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primár: MUDr. S, Kunda, CSc, 

Súhrn 

Založením Krajskej protialkoholickej poradne v Banskej Bystrici v roku 1965 začína sa v Stre
doslovenskom kraji organizovaná protialkoholická starostlivosť, prejavujúca sa v búrlivom rozvoji 
protialkoholidých poradní a záchytných staníc a ich personálneho obsadenia. Kvantitatívne uka
zovatele sa postupne uplatňujú aj kvalitatívne ako aktívna dispenzarizácia s početnejšími ambu
lantnými liečbami u pacientov , v systematickej príprave pacienta na ústavnú liečbu , stabilizova
ným dokumentačným systémom a sociálnou (návštevnou) službou v týchto zariadeniach . Žiar , me
todická náplň jubilujúceho krajského metodického centra bola mocenským zásahom prerušená 
uŽ v roku 1977 a v ďalšom období už nedochádza k obnoveniu kontinuity . 

K r ú č o v é s lov á: terapia alkoholizmu - história liečby alkoholizmu na Slovensku. 

S. Kunda , A . Čellárová, D. Krajčírová: THE REGIONAL ANTIALCO
HOLIC CLINIC IN BANSKÁ BYSTRICA. HISTORICAL VIEW 

Summary 

With coming into existence of the Regional antialcoholic c1inic in Banská Bystrica in 1965 , the 
organized antialkoholic care in the Central Slovakia region commeneed. It manifested itself in 
a lively development of antialcoholic c1inics and detention centres and their staffing. Quantitative 
factors gradually got also qualitative features: active screening of patients with an increasing num
ber of out-patient treatment , systematic preparation of patients for institutional treatment , stabi
Iized recording system and welfare (visits) services in these institutions . Regretfuly , the methodic 
task of the "anniversary" celebrating regional methodologic centre was by power politics interrup
ted as soon.as in 1977 <Ind the .continuity has not been restored. 

Key wo r ds : therapy of alcoholisp1 - history of treatment of alcoholism in Slovakia. 
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S. Kunda, A . Čellárová, D . Krajčírová: DIE KREIS - ANTIALKOHOLI
SCHE BERATUNGSSTELLE IN BANSKÁ BYSTRICA. HISTORISCHE 
ANSICHT. 

Zusammenfassung 

Die Griindung der antialkoholischen Beratungsstelle fiir den Mittelslovakischen Kreis bedeutet 
den Anfang der organisierten antialkoholischen Fiirsorge . Sie zeigt sich in einen stiirmischen Auf
schwung der antialkoholischen Beratstellen und Auffangsstationen und ihrer Personalbesetztung. 
Quantitative Merkmale machten sich geltend auch qualitative, als aktive Dispensarisation von Pa
tienten, durch grôssere Anzahl der ambulanten Behandlungen , weiter durch die systematische 
Vorbereitung der Patienten fiir institutionelle Behandlung, durch ein stabilisiertes Dokumentat
tionsystem und sozialer Fiirsorge (Besuche) in diesen Institutionen. Leider , der methodische In
halt des "jubilierenden" Kreiszentrum wurde schon im Jahr 1977 aus der Machtposition unterbro
chen und wurde nie wiederhergestellt. 
Sch I ii s s e I w ô rte r : Alkoholismustherapie - Die Geschichte der Alkoholismusbehandlung in 
der Slovakei . 

C. KyH~a, A . 'IeJlJlapOBa, ,ll KpaJ1'UfpoBa : OEJIACTHAH I1POTJ1BO

AJIKOrOJIbHAH KOHCYJIbTA~J1H OEJIACTHOro J1HCTJ1TYTA 

HAPo,n;Horo 3,n;PABOOXPAHEHJ1H B r . EAHCKA EJ1CTPJ1~A -

J1CTOPJ1'IECKJ1Ii1 OE30P 

Pe310Me 

OCHOBaHue B 1965 r . B r. EaHcKa EUCTpUl..\a 06JIaCTH0J1 rrpoTuBOaJIKOrOJIbHOJ1 KOHCyJJh
Tal..\UU npe~CTaBJIHeT c060J1 HaqaJIO opraHu30BaHH0J1 npOTUBOaJIKOrOJIhHOJ1 CJIy:lK6hI 
B Cpe~HeCJIOBaI..\KOJ1 06JIaCTK B03HUKaJIU MHOrOqUCJIeHHble npOTUBOaJJKOrOJJbHble KOH
cyJJbTal..\UU u BbITpe3BUTeJIU, nOBbIWaJIOCb qUCJIO UX pa60THuKOB. 3TU KOJJUqeCTBeHHhle 
nOKa3aTeJIU C TeqeHUeM BpeMeHH HaXO~HJIH CBoe Bblpa:lKeHHe H B nOBblweHHH KaqeCTBa 
aKTHBHOJ1 ~HcnaHCepH3a1..\HH C 60JIee BbICOKHM qHCJIOM aM6yJIaTOpHbIX JIeqeHHJ1 nal..\HeH
TOB, B cHcTeMaTHqeCKOJ1 no~rOTOBKe nal..\UeHTOB K CTal..\HOHapHoMy JIeqeHHIO, B cTa6H
JIH3HpOBaHH0J1 CHCTeMe ~oKyMeHTaI..\HU H B COI..\HaJIbHOJ1 (rrpueMHOJ1) cJIy:lK6e B nHX yqpe:lK
~eHURX. K CO:lKaJIeHHIO, MeTO~HqeCKaH pa60Ta " rrpa3~HyIOII..\erO 106HJIeJ1" 06JIaCTHOro 
MeTO~HqeCKOrO l..\eHTpa 6bIJJa BMeWaTeJIhCTBOM opraHoB rocy~apcTBeHHOJ1 BJIaCTH y:lKe 
B 1977 r . npepBaHa H B nOCJIe~IOII..\HJ1 nepHo~ ee npeeMCTBeHHOCTb He 6bIJJa 60JIbWe B0306-
HOBJIeHa. 

