z médií
Koalice Spolu kritizuje Babišův plán na onkocentrum, mimo jiné i kvůli traumacentru
vloženo: 9.7.2021, 09.22
Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) kritizuje plán na výstavbu onkologického centra, jehož
projekt na konci června představil premiér Andrej Babiš (ANO). Je to věc k diskusi, vyžaduje ale...

Poslanec Kaňkovský navrhuje sněmovně jednat o závažných otázkách pronásledování disidentů,
věřících a etnik v Číně
vloženo: 9.7.2021, 09.10
Už koncem listopadu 2019 žádalo pět poslaneckých klubů o projednání závažných aktuálních případů
pronásledování disidentů a náboženských či etnických menšin v Číně na jednání pléna Poslanecké
sněmovny. Jednání dosud neproběhlo....

Koalice Spolu žádá po ministerstvu zdravotnictví zveřejnění mapy odběrových center
vloženo: 9.7.2021, 09.18
Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) požaduje po ministerstvu zdravotnictví zveřejnění mapy odběrových
center pro PCR testování a navýšení kapacity tam, kde je nedostatek. Na dnešní tiskové konferenci ve
Sněmovně...
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Interpelace ve věci: Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020
vloženo: 8.7.2021, 23.55
Poslanecká sněmovna 8.7.2021- Ústní interpelace Víta Kaňkovského na předsedu vlády ČR Andreje
Babiše ve věci Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Home oﬃce musíme právně ukotvit v české legislativě
vloženo: 23.6.2021, 23.25
Práce na dálku a její legislativní ukotvení je už více jak rok tématem číslo jedna. A to z hlediska skutečné
ﬂexibility práce ve 21. století a s ohledem na pandemii koronaviru....

2

Využívejte i metodu na vyšetření protilátek. V Rakousku funguje, vyzývá ministerstvo
Kaňkovský
vloženo: 20.6.2021, 13.40
Místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví Vít Kaňkovský tvrdí, že se už několik měsíců marně
snaží přesvědčit ministerstvo zdravotnictví, aby začalo ve strategii boje s nákazou SARS-CoV-2 využívat
vedle PCR a...

AntiCovid tým: Český covid pas je absolutní zbytečnost
vloženo: 10.6.2021, 11.38
Vládní novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která zavádí český covid pas, koalice SPOLU nepodpořila.
Zákon je totiž zbytečný a nefunkční, protože celoevropské řešení dnes schválil Evropský parlament. Zástupci
AntiCovid...

3

Batelovští sklidili uznání za odvahu
vloženo: 2.6.2021, 09.41
BATELOV (jv) - I přes chladné počasí se v neděli za početné účasti občanů odehrála Obecní slavnost v
Batelově.

KDU-ČSL: Lidé s dostatkem protilátek na covid-19 by měli mít stejné možnosti jako lidé očkovaní
nebo testovaní
vloženo: 1.6.2021, 19.12
Jedním z důležitých témat, které v tomto týdnu čeká poslance v Poslanecké sněmovně, jsou covidové
certiﬁkáty. Ty mají umožnit návrat k běžnému životu. Podle poslance KDU-ČSL a lékaře Víta Kaňkovského by
certiﬁkáty měly...
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Lidé s dostatkem protilátek na covid by nemuseli na očkování ani testy
vloženo: 1.6.2021, 19.18
U lidí by měla být měřena i hladina protilátek na covid-19 a kdyby ji měli dostatečně vysokou, zprostilo by je
to na nějaký čas povinnosti dělat antigenní či PCR testy....

Prodělali covid bez příznaků, zůstaly jim protilátky. Mají smůlu
vloženo: 27.5.2021, 23.00
Jedním z důkazů o prodělané nemoci covid-19 jsou takzvané IgG protilátky, které se objevují v krvi zhruba
týden po infekci a zhruba po třech měsících se většinou vytratí. Vyšetření na tento typ protilátek se...
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Zdravotní výbor znovu posvětil novelu zákona 48, tentokrát ale odmítl lékárníkům dispenzační
taxu
vloženo: 14.5.2021, 16.56
Sněmovní zdravotnický výbor včera jako garanční schválil novelu zákona 48/1997 o veřejném zdravotním
pojištění. Na rozdíl od minulého hlasování tentokrát neprošel návrh týkající ze zavedení dispenzační taxy pro
lékárníky, výbor...

Kaňkovský, Decroix a Lisová lídry SPOLU na Vysočině
vloženo: 6.5.2021, 09.38
Poslední dubnový den představili předsedové stran, které jsou součástí koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a
TOP 09, volební program pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Koalice například slibuje
digitalizaci státní...
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Senátorky a senátoři za KDU-ČSL a nezávislí dnes podpořili rodiny autistů
vloženo: 28.4.2021, 13.55
Senát ve spolupráci s předkladatelem, poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL), přijal jejich pozměňovací
návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který zpřesňuje poskytování
příspěvku na motorové vozidlo pro širší...

KDU-ČSL: Koronavirus odsál peníze i zdravotním pojišťovnám – situaci musíme řešit nyní
vloženo: 12.4.2021, 08.34
Zdá se, že pandemie koronaviru se mírně uklidňuje, takže nastává čas zamyslet se nad jejími ekonomickými
dopady na zdravotnický systém, na jednotlivá zdravotnická zařízení a sedm zdravotních pojišťoven.
Nesmíme zapomínat,...
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