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HISTÓRIA PSYCHIATRIE 

DEJINY PSYCHIATRIE NA SLOVENSKU - II. a III. ČASt 

t M. TURČEK 

Sú h rn 

V druhej časti auto r opisuje situác iu v psychiatrickej starostlivosti v Uhorsku v IH. s toročí. Sta
novili sa povinnosti obcí v súvislosti s duševne chorými . Trnavský .. Kláštorok " sa prebudoval na 
vojenskú psychiatriu . Rozvádzajú sa vziahy medzi Viedňou a Uhorskom. pokiaľ ide o úhrady za 
li ečbu . V 19. storoč í vznikajú v Uhorsku prvé psychiatrické oddelenia a v roku IHM holo otvorené 
prvé psychiatrické oddele nie v Bratislave; rozvádza sa pohyh pacie ntov na tomto odde lení. Uvá
dzajú sa prví uhorskí psychiatri . 

K r ú čo v é s l ov á: psychiatria v Uhorsku v IH. storoč í - povinnosti ohcí - voje nská psychiatria 
v .. Kláštorku"' - prvé psychiatrické odde le nie v Bratislave. 

M . Turček : THE HISTORY OF PSYCHIATRY IN SLOVAKIA - PART II . 

Summ a r y 

The author describes in his second part the situation in the psychiatrie care in Hungary in the 
18th century. Liabilities o f Municipalities to mentally sick were se ttled . The .. Klástorok" (Small 
Convent) in Trnava was reconstructed for a Military psychiatry . Relationship between Vienna and 
Hungary in respect to payme nt for treatment is analysed. First psychiatrie departments in Hungary 
were founded in the 19th century - in Bratislava the first psychiatrie ward opened in I HM. Fluctua
tio n of patients in th at ward is a nalysed . First hungarian psychiatrists are li sted. 

K ey wo r ds: psyehiatry in Hunga ria in the 18th century - liabilities of the municipalities - mili
tary psychiatry in the .. Klás torok"' - the first psychiatrie ward in Bratislava. 

M . Turček: GESCHICHTE DER PSYCHIATRIE IN DER SLOVAKEl -
II. TEIL 

Z u sam m e nf ass un g 

Der Autor beschreibt in seine m zweiten Teil die Situation in de r psychiatrischen Fursorge im 
18. Jahrhunde rt in Ungarn . Verpflichtungen de r Gemeinden gegenuber Geisteskranken wurden 
fes tgesetzt. Der " Kl ástorok" (Klosterchen) in Trnava wurde fUr eine Militärpsyehiatrie umgebaut. 
Wechselbeziehungen zwischen Wien und Ungarn bezuglich de r Koste nve rgutung fUr die Behand
lung Geisteskranker sind e rô rtert. Die ersten psychiatrischen Abteilunge n in Ungarn e ntstanden 
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im 19. Jahrhundert - in Bratislava wurde die e rste psychiatrische Abteilung im Jahre IXó4 er6ffne t. 
Die e rsten ungarische Psychiater sind angefUhrt. 

Schliisselwärter: Die Psychiatrie in Ungarn im IX. J ahrhunde rt - Verpflichtungen der Ge
meinden - Militärpsychiatrie im .. Klás torok·· - die e rste psychiatrische Abteilung in Bratislava. 

M . Typ'leK: MCTOPMH nCMXMATPMM B CJIOBAKMM - Il. 'IACTb 

P e310Me 

Bo BTOpOI1 '1aeTI1 eBOel1 CTaTbl1 aBTOp Onl1CbIBaeT CI1Tyaltl1lO, B03 HI1KWylO B 06JlaCTI1 nCI1-

Xl1aTpl111 B BeHrpl111 18 BeKa . T or,!\a 6bIJla Ha ropo,!\a 11 ceJla B03JlO}!{eHa 06H3aHHOCTb 3a60-

TI1TbCH o ,!\yweBH060JlbHbIX. " MaJleHbKI1I1 MOHaCTbIpb " Br. TpHaBa 6bIJl nepe060p y,!\OBaH 

no,!\ BoeHHylO nCI1Xl1aTpl1'1ecKylO 60JlbHI1I..tY . ABTOp 3aHI1MaeTCH OTHO W e Hl1eM Me}!{,!\y B e

HOI1I1 BeHrpl1el1 OTHOCI1TeJlbHO B03Mell\eHI1H paCXO,!\OB , CBH3aHHbIX C Jle'leHl1eM. B 19 BeKe 

B03HI1KalOT B B e Hrpl111 n e pBbIe nCI1Xl1aTpl1'1eCKl1e OT,!\eJleHI1H. B EpaTI1CJlaBe 6bIJlO nepBoe 

nCI1Xl1aTpl1'1eCKOe OT,!\eJleHl1e OTKpbITO B 1864 r ., aBTOp npI1BO,!\I1T ero MeTO,!\bI Jle'feHI1H na

ltl1eHTOB. OH , HaKOHelt , 3HaKOMI1T C nepBbIMI1 BeHrepCKI1MI1 nCI1Xl1aTpaMI1. 

K JlIO 'I e B bI e C Jl o Ba: nCI1Xl1aTpl1H B BeHrpl111 B 18 BeKe - 06H3aHHocTI1 ropo,!\o B 11 ceJl -

BoeHHaH nCl1Xl1aTpl1'feCKaH 60JlbHI1lta B " MaJleHbKOM MOHacTbIpe" - n epBoe nCI1Xl1aTpl1-

'feCKOe OT,!\eJleHl1e B EpaTI1CJlaBe. 