KJJ IO q e B bI e C JIO Ba : TepanHfl aJIKOrOJIH3Ma - HCTOpHR JJeqeHHR aJJKOrOJJH3Ma B CJJOBa

KHH. 

Krajská protialkoholická poradňa pre Stredoslovenský kraj bola založená 1. no
vembra 1965 ako de facto prvé špecializované pracovisko tohto druhu na Slovensku. * 
Súčasne sa rozhodlo obnoviť činnosť okresnej protialkoholickej poradne pre okres 
Banská Bystrica. Funkciou vedúceho lekára obidvoch pracovísk bol poverený vte
dajší okresný psychiater MUDr. Stanislav Kunda a funkciou krajskej metodickej sestry 
i sestry okresnej poradne Anna Čellárová . 

Priestorové vybavenie týchto dvoch pracovísk bolo v začiatkoch vefmi skromné . 
Priestorová stiesnenosť výrazne obmedzovala plné rozvinutie metodickej i klinickej 

• Primár MUDr. Michal Turček bol pri zrode systematickej protialkoholickej starostlivosti v Stre
doslovenskom kraji 
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práce, hoci pracovníci KP AP od začiatku boli na ňu pripravení. Až v roku 1Y6lJ po 
rekonštrukcii vily na Hurbanovej ulici v Banskej Bystrici našli obe pracoviská vyhovu
júce priestory. pribudli ďalšie pracoviská , sociálne sestry, psychológ a mohli sa rozšíriť 
formy metodickej práce v kraji. 

Prvou úlohou pracovníkov KP AP bolo zistiť situáciu v jednotlivých okresoch kraja. 
To sa uskutočnilo veľmi pohotovo, ešte do konca roka 1965 . 

Úvodné zistenia vyzneli katastroficky: aspoň základné a nevyhnutné priestorové vy
bavenie nemala v roku 1965 ani jedna poradňa a len tri záchytné stanice v celom kraji 
boli vyhovujúce. Tento stav vytváral pracovníkom KPAP hlboké vrásky na čele a preto 
tým viac museli uvažovať , aká by mala byť čo najúčinnejšia pomoc tomu-ktorému ok
resu, a to podľa toho, či v okrese prevažuje priemysel , poľnohospodárstvo, baníctvo, 
aké má vlakové alebo autobusové spoje, aká je mentalita obyvateľstva a podobne . Aj 
to, na akej úrovni je v okrese poliklinika, ako sú rozvinuté závodné ambulancie , odbor
né pracoviská, kde je nemocnica , prípadne aj s psychiatrickým oddelením, a ďalšie. 
Konečne bolo treba zvážiť, či doterajší lekár a sestra OPAP chcú v tejto náročnej 

práci pokračovať , alebo sa venovať pôvodnému odboru. Erudovaných psychiatrov bolo 
iba 6, pričom zriedka prešli čo len minimálnym zácvikom v ústavnomprotialkoholic
kom zariadení. Ostatní boli obvodní lekári (internisti) alebo neurológovia . Takýto bol 
stav koncom roka 1965 a treba dodať, že v roku 1970 už 10 poradní viedli psychiatri 
a päť internisti . 

Väčšina sestier bola pre túto prácu úplne neZaškolená . Akýsi základ sa predpokla
dal zo sestier, ktoré navštívili dobre zavedené pracoviská, napr . v Martine. Išlo , prav
da, o pobyty veľmi krátke . skôr informatívne . 

Boli teda rozsi'lJlle medzery. volajúce po zvyšovaní odbornosti formou metodického 
vedenia, sústavného vzdelávania. inštruovania. Odborná úroveň sa v ešte širšej miere 
dotýkala potreby zvyšovania diagnostickej a liečebnej úrovne väčšiny lekárov. 

Po úvodnom zistení situácie boli už návštevy krajskej metodickej sestry v okresných 
poradniach a záchytných staniciach zamerané na jednotlivé úseky , okruhy prác. Preto 
tieto návštevy možno nazvať permanentne inštruktážnymi návštevami . Každý lekár 
pracoval inými metódami a sestra ich musela , prirodzene , rešpektovať. Na druhej strane 
aj každá sestra je iná v prístupe k práci a bolo treba presviedčať, že náš spôsob práce 
je prínosom, a nie záťažou, pričom najdôležitejší zostáva bezprostredný prístup k pa
cientovi . 
Keďže najmä v prvých rokoch dochádzalo k častým personálnym zmenám a niekde 

bolo treba začínať prakticky stále znova, KPAP začala v'iesť a priebežne dopíňala 
prehľady o vedúcom lekárovi PAP, o sestre PAP, o staničnej sestre a sestrách v PAZS, 
prípadne o lekárovi záchytnej stanice. 

