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1.       Jaké jsou 3 největší problémy brněnského zdravotnictví? 
-      Problémem je samotná tzv. koncepce brněnského zdravotnictví. Došlo k privatizaci 

ordinací na obou městských poliklinikách, což podle mého názoru značně omezilo 
vliv města na strukturu a kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb. Nejsou 
řešeny vazby poliklinik na městské nemocnice. 

-      Dalším problémem je i koncepce samotných městských nemocnic, které podle 
mého názoru dosud nenašly konečnou podobu své činnosti. Problémy jsou i ve 
financování jejich provozu; za významnou příčinu považuji zpožďování úhrad za 
poskytnuté zdravotnické služby zejména od VZP. Problémem se může stát i končící 
smlouva Nemocnice Milosrdných bratří s řádem. 

-      Za závažný problém považuji i LDN na Červeném kopci – řešením je podle mého 
názoru výstavba nové LDN na pozemcích města v areálu Nemocnice Milosrdných 
bratří s tím, že by byla ve vlastnictví a řízení města. Tuto výstavbu považuji za 
jednu z rozpočtových priorit města Brna. 

 
2.       Co konkrétního hodláte udělat pro zlepšení  brněnského zdravotnictví, 

budete-li zvolen/a? 
-      V případě zvolení bych se chtěla podílet na vypracování a realizaci nové koncepce 

městského zdravotnictví, která by vytvořila provázaný systém tohoto zdravotnictví 
a jeho součinnost se státními a dalšími odbornými pracovišti. Dále bych usilovala o 
vytvoření rozpočtové rezervy na investice do rozvoje městského zdravotnictví. 

 
3.       Jak hodnotíte dostupnost základní péče - tedy praktických lékařů a 

ambulantních ve vašem městě, jak byste jí případně zlepšili?  
-      V řadě případů obtížné získávání registrace u praktického lékaře. 
-      Menší dostupnost odborných ambulancí (centralizace ordinací ve středu města nebo 

ve velkých městských částech, dlouhé objednací časy, velmi dlouhé čekání 
akutních pacientů). 

-      Vzhledem k tomu, že se v naprosté většině jedná o soukromé praxe, je vliv města 
na jejich fungování prakticky nulový. Snad by trochu pomohla nabídka vhodných 
prostor k pronájmu. 

 
4.       Provozování zdravotnických zařízení (ZZ) ve formě příspěvkové 

organizace přináší řadu nevýhod, uvažujete o změně právního postavení 
ZZ spadajících pod město -/ano/ne a proč? 

-      Nepovažuji za nutné měnit právní formu městských zdravotnických zařízení. Podle 
mého názoru stávající forma umožňuje lepší kontrolu ze strany zřizovatele. 

 
5.       Máte odhad, jak vysoké investice bude muset město vynaložit do své 

polikliniky v Zahradníkově ul. a případně dalších zdravotnických zařízení, 
provozovaných městem? 

-      Podle schváleného investičního záměru se jedná o 360 590 Kč. Podle názoru vedení 
města by měla být částečně kompenzována prodejem městského nemovitého 
majetku (objekt Bílý dům). 

-      Další investiční náklady závisí na koncepci rozvoje ostatních zdravotnických zařízení 
města. 

 
6.       Mělo by Brno zvýšit počet lůžek dlouhodobé péče? Jakým způsobem by to 

mělo provést (nové stavby, přestavby stávajících – kterých – budov), jaké 
si to vyžádá náklady a z jakých prostředků by měly být hrazeny? 

-      Jsem přesvědčena, že počet lůžek dlouhodobé péče je nutno zvýšit. Jak jsem již 
uvedla, za jednu z rozpočtových priorit města považuji výstavbu nové LDN 
nejméně v rozsahu stávajícího počtu lůžek (viz otázka č. 1). Další počty lůžek 
dlouhodobé péče v městských nemocnicích by se měly stanovit i ve vazbě na 



domovy pro seniory a obdobná zařízení. Náklady (které předem nedokážu 
odhadnout) by měly být hrazeny z více zdrojů – rozpočet státu, města, dle 
možností i dotace z EU. 

 
7.       Jak hodnotíte spolupráci státních a městských zařízení zdravotnických 

zařízení v Brně? 
-      Zkušenosti mi nedovolují hovořit o spolupráci. Domnívám se, že státní nemocnice  

v Brně mají své specifické problémy. Připadá mi, že Fakultní nemocnice Bohunice 
se uzavírá do sebe. Stále nejsou dořešeny problémy vyvedeného majetku 
z Úrazové nemocnice. FNUSA na Pekařské prochází finančním problémem a nelze 
zatím odhadnout jeho řešení a tím i konečnou podobu tohoto zařízení. 

-      Nemám žádné informace o problémech v péči o předané pacienty, případně o 
problémech se ZZS. 

  
 




