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NÁZEV: 
 

Lékařská pohotovostní služba v ZR 

 

ANOTACE: 
Ve Žďáře nad Sázavou je příspěvkovou organizací Poliklinika Žďár nad Sázavou zajištěna 
Lékařská pohotovostní služba (dříve lékařská služba první pomoci). Tato služba je zajišťována ve 
všední dny od 17,00 do 21,00 a v soboty, neděle a svátky od 8,00 do 21,00. Město Žďár nad 
Sázavou, jako jedno z mála měst, na zajištění pohotovosti poliklinice poskytuje finanční 
příspěvek z rozpočtu. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města bere na vědomí informaci o Lékařské pohotovostní službě na Poliklinice 
Žďár nad Sázavou. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Rada města 

 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Lékařská pohotovostní služba v ZR 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  1 tabulka s důvody návštěvy ošetřených pacientů 

2 tabulka počtu ošetřených pacientů 
 

Popis 
Ve Žďáře nad Sázavou je příspěvkovou organizací Poliklinika Žďár nad Sázavou zajištěna 
Lékařská pohotovostní služba (dříve lékařská služba první pomoci). Tato služba je zajišťována ve 
všední dny od 17,00 do 21,00 a v soboty, neděle a svátky od 8,00 do 21,00. Město Žďár nad 
Sázavou, jako jedno z mála měst (možná jediné), na zajištění pohotovosti poliklinice poskytuje 
finanční příspěvek z rozpočtu ve výši 1 670 000 Kč. Město pohotovost podporuje řadu let, od doby, 
kdy bylo zřízeno jedno krajské centrum v Nemocnici v Novém Městě na Moravě. Dříve byla 
pohotovost zajišťována přes celou noc, ale později byl rozsah pohotovosti omezen na stávající 
stav. 
Lékařská pohotovostní služba zapadá do celkového rámce poskytovaných zdravotnických služeb 
poliklinikou Žďár nad Sázavou občanům Žďáru nad Sázavou a občanů z obcí ve spádovém území.  
 
Geneze případu 
Rada města na svém zasedání 2. 11. 2015 požádala o poskytnutí informací o využití lékařské 
pohotovostní služby občany, a to jak je všední dny, tak o víkendech a svátcích. 
Ředitel polikliniky zpracoval podrobný rozpis využití pohotovosti pacienty, včetně důvodu návštěvy 
pacienta. 
Získané informace byly dne 11. 11. 2015 projednány v Komisi prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní. Informaci podával pan ředitel MSc. Zrůst s tím, že zajištění pohotovostní služby je pro 
občany města důležité a potřebné, a že jednoznačně zapadá do poslání příspěvkové organizace 
Poliklinika Žďár nad Sázavou. Zásadně podporuje ponechání pohotovostní služby poliklinice ve 
stávajícím rozsahu a je proti jakémukoliv omezení stávajícího rozsahu. 
Ostatní členové komise se shodli na možnosti omezení pohotovostní služby ve všední dny, kdy je 
na pohotovosti nižší návštěvnost pacientů.  
Někteří členové komise se ale přiklání k zachování pohotovostní služby mimo víkendů a svátků, 
také v pátky. 
Vzhledem k tomu, že pan ředitel MSc. Zrůst je mimo ZR a nebude ani v pondělí, předkládám 
tento materiál po dohodě s ním já.    
Náklady LPS za rok 

 Mzdy - DPČ 1 698 000 
Mzdy - HPP 370 000 
Ostatní náklady (spotřeba mat., energie, opravy, odpisy) 120 000 
CELKEM NÁKLADY 2 188 000 

 
Příjmy za rok 2014 

 Regulační poplatky 205 740 
Zdravotnické výkony 382 295 
Ostatní příjmy  3 204 
Věcné dary 3 000 
CELKEM PŘÍJMY 594 239 
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Nejsou navrženy varianty 

Doporučení předkladatele 
Rada města bere na vědomí informaci o Lékařské pohotovostní službě na Poliklinice Žďár nad 
Sázavou. 
 
Stanoviska  
nejsou 



 
 

Průchod na LSPP za září 2015 
 

  Dg. 
 angína 24 

viróza 28 
zánět horních cest dýchacích 8 
zánět dolních cest dýchacích   
bolesti břicha 11 
úrazy 11 
močová infekce, koliky, retence moče 9 
tělísko v krku, oku, nosu, poleptání oka 3 
bolesti na hrudi, srdeční příhody 2 
psychické potíže 1 
bolesti ucha 1 
vydání léků, napsání receptu 4 
alergická reakce 13 
bolesti zad, kolen, kotníku, ramen, krk 14 
převazy ran 5 
zánět žil 3 
napadení + úraz zaviněný jinou osobou 1 
pracovní úraz 1 
aplikace injekcí 5 
bolesti hlavy 3 
toxický účinek alkoholu   
závratě, kolapsy 4 
pokousání psem, kočkou, myší 1 
střevní infekce 5 
pásový opar 2 
popáleniny - převaz 2 
hypertenze, hypotenze 7 
klíště 2 
zánět spojivek 3 



bolesti zubů 1 
flegmona   
neštovice   
astmatický záchvat   
poštípání hmyzem 6 
tříska 1 
savo oko 1 
    
    
    
celkem 182 

  pacienti do 19 - ti let 32 
dospělí pacienti 150 
počet pacientů ošetřených na LSPP 182 
 



Průchodnost 2014 2015
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

PO - ČT 48 33 37 46 26 38 79 40 32 38
PÁ 13 27 10 28 25 20 11 16 9 21
SO - NE, Svátky 99 130 144 240 180 145 135 143 171 112
celkem 160 190 191 314 231 203 225 199 212 171

Za rok 2014 prošlo LSPP celkem 2 328 lidí.
Od ledna do září 2015 prošlo LSPP celkem 1 911 lidí.



červenec srpen září
58 56 44
39 20 19

145 170 119
242 246 182
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