roce bude z důvodu podzimních voleb orientovat na
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krajské zastupitele. Na začátku roku byla zástupci každého z osmi politických subjektů působící v...

Poslanci ANO mají plán, jak vyměnit hlavní hygieničku
vloženo: 29.1.2020, 12.49
Skupina poslanců plánuje změnu, která může vyústit v konec hlavní hygieničky České republiky Evy
Gottvaldové. Chtějí, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Což
Gottvaldová nemá.

Dlouhodobé ošetřovné by mohlo být dostupnější, novela chce zmírnit podmínky pro jeho získání
vloženo: 27.1.2020, 23.18
Státem placená domácí péče o nemocné by mohla být dostupnější. Skupina poslanců ČSSD navrhla zmírnit
podmínky, za nichž se dá získat dlouhodobé ošetřovné. Chtějí například zkrátit nutnou dobu pobytu v...
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Poslanci podpořili zavedení sdílených pracovních míst. Novelu projedná výbor
vloženo: 26.1.2020, 20.46
Zákonné zavedení sdílených pracovních míst, nová pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání
pracovníků do zemí EU obsahuje vládní novela zákoníku práce, kterou v dnešním úvodním kole podpořila
Sněmovna. Právě k úpravě částečných...

Interpelace ve věci nedostatek stomatologů v regionech
vloženo: 23.1.2020, 19.49
Poslanecká sněmovna 23.1:2020 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha ve věci: nedostatek stomatologů v regionech.
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Interpelace ve věci Požár v DOZP Vejprty
vloženo: 23.1.2020, 19.43
Poslanecká sněmovna 23.1.2020 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministryni práce a sociálních věcí
Janu Maláčovou ve věci: Požár v DOZP Vejprty.

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

4

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...

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...
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