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1. Jaké jsou 3 největší problémy brněnského zdravotnictví? 

• Nedořešený problém ústavních pohotovostních služeb v návaznosti na lékařskou 

pohotovostní službu a ordinační hodiny ambulantních lékařů. 

• Financování zdravotní péče ze zdravotního pojištění, úhrady neodpovídají skutečně vykonané 

práci a z následků vyhlášky o úhradě zdravotních výkonů na rok 2013, která byla pro nemocnice 

téměř likvidační, se brněnské nemocnice úplně nevzpamatovaly dosud. 

• U městských zdravotnických zařízení stále nedořešená otázka městských poliklinik – dokud 

nebude zrekonstruována poliklinika na Zahradníkově, není možné umístění ambulancí z polikliniky na 

Žerotínově nám. v objektech na Zahradníkově.   

     

2. Co konkrétního hodláte udělat pro zlepšení  brněnského  zdravotnictví,  budete-li zvolen/a? 

 Rekonstruovat polikliniku na Zahradníkově 

 Dokončit rekonstrukci LDN na Polní tak, aby sem bylo možné přestěhovat LDN lůžka z 

Červeného kopce 

 Dokončení odd. stálé chirurgie a úraz. péče v ÚN s nepřetržitým provozem 

 

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

městě, jak byste jí případně zlepšili?  

 V Brně je vysoká koncentrace ambulantních zdravotnických služeb. Pokud je některý obor 

relativně nedostatkový ( má dlouhé objednací doby) je to otázka nastavení úhrad ze 

zdravotního pojištění.  

 

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? 

 Ne, před několika lety si město Brno zpracovalo možnost změny právní formy příspěvkových 

organizací, ale ani akciové společnosti ani společnosti s ručením omezeným nepřinášely 

takové výhody, aby tato změna byla nezbytná.  

 

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 by měla rekonstrukce polikliniky na Zahradníkově 

stát 360 milionů Kč, dokončení rekonstrukce LDN Polní a  případná přístavba cca 80 mil. Kč, 

další rozvoj Úrazové nemocnice cca 100 mil. Kč.  

 

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? 

 Celkové zvýšení počtu lůžek není nezbytné (243 lůžek), je třeba provést úpravy, které zlepší 

tzv. hotelové služby – viz. LDN na Polní. Protože je LDN na Polní jediným zařízením následné 

péče a bude nepochybně stěžejním zařízením pro péči dlouhodobou, měl by se na 

rekonstrukcích a případných dostavbách v areálu na Polní podílet i stát a fondy EU.  

 Od roku 2013 vznikla v ÚN rehabilitační lůžka v rámci Odborného léčebného ústavu, která v 

roce 2014 dosáhla plánovaného počtu 30 lůžek. 

 

7. Jak hodnotíte spolupráci státních a městských zařízení zdravotnických zařízení v Brně? 

 Standardní spolupráce je dobrá, občasné problémy např. v oblasti ústavní  pohotovostní 

služby nebo překládání pacientů z fakultních nemocnic do  nemocnic městských nejsou tak 

významné, aby je bylo nutné řešit na úrovni  zřizovatelů. 

 