V XVIII. storočí možno pozorovať v Uhorsku prvé náznaky pozornosti venovanej 
starostlivosti o osoby duševne choré . Dňa 22. augusta 1724 stanovi la miestodržiteľská 
rada zásadu, platnú aj pre nasledujúce storočie, že každá obec je povinná starať sa 
o svojich chudobných a chorých. Táto zásada sa uplatňovala aj v spojitosti s psychicky 
chorými a psychiatri sa o ňu aj neskoršie opiera li a citova li ju . V praxi to však malo 
iba ten význam, že duševne chorých v prípade potulky dopravovali do ich rodnej obce 
a aj neskoršie slúži la najmä na vymáhanie ošetrovacích poplatkov od domovských obcí. 
Keď Jozef II. zrušil niektoré rehole , plánoval použiť kláštorné objekty a rehoľné 

majetky na humanitné cie le. Napr. v Trnave bol zrušený kláštor klarisiek a 18. aprí la 
1782 prišli do Trnavy c. k. komisári , aby majetok klarisiek zabavi li . Budova kláštora 
sa spočiatku využila na ubytovanie vojenských vyslúžilcov. neskoršie pre účely vojen
skej psychiatrie. Tomuto účelu slúžila až do roku 1947, kedy bolo vojenské psychiatric
ké oddelenie zrušené. Vždy sa nazývalo .. Kláštorok" . Pacienti boli rozmiestnení po ci
vilných psychiatrických ústavoch . Teraz je v budove Západoslove nské múzeum . 

Jozef II. v roku 1783 vyhlásil, že má v úmysle rieš iť otázku psychiatrickej starost livos
ti. Pre psychicky choré duchovné osoby nariadil zabezpečiť miesto v nemocniciach Mi
losrdných bratov . Zaoberal sa však aj myšlienkou vybudovať krajinský psychiatrický 
ústav . Preto prostredníctvom miestodržiterskej rady vyzval dobročinné ustanovizne 
a spolky krajiny, aby podali podrobnú správu o svojich cieroch a o stave majetku . Ne
podarilo sa mu však svoj cieľ realizovať. 

Leopold II., Jozefov nástupca , vyhlásil v nariadení z 26. augusta 1791 , že chce vybu
dovať .. Regni Gyrgathum", psychiatrický ústav na spôsob viedenského ústavu . Na ten
to účel chcel pouiiť prostriedky rozpustených združení, tzv . .. F.undus abolitarum Con
fraternitatum ". Tento kapitál čini l asi 300000 zlatých. ale pretože jeho väčšia časť bola 
v rukách súkromných dlžníkov, vyzva l cisár úrady. aby dlžoby vymáha li . Napriek všet-
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kým týmto snahám k žiadnej výstavbe nedošlo . Duševne chorých aj naďalej držali bez 
primeraného umiestnenia v neľudských podmienkach. 

Niektorí psychicky nemocní z Uhorska boli umiestňovaní vo Viedni v psychiatric
kom ústave . Vyšlo viacero úprava nariadení, týkajúcich sa tejto záležitosti najmä po
kiaľ išlo o úhradu ošetrovaCÍch trov. Podľa dvorského nariadenia z roku 1814 mali byť 
Uhri vo viedenských nemocniciach , ako aj pacienti z nemeckých provincií v uhorských 
nemocniach liečení bezplatne. Túto vzájomnosť bolo možné uplatňovať pri somatických 
onemocneniach, u psychicky chorých takáto reciprocita nemohla byť, pretože v Uhor
sku nebol žiaden psychiatrický ústav. Preto ak v niektorom rakúskom ústave ošetrovali 
uhorského príslušníka, prostredníctvom miestodržiteľskej rady sa museli vyberať lie
čebné poplatky. Roku 1834 rozhodla dvorská kancelária , aby po dopravení uhorského 
pacienta do Viedne sa o tom hneď vyrozumela miestodržiteľská rada s dotazom , či si 
nechce pacienta prevziať, aby sa vyhla liečebným výdavkom. 

Z uvedených nariadení a úprav je zrejmé , že v priebehu niekoľkých desaťročí sa po
važova la otázka úhrady ošetrovaCÍch poplatkov za prvoradú a vlastná starostlivosť 
o choromyseľných bola v pozadí. Humanitné snahy , často mnohovravne prednášané 
a servírované verejnosti okázalým spôsobom , v skutočnosti neboli mienené úprimne . 
Nemohlo to tak byť, lebo inak by nemuselo trvať vyše pol storočia , kým sa v Uhorsku 
realizovala myšlienka zriadiť psychiatrický ústav. Uhorskí feudáli nemali nijaký záujem 
o výstavbu psychiatrie a mestá sa usilovali nájsť také riešenie , ktoré by pre ne bolo čo 
naj lacnejšie. S touto snahou vyriešiť psychiatrickú starostlivosť s minimálnymi náklad
mi. možno sa stretnúť aj v ďalšom období pri budovaní psychiatrických oddelení ne
mocníc. 

V snahe vyhovieť už spomenutej zásade z roku 1724, že každá obec je povinná posta
rať sa o svoj ich chorých, začali sa duševne chorí prij ímať vo všeobecných nemocniciach . 
V nemocniciach sa v priebehu času pre takéto prípady zriaďovali separátne miestnosti 
- cely, prípadne skupiny ciel. Bol to zárodok budúcich psychiatrických oddelení. Od 
roku 1826 boli nemocnice povinné viesť výkazy o svojich psychotikoch . Podľa jedného 
z týchto výkazov bolo v 12 nemocniciach hospitalizovaných 61 duševne chorých . 

Okrem nemocníc však držali psychotikov aj v iných budovách , podľa všetkého ta
kých, ktoré sa už nedali použiť na iný účel. Mohol by tomu nasvedčovať Fényesov opis 
jedné ho takéhoto "zariadenia". V štatisticko-geografickej práci o Uhorsku z r. 1837 
takto písal o obci Kemence (Kamenica), ležiacej pri Šahách (teraz v Maďarsku , tesne 
pri slovenských hraniciach): " ... Predtým sa tu konali župné schôdzky, ale po zhorení 
strechy župného domu jeho steny sa teraz menia v rumy; a na mieste Aeropagu sídlia 
sovy - na prízemí je zase liečených niekoľko šialencov ... ". 

