
 
 

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO 
Húskova 2, 618 32 Brno 

 

 
 

Informace o naší nemocnici ve snadném čtení 
 
 

Jak se jmenujeme 

Psychiatrická nemocnice Brno 

 

Kdo jsme 

Jsme nemocnice. V nemocnici jsou nemocní lidé – pacienti. 

 

Co děláme v naší nemocnici 

Léčíme duševně nemocné. 

Někdo potřebuje léčit krátce, někdo zase déle, záleží na typu nemoci a jejím 

průběhu. 

O pacienty se starají lékaři, sestry a další odborníci. 

Léčení je u nás zdarma, platí ho zdravotní pojišťovna. 

 
Co se děje během pobytu v nemocnici, co je v nemocnici 
k dispozici 

Během léčení dostává pacient léky, probíhají různé terapie a pohovory s lékaři 

a dalšími odborníky. 

Po dobu léčby je pacient ubytován na pokoji na některém z oddělení. 

Během léčení dostává pacient stravu a tekutiny. 
 

V nemocnici jsou různé dílny, pacient si zde může vyrábět drobnosti, například 

z papíru, ze dřeva, z látek či korálků. 

V nemocnici je park a zahrada. V zahradě může pacient i pomáhat. 

V nemocnici je také novinový stánek, obchod s potravinami, lékárna, knihovna, 

kadeřnictví či bankomat. 

V nemocnici je i kaple, ve které se pořádají bohoslužby. Je možné domluvit i osobní 

návštěvu řádové sestry na oddělení. 

Personál nemocnice vždy pacientům vše vysvětlí a poradí. 

 

Na co nezapomenout, pokud budu pacientem nemocnice 

Donést si kartičku zdravotní pojišťovny a doklady. 

 



Donést si svoje léky. 

Drahé věci nechte raději doma. 

V nemocnici je zakázáno mít u sebe zbraně a alkohol. 

 

Jak se s námi můžete spojit 

Zavolejte nám na telefonní číslo: 548 123 111 

Napište nám na email: sekretariat@pnbrno.cz 

Napište nám do datové schránky: z22xiap 

 

Kde nás najdete 

Adresa Psychiatrické nemocnice Brno je: Húskova 2, 618 32 Brno. 
 

Nemocnice se nachází ve městě Brno, do kterého můžete přijet autem, autobusem 

nebo vlakem. 

Jakmile se dopravním prostředkem dostanete do města Brna, z hlavního nádraží se 

k nám můžete dopravit městskou hromadnou dopravou – autobusem číslo 47 nebo 

autobusem číslo 49. Zastávka se jmenuje Psychiatrická nemocnice. 

V nemocnici Vám s orientací pomůžou orientační plánky nebo požádejte o pomoc 

pracovníky na vrátnici. 

  
Umístění naší nemocnice na mapě, viz odkaz: 
https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=231113&ds=1&x=16.6377716&y=49.18477
64&z=17  
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