KPAP sledovala pri návštevách ďalšie údaje , prípadne aj cielené. V niektorých po
radniach krajská metodická sestra 2 - 3 dni priamo pracovala so sestrou OPAP, keď 
bolo potrebné zmeniť v poradni dovtedajší systém práce, zaviesť prehľadnú dokumen
táciu a podobne. V záchytných staniciach (najmä slabších), kde bolo treba sledovať 
ce lý priebeh práce a starostlivosť o intoxikovaných, slúžila nočnú službu. 

K bazálne sledovaným položkám patrila: 
a) dokumentácia poradne (chorobopisy - anamnéza, ukladanie dokladov, termíno

van ie ďalších vyšetrell í. vypustenie z evidencie); 
b) vykazovanie ambublltnej liečby (počty liečených , percento z evidovaných v aktív

nej liečbe, prehfad o disulfirame); 
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c) vykazovanie dobrovoľnej a nútenej ústavnej liečby (prehľady o liečených , hospi· 
talizácie na oddeleniach a spolupráca s týmito zariadeniami , výsledky liečby) ; 

d) prehlad o sociálnych návštevách a ich záznamy v chorobopisoch, účasť pacientov 
pozvaných do poradne. 

Ďalej sa sledoval styk poradne so záchytnou stanicou, účasť na odborných seminá· 
roch , zasadaniach proti alkoholických zborov, prednášková a iná činnosť. V protialko· 
holických záchytných staniciach sa sledovali priestorové vybavenie (prijímacia a ambu· 
lantná miestnosť zariadenia), ďalej materiálna vybavenosť, dokumentácia (vrátane kar· 
totéky), doprava intoxikovaných , školenie zachytených, semináre pracovníkov PAZS. 
Keďže v roku 1965 boli iba tri takto zaškolené sestry a KPAP mohla do roku 1968 

len jednodňovo inštruovať sestry troch poradní , uvítala možnosť postupného zaškole· 
nia šiestich sestier na proti alkoholickom oddelení psychiatrickej kliniky v Prahe - Apo· 
lináfi v rokoch 1967 - 1968. 

Od roku 1969 do 1975 krajská PAP zaškolila vo vzorovej okresnej poradni 14 sestier. 
Dosiahol sa stav, že všetky okresné poradne v kraji mali zaškolené sestry, čo sa aj pre
javovalo na úrovni práce . 

Až v roku 1974 uskutočnil Ústav pre ďalšie vzdelávanie SZP v Bratislave prvý 
14-dňový tematický kurz pre SZP protialkoholických zariadení, ktorý absolvovali 
4 sestry z nášho kraja . 

Vo všetkých našich zaškoleniach , či už 14-dňových alebo kratších , sme kládli dôraz 
najmä na sociálnu službu sestry poradne, ktorá je namáhavá , zodpovedná a má nena
hraditeľný význam pre celú starostlivosť o chorého. Preto sme napríklad už v roku 1966 
zaradili do programu krajského seminára tému "Návštevná služba sestry PAP". 

Prácu KP AP v metodickom vedení PA zariadení v Stredoslovenskom kraji asi od 
začiatku roku 1970 bolo možné cítiť aj v kvalitatívnych ukazovateľoch - v aktívnej di
spenzariz~cii , zvyšovaní počtu ambulantne liečených pacientov, v príprave pacientov 
na ústavnú liečbu , v stabilizácii dokumentácie , v sociálnej a návštevnej službe - ktoré 
možno nájsť už vo väčšine poradní. Za tento čas sa počet lekárskych miest zvýšil z 0,8 
v roku 1965 na 2,32 v roku 1970, zato sestier z 1,6 až na 10,84 %. 

Od 1. 7. 1969 sa zmenila organizačná štruktúra a boli ustanovené Oblastné ústavy 
národného zdravia v Banskej Bystrici a Martine , avšak KPAP naďalej pracovala ako 
metodické centrum pre obe oblasti. Primár psychiatrického oddelenia OblÚNZ bol 
menovaný 1. 9. 1969 za hlavného oblastného odborníka pre psychiatriu , metodicky vie
dol protialkoholickú starostlivosť ešte do roku 1977 a krajská metodická sestra odišla 
v roku 1976 do dôchodku , bez adekvátnej náhrady . 

Protialkoholické záchytné stanice: 
Z 10 vykazovaných protialkoholických staníc do roku 1965 boli len tri vyhovujúce, 

ďalšie tri potrebovali podstatnú nápravu a ostatné v tom stave neboli vôbec vhodné na 
prevádzku. Boli nedostatky v umiestnení staníc v provizórnych podmienkach mimo ne
mocničných areálov alebo aj mimo polikliniky . Nie na poslednom mieste bola úroveň 
pracovníkov - ich odborná nepripravenosť , vysoký vek, preloženie na prácu do PAZS 

. z dôvodov postihu na predchádzajúcom pracovisku, potátorstvo pred službou i počas 
nej , chýbal priamy dohľad lekára. Vtedy vykazované údaje o LM boli len fiktívne 
(napr. vr. 1970 vykazovaná obsadenosť 0,76 LM bola v r . 1971 upravená podľa skutoč
nosti na 0,14 LM) . 

