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Pri priležitosti jubilea a nedávneho seminára AT v dňoch 20. - 21. 11. 1997 
v Banskej Bystrici prispievarn k historiografii ako zakladater tohto zariadenia . 

Najprv čo bolo základnou pohnútkou, aby sme v roku 1977 otvorili protialkoho
lické oddelenie v Podbrezovej . Viedlli nás k tomu dve okolnosti : 1. Dovtedy veľmi 
úspešná a efektívna práca krajskej protialkoholickej poradne, ktorá v Banskej Bys
trici vznikla už v roku 1965; 2. nedostatok lôžok a IÚzka úspešnosť liečby v iných 
zariadeniach, prirodzene, mimo Apolinára, až neskôr aj Červeného Dvora . Per
sonálne sami sme neboli na tom najlepšie - bola tu jedna odborne fundovaná spolu
pracovníčka p. Čellárová, krajská metodická setra a čerství absolventi - Dr. Šaj
galiková, Dr. Krajčírová a Dr. Vongrej . Veľmi účinná bola dvojtýždňová stáž PhDr. 
Vojtkovej v ApolináR. Ešte predtým som bol externým vedeckým ašpirantom 
u prof. Vondráčka v Prahe a v rámci ašpirantskej prípravy, predatestačného poby
tu v Bohniciach, kurzov a seminárov sa mi podarilo i neformálne nahliadnuť do 
apolináfskeho liečebného systému. 

Súčasne sme mali za sebou už 12 ročné pôsobenie krajskej protialkoholickej po
radne, ktorá sa popri metodickom vedeIÚ široko zapájala aj do liečby: evidovali sme 
celý okres Banská Bystríca (vrátane terajšieho okresu Brezno), už od roku 1969 
sme zaviedli v tom čase novátorské ambulantné psychoterapeutické skupiny a dô
sledne sa využívalo sociálne pole pacienta. 

Toto boli predpoklady otvorenia protialkoholického oddelenia, čo v tom čase ne
bolo vôbec atraktívne, až kým sa nedostavili výsledky. A tie prišli už po l. roku od 
otvorenia, z čoho som bol sám prekvapený. 

Na grafe o efektívnosti liečby z hradiska jednoročnej abstinencie vidíme, že celé 
dvadsaťročné obdobie existencie oddelenia predstavuje v podstate ustálenú úroveň. 
Hneď v prvom roku 48 %. Počas môjho pôsobenia vo funkcii prednostu psychia-
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trického oddelenia až do odvolania v roku 1992, je jeden výkyv smerom dolu v roku 
1983; ináč úspešnosť pozvoIna stúpa, pričom vrchol je v roku 1991 - 61 %. Po mo
jom odchode je pokles (v roku 1994 až 46,9 %), nie však významný. Treba povedať, 
že je tu aj problém validity menšieho počtu odliečených pacientov v posledných ro
koch oproti predošlým rokom. 

Graf 1. Úspešnosť liečby na protialkoholickom oddeleni 
v Podbrezovej a Banskej Bystrici (1977-1995) 
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Protialkoholické oddelenie KÚNZ v Podbrezovej malo od začiatku 26, neskôr až 
30 lôžok. Počty boli limitované skôr vonkajšími okolnosťami. V Podbrezovej išlo 
o primerané využitie ináč velmi zle pripraveného objektu a zanedbaného areálu. 26 
lôžok z celkových 50 lôžok psychiatrického oddelenia bolo tŕňom vaku i vtedajšie
mu riaditeIstvu, ale ako bolo spomenuté, využitie bolo adekvátne. K rozšíreniu na 
30 lôžok došlo po presťahovaní protialkoholickej časti do provizórnych priestorov v 
chirurgickom pavilóne starej nemocnice v Banskej Bystrici v marci 1985. Viedlo nás 
k tomu úsilie urýchliť rekoštrukciu interného pavilónu, do ktorého sa napokon v ro
ku 1989 premiestnilo z Podbrezovej celé psychiatrické oddelenie s kapacitou 84 
lôžok. V definitívnych priestoroch interného pavilónu síce poklesla kapacita protial
koholickej stanice na 12 lôžok, no s ponukou intenzifikácie liečby. Tzv. psychia
trická prvá pomoc (prerušenie záťahu, karenčné stavy), nasadenie na Antabus, ako 
i neskôr vytvorený tzv. parciálny režim, sa uskutočňovali mimo špecializovaných 12 
lôžok. Ženy sa v tom čase prijímali jednotlivo, nebolo ich toľko . Až po mojom odcho
de sa spojil pôvodný počet lôžok s ďalšími 4 postelami pre ženy a vytvorila sa koe
dukovaná stanica so 16 lôžkami. Dnes je zrejmé, že koedukácia nie je neriešiteIným 
problémom dokonca ani na protidrogovom oddelení, na čo sme sa v minulosti poze
rali predpojato. 

