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PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO 

Húskova 2, 618 32 Brno 
 

 

 
 

 

Reforma psychiatrické péče v PN Brno 

 

V rámci Reformy psychiatrické péče byl v Psychiatrické nemocnici Brno vytvořen 

transformační plán, který obsahuje níže uvedené strategické cíle a plány transformace 

nemocnice: 

 

Vytýčené základní cíle, ke kterým se PN zavazuje 

 

1. Psychiatrická nemocnice Brno chce podporovat zotavení pacientů s duševním 

onemocněním a poskytovat služby v souladu s principy recovery. Snahou Psychiatrické 

nemocnice Brno je propojit všechny oblasti týkající se života člověka s duševním 

onemocněním, a to: zdraví, rodinu, bydlení, zaměstnání, vzdělání, volný čas a aktivně 

podporovat ucelený systém péče o duševně nemocné založený na komunitních službách.  

2. Cílem PN Brno je, aby se člověk s duševním onemocněním byl schopen co nejdříve 

vyrovnat se svojí nemocí a vést plnohodnotný a kvalitní život.  

3. Globálním cílem PN Brno je zvýšit subjektivně prožívanou kvalitu života nemocných  

a poskytovat služby reflektující priority pacientů co nejblíže jejich trvalému bydlišti.  

4. PN Brno směřuje ke snižování lůžek následné péče vytvářením akutních lůžek  

a zlepšením technického vybavení nemocnice, aby mohla být poskytovaná péče na 

nejvyšší úrovni v souladu s aktuálními nároky a standardy.  

5. V souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví a se Strategií reformy péče  

o duševní zdraví, která má přinést rozvoj komunitních a sociálních služeb pro osoby  

s duševním onemocněním, by mělo v Psychiatrické nemocnici Brno docházet ke 

snižování poptávky po následné psychiatrické lůžkové zdravotní péči. Proto  

v návaznosti na rostoucí kapacity komunitních a sociálních služeb v regionu plánuje 

Psychiatrická nemocnice Brno postupně restrukturalizovat lůžka následné péče  

a humanizovat prostory pro nemocné, které splňují standardy 21. století.  

6. Psychiatrická nemocnice Brno chce nadále poskytovat specializovanou a forensní péči  

o lidi s duševním onemocněním. 

7. PN Brno chce nadále podporovat další rozvoj multidisciplinární spolupráce s komunitními 

službami a pokračovat ve snaze předat co nejvíce hospitalizovaných pacientů do 

komunitní péče.  

8. Psychiatrická nemocnice Brno chce nadále systematicky vzdělávat zaměstnance  

v oblasti dodržování lidských práv a ve strategii ke snížení užívání omezovacích opatření 

a deeskalačních technikách.  

9. Psychiatrická nemocnice Brno plánuje udržet a posílit statut nemocnice co by 

regionálního vzdělávacího a školícího pracoviště a udržet statut kvalitní a bezpečné 

nemocnice. 
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Dosažené cíle PN Brno v rámci reformy  

 

1. Psychiatrická nemocnice Brno začala provozovat Centrum duševního zdraví PN Brno 

společně s poskytovatelem sociálních služeb Práh jižní Morava z.ú.  

2. Psychiatrická nemocnice Brno zahájila poskytování akutní psychiatrické péče.  

3. PN Brno se vznikem akutní psychiatrické péče a zahájením provozu CDZ snížila počet 

lůžek následné péče. 

4. Postupnou redukcí lůžek následné péče došlo v PN Brno ke snížení počtu lůžek na 

pokojích. 

5. V rámci spolupráce s manažerkami kvality projektu Deinstitucionalizace služeb pro 

duševně nemocné byl zpracován Plán kvality a lidských práv.  

6. PN Brno začala aktivně spolupracovat s komunitními službami Jihomoravského kraje. Pro 

tuto spolupráci byl vytvořen Metodický pokyn, závazný pro všechny zdravotnické 

pracovníky nemocnice. 

7. PN Brno zřídila nové ambulantní pracoviště klinické psychologie s psychologickou 

laboratoří a pracoviště vědy a vzdělávání. 

8. PN Brno zřídila nové ergoterapeutické pracoviště s tkalcovskou a kreativní dílnou. Dále 

novou tělocvičnu pro duševně nemocné, kde probíhá kondiční cvičení duševně 

nemocných s rehabilitační sestrou. 

9. Dle doporučení Hodnotící komise kvality vybavila PN Brno pokoje nemocných, upravila 

Vnitřní řád, zvýšila informovanost duševně nemocných a provádí opakované kontroly 

dodržování lidských práv hospitalizovaných duševně nemocných. 

10. Zdravotničtí pracovníci PN Brno podporují zapojení pacientů do aktivit pacientských 

organizací a spolupráci se spolkem Kolumbus. 

11. PN Brno zahájila vzdělávání zaměstnanců ve strategii ke snížení užívání omezovacích 

opatření a deeskalačních technikách. Toto vzdělávání bylo zapracováno do dokumentů 

nemocnice a je povinné pro všechny zdravotnické a zdravotně sociální pracovníky. 

12. PN Brno zavedla povinný e-learningový vzdělávací program v oblasti lidských práv pro 

nově nastupující zdravotníky. Toto vzdělávání bylo zapracováno do dokumentů 

nemocnice. 

13. PN Brno vybudovala na odděleních návštěvní místnosti. Zřídila novou návštěvní místnost 

u prodejny potravin v areálu nemocnice.  

14. PN Brno zavedla do běžné praxe zhodnocení dlouhodobě hospitalizovaných pacientů se 

závažným duševním onemocněním, nástroji pro objektivní zjišťování potřeb pacientů 

následné péče. Toto zhodnocení bylo zapracováno do dokumentů nemocnice. 

15. PN Brno začala aktivně spolupracovat s pracovníky sociálního a zdravotního odboru 

Jihomoravského kraje. 

 

Další plány transformace PN Brno 

 

1. Psychiatrická nemocnice Brno plánuje obnovit detoxifikační stanici. 

2. Psychiatrická nemocnice Brno plánuje zřídit mimo areál nemocnice Ambulanci  

s rozšířenou péčí. 

3. PN Brno plánuje postupně snižovat lůžka následné péče, v návaznosti na rostoucí kapacity 

komunitních a sociálních služeb v regionu a humanizovat prostory pro nemocné. 

4. PN Brno plánuje nadále postupovat dle Plánu kvality a lidských práv. 
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5. PN Brno plánuje úzce spolupracovat s koordinátorkou mezioborové spolupráce 

Jihomoravského kraje. 

 

 

 

 


