
Otázky  na brněnské zdravotnictví : 
 

1) Jaké jsou 3 největší problémy brněnského zdravotnictví? 

Osobně vidím problém ve špatné kooperaci mezi nemocnicemi, důvodem jsou 

totiž rozdílní zřizovatelé. Dále pak fakt, že dvě nemocnice, kde je zřizovatelem 

město, tedy Nemocnice Milosrdných Bratří a Úrazová nemocnice, tvoří velkou 

finanční zátěž a zároveň tu dochází k tříštění akutní péče. Velmi zásadně pak 

vidím i nedostatek kvalitně zabezpečených lůžek v Léčebnách dlouhodobě 

nemocných, kde postrádám i odpovídající zázemí. 

2) Co konkrétního hodláte udělat pro zlepšení  brněnského zdravotnictví, 

budete-li zvolen/a? 

Je potřeba bezodkladně rekonstruovat a modernizovat polikliniku Zahradníkova. 

Zajistit důstojnou náhradu za LDN na Červeném kopci a lépe využít nových 

kapacit v Nemocnici Milosrdných Bratří, a to ať už jde o sály JIP nebo ARO. Za 

velmi důležitou věc pro občany spatřuji i v dostupnosti parkování u jednotlivých 

zdravotnických zařízení, které jsou gesci města. 

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

ambulantních ve vašem městě, jak byste jí případně zlepšili?  

Dostupnost péče je v Brně dobrá, jsem přesvědčena o tom, že je zde dostačující 

koncentrace zdravotnických zařízení. 

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? 

Dle mého názoru právní forma příspěvkové organizace není velkým problémem, 

není třeba okamžité změny.  

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

polikliniky v Zahradníkově ul. a případně dalších zdravotnických zařízení, 

provozovaných městem? 

Poliklinika Zahradníkova vyžaduje investici cca 250 mil. korun. Problém vidím 

pochopitelně i v Úrazové nemocnici, ta je naprosto koncepčně přežitá, potřebuje 

modernizaci a navíc tu máme navazující budovu na Kolišti, která je momentálně 

prázdná a nevyužitá. Zde bude investice v řádu stovek miliónů korun. 

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? 

Osobně to vnímám tak, že problém počtu lůžek v LDN není tak akutní, jako 

prostředí, ve kterém se nachází. Na Červeném kopci je to již hygienicky 

nevyhovující a v NMB jsou lidé ve stísněné panelové budově, kde se nedá pořádně 

vyvětrat a není dost místa. Vím o častých případech, kdy byli i 4 pacienti v malém 

pokoji. Je třeba udělat inventuru možností budov, které souvisí se zdravotnictvím. 



Hovořilo se i o nové výstavně porodnice v Bohunicích v areálu  FN s tím, že by se 

uvolnila budova na Obilním trhu - ta by pak mohla velmi dobře sloužit jako 

kvalitní městská LDN. 

7) Jak hodnotíte spolupráci státních a městských zařízení zdravotnických 

zařízení v Brně? 

Spolupráce  by mohla být určitě lepší, pokud bych byla zvolena, obnovila bych 

pravidelné schůzky všech ředitelů brněnských nemocnic, tak jak to činil každý 

měsíc bývalý náměstek primátora, MUDr. Daniel Rychnovský. 