Fényesove poznámky pri opise jednotlivých kúpeľných miest svedčia o tom , že ma
jetnejší pokojní pacienti sa liečili v kúpeľoch . Medzi kúpeľnými indikáciami sa vysky
tovala aj liečba duševných porúch . V Trenčianskych Tepliciach okrem iných chorôb 
ako indikáciu uvádza aj hystériu. Sliač je podľa neho užitočný na melanchóliu a hysté
riu", Bardejovské kúpele na melanchóliu a na "choroby pochádzajúce z nervovej ob
lasti", Sobranecké kúpele -na kŕče, obrny, melanchóliu a iné nervové choroby . Nájdeme 
tu aj Pezinské kúpele, ktoré sa nachádzali v budove terajšieho mužského oddelenia 
psychiatrickej liečebne. V tom čase boli ešte jednoposchodové. Odporúčali sa na ner
vové choroby a na posilňovanie zoslabnutých údov . 

Po neúspešných cisárskych pokusoch vybudovať v Uhorsku psychiatriu , došlo k no
vým snahám o vybudovanie ústavu až r. 1830. Vtedy barón János Jósika v Nagyszebeni 
(Sibíň) v Sedmohradsku obrátil sa s výzvou na dobrovoľných darcov, aby sa vedľa ne-
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mocnice v Kolozsvári (Kluž) postavila psychiatria . Bola založená základina "Fundus 
mente captorum", ktorú obhospodarovala nemocnica v Kolozsvári. 

Získaný obnos však nepostačoval na postavenie psychiatrického ústavu . Preto 
r. 1857 zriadili v Kolozsvári v nemocnici z dobrovoľných darov 35-lôžkové psychiatrické 
oddelenie . Bolo to prvé psychiatrické oddelenie v Uhorsku . V Sedmohradsku sa však 
pokračovalo aj ďalej v úsilí postaviť psychiatrický ústav . R. 1858 povolil cisár dobročin
nú lotériu v prospech výstavby psychiatrického ústavu, ktorá vyniesla temer 400 000 
zlatých. Preto sa rozhodli postaviť psychiatrický ústav vo vtedajšom miestodržiteľskom 
sídle v Nagyszebeni . 

Stavbu začali v roku 1859 s predpokladanou kapacitou 200 - 250 poste lí. Ústav bol 
otvorený roku 1863 predbežne pre 150 pacientov. Bola to prvá účelovo stavaná psychia
tria v Uhorsku , vybudovaná z výťažku lotérie . 

Ešte predtým , ako boli vybudované spomenuté prvé verejné psychiatrické zariade
nia, otvorili dva súkromné psychiatr-ické ústavy . Prvý z nich otvoril roku 1841 v Buda
pešti na Angyalfolde dr. József pólya. Ústav mal iba 10 postelí a udržal sa len jeden 
rok. Zakladateľ ústavu dr. Pólya bol rodákom zo Slovenska , narodil sa 1. januára 1802 
v Dolnej Seči v Tekovskej župe, zomrel v r. 1873 v Budapešti . Písal medicínske a prí
rodovedecké práce , bol členom Maďarskej akadémie vied. 

Druhý súkromný ústav založil dr. Ferenc Schwarzer roku 1850 vo Vacove a o dva 
roky ho premiestnil do Budína . Schwarzer bol prvým uhorským kvalifikovaným psy
chiatrom , habilitoval sa v roku 1861. 

Na území Slovenska došlo k vybudovaniu prvej psychiatrickej inštitúcie v súvislosti 
s výstavbou krajinskej všeobecnej nemocnice v Bratislave. Začali ju stavať vr . 1857 
v okrajových častiach vtedajšieho mesta vo štvrti "Blumental". V tom čase mala Bra
tislava okolo 45 000 obyvateľov . Budovu nemocnice dostavali v roku 1860. Vtedy začali 
uvažovať , či je účelné použiť ju ako nemocnicu , alebo či má byť určená na iný cieľ. 
Dva roky stála budova prázdna a bez určenia. 

Roku 1862 začalo sa hovoriť o tom , či by nebolo účelné budovu adaptovať na krajin
skú psychiatriu . Proti tejto myšlienke sa postavil lekársky časopis "Gyógyászat". Dôvo
dilo sa tým , že "iní , nepomerne početnejší nešťastníci, sčasti v neúčelovo budovaných 
nemocniciach, sčasti doma sú skôr trápení ako liečení. Tiež hlavný mestský lekár dr. 
Gerley sa postavil proti takému plánu. Pokúsili sa aj o predaj budovy , ale ponúkalo 
sa iba 355 000 zlatých, a to na splátky 5000 zlatých ročne . 

Vláda vyslala roku 1862 krajinského šéflekára , aby sa vyjadril o budove a podal ná
vrh , na aký cieľ sa má použiť . Vzhľadom na spomenuté okolnosti budovu napokon 
uznali za vhodnú pre všeobecnú nemocnicu a dvorským nariadením z 15. apríla 1863 
č. 4883 sa rozhodlo o zriadení všeobecnej krajinskej nemocnice. Nemocnicu predbežne 
otvorili s 250 lôžkami 28. októbra 1864 a na 382 lôžok ju kompletne vystrojili roku 1867. 

Zo zdíhavého rozhodovania o tom , či sa nemocnica má vôbec otvoriť a čo dať do 
budovy vidno , že už vtedy sa pochybovalo o účelnosti stavby . Napriek pochybnostiam 
roku 1869, teda o niekoľko rokov neskoršie , nasledujúce slová chvály napísalo nemoc
nici Grósz: " .. . ako z hľadiska vnútorného zariadenia , účelnosti , čistoty, tak z hľadiska 
ako vonkajšieho výzoru a pohodlia pacientov je možné ju považovať za skutočne vzo
rový ústav , sotva by sa našiel podobný na území oboch dŕžav jeho veličenstva ... " 

Nemocnica mala 5 oddelení: I. interná (100 postelí) ; II. a) kožno-venerické (89 pos
telí) , b) väzenské (26 postelí) ; III . a) chirurgické (64 postelí) , b) pôrodnícke (13 pos
telí); IV. očné (24 postelí) ; V. psychiatrické (60 postelí) . Okrem toho zvláštne izby 
(6 postelí) . 
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Psychiatrické oddelenie bolo umiestnené na prízemí. Správnejšie povedané v suteré
ne , čo sa už vtedy považovalo za nevyhovujúce. Pred budovou bola záhrada, z ktorej 
časť bola vyčlenená pre choromyseľných. Riaditeľ nemocnice bol súčasne primárom in
terného a psychiatrického oddelenia , teda psychiatria bola vlastne appendixom inter
nej . 