Osobitne sa chcem pozastaviť pri termine podbrezovský liečebný program. Sú 
tendencie nahradiť ho terminom bystrický, resp. banskobystrický liečebný program 
(Nábelek, 1996). Názor, že podbrezovský lil;lčebný program sa preformoval na bys-
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trický, pokladám za nesprávny, pretože napriklad aj apolinái-sky program sa záslu
hou Dr. Kubíčka bezo zvyšku uplatnil a rozvinul v Červenom Dvore, pričom nikto 
nehovori o červenodvorskom liečebnom programe. Súčasné banskobystrické oddele
nie v plnom rozsahu pokračuje v intenciách podbrezovskej terapeutickej doktriny, 
a to aj vďaka stabilnému tímu pracovničok, ktoré kontinuálne vedie jedna z prvých 
mojich spolupracovníčok Dr. Krajčírová. 

Čo sa týka súvisu Podbrezovej s Apolinárom, paralela je jasná. Taký dokonalý 
apolinárský systém doc. Skálu (1973) nebolo možné obísť, len upraviť niektoré jeho 
sporné miesta a predovšetkým domestikovať ho. Slovenský alkoholik má bližšie ku 
koncentrátom, častejšie pije "na ex" (menovite na Orave a Kysuciach), teda Iahšie 
si osvojí doktrinu tzv. straty kontroly ako trvalý a osudový fenomén. U slovenského 
alkoholika je tendencia prejavovať sa skôr behaviorálne (preferuje pracovnú tera
piu pred psychoterapiou), viac veri v účinnosť takých iracionálnych článkov, ako 
antabus-alkoholový pokus, averzívne sedenia a je citlivý na "predávkovanie" psy
choterapiou. Treba priznať aj nižšiu intelektuálnu zdatnosť slovenskej klientely od 
apolinárskej . Tým, že sa nám podarilo liečebný program domestikovať, 40 %-ný od
pad v ApolináR sme u nás dlhodobo udržiavali na púhych 4 - 5 % ročne, dokonca 
v roku 1991 sme mali jediný útek; v súčasnosti predčasné odchody varirovali medzi 
10 -18 % ročne . 

20 bodov podbrezovského liečebného programu je známych z monografie Klinika 
alkoholizmu (1988) . Treba vysvetliť, prečo sme v nich zdôraznili individuálnu tera
piu. V ApolináR sme si všimli, že ak sa pacient hlásil na individuálny rozhovor, 
hodnotilo sa to záporne. Zdalo sa nám to pritvrdé. Okrem toho, keď sa nám vydaril 
pacient, predtým viackrát hospitalizovaný v ApolináR, a zhodou okolností u nás bol 
úspešný, nemohli sme jednoznačne konštatovať, že prognóza sa lineárne zhoršuje 
s počtom recidív. Recidíva v ApolináR mala silný morálny náboj, skôr eliminujúci 
pacienta z kruhu komunity. My sme boli k recidívam zhovievavejší, lepšie povedané 
menej odsudzujúci, no rovnako sme mali za ciel totálnu abstinenciu. Tiež sme si 
uvedomovali, že nedozrel ešte čas na terapeutické uplatňovanie tzv. kontrolovaného 
pitia, ktoré niektorým terapeutom aj u nás slúži na vylepšovanie vlastných tera
peutických úspechov. Graf, znázorňujúci efektívnosť našej liečby, vychádza výlučne 
z totálnej abstinencie, o čom sa azda nebolo treba ani zmieňovať. 

Zabehanosť krajskej protialkoholickej poradne podmieňovala, že od začiatku bo
lo možné sústredene pracovať s celým sociálnym polom pacienta, tým "sebavedome" 
skrátiť pobyt z 13 týždňov kodifikovaných Apolinárom na 10 týždňov a úzko spolu
pracovať s celou sieťou poradni v Stredoslovenskom kraji, jednotlivo i mimo kraja . 
V tom sme mali nespornú výhodu - bližšie k pacientovi-klientovi. Hneď sme vytvo
rili dôsledný systém katamnestického hodnotenia po 1., 3 ., 5 . a ďalších rokoch od 
absolvovania základnej liečby, pričom v prvom roku od začiatku prebiehali tzv. opa
kovacie kúry na oddelení . 

Na záver pri priležitosti jubilea by som si prial, aby sa z mojej pozostalosti ne
dalo zabudnúť na stále exkluzívny averzívny bar, kde z podnetu Dr. Bohonovej 
(1983) sme uvažovali rozpracovať elektroaverzívnu terapiu; pri averzívkach pôsobiť 
na pacienta komplexne (za účasti čuchu, chuti, sluchu, zraku, pripadne ďalších 
podnetov) . Prajem svojim nasledovníkom, aby naďalej úspešne pracovali so so
ciálnym polom pacienta, dnes je to ešte potrebnejšie. 
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Aj keď sa nároky na protialkoholickú liečbu prirodzene neustále zvyšujú, predsa 
v tom čase - na začiatku - to bolo ešte náročnejšie . Bolo to zjavne nad pomery i nad 
chápanie okolia, nie náhodou sa mi dostalo do osobných materiálov, že som alkoho
likov liečil na úkor psychiatrie. Na margo neskoršieho znižovania našich výsledkov 
(najmä po roku 1989 dovolím si i za svojich spolupracovníkov povedať, že sme od
viedli dobrú prácu. 
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