Všetky stanice v kraji pracovali len s nočnou , resp . s necelodennou prevádzkou . Si
tuácia veľkej dopravnej križovatky v Žiline si vynútila, že tu sa prešlo od roku 1970 
a v baníckej oblasti v Prievidzi od r. 1976 na nepretržitú prevádzku . 
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KP AP už od prvých stykov s okresmi usmerňova la pracovníkov záchytných staníc , 
aby sa zapájali do širšieho kontextu protialkoholickej starostlivosti (návštevná služba 
po zachytení, školenie zachytených osôb) pod vedením poradní, alebo poliklinických 
psychiatrických oddelení. Súčasne sa kládol dôraz na zvyšovanie kvalifikácie, prípadne 
výmenu nekvalifikovaných pracovníkov . 

Až od roku 1970 začalo postupné obsadzovanie P AZS kvalifikovanými pracovníkmi. 
Vtedy sa už personál zača l zúčastňovať na seminároch v rámci psychiatrických oddelení 
(napr. Prievidza, Banská Bystrica, Žilina, Liptovský Mikuláš) alebo interného oddele
nia (Trstená). Tým sa podstatne zlepšila spolupráca PAZS s poradňami a naopak . 

Školenia zachytených sa pravidelne vykonávali len v Banskej Bystrici a odbornú 
náplň pri ňom zabezpečovala KPAP (od roku 1969 3 - 4-krát ročne) . V ostatných 
okresoch sa akosi dlho oh;íVilli tejto úlohy, odsúvali ju, no v roku 1976 školenia prebie
hali už v 8 okresoch kraja. 

Taktiež sociálne návštevy sa vykonávali iba v Banskej Bystrici. Význam týchto ná
vštev pri menej komplikovaných prípadoch bol široký - pre poradň u , rodinu , zamest
návateľa, no aj pre samotného zachyteného. Išlo o účasť na prevencii, no aj neskoršej 
starostlivosti o zachyteného, ak to potreboval. 

Ďalšie prekážky pri rozvíjaní činnosti boli v doprave intoxikovaného do záchytnej 
stanice . Ani jeden OÚNZ nemal na tieto účely vyčlenené vozidlo, dovoz intoxikova
ných zväčša zabezpečovali orgány bezpečnosti . 

Len ojedinele sa na záchytných staniciach vykonávali odbery krvi na alkohol a ešte 
menej sa v PAZS o výsledkoch hladiny alkoho lu v krvi , ak sa urobili inde, dozvedeli . 
Vnútrorezortná informovanosť tiež viazla. 

Vcelku možno hovoriť o úrovni protialkoholických záchytných staníc, že ich kvalita
tívny vzostup prebiehal veľmi zdÍhavo. Od nepamäti sa vedú polemiky o tom, komu 
majú tieto pracoviská patriť , aká má byť ich náplň, a výsledkom je, že stále neprekra
čujú rámec represívnosti . 

Okresná protialkoholická poradňa v Banskej Bystrici: 
Vznikla asi v roku 1955 pri neurologickom oddelení KÚNZ, avšak l . novembra 1965 

musela byť obnovená , keď vtedy vyše tisíc formálne evidovaných osôb bolo treba pre
triediť a zahrnúť do skutočnej starostlivosti. Do konca roku 1965 sa z globálneho počtu 
stihlo zaradiť do dispenzarizácie len 52 osôb a až v nasledujúcich rokoch pokračovať. 

V roku 1969 sme túto okresnú poradňu premenili na vzorovú poradňu , aby slúžila 
ako klinická základňa pre KPAP . Priestorové zlepšenie (presťahovanie do vily na Hur
banovej ulici č . 10) prinieslo pozitíva aj v skvalitňovaní celkovej starostlivosti o pacien
tov , vyšetrenia sa rozšírili o exploráciu psychológom, ambulantné liečby a doliečovanie 
sa rozšírilo o skupinovú psychoterapiu , bolo možné uskutočniť väčší počet rozhovorov 
s príchodzími do ambulancie , no aj spresnenie dokumentačnej práce , skúšať epide

. miologický prístup k problematike alkoholizmu v meste a okrese. 
Preto sme pribrali ďalšie 2 - 3 sociálne pracovníčky , vďaka čomu o každom evidova

nom poradňa mala aspoň jednu čerstvú informáciu v priebehu roka . Úroveň sociálnej 
služby , najmä návštev , sa neustále skvalitňovala pri stálej koordinácii krajskou meto
dickou sestrou. 

V OP AP sa sledovala účasť na vyšetrení z pozvaných pacientov , počet odoslaných 
do poradne lekármi, odporúčaných zamestnávateľmi, orgánmi bezpečnosti, národnými 
výbormi , privedených príbuznými a podobne. Tieto ukazovatele boli dobrými kritéria
mi úrovne práce poradne . 
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Vo februári 1976 sa dovtedajšia OPAPo slúžiaca pre celý okres, z rozhodnutia riadi
tera OÚNZ rozdelila do poradne so sídlom v poliklinike OÚNZ v Banskej Bystrici a do 
novozriadenej poradne NsP v Brezne. pričom časť pacientov zostáva v evidencii KPAP. 
Pred rozdelením sme evidova li 7óó pacientov a ďalších okolo 4000 osôb bolo v tzv . 
predevidencii . 

Po tomto administratívnom zásahu sa Okresná poradňa v Banskej Bystrici dlhý čas 
nespamätala a ani doteraz nedošlo k obnove koordinácie a nadväznosti na KPAP. Tak 
z našej strany sa skončilo po II rokoch sledovanie jedného pracoviska , ktoré posky
tovalo starostlivosť na vysokej úrovni . V širšom kontexte bol to dôsledok tradične ne
dobrej spolupráce medzi vedením KÚNZ a OÚNZ v Banskej Bystrici. 

Krajské metodické semináre: 
Patrili k najsvetlejším stránkam činnosti KP AP. lebo nimi sa v kraji prakticky začína 

programované doškorovanie pracovníkov v psychiatrii, keď do toho času sa iba spora
dicky schádzali. Takto už od roku 1966, keď KPAP usporiadala prvý seminár , sa pro
tialkoholická starostlivosť dostáva do centra záujmov, a to po zásluhe, lebo výdatne 
pomohla ďalšiemu profilovaniu odboru psychiatrie v kraji. 

V roku 1966 nás navštívili dvaja naši poprední alkohológovia: prim. MUDr. Michal 
Turček a MUDr. Jaroslav Skála , CSc. V ďalších rokoch ďalší v poradí boli prim . 
MUDr. Jaromír Rubeš , prim . MUDr. Miroslav Zahradník , doc . MUDr. Alojz Janík, 
CSc. a z domácich prim . MUDr. Augustín Nagy , asist. MUDr. Viliam Frank. mjr. 
MUDr. Viliam Mozola a, prirodzene, prof. MUDr. Karol Matulay , prednosta Psychia
trickej kliniky v Martine a od roku 1969 oblastný odborník pre psychiatriu v severnej 
časti kraja . 

Metodických seminárov sa zúčastňovali vedúci lekári (zväčša poli klinických psy
chiatrických oddelení) a sestry OP AP, neskôr aj vedúce (staničné) sestry PAZS . 
Z lôžkových zariadení primári psychiatrických oddelení a riaditelia liečební. Záujem 
o semináre a spoluprácu prejavovali aj pracovníci psychiatrického oddelenia VN v Ru
žomberku. Z vedúcich pracovníkov KÚNZ sa zúčastňoval, alebo o priebehu seminárov 
sa dal informovať zástupca riaditera MUDr. Ján Bertan. 

Diskusie bývali rozsiahle , čo tiež bolo ukazovaterom , aký je záujem o odborný roz
hrad , informovanosť, ale aj potreby vyvolať záujem o prácu , vzájomne sa povzbudiť. 

Postupne , aj medzitým , protialkoholická problematika z hradiska ďalšieho vzdeláva
nia prerastá do metodického vedenia celého odboru psychiatrie v kraji a ďalšie seminá
re usporadúva okrem psychiatrického oddelenia KUNZ Banská Bystrica, najmä Psy-
chiatrická klinika v Martine. -. . 

Na "poslednom" seminári, ktorý usporiadala KPAP pri svojom IO-ročnom jubileu 
26. ll. 1975, zástupca riaditera KUNZ pre LPS MUDr. Ján Bertan veľmi kladne hod
notil dovtedajšiu činnosť Psychiatrického oddelenia KÚNZ a jeho špecializovaného 
metodického úseku pre PA starost livosť a poukázal na jeho všestranný prínos pre zvý
šenie úrovne ambulantných protialkoholických pracovísk v Stredoslovenskom kraji . 
Primár oddelenia MUDr. Stanislav Kunda, CSc., tu prednášal náčrt vlastnej diagnos
tickej klasifikácie alkoholizmu, ktorú neskôr dopracúval v jednotlivých prácach a v mo
nografii Klinika alkoholizmu. 

Okrem 9 "verkých" seminárovatém, odprednášaných v rámci krajských psychiatric
kých seminárov, usporiadala KPAP 14. 12 . 1973 pracovnú poradu sestier okresných 
poradní , na proprame ktorej bola rekapitulácia práce a dokumentácia poradní a pro
tialkoholických záchytných staníc, no hlavná pozornosť sa venovala sociá lnej službe, 
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získavaniu objektívnych údajov a snahe o motiváciu pacienta pre lieč!-m od prvého kon
taktu s ním. 

Na výrazný prínos IO-ročnej práce tohto úzkoprofilového úseku zdravotníctva pre 
Stredoslovenský kraj poukazuje aj séria číse l a grafov (tah. I , grafy 1.2,3). Programy 
krajských metodických seminárov sú pripojené v prílohe. 

Prednášková, publikačná a zdravotnovýchovná činnosť: 
Táto aktivita veľmi úzko súvisela s pracovnou náplňou krajskej PAP. Bolto rozsiahly 

a významný príspevok k rozšíreniu znalostí a informúcií zdravotníckych pracovníkov, 
ale aj pre rôzne iné odbory a rezorty. 

Požiadavky na prednášky a inú účasť psychiatra-alkohológa sa vyskytovali najnúi po 
roku 1968. Medzi poslucháčmi boli napríklad účastníci krajského seminúra školských 
lekárov , krajského seminára dorastových lekárov, cclokrajského seminúra učite liek 
zdravotníckych škôl, strední zdravotnícki pracovníci OÚNZ v Banskej Bystrici. oh
vodné sestry okresu Zvolen a účastníci na seminároch lekúrov rôznych medicínskych 
odborov. Ďalšími žiadateľmi o prednášky boli Pedagogická fakulta, opakovane Biotika 
v Slovenskej Ľupči, Okresný protialkoholický zhor v Banskej Bystrici, ktorý usporiadal 
podnetnú besedu na tému Alkoholizmus a práca . Železničné zdravotníctvo v roku 1lJ74 

Tabuľka l. Štatistika protialkoholických poradní a záchytných staníc v Stredoslovenskom kraji 
(1965 - 1990) 

Rok 
Evidovaných Ošetrených 

LM SZP 
vPAP vPAZS 

1965 4843 4167 0,80 1.60 
1966 5331 4411 1,78 4 , 10 
1967 6113 3703 1,83 8,50 
1968 5960 25611 2,16 8 ,05 
1969 6311 2ROll 2.23 lI ,lIO 
1970 6233 4242 2,32 10,84 
1971 6831 5163 2,2 1 IO ,X2 
1972 7688 6027 2,15 lO.lIlI 
1973 8430 65118 2.31 12.6l1 
1974 9301 6RR4 2,31 14,60 
1975 10467 61l1l1 2 ,74 15.07 
1976 12232 73R7 2,71 16,31 
1977 13187 7270 2,67 17 ,50 
1978 14414 6893 3,1 II IX ,66 
1979 15845 66811 3,35 18 ,25 
1980 17 317 6747 3,21 IlI ,X7 
1981 18961 7214 4 .04 20 ,87 
1982 20025 7324 4 ,38 19,75 
1983 21390 7880 3,27 18.34 
1984 22527 7838 3,23 24 ,03 
1985 24343 7R43 4,39 25,57 
1986 26083 7654 4 ,65 20, 14 
1987 28604 6921 4 ,51 20,59 
1988 30157 7141 5,20 IlI ,lIO 
1989 32082 6488 6,07 23,01 
1990 327RI 54RO 7 .83 26.11 
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Graf 3. Protialkoholické poradne, počty pracovníkov 

na svojom celoslovenskom seminári lekárov vo Zvolene zaradilo do programu tému 
O riziku drog v doprave . V rokoch 1972 - 1973 Krajské štúdio Čs. rozhlasu i Krajské 
štúdio Čs . televízie v Banskej Bystrici zaradili do svojich programov viacero relácií tém 
o alkoholizme , zamerané najmä na vekovo mladé skupiny našej populácie. 

Okrem tohto stručného náčrtu práce, ktorá bola nepomerne rozsiahlejšia, vedúci le
kár trvalo spolupracoval s krajským denníkom SMER, kde bol v roku 1967 jedným zo 
zakladateľov Linky dôvery. 

Krajská metodická sestra prednášala na školeniach stredných zdravotníckych pra
covníkov okresu Banská Bystrica a Zvolen a podieľala sa aj na dvoch reláciách Krajské
ho štúdia Čs. rozhlasu, prednášala opakovane v školskom rozhlase pre rodičov žiakov 
gymnázia a v priemyselnej televízii Strednej priemyselnej školy J . Murgaša pre žiakov 
a ZRPŠ. Krajská PAP pripravila náplň hlavnej témy Alkoholizmus a postoje mládeže 
pre celoslovenský seminár Sekcie sociálnych sestier. 

Spolupráca s oddelením zdravotnej výchovy KÚNZ a OÚNZ bola dobrá, no trvalá 
spolupráca bola s Okresným osvetovým strediskom v Banskej Bystrici. Bola organizá
torom rôznych zdravotnovýchovných podujatí pre všetky vekové skupiny. Na ojedine
lej z týchto akcií participovali lekár i sestra a išlo o týždňové podujatie v obciach Ľubie-
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tová, Medzibrod, Slovenská Ľupča a Valaská . Učelom týchto cyklov bolo vzbudiť zá
ujem o alkoholizmus u všetkých kategórií občanov týchto obcí. 

V tejto lektorskej aktivite na úseku zdravotnovýchovnej práce sa vychádzalo zo si
tuácií, ktoré vedú od ľahkovážneho konzumovania alkoholu až po prejavy vývoja cho
roby , k poškodeniu orgánov a k sociálnym dôsledkom alkoholizovania . Pri stretnutiach 
s najrôznejšími poslucháčmi sa vychádzalo z odborných poznatkov, nikdy nie zo vše
obecných "osvetárskych agitiek". Viacročné skúsenosti z liečby alkoholizmu nás opráv
ňovali odovzdávať verejnosti poznatky o vývoji choroby, o zdravotných a sociálnych 
dôsledkoch v prijateľnej forme a na objektívnej úrovni . 

Ako pomôcky sa s obľubou používali tabuľky "Čo chcú ľudia od alkoholických nápo
jov" a "vývojové fázy alkoholizmu". Tabuľky boli jednoduché a inštruktívne a pomá
hali ľahšie pochopiť prednášané témy. 

Poslucháči boli žiaci dvoch posledných tried základných škôl , učňovských škôl 
a stredných odborných učilíšť, stredných priemyselných škôl a gymnázia , rodičovské 
združenia (ZRPŠ), pracovníci výrobných závodov a podnikov, dopravy, obchodu , po
slucháči autoškoly , Krajské doškoľovacie stredisko (vodiči z povolania) a dospelí obča
nia v obciach . Odprednášaných bolo vyše 500 hodín . 

Osobitne nás zaujali učňovské školy. V rámci spolupráce dohodli sme s nimi formu , 
obsah prednášok i spôsob prednesu . Aby sme sa dozvedeli viac o postojoch tejto sku
piny dospievajúcich žiakov k alkoholickým nápojom , vypracovali sme jednoduchý 
dotazník, ktorý žiaci vyplnili pred prednáškou , aby ich odpovede neboli prednáškou 
ovplyvnené . Dotazník bol anonymný, uvádzal ich vek , pohlavie a budúcu profesiu . 

Výsledky po prvom roku boli zaujímavé , žiaľ, nepriaznivé . Rozhodli sme sa pokra
čovať v tejto preventívnej práci a trvala ďalších 6 rokov . Odprednášaných bolo vyše 
100 hodín a respondentov bolo viac ako 3400. 

Záver po 7 rokoch ukázal nežiadúco rastúci trend pitia alkoholických nápojov , v sor
timente presun ku koncentrátom , ktorými mladí ľudia začínajú, a to chlapci aj dievča
tá; s dospievaním sa primárna abstinencia stráca . Hoci sa zlepšuje vedomostná úroveň , 
ba aj spoločenské chápanie problematiky , vplyv rodiny a iných činiteľov je silne nežia
dúci. 

Naša práca v učňovských školách ani po týchto siedmich "výskumných" rokoch ne
prestala , spolupracovali sme s nimi ďalších 5 rokov . To sa ale postupne ohlásili všetky 
stredné odborné učilištia v Banskej Bystrici a niektoré v Brezne , a aj viaceré z priemys
lových závodov. 

Napriek neuváženému zásahu v roku 1977 do dovtedajšej pozitívne rozvinutej práce 
na úseku zdravotníctva v Stredoslovenskom kraji , KPAP pokračovala v zdravotnový
chovnej činnosti , zameranej na prevenciu alkoholizmu , až do roku 1990, i keď výlučne 
v okrese Banská Bystrica . 

Publikačná činnosť psychiatrického oddelenia a jeho KPAP bola široká . Primár uve
rejnil od roku 1966 viaceré odborné práce v Československej psychiatrii , v Zápisoch 
z Apolináfa a ďalších . No najmä publikoval v Protialkoholickom obzore a na kolektív
nych témach sa podieľali aj krajská metodická sestra, psychológ a ďalší pracovníci od
delenia. Išlo o pôvodné práce, množstvo excerpt a recenzií. V roku 1988 vyšla mono
grafia "Klinika alkoholizmu" ako postgraduálna učebnica . 

Okrem uvedeného publikovalo naše oddelenie aj v iných časopisoch , č i už v denní
koch Smer, Práca, týždenníku Slovenka a iných . 
Keďže v tých rokoch bol trvalý nedostatok populárnych publikácií , uvítalo naše od

delenie reedíciu letáčika MUDr. Michala Turčeka "Radíme manželkám liečených alko-
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holi kov" . oddekním zdravotnej výchovy KÚNZ v Banskej Bystrici, ktorého text recen
zoval primár oddelenia. Leták plnil úlohu informátora, poučil aj usmernil- bol dobrý. 
Ako odborný poradca SÚZVO sa vedúci lekár v roku 1973 podieľal na krátkom filme 
Pivo na raňajky? V ňom sa obnažuje problém pitia piva v skorých ranných hodinách 
a nalačno , jeho závažnosť, škodlivosť, i rôzne "zdôvodnenia" pivárov , ktoré laici s veľ
kou dô.verou prijímajú . 

Doslov 
Prebehlo obdobie trvajúce plných 25 rokov, pretože Krajská protialkoholická porad

ňa "úradne" existuje ešte aj v roku 1990, no v skutočnosti iba prvých 11 rokov možno 
pokladať za plnohodnotné obdobie jej existencie. Pracovníci KP AP totiž už v roku 1977 
- v pamätnom čiernom roku banskobystrickej psychiatrie - boli vylúčení z metodického 
vedenia v Stredoslovenskom kraji. Z jednoduchého dôvodu: vzopreli sa svojvôli vede
nia KÚNZ, ktoré rozhodlo vylúčiť lôžkové psychiatrické oddelenie z objektov novobu
dovanej krajskej nemocnice, kde sa už roky, aj nimi samými pripravovalo, a prideliť 
tieto priestory iným oddeleniam. 
Tabuľky a grafy predkladáme tak, aby z nich bolo tiež zrejmé, k akým evidentným 

škodám dochádza po roku 1977, keď sa nad jedným veľmi progresívnym metodickým 
pracoviskom uzatvára hladina reálnej existencie. 

Na báze KP AP sa síce buduje a v roku 1977 otvára vlastné lôžkové psychiatrické 
oddelenie v Podbrezovej (so špecializovanými lôžkami pre protialkoholickú liečbu) , 
pričom sa výdatne využívajú dovtedajšie veľmi cenné skúsenosti z práce s alkoholikmi 
a už od samého začiatku sa na oddelení dosahuje vysoký terapeutický štandard. Hneď 
potom sa rozvíja klubová činnosť jednak na samotnom oddelení , na pôde Slovenskej 
Ľupče , a od roku 1982 pri KP AP sa vytvára A-sekcia klubu (pôsobí v Dome kultúry). 
Avšak to harmonické prepojenie ambulantnej starostlivosti na ústavnú a opačne, o čom 
sme od začiatku veľmi konkrétne snívali - sa neuskutočnilo. Chýbala práve tá harmo
nickosť , kompaktnosť, lebo aj keď lôžková časť slúži skoro celému stredoslovenskému 
regiónu, nemá punc metodického centra a ďalší vývoj protialkoholickej starostlivosti 
v Stredoslovenskom kraji ovplyvňuje len zobďaleč . Hoci KPAP oficiálne existovala 
až do 31. decembra 1990 (do zániku KUNZ), končí na úrovni ostatných poradní, síce 
vyhľadávaných, ale významom nepresahujúcich oblasť mesta, okresu. Škoda ... 

Príloha 
Programy krajských metodických seminárov : 
25. 3 . 1%6, Banská Bystrica, poliklinika OÚNZ: 
M. Turček : Spolupráca proti alkoholických poradní so štátnymi orgánmi a spoločenskými o rga

nizáciami. 
S. Kunda : Súčasná situácia v činnosti proti alkoholických poradní a záchytných staníc v Stredo-

slove nskom kraji . 
A. Čellárová : Administratíva (dokumentácia) protia lkoholických poradní a záchytných staníc. 
13. 12. 1%6. Banská Bystrica, KOR: 
J. Skála : Psychoterape utický prístup k pacientovi v protialkoholickej poradni . 
A . Če ll á rová: Návštevná služba sestry protialkoholickej poradne . 
J . Gažíková : Prak tické poznatky z liečby a doliečovania Antaethylom v protialkoholickej po

radni . 
9 . 6 . 1976. Ban~kú Bystrica . poliklinika OÚNZ: .. , 
S. Kunda : Proti a lkoholick ú starostlivosť v Stredoslovenskom kraji v rezorte zdravotOlctva v ro-

ku 1966. . d ' r PL 
Na tento seminá r nadviazal kraj ský metodický seminár okresných psychiatrov a na Ite ov 

s určeným programom. 
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27. ll. 1976 , Banská Bystrica, KOR: 
J . Rubeš: Sociálna psychiatria a jej uplatnenie v protialkoholickej starostlivosti . 
S. Kunda, A . Čellárová : Prieskum zdravotného uvedomenia v otázkach alkoholizmu u mládeže. 
2. 12. 1969 , Martin , Hotel pod Stráňami: 
M. Zahradník: Protialkoholická záchytná stanica , jej postavenie v protialkoholickej starostli-

vosti a praktická náplň . 

V. Frank: Novšie smery v liečbe alkoholizmu. 
S. Kunda: Alkoholická hypoglykémia . 
S. Kunda , A . Čellárová , Z. Adamica: Kazuistické prípady z aplikovanej psychoterapie v porad-

ni . 
l. 12 . 1970; Banská Bystrica , Hote l Lux: 
K. Matulay: Spomienka na primára MUDr. Michala Turčeka . 

V. Mandausová: Problematika nútenej ústavnej li ečby z hľadi ska nových zákonov . 
S. Kunda , S. Vrbovský : Vplyv alkoholu na kriminalitu a kriminalita u alkoholikov . 
J . Vinarčík : Ochranná protialkoholická liečba z hľadiska nových zákonov. 
V. Mozola : Príspevok k štúdiu osobnosti alkoholika (Cattel 16 PF, Mittenecker) . 
M. Martinec : Kazuistický prípad z aplikovanej psychoterapie v poradni . 
13. 3. 1973, Banská Bystrica , Pamätník SNP: 
A . Nagy: Klinické formy alkoholickej opilosti . 
K. Matulay : Alkoholizmus a epilepsia. 
S. Kunda : Protialkoho lická starostli vosť v Stredoslovenskom kraji v roku 1972 . 
Ž. Adamica, M. Martinec: Kazuistiky aplikovanej psychote rapie v poradenskej praxi. 
13. Il. 1974, Banská Bystrica , Státne lesy, nám. SNP: 
A . Janík: Klinika , diagnostika a diferenciálna diagnostika alkoholických psychóz . 
S. Kunda: Koreferát a kazuistika . 
Ž . Adamica , A . Čellárová : Kazuisti ky. 
26. II. 1975 , Banská Bystrica , Dom družby ZČSSP: 
J . Bertan : IO rokov činnost i Krajskej protialkoholickej poradne v Banskej Byst rici . 
S. Kunda: Diagnostika alkoholizmu v klinickej praxi . 
S. Kunda , A . CelIárová: Kazuistiky o doliečovaní na základe správnej diagnostiky. 

Do redakcie prišlo dňa: I. 2. 1991 
Adresa autora : MUDr. S. Kunda , CSc .. ČS . A. 27, 974 OO Banská Bystrica 
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