z médií
Výsluhy pro sestry ještě nejsou pasé. Ministerstvo zdravotnictví hledá způsob, jak by je šlo
prosadit
vloženo: 17.1.2019, 11.26
Výsluhy, příspěvek na bydlení, ale i další beneﬁty, které by sestřičkám umožnily sladit pracovní a rodinný
život či usnadnily práci na odděleních – to jsou možnosti, o kterých nyní uvažuje...

Kritický nedostatek personálu - v nemocnicích se uzavírají jednotlivá oddělení
vloženo: 15.1.2019, 18.12
Personální deﬁcit ve všech zdravotnických profesích vážně ohrožuje dostupnost i kvalitu českého
zdravotnictví. Stárne populace lékařů, zdravotních sester i dalších nelékařských pracovníků a mladí lidé na
uvolněné pozice vesměs nenastupují, raději...

Část lidí na dlouhodobé ošetřovné nedosáhne, zjistili po půl roce poslanci
vloženo: 14.1.2019, 15.16
Jen půl roku po zavedení dlouhodobého ošetřovného už politici diskutují o jeho smyslu. Dávka měla zajistit
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peníze lidem, kteří se chtějí doma postarat o těžce nemocného příbuzného. Podmínky jsou ale...

Obsazování orgánů pojišťoven
vloženo: 13.1.2019, 22.55
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka -------------------- Klienti šesti menších zdravotních pojišťoven by se měli
podle ministra zdravotnictví víc podílet na řízení jejich správních a dozorčích rad. Adam Vojtěch hodlá návrh
předložit v...

Nahlížení do seznamu léků
vloženo: 27.12.2018, 10.55
Světlana WITOWSKÁ, moderátorka -------------------- Ne všechno ale resort stihl připravit podle plánu. Dořešit
musí třeba ještě podmínky, za kterých budou moct zdravotníci nahlížet do seznamu léků, které pacienti
užívají. Výhrady...
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Stát snížil hranici doplatků na léky. Do peněženek penzistů se vracely miliony
vloženo: 23.12.2018, 23.55
Částka, kterou dostali čeští pacienti od pojišťoven nazpátek za své doplatky na léky, se v prvních třech
kvartálech letošního roku oproti stejnému období loni bezmála zosminásobila. Zdravotní pojišťovny zpětně
vyplatily...

Host: KAŇKOVSKÝ Vít; poslanec /KDU-ČSL/
vloženo: 22.12.2018, 10.45
Michael ROZSYPAL, moderátor -------------------- Doufali jsme, že kalamitní sníh do 16. prosince, bohužel přišel,
řekl ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok ke kolapsu na D1 z minulého týdne. Situace...
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Nejtěžší tragédie, zaznělo o důlním neštěstí ve sněmovně. Půtky o D1 poslanci vzdali
vloženo: 22.12.2018, 21.16
Smrt třinácti horníků ovlivnila i páteční ranní jednání Poslanecké sněmovny. Poslanci uctili jejich památku
minutou ticha a vybírají také peníze na pomoc pozůstalým. Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský se rozhodl, že...

Poslanci se k debatě o D1 nedostali. Ve hře je mimořádná schůze
vloženo: 20.12.2018, 23.25
Poslanci měli ve čtvrtek grilovat ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) kvůli kalamitní situaci na dálnici D1.
Jenže kvůli tomu, že se protáhla diskuze o elektronické evidenci tržeb (EET), se ke...
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Kolaps D1 řeší i Sněmovna
vloženo: 13.12.2018, 15.28
Komunisté chtějí kvůli kolapsu na dálnici D1 v důsledku sněžení a dopravních omezení navrhnout, aby za
takové situace kamiony nesměly předjíždět a blokovat dopravu. Oznámil to dnes předseda jejich poslanců...

Komplikace na D1 musí ministerstvo řešit urychleně, KDU-ČSL proto navrhne mimořádné
projednání ve Sněmovně
vloženo: 13.12.2018, 12.54
Dopravní situace na dálnici mezi Prahou a Brnem se v posledních hodinách výrazně zhoršila. Poslanecký
klub KDU-ČSL proto navrhne mimořádný bod na úterní schůzi Poslanecké sněmovny, aby zákonodárci
společně s vládou...
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Obcházíte řádný proces a jen tak zabijete lékový záznam, vynadali ministerstvu za pozměňovák
k emergentnímu systému poslanci
vloženo: 10.12.2018, 18.40
Ministerstvo zdravotnictví v poslední době poměrně často slýchá od poslanců zdravotního výboru (i dalších)
chválu za to, že komunikuje a své záměry náležitě projednává se stakeholdery. Přesný opak ale teď...

Spory o miliardy pro zdravotnictví
vloženo: 9.12.2018, 10.55
Michal KUBAL, moderátor -------------------- Dobrý večer. Bronzová neděle a události, které přinesla. Vítá vás
Michal Kubal. Spor uvnitř vlády o miliardy do zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch se pře se šéfkou...
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„Povedlo se a příspěvek na péči o těžce postižené se konečně zvýší,“ říká Vít Kaňkovský /KDUČSL/
vloženo: 7.12.2018, 18.12
tisková zpráva Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším čtvrtém stupni postižením se zvýší o 6 tisíc korun
a na péči ve třetím stupni o 4 tisíce korun, na dnešním...

Příspěvky na péči pro postižené se zvýší, rozhodla Sněmovna
vloženo: 7.12.2018, 18.07
Příspěvek na domácí péči o postižené lidi se zvýší. Sněmovna v pátek v rámci novely zákona o sociálních
službách kývla na to, že příspěvek vzroste lidem ve čtvrtém a třetím stupni postižení.
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