Prvým riaditeľom nemocnice bol dr. Karol Déván . Neskorší primár interného odde
lenia dr. Gábor Páva i Vajna spomína, že umiestnenie psychotikov v suteréne budovy 
bolo nevyhovujúce , a preto sa hľadalo nejaké riešenie . Koncom osemdesiatych rokov 
kúpila vláda Prokopov dom , ktorý susedil s nemocnicou . Do neho preložili psychiatric
ké oddelenie, ktoré malo potom 80 lôžok . Samozrejme, ani toto riešenie nevyhovova
lo , a preto sa uvažovalo o ďalšom zlepšení. 

K osamostatneniu psychiatrie a k zriadeniu prvého psychiatrického primariátu na 
Slovensku došlo roku 1891. Primárom sa sta l mladý 30-ročný dr. Jakab Fischer. Narodil 
sa roku 1861 v Dunafôldvári , študoval v Budapešti , kde promoval roku 1885. Potom 
pracoval ako sekundárny lekár v psychiatrickom ústave v Budapešti na Lip6tmezó. Bol 
veľmi aktívnym a plodným psychiatrom. Zaoberal sa najmä súdnou psychiatriou 
a z tohto odboru napísa l viacero štúdií. Uvedieme z nich aspoň niektoré: "Az indulat
Ian búncselekvényr61" (O trestnom čine spáchanom v afekte) v časopise Gyógyászat 
v r. 1905 a publikáciu "Uber die Sachverständigkeit bei zweifelhaften Geisteszustän
den" vo Viedni r. 1909. Publikoval aj práce z úseku terapie, detskej psychiatrie, alko
holizmu a cenné organizačné štúdie . Z nich uvádzame: "Elmabajok gyermekeknél" 
(Duševné choroby u detí) , Gyógyászat, 1891 ; "Psychózisok szívbajoknál" (Psychózy 
pri srdcových chorobách), Gyógyászat , 1897. Táto práca vyšla aj v nemčine v Allgemei
ne Zeitschrift fiir Psychiatrie . Tiež napísal "Az elmebetegiigy Magyarországon" (Psy
chiatrická starostlivosť v Maďarsku) K6zegészségiigyi Szemle, 1890, 1891 a mnoho ďal
ších prác. Do maďarčiny preložil Kraft-Ebingovu "Psychopatia sexualis" . Celkove 
publikoval do 30 prác. Okrem toho sa zapojil veľmi aktívne aj do kultúrneho života 
Bratislavy a od r. 1892 do r. 1911 bol tajomníkom Bratislavského lekárskeho-prírodo
vedeckého spolku . Pri tejto činnosti redigoval zborníky , ktoré spolok vydával. Bol tiež 
primárom v bratislavskej židovskej nemocnici. 

Počet pacientov poukazovaných na psychiatriu neustále stúpal. V sedemdesiatych 
rokoch poukazovali do Bratislavy úradnou cestou len niekoľko pacientov a celkový po
čet príjmov na oddelenie bol malý. Napr. roku 1874 bolo odoslaných na psychiatriu 
22 pacientov , r. 1875 iba 12 a r. 1886 len 9 (tu sú započítaní iba pacienti z bratislavskej 
župy). Malý počet príjmov sa však odôvodňoval nedostatkom miesta . Napr. v ročnom 
hlásení podžupana Bacsáka za rok 1879 sa hovorí: " ... Počet duševne chorých zo župy, 
ktorí potrebujú ošetrovanie, je ovšem oveľa väčší, ale pretože títo nie sú prijatí pre 
nedostatok miesta ani do bratislavskej nemocnice , ani do budapeštianskeho ústavu pre 
choromyseľných, tak postrádajú odbornú liečbu . Preto najväčšia časť z nich buď zomrie, 
alebo ich choroba , ktorá je zpočiatku liečiteľná , prejde do nevyliečiteľnej choromyseľ
nosti ... " . 

Po niekoľkých rokoch však podľa štatistických výkazov počet príjmov značne stúpal, 
tak napr. roku 1884 bolo prijatých 110 pacientov, roku 1888189, r. 1891228 a r. 1892 
už 262 . Zvýšený tlak na lôžka viedol k tomu , že sa pri ďalšej výstavbe bratislavskej 
nemocnice vybudoval aj priestranný psychiatrický pavilón. Začal sa stavať r. 1899, kon
com roku ho dokončili a do prevádzky uviedli r. 1900. Už v tom čase sú na tento 
objekt rozdielne názory . V ročenke Ministerstva vnútra za r. 1900 sa o novom pavilóne 
píše s pýchou a sebauspokojením: "Vybudovanie tohto ústavu sa previedlo za použitia 
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všetkých výdobytkov modernej techniky a s prihliadnutím ku všetkým požiadavkám 
na liečbu duševne chorých" . Pándy k tejto správe ironicky poznamenáva: "Nákres pô
dorysu a najmä fotografie neodôvodňujú túto chválu". 

