z médií
Brázdilovy výroky pohoršily jeho spolustraníky i kolegy z výboru
vloženo: 29.6.2018, 11.27
Od poslance Milana Brázdila (ANO) se distancují jeho spolustraníci i kolegové za zdravotního výboru. Výrok,
že homosexuálové jsou postižení považují za homofobní a nesprávný. Lídr hnutí ANO Andrej Babiš Brázdila...

ČSSD a lidovci navrhli zrušení výplaty dávek v poukázkách, chtějí se vrátit k původnímu systému
vloženo: 26.6.2018, 22.45
Sociální demokraté a lidovci chtějí úplně zrušit povinné vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách.
Žádají návrat k předchozímu řešení, kdy lidé dostávali dávky v penězích a o výplatě...

Dávky ve stravenkách dělají z chudých ještě chudší
vloženo: 25.6.2018, 16.05
Čtyřicetiletá matka tří dětí z Prahy dostává polovinu sociálních dávek ve stravenkách a stěžuje si, že nelze
nakoupit hygienu. „Stravenky neberou na doplatek na recept v lékárně,“ uvedla její vrstevnice...
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MZ musí zapracovat na Zdraví 2020. Jinak by mohlo být ohroženo čerpání z evropských fondů
vloženo: 23.6.2018, 14.15
O plánu Zdraví 2020 nebylo z ministerstva zdravotnictví slyšet v posledních letech ani slovo. Situace se
změnila s příchodem současného ministra Adama Vojtěcha, který se rozhodl práci na něm znovu...

Šance, že ženy dostanou k penzi navíc pětistovku za vychované dítě, klesá
vloženo: 22.6.2018, 16.37
Pokus přidat ženám, které pobírají důchod, pětistovku navíc za každé vychované dítě, nejspíš neprojde.
Návrh nezískal podporu sociálního výboru Sněmovny. Neprošlo ani to, aby se na 30 či 25 let...
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RegioJet omezil cesty do Jihlavy
vloženo: 22.6.2018, 16.30
Žluté autobusy méně často zajíždějí do krajského města. Ostatní dopravci vyčkávají, co novinka přinese.

Chudí na stravenky doplácejí i v lékárnách
vloženo: 22.6.2018, 16.32
Čtyřicetiletá matka tří dětí z Prahy dostává polovinu sociálních dávek ve stravenkách a stěžuje si, že nelze
nakoupit hygienu. „Stravenky neberou na doplatek na recept v lékárně,“ uvedla její vrstevnice...
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Důstojný důchod je nezbytným předpokladem pro důstojné stáří
vloženo: 7.6.2018, 21.39
Česká společnost stárne. Tento fakt přináší mnoho výzev a nezbytnou celkovou změnu důchodového
systému. Stávající systém je neudržitelný z pohledu dnešních, různými odvody a nedostatkem veřejných
sociálních služeb extrémně zatížených daňových...

Sjednocení náhrady výdělku nezaměstnaným po pracovním úrazu či nemoci z povolání
vloženo: 7.6.2018, 21.44
Zákonodárci se zabývají vládní novelou zákoníku práce, jež sjednocuje náhradu výdělku některým lidem po
pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných. Pokud norma úspěšně
projde...
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Povinnost dodat do lékárny lék do dvou dnů je nevymahatelná, uvedl ministr při interpelacích
vloženo: 1.6.2018, 21.00
Zákonná povinnost distributorů dodat do lékárny na základě jejího požadavku lék do dvou pracovních dnů je
nevymahatelná. Při dnešních sněmovních interpelacích to řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch
(ANO)....

Ministr Vojtěch: Na jídlo v nemocnicích se zaměřím, povolám odborníky
vloženo: 31.5.2018, 14.21
Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch chce sestavit panel odborníků, kteří se podrobněji podívají na
stravování v českých nemocnicích. Uvedl to v rozhovoru pro portál iDNES.cz, který v minulých týdnech...
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Léčitelé mají vést zdravotní dokumentaci, aby se klienti mohli bránit
vloženo: 31.5.2018, 09.34
Léčitelé by měli být registrovaní. Také by měli vést zdravotní dokumentaci pacienta, v níž by popsali léčebné
postupy. V případě nějakého pochybení by pak existovaly důkazy o jejich vině. S...

Babišův ministr otočil. Ústavu, kde zachránili ruku tenistky Kvitové, posílá dotaci
vloženo: 31.5.2018, 09.25
Před čtvrt rokem ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch vyplacení 60 milionů korun nemocnici ve
Vysokém nad Jizerou zastavil.
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Evropský den diverzity 2018 – předsudky a stereotypy jako skrytá brzda inovací a rozvoje
vloženo: 29.5.2018, 16.22
V pondělí 28. května proběhl v hlavním sále Poslanecké sněmovny ČR Evropský den diverzity, který
pořádala aliance BPS – Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Tématem bylo
především stereotypní uvažování...

Za vychované dítě ženám k důchodu pětistovku navíc, navrhla poslankyně
vloženo: 28.5.2018, 09.18
Ženy, které vychovávaly děti, by měly dostat vyšší penzi. A to pět stovek měsíčně navíc za každé dítě, které
vychovaly. Tak si to alespoň představuje Pavla Golasowská z KDU-ČSL, která to navrhla při projednávání...
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