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ZVEŘEJŇUJEME VÝSLEDKY CENY APLAUS 2021
vloženo: 2.4.2021, 08.32
Letošní inovovaný ročník ročník Ceny APLAUS už zná výsledky hlasování. Vítězkou 9. ročníku se stala
pedagožka hudby Lada Holaňová. Srdečně gratulujeme!

Sněmovna podpořila změny v lékařské posudkové službě
vloženo: 24.3.2021, 09.24
Posudkovým lékařům by mohli pomáhat s přípravou podkladů nebo návrhů posudků vysokoškolsky vzdělaní
zdravotníci – nelékaři. Počítá s tím novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, se kterou
přišli...

Vít Kaňkovský /KDU-ČSL/: Prosadili jsme pomoc pro rodiny s autisty i pro držitele ZTP
vloženo: 12.3.2021, 17.01
Sněmovna dnes vyšla vstříc lidem s hendikepem a schválila novelu poslance Víta Kaňkovského /KDU-ČSL/ a
jeho kolegů, kterým se mění zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
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Lidovci na straně občanů: Stát ignoruje výhrady obyvatel ohledně uložení jaderného odpadu
vloženo: 12.3.2021, 17.07
Pět měsíců trvalo, než Vít Kaňkovský poslanec z KDU-ČSL dostal od vicepremiéra a ministra průmyslu a
obchodu Karla Havlíčka odpověď na svoji interpelaci. Kaňkovský adresoval ministrovi Havlíčkovi 29. září
2020 souhrn...

Ať se léky na předpis prodávají i na internetu, navrhuje Vojtěch. Lékárníci i opoziční poslanci
jsou proti
vloženo: 9.3.2021, 09.08
Mléko, rohlíky, květák a jedno balení léku na ředění krve. Tak by mohl teoreticky už brzy vypadat online
nákup u e-shopových řetězců. Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch s dalšími poslanci za...
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Lidovci připravili pravidla pro home oﬃce. Zákoník práce je totiž dosud neřeší
vloženo: 4.3.2021, 08.45
Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský dnes společně s JUDr. Eliškou Bartheleny, specialistkou na pracovní právo,
představili podstatné body novely Zákoníku práce, které se týkají úpravy home oﬃce, neboli práce
z domova. Cílem předkládané novely...

Opoziční tým vyzval vládu k mobilizaci zdravotnických zařízení
vloženo: 3.3.2021, 16.05
Opoziční expertní tým vyzval vládu, aby dnes zasedla a zmobilizovala veškerá zdravotnická zařízení, jež by
se mohla zapojit do léčby pacientů s koronavirem. Do systému by měla zapojit také lázně...
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AntiCovid tým: Vyzýváme vládu k mobilizaci českého zdravotnictví. V nestátním sektoru
zdravotnictví jsou desítky až stovky volných JIP lůžek
vloženo: 3.3.2021, 15.10
Kritickou situaci kapacit zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji považujeme za předzvěst obdobných
kolapsů i v dalších krajích. Proto vyzýváme vládu k tomu, aby urychleně mobilizovala české zdravotnictví a
do péče bez výjimky zapojila...

Poslanec a lékař Kaňkovský: Ivermektin za vyzkoušení stojí
vloženo: 23.2.2021, 14.40
Lékaři mezi poslanci se neshodují, jestli by měly nemocnice začít používat pro léčbu covidu-19 nadějný lék
ivermektin. Část je vůči neregistrovanému léčivu opatrná, část by nechala ivermektin stejně jako na...

Opozice trvá na uvolnění, ale za přísných podmínek
vloženo: 18.2.2021, 09.14
Opozice je pro to, aby se v pondělí otevřely malé obchody, i když počty nakažených rostou a nemocnice jsou
už covid pacienty skoro naplněny. Podle opozičních šéfů je současný stav,...
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Pokračuje pozastavení odkladných operací, část poslanců by chtěla nechat rozhodnout
nemocnice
vloženo: 15.2.2021, 09.36
Desítky tisíc odložených zákroků a několikaměsíční čekací doby na operace. S neustupující epidemií
covidu-19 pokračuje i zákaz provádění odkladné péče. Některé nemocnice by ale přivítaly, kdyby i teď mohly
operovat...

Kaňkovský: Pomůžeme rodinám s autistickým členem rodiny i držitelům ZTP
vloženo: 10.2.2021, 21.45
Rodiny, které se starají o dítě či dospělého člena rodiny s těžkou poruchou autistického spektra nebo o
pacienta s těžkou demencí dnes získaly notnou dávku naděje, že se jejich těžký úděl...
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Zákaz elektivních výkonů začíná být problém, odsouvání se může projevit na zdraví pacientů
vloženo: 6.2.2021, 09.45
Nemocnice už pátý měsíc žijí chorobou covid-19. Nemoc, která zapříčinila vzrůst úmrtnosti v České republice
v minulém roce o hrozivých 15 procent, přitom pacienty ovlivňuje přímo i nepřímo. Kvůli ní...

Lékař z opozice: O frustraci pacientů, chybách při očkování i aroganci na party v hotelu
vloženo: 29.1.2021, 13.30
Je lékařem, primářem, členem Ústředního krizového štábu. A také poslancem a členem opozičního Anticovid
týmu. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) na vlastní kůži zažívá, jaká je aktuálně situace v českých nemocnicích.
Upozorňuje...
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Lyžaři a běžkaři, pozor! Nestíháme, vážné úrazy kvůli covidu nebude čas řešit, varují lékaři
vloženo: 28.1.2021, 10.15
Nejen politici, ale i lékaři varují před otevřením sjezdovek. Kvůli plným kapacitám nemocnic se totiž může
stát, že pokud se někdo při lyžování vážně zraní, nebude možné ho rychle a...
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