z médií
Naděje v boji s covidem: REGEN-COV2
vloženo: 28.1.2021, 10.09
O REGEN-COV2 by mohla mít zájem i ČR. Právu to včera řekl premiérův poradce pro zdravotnictví Roman
Prymula. „Zdá se, že je účinný. Budeme mít zájem ho také sehnat,“ řekl...

O očkování jednal ministr zdravotnictví s trojkoalicí
vloženo: 28.1.2021, 10.00
VYSOČINA (herb) - V souvislosti s problémy, spjatými s očkováním, proběhla ve středu 20. ledna schůzka
zástupců trojkoalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09) s ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Kromě
nedostatku vakcín...

AntiCovid tým vyzývá vládu, aby zajistila zahraniční pomoc pro covidové pacienty
vloženo: 15.1.2021, 09.14
V souvislosti s kritickou situací na Chebsku, Karlovarsku, Pardubicku, Zlínsku a v dalších nemocnicích po celé
České republice vyzval expertní AntiCovid tým složený ze zástupců koaličních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09
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vládu, aby...

„Superhygienu“ opozice odmítá
vloženo: 5.1.2021, 09.21
Epidemie koronaviru ukázala na slabinu v dosavadním fungování hygienických stanic. Vládní návrh změn ale
zřejmě narazí na odpor.

Ministr Blatný chce převést kartotéky do počítačů. Elektronizaci označil jako jednu z letošních
priorit
vloženo: 4.1.2021, 09.20
Větší dostupnost moderních léků pro pacienty, elektronizace zdravotnictví a spravedlivější úhrady za
zdravotní péči jsou hlavní priority ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) pro příští rok. Chce je
prosadit i...
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Kaňkovský: Stále nejsme připraveni na očkovací akci. Nebezpečně se zaplňují nemocnice, mám
obavy z dalšího vývoje
vloženo: 31.12.2020, 09.20
Česko se v rámci přetrvávající koronakrize dostává do další kritické fáze. Počty nakažených dosahují
rekordních čísel, kapacity nemocnic se opět zaplňují a jedinou skutečnou záchranou je v tomto případě
podle...

Vláda s otálením očkovací strategie riskuje další životy. Klausova rebelie zaráží, říká Kaňkovský
vloženo: 22.12.2020, 06.51
ROZHOVOR – Zneklidňuje jej, jak vláda otálí s přípravou očkovací strategie. Lidovecký místopředseda
sněmovního Výboru pro zdravotnictví Vít Kaňkovský tvrdí, že každý týden ve zpoždění procesu očkování
může stát další...
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Interpelace ve věci "Novela zákona o soc.službách - zase jen slib?"
vloženo: 17.12.2020, 21.29
Poslanecká sněmovna 17.12.2020 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na nepřítomnou ministryni práce a
socilních věcí Janu Maláčovou ve věci: Novela zákona o soc.službách - zase jen slib?

Interpelace ve věci "Devastace lesních cest kalamitní těžbou-pomoc státu"
vloženo: 17.12.2020, 21.25
Poslanecká sněmovna 17.12.2020 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na nepřítomného ministra
zemědělství Miroslava Tomana ve věci: Devastace lesních cest kalamitní těžbou-pomoc státu.
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Očkovat proti koronaviru musíme pouze prověřenou vakcínou ...
vloženo: 27.11.2020, 19.21
Situace je velmi komplikovaná, nerad bych vystupoval jako opoziční politik s žíravou kritkou vlády. Viděli
jsme, že se vládě nepodařilo zachytit druhou vlnu, ale nyní bychom se měli dívat směrem do...

Nový hejtman a jeho tým
vloženo: 26.10.2020, 09.14
JIHLAVA - Na nové podobě krajské rady se na Vysočině domluvilo všech pět koaličních stran. Z návrhu je už
jasné – či pravděpodobné – rozdělení jednotlivých gescí a jejich obsazení...
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Hospitalizací může skokově přibýt kvůli zásahu domovů pro seniory
vloženo: 23.10.2020, 09.08
V krajní nouzi není protiprávní, když lékař co nejlépe poskytuje péči i v oboru, ve kterém nemá atestaci.
Situací, kdy bude zdravotní péči poskytovat zdravotník bez potřebných kompetencí, bude přibývat....

Humpolec bez lékařů. Město hledá spojence
vloženo: 21.10.2020, 10.21
HUMPOLEC - „Hledáte lásku na celý život? My hledáme vás. Dejme to dohromady.“ Tak zní slogan z
kampaně, kterou město Humpolec k sobě zatím marně láká nové praktické lékaře, pediatry...
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Nemocnice na Vysočině čelí těžkým zkouškám. Přibývá nakažených zdravotníků
vloženo: 16.10.2020, 07.40
Zatím to zvládáme. Ale nevíme, jak dlouho, hlásí nemocnice na Vysočině. Na odděleních přibývá nakažených
pacientů, nemocnice odkládají plánované operace, zavírají některé ambulance,chybí také zdravotnický
personál.

Navrhované změny v posudkové lékařské službě vláda podpořila
vloženo: 14.10.2020, 09.29
Posudkovým lékařům by mohli pomáhat s přípravou podkladů nebo návrhů posudků vysokoškolsky vzdělaní
zdravotníci – nelékaři. Vláda včera podpořila novelu poslanců Jiřího Běhounka (ČSSD) a Víta Kaňkovského
(KDU-ČSL), která to...
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