Dr. Gábor Pávai Vajna v pamätnej knihe o vývoji zdravotníctva v Bratislave z roku 
1906 konštatuje , že pavilón nebol dobre projektovaný . Bol naplánovaný iba na 150 lô
žok , čo sa ukázalo nedostatočné , a preto bolo potrebné robiť prestavbu. Prebudovali 
sa jedálne , pracovné miestnosti a časť chodieb na spálne. Tým sa docielilo , že sa tu 
mohlo umiestniť 470 pacientov , ba niekedy až 520. Toto samozrejme považuje už za 
preplnenie a hovorí, že " V blízkej budúcnosti treba sa bezpodmienečne postarať o po
stavenie nových ústavov pre choromyseľných, a to urýchlene s likvidáciou tohoto ne
udržateľného stavu". Príjem pacientov bol skutočne veľký. Začiatkom roku 1900 bolo 
v Bratislave 150 pacientov, koncom roka 1902 už 361. 

Podrobný opis psychiatrického pavilónu podáva riaditeľ nemocnice dr. Jozef Pan to
csek , uvedieme z neho aspoň niektoré údaje . Pavilón mal podobu písmena L a bol po
stavený koridorovým spôsobom. Fronta smerovala do hradskej (terajšej Radlinského 
ulice) , kratšie krídlo do dvora. Pri budove bola záhrada pre choromyseľných s rozlohou 
1000 m2 • Budova mala 2 poschodia (4 podlažia - suterén , prízemie, 1. a L poschodie). 
Výška miestností 5 metrov , chodby šírky 3,5 - 4,5 m. V suteréne boli pivničné miest
nosti , byty sluhov , strojníka, kúpeliarok a IO-vaňový spoločný kúpeľ. Na prízemí bola 
izba pre 'primára , 2 izby sekundárov a mužské oddelenie, ktoré bolo aj na prvom po
schodí. Zenské oddelenie bolo na druhom poschodí. Na každom poschodí lôžkového 
oddelenia boli okrem spální aj jedáleň, pracovná miestnosť, ošetrovateľská izba, čajo
vá kuchyňa , umyváreň , kúpeľňa , záchody a 5 ciel. 

Od začiatku bolo závažným problémom nevhodné umiestnenie pavilónu s frontou 
na frekventovanú hradskú , po ktorej v tom čase premávala aj električka . Nedostatočný 
bol aj pomerne malý záhradný priestor , ktorý bol v tesnom dvore málo vzdušný a po
merne tmavý . V neskoršom vývoji sa nevýhody pavilónu znásobovali a trvajú dodnes . 

III. ČASŤ 

s úhrn 

V treťom pokračovaní sa rozvádza vznik Alžbetínskej univerzity v Bratislave a jej ďalšie osudy , 
a ako sa to prejavilo na bratislavskom neuro-psychiatrickom oddelení. Opisuje sa zdÍhavý vznik 
ďalš ieho psychiatrického oddelenia na Slovensku za Uhorska v Nitre a jeho postupné rozširovanie . 
Nakoniec sa rozvádzajú diskusie o tom , ako chceli riešiť nedostatok psychiatrických lôžok v býva
lom Uhorsku, ktoré vyústili jednak do budovania tzv . adnex-psychiatrií , a jednak do uzákonenia 
rodinnej opatery ako zdravotníckej inštitúcie . 

K r ú č o v é s lov á: otvorenie Alžbetínskej univerzity v Bratislave - vznik ďalšieho psychiatrické
ho oddelenia v Nitre - andex-psychiatria - rodinná opatera v Uhorsku . 

Summary 

In the third part of the history the foundation of the ,.Alžbetínska univerzita'" (Elisabethan 
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University), its later fate and its impact on the neuro-psychiatric department are analysed. The 
sluggish development of the next psychiatrie department in Nitra , Slovakia, at the time of Hunga
rian rule and its step-by-step extension are described. Finally , discussions are analysed on how 
they wished to solve the problem of the lack of psychiatrie beds in the th en Hungary, what resulted 
in the foundation of the so called "adnex psychiatries" as well as in enactment of family care as 
a medical institution . 

Key word s: foundation of the "Alžbetínska univerzita" (Elisabethan University) in Bratislava 
- foundat ion of another psychiatrie department in Nitra - adnex psychiatry - family care in the 
then Hungary. 

Zusammenfassung 

In der dritten Fortsetzung der Geschichte ist die Gri.indung der "Alžbetínska univerzita" (Eli
sabethianische Universität) in Bratislava, ihr weiteres Schicksal, sowie die Auswirkung auf die 
bratislavaer neuro-psychiatrische Abteilung besprochen. Die langwierige Entstehung der näch
sten psychiatrischen Abteilung in der Slovakei, in Nitra, wärend der ungarischen Herrschaft und 
ihre stufenweise Vergrässerung wird beschrieben. Schliesslich wird diskutiert, wie man den Man
gel an psychiatrischen Betten im gewesenen Ungarn läsen wollte, was einerseits im Erbauen der 
sogenannten Adnex-Psychiatrien, anderseits in der Kodifikation der Familienpflege als Institution 
des Gesundheitswesén miindete. 

Sch I ii sse I wä rt e r : Griindung der "Alžbetínska univerzita" (Elisabethianische Universität) in 
Bratislava - Griindung der weiteren psychiatrischen Abteilung in Nitra - Adnexpsychiatrie - Fa
milienpflege in historischen Ungarn . 

Pe3JOMe 

B TpeTbeM npo~on~eHKH ~CTOp~~ nc~x~aTp~~ ~aeTCR onHcaHHe B03HHKHOBeHHR H 

~anbHel111mX cy~e6 EnH3aBeTHHcKoro yHHBepcl1TeTa B BpaTHcnaBe H oTpa~eHHe 3Toro Ha 

~eRTenbHoCTH nCHXHaTpWleCKoro oT~eneHHR B BpaTHcnaBe . .n;anee onHCbIBaeTCR ~nHTenb
Hbrl1 npo~ecc 06pa30BaHHR HOBoro nCHXHaTpaqeCKOrO oT~eneHHR B CnoBaKHH BpeMeH 

BeHrepCKol1 MOHapXKH - B r. HHTpa ; onHCbmaeTCR H npo~ecc ero nOCTeneHHoro paCIlIHpe

HHR. B KOH~e CTaTbH npHBO~RTCR ~HCKyCCHH, HMeBIlIHe MeCTo B 6bmllIel1 BeHrpKH o TOM, 

KaK pellI~Tb He~oCTaToK MeCT B nCHXHaTpaqeCKHX 60nbHH~ax. 3TH ~HCKyCCHH npHBenH ' 

HaKoHe~ KaK K 06pa30BaHHJO T. Ha3. a~HeKc-npHXHaTpHI1 , TaK H K y3aKoHeHHJO CeMel1HOrO 

nOne"lHTenbCTBa KaK Me~H~HHCKoro HHcTHTyTa. 

