Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby
v Jihomoravském kraji od 1.7.2011 do 31.12.2012

1. LSPP pro dospělé, stomatologická LSPP a služba ohledání zemřelých v okrese
Brno-město bude zajištěna společně na jednom místě lůžkovým zdravotnickým
zařízením, které je schopno trvale zajistit zdravotní péči o urgentní stavy
službami komplementu minimálně v rozsahu radiodiagnostiky, hematologické a
biochemické laboratoře a dále lůžkové anesteziologicko resuscitační péče. Služba
bude zabezpečena v období od 01.07.2011 do 31.12.2011 stávajícím
poskytovatelem Úrazovou nemocnicí v Brně, poskytovatel služby pro období r.
2012 bude vybrán na základě výběrového řízení.
2. LSPP pro děti bude zabezpečena pro okres Brno-město a okres Brno venkov
Fakultní nemocnicí Brno, Dětskou nemocnicí, jako jediným lůžkovým
zdravotnickým zařízením na území Statutárního města Brna, poskytujícím
lůžkovou zdravotní péči v odbornosti dětského lékařství a schopném trvale
zajistit zdravotní péči o urgentní stavy službami komplementu minimálně
v rozsahu radiodiagnostiky, hematologické a biochemické laboratoře a dále
lůžkové anesteziologicko resuscitační péče.
3. LSPP pro dospělé, LSPP stomatologická a LSPP pro děti v ostatních místech
Jihomoravského kraje bude zabezpečena nemocnicí zřizovanou krajem dle
Přílohy (Nemocnice Břeclav, p.o., Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Nemocnice
Kyjov, p.o., Nemocnice Vyškov, p.o., Nemocnice Znojmo, p.o.). V okrese Blansko,
kde není krajem zřízena nemocnice, bude zajištěno poskytování služeb LSPP pro
dospělé, LSPP stomatologické a LSPP pro děti a dorost v Nemocnici Boskovice,
s.r.o., zdravotnickým zařízením se všemi základními lůžkovými odbornostmi.
4. Služba ohledání zemřelých bude zabezpečena jedním zdravotnickým zařízením
v okrese, a to Nemocnicí Znojmo, p.o., Nemocnicí Vyškov, p.o., Nemocnicí Kyjov,
p.o., Nemocnicí Břeclav, p.o., Nemocnicí Boskovice s. r.o., spádovým územím bude
území okresu. Služba bude vykonávána lékaři ve službě mimo ordinaci s úhradou
za realizované výkony.
5. Pro okres Brno-venkov bude služba ohledání zemřelých a stomatologická LSPP
zajištěna stejným poskytovatelem jako pro okres Brno – město.
6. Lékárenská pohotovostní služba bude pro okres Brno – město a Brno - venkov
poskytována stejným poskytovatelem na jednom místě. Služba bude zabezpečena
v období od 01.07.2011do 31.12.2011 stávajícím poskytovatelem obchodní
společností K.E.I. pharma, s.r.o., poskytovatel služby pro období r. 2012 bude
vybrán na základě výběrového řízení.
7. Minimální doba poskytování LSPP a LPS pro okres Brno-město a Brno –venkov
je stanovena takto:
v pracovní den:
17,00 hod. – 7,00 hod.

nepřetržitý provoz

LSPP pro dospělé, LSPP pro děti a dorost
LSPP stomatologická
ohledání zemřelých
lékárenská pohotovostní služba na jednom místě
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v nepracovní den:
nepřetržitý provoz

LSPP pro dospělé, LSPP pro děti a dorost
LSPP stomatologická
ohledání zemřelých
lékárenská pohotovostní služba na jednom místě

8. Minimální doba poskytování LSPP a LPS v rámci Jihomoravského kraje
(mimo okres Brno-město a Brno-venkov) je stanovena takto:
v pracovní den:
17,00 hod. – 22,00 hod.
18,00 hod. – 6,00 hod.

LSPP pro dospělé, LSPP pro děti
ohledání zemřelých

v nepracovní den:
8,00 hod. – 20,00 hod.
nepřetržitě
8,00 hod. – 13,00 hod.

LSPP pro dospělé, LSPP pro děti,
ohledání zemřelých
LSPP stomatologická

9. Předpokládaná částka ročního příspěvku na provoz s účelovým určením, resp.
úhrady za službu z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění LSPP činí na
jedno místo:
LSPP pro dospělé a LSPP pro děti
2.000 tis. Kč
LSPP pro dospělé (samostatně)
1.500 tis. Kč
LSPP pro děti (samostatně)
1.500 tis. Kč
LSPP stomatologická
200 tis. Kč
ohledání zemřelých
200 tis. Kč
10. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
11. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře – musí
být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě.
12. Nad rámec výše uvedeného je dána možnost obcím s rozšířenou působností, kde
byla dosud zajištěna LSPP krajem a to v Blansku, Hustopečích, Ivančicích,
Tišnově, zajistit LSPP pro dospělé v nestátních zdravotnických zařízeních příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje (Nemocnice Ivančice, p.o.,
Nemocnice Tišnov, p.o.) nebo příspěvkovou organizací obce (Nemocnice Blansko,
Městská nemocnice Hustopeče, p.o.). Náklady budou spolufinancovány krajem a
obcí s rozšířenou působností tak, že Jihomoravský kraj poskytne dotaci obci
s rozšířenou působností za podmínek stanovených ve „Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení
lékařské služby první pomoci“. Obec s rozšířenou působností uhradí z vlastních zdrojů
náklady LSPP převyšující poskytnutou dotaci.
LSPP pro dospělé bude poskytovávána v rozsahu:
v pracovní den:
17:00 hod. – 22:00 hod.
v nepracovní den:
8:00 hod. – 20:00 hod.
Příloha:
Tabulka č. 1 Zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby
v Jihomoravském kraji od 1.7.2011 do 31.12.2012
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Příloha: Tabulka č. 1 Zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji
od 1.7.2011 do 31.12.2012

minimální rozsah
pracovní den nepracovní den
FN Brno, Pracoviště dětské medicíny pro děti
17:00 – 07:00
nepřetržitě
pro dospělé
17:00 – 07:00
nepřetržitě
Úrazová nemocnice v Brně
Stomatologická
17:00 - 07:00
nepřetržitě
Brno-město Brno
Brno-venkov
ohledání zemřelých
17:00 – 07:00
nepřetržitě
K.E.I. pharma, s.r.o.
lékárenská pohotovostní služba Nepřetržitě
nepřetržitě
Tišnov
Nemocnice Tišnov, p.o.
pro dospělé
17:00 – 22:00 08:00 – 20:00
Ivančice
Nemocnice Ivančice, p.o.
pro dospělé
17:00 – 22:00 08:00 – 20:00
pro dospělé, pro děti
17:00 - 22:00 08:00 - 20:00
Břeclav
Nemocnice Břeclav, p.o.
Stomatologická
X
08:00 - 13:00
Břeclav
ohledání zemřelých
18:00 – 06:00
nepřetržitě
Hustopeče Městská nemocnice Hustopeče, p.o. pro dospělé
17:00 – 22:00 08:00 – 20:00
pro dospělé, pro děti
17:00 - 22:00 08:00 - 20:00
Vyškov
Vyškov
Nemocnice Vyškov, p.o.
Stomatologická
X
08:00 - 13:00
ohledání zemřelých
18:00 – 06:00
nepřetržitě
Blansko
Nemocnice Blansko
pro dospělé
17:00 – 22:00 08:00 – 20:00
pro dospělé, pro děti
17:00 - 22:00 08:00 - 20:00
Blansko
Boskovice Nemocnice Boskovice s.r.o.
Stomatologická
X
08:00 - 13:00
ohledání zemřelých
18:00 – 06:00
nepřetržitě
pro dospělé, pro děti
17:00 - 22:00 08:00 - 20:00
Kyjov
Nemocnice Kyjov, p.o.
Stomatologická
X
08:00 - 13:00
Hodonín
ohledání zemřelých
18:00 – 06:00
nepřetržitě
Hodonín
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
pro dospělé, pro děti
17:00 – 22:00 08:00 – 20:00
pro dospělé, pro děti
17:00 - 22:00 08:00 - 20:00
Znojmo
Znojmo
Nemocnice Znojmo, p.o.
Stomatologická
X
08:00 - 13:00
ohledání zemřelých
18:00 – 06:00
nepřetržitě
Okres

Obec

Předpokládaný poskytovatel

LSPP a LSP
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