KnJO'IeBble cnoB a : OTKpbITHe EnH3aBeTHHCKoro yHHBepCHTeTa B BpaTHcnaBe - 06pa-

30BaHHe HOBOro nCHXHaTpH"IeCKOrO oT~eneHHR B r . HHTpa - a~HeKc-nCHXHaTpHR - CeMel1-

Hoe nOne'IHTenbCTBo B BeHrpHH. 

Bratislava sa dlhý čas uchádzala o zriadenie univerzity . Viacerí činitelia sa zasadzo
vali o to, aby tretia uhorská univerzita bola zriadená práve v Bratislave . Aj minister 
kultúry a školstva Trefort podal cisárovi 6. apríla 1880 podnet s odporúčaním, aby uni
verzita bola zriadená v Bratislave . Cisár s týmto návrhom súhlasil a dňa 15 . apríla 1880 
vydal otom svoje rozhodnutie. Trvalo však niekoľko desaťročí , kým napriek rozhod
nutiu došlo k realizácii univerzity a aj to viac-menej improvizovaným spôsobom. 
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Alžbetínska univerzita v Bratislave sa začala zriaďovať v roku 1913 a rokovalo sa 
najprv o tom, ako má byť umiestnená . Dr. Mandella a dr. Tóth vo svojej správe zasla
nej ministrovi školstva grófovi Zichymu 12. októbra 1912, riešila umiestnenie univerzi
ty , podrobne rozoberajú možnosti a uvádzajú aj rôzne alternatívy , kde by sa výstavba 
mohla uskutočniť. Predkladatelia najviac odporúčali výstavbu na pozemkoch za kalvá
riou pri Lamačskej ceste (približne v miestach, kde dnes stojí vysokoškolský internát). 
Posúdi li aj plán premeny štátnej nemocnice na kliniky. Podľa ich názoru sú však budo
vy nemocnice nevyhovujúce a nezodpovedajú moderným požiadavkám na univerzitnú 
nemocnicu . Odvolávajú sa aj na názory budapeštianskych univerzitných profesorov, 
ktorí tiež zaujali negatívne stanovisko k premene nemocnice na kliniky , lebo takéto 
riešenie by od začiatku ochromovalo činnosť lekárskej fakulty. Preto navrhovali vybu
dovať nové kliniky . 

K takejto výstavbe však nedošlo , pretože kým sa problém umiestnenia univerzity do
riešil, vypukla svetová vojna. Preto bolo rozhodnuté , že "predbežne" sa nové kliniky 
nepostavia , ale dočasne sa použijú objekty krajinskej nemocnice . Ani po tomto roz
hodnutí sa však nepodarilo lekársku fakultu hneď zriadiť. 

Dekan-rektor univerzity dr. Polner v príhovore na slávnostnej univerzitnej schôdzi 
30. septembra 1916, keď hodnotil priebeh školského roku 1915 - 1916, s ľútosťou kon
štatoval, že hoci profesori lekárskej fakulty boli už vymenovaní, nemohli začať svoj u 
činnosť . Predpokladali, že lekárska fakulta začne svoju činnosť na jeseň 1917. Odôvod
ňovali to tým , že sa už začala stavať budova spojujúca oba objekty nemocnice (t.j. po
sluchárenský trakt , ktorý mal spojiť psychiatrický pavilón s hlavnou nemocničnou bu
dovou). Toto riešenie považoval iba za dočasné a povedal: " ... aj to by bola veľká chy
ba, keby dočasné umiestnenie sa zmenilo na definitívne ... ". Možno k tomu s ľútosťou 
poznamenať , že jeho obava sa splnila a dočasné umiestnenie lekárskej fakulty sa stalo 
definitívnym až do dnešných dní. 

Na slávnostnom univerzitnom zhromaždení 18. septembra 1917 dekan-rektor univer
zity dr. Zoltán Kérészy uviedol , že lekárska a filozofická fakulta ešte nezačala svoju 
činnosť ani v školskom roku 1916 - 1917 a že bude možné otvoriť ich v januári 1918. 
V skutočnosti vyučovanie na lekárskej fakulte sa začalo až v školskom roku 1918 -1919, 
a to iba pre klinické ročníky , pretože chýbali teoretické ústavy . 

Prvým prednostom neurologicko-psychiatrickej kliniky bol vymenovaný 3. apríla 
1918 Camillo Reuter. Narodil sa ll. februára 1874 v Resicabányi . V roku 1901 bol pro
movaný v Budapešti a 13 rokov pracoval ako asistent na psychiatrickej klinike v Buda
pešti . Z neurológie a psychiatrie sa habilitoval v roku 1917, v roku 1918 ho menovali 
za riadneho profesora na Alžbetínskej univerzite v Bratislave , kde pôsobil až do pre
vzatia univerzity československou vládou 22. septembra 1919. Alžbetínsku univerzitu 
potom prechodne premiestnili do Budapešti a definitívne do Pécsu , kde pôsobil aj pro
fesor Reuter. 

Zriadením lekárskej fakulty bol psychiatrický pavilón značne oklieštený. Celé do 
dvora vybiehajúce krídlo bolo od neho odčlenené v prospech niektorých ústavov uni
verzity (ústavu farmakológie a súdneho lekárstva). Tiež po pripojení posluchárenského 
traktu musela sa urobiť prestavba vchodovatým odpadli psychiatrii ďalšie miestnosti . 
V dôsledku týchto zmien sa počet lôžok znížil na 119. S týmto lôžkovým fondom pre
beral bratislavskú neurologicko-psychiatrickú kliniku prof. Zdenek Mysliveček dňa 
22. septembra 1919. 

vývoj druhého psychiatrického oddelenia na Slovensku bol oveľa zdfhavejší. Nit
riansky župný výbor dňa 9. novembra 1824 rozhodol, že založí nemocnicu pre cho-
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romyseľných a venericky chorých Nitrianskej župy. Mal na to poslúžii výnos z verejnej 
zbierky . Prostriedky na tento cieľ sa zbierali 4 roky . Keď už hol zozhieraný taký ohnos. 
ktorý mohol zabezpeči i prevádzku nemocnice , otvori li dňa IO . mája IX2X 12-posteľovú 
nemocnicu dočasne v Chtelnici. Nemocnicu vi~dol felčiar Daniel Fakla . 

Neskôr získali v Nitre na konci Párovskej ulice hostinec " K slncu" , ktorý adaptovali 
a 1. novembra 1834 premiestnili župnú nemocnicu z Chtelnice do Nitry . Nemocnica 
mala 60 lôžok . K rozšíreniu nemocnice došlo až roku 1874, kedy postavili novú budovu 
s kapacitou 50 postelí. Podľa správ a výkazov o pacientoch z týchto rokov. pre psychic
ky chorých slúžilo asi 12 postelí, v neskorších rokoch do 20 postelí. 
Nemocničná budova nevyhovovala ani umiestnením. ani vyhavením . Preto hlavný 

župný le kár dr. József Chrenóczy-Nagy a riaditeľ nemocnice dr. Károly Thuróczy na
vrhli v roku 1881 vybudovať novú nemocnicu na vhodnejšom mieste . Tomuto návrhu 
sa však postavilo do cesty viacero prekážok . Preto stavba novej nemocnice sa začala 
až 10. novembra 1892, dokončili ju v máji 1894 a mala 140 lôžok . Novú nemocnicu 
dali do prevádzky 2. júla 1894. 

Strava pre pacientov v novej nemocnici sa spočiatku vydávala ako predtým v starej 
nemocnici a až po príchode sestier v druhej polovici roku 1894 prešlo aj stravovanie 
do vlastnej réžie. Je veľmi pravdepodobné, že kvalita i kvantita stravy dodávanej pod
nikateľom nebola napriek zmluve na mimoriadnej výške. Inak by sotva bol mohol pod
nikateľ Samuel Altmann , ktorý dodával stravu v roku 189 1, spustiť z ceny 14 '}Io a do
dávateľ stravy v roku 1892 Herman Weisz zľaviť z ceny 5 % . Podľa výkazu z roku IX91 
rozlišovali stravu plnú, polovičnú, tretinovú. štvrtinovú a prázdnu v odstupňovanej ce
ne 22 , 19 , 16, l3 a 5 grajciarov . 

Nová nemocnica pozostávala zo všeobecného pavilónu, infekčného pavilónu. psy
chiatrického pavilónu a z hospodárskych budov. Psychiatrický pavilón mal dve krídla 
(vľavo ženy , vpravo muži) . V každom pavilóne bola IO-posteľová izba. I ošetrovateľská 
izba , chodba, ktorá slúžila aj za dennú miestnosť, kúpeľňu a záchod . Pri východe do 
ohradených záhrad bolo krídlo so 6 celami . Záhrady boli ohradené vysokým múrom. 
Celkove mala teda psychiatria 26 lôžok . 

Takéto malé oddelenie nestačilo pre potreby župy . Podľa súpisu duševne chorých 
bolo v roku 1894 v Nitrianskej župe 604 duševne chorých, pričom jeden psychicky chorý 
pripadal na 656 obyvateľov. Psychiatrické oddelenie bolo značne preťažené . Vyplýva 
to z výročných správ ; stav na konci roku 1895 bol 30 pacientov, na konci rokov 1896 
a 1897 stav 32 pacientov , t.j. 123 %. 

Nemocnica bola monoprimariátom . Riaditeľom nemocnice bol dr. František Birin
ger , ktorý súčasne zastával aj funkciu primára. Ďalej tu pracoval jeden sekundár a od 
januára 1895 bolo zriadené druhé sekundárske miesto. 

Nedostatok psychiatrických lôžok viedol k úvahám o možnostiach riešenia, a to roz
šírením jestvujúceho oddelenia . Dr . Thuróczy , vtedajší župný lekár, získal pre túto 
myšlienku prednostu zdravotného oddelenia Ministerstva vnútra dr. Kornela Chyzera. 
Z Budapešti bol pozvaný do Nitry riaditeľ psychiatrického ústavu v Lipótmezo dr. Gyu
la Niedermann, aby sa vyjadri l o účelnosti žiadanej výstavby. Dr. Niedermann sa podľa 
riaditeľa dr. Biringera vyslovoval "veľmi lichotivo" o nemocnici - nielen o jej polohe, 
ktorú nazval klimatickou, ale aj o zariadení, ošetrovaní pacientov a liečení a odporuči l , 
aby doterajšie pozorovacie psychiatrické oddelenie bolo prestavané na 120-lôžkové 
psychiatrické oddelenie . 

Nato sa uskutočnili štúdie o spôsobe prestavby a 28. mája 1896 župn ý výbor schválil 
projekt prestavby . Prestavbu urobili prístavbou k obom krídlam a zvýšením o poscho-
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die , čím sa v roku 1898 zväčšilo psychiatrické oddelenie na 124 lôžok . Nemocnica však 
naďalej ostala monoprimariátom a psychiatria bola bez odborného vedenia . Ani po ro
ku 1903 , kedy sa zriadil druhý nemocničný primariát , nebola psychiatria osamostatne
ná. Riaditeľ nemocnice dr. Biringer prevzal oddelenie chirurgické, pôrodnícke a vene
rologické , a druhý primár dr. Teodor Babó viedol oddelenie interné, infekčné a psy
chiatrické . Riaditeľ nemocnice dr. Biringer prejavoval však aj po tomto rozdelení 
nemocnice na dva primariáty živý záujem o osud psychiatrie a zasahoval do jej ďalšieho 
rozvoja , čo sa jasne prejavilo o niekoľko rokov neskoršie v súvislosti so zriaďovaním 
rodinnej opatery. 

Psychiatrické oddelenie malo v rámci príslušného primariátu akúsi samostatnosť iba 
v tom , že malo systemizované jedno sekundárske miesto , ktoré na rozdiel od iných ta
kýchto miest bolo s plným zaopatrením. Sekundár psychiatrického oddelenia vystupo
val ako samostatný činiteľ aj v tom , že podával osobitné výkazy v ročenkách nemocni
ce. 

Personál psychiatrického oddelenia pozostával v prvom roku zo 6 ošetrovateľov na 
mužskom oddelení, 4 civilných a 2 rádových ošetrovateliek na ženskom oddelení a jed
nej vrchnej sestry, ktorou bola rádová sestra. Neskoršie sa počet personálu zvýšil na 
7 ošetrovateľov, 5 civilných a 2 rádové sestry a l vrchnú sestru. Podľa nemocničných 

' ročných výkazov možno uzatvárať , že personál nebol stabilný a často sa menil. Niektorí 
odchádzali na vlastnú žiadosť (napr. už počas prvého roku 5 mužova 5 žien), iní boli 
prepustení ako nespôsobilí pre službu na psychiatrii , alebo pre zlé zaobchádzanie s pa
cientmi (skoro každý rok dvaja ošetrovatelia). Zdá sa, že sekundárny lekár vedúci psy
chiatriu, viedol oddelenie pevnou rukou a dbal na to, aby nedochádzalo k surovým zá
sahom personálu voči pacientom. 

O starostlivosti o pacientov na oddelení je pomerne málo správ a z výročných správ 
možno urobiť len veľmi nedostatočnú rekonštrukciu. Liečebná starostlivosť zrejme 
v znamení expektatívnej medicíny , bez aktívnejšieho zásahu . Podávali sa niektoré se
datíva , ako napr. kálium bromaturn, hyosciamín, skúšala sa liečba su lfona lom a pod. 
Za zmienku stojí referát dr. Tivadara (Teodora) Babóa "O liečivom vplyve erysipelu 
na chronické zápaly" v ročenke spo ločnosti lekárov, lekárnikov a prírodovedcov Nit
rianskej župy za roky 1895 - 1896. V uvedenom článku autor opisuje vlastný prípad 
l3-ročného chlapca s paraparézou dolných končatín po úraze, ktorý sa vyliečil pri ery
sipele tváre . K tomu cituje údaje iných autorovo vyliečení rozličných onemocne ní , 
vrátane nervových a psychických , pri horúčnatých onemocneniach. Predpokladá, že 
pri psychických chorobách vyliečených horúčnatým onemocnením dochádza k ovplyv
neniu splodín chronických procesov prebiehajúcich v mozgu . 

Z ročeniek sa nedá vyčítať , do akej miery sa používali na oddelení obmedzovacie 
prostriedky . Uvedené sú iba dve sieťové postele, iné obmedzovacie zariadenia, najmä 
v podobe rôznych dlhodobých kúpeľov ("Deckbad"), ktoré boli na Západe obľúbené, 
na nitrianskom oddelení nemali. Nepokojných pacientov l/miestňovali v celách . Pokoj
ných pacientov zamestnávali v nemocničnom záhradníctve a hospodárstve , v kuchyni , 
práčovni , pri oprave bielizne a pri ručných prácach . Niektorí pacienti mali povolené 
vychádzky do mesta v sprievode ošetrovateľa . Usporadúvali sa aj rôzne domáce sláv
nosti, na Vianoce s lávnosť spojená s nádielkou. Inak boli pacienti odkázaní na dvorec 
ohradený vysokým múrom . 

Pri vývoji nitrianskej psychiatrie treba sa aspoň stručne zmieniť o vzniku rodinnej 
opatery, ktorá neskoršie zohrala pomerne významnú retardačnú úlohu v' slovenskom 
psychiatrickom ústavníctve. 

412 



M. TURČEK! DEJINY PSYCHIATRIE NA SLOVENSKU -II. a III. ČASŤ 

Nedostatok psychiatrických lôžok viedol psychiatrov a úradných činiteľov v Uhorsku 
k hľadaniu takého riešenia, ktoré by sa dalo rýchlo realizovať pri minimálnom zaťažení 
štátneho rozpočtu. Jedno riešenie sa naskytlo v podobe zriaďovania psychiatrických od
delení župných nemocníc. Pôvodná myšlienka zriaďovať pozorovacie psychiatrické od
delenia v mestách, ako to presadzoval Griesinger , bola zdeformovaná a prispôsobená 
uhorským potrebám. V nemocniciach sa zriaďovali malé oddelenia bez odborného ve
denia , tzv. adnex-psychiatrie , ktoré vôbec nemali funkciu pozorovacích oddelení , ale 
slúžili na dlhodobé , resp. trvalé umiestnenie psychicky chorých . 

Zriadenie takéhoto oddelenia bolo pre štát výhodné , pretože budovu postavila a od
delenie vybavila župa, čím sa ušetrili investície zo strany štátu. Župy zase pomerne 
ochotne budovali takéto oddelenia, lebo štát potom platil za pacientov ošetrovacie po
platky v plnej výške ako na inom nemocničnom oddelení. Pritom náklady na psychicky 
chorých boli podstatne nižšie. Názory odborníkov na tieto "adnex-psychiatrie" sa dosť 
značne rozchádzali . Väčšinou sa zdôrazňovala životaneschopnosť malých oddelení, tie
to bez odborného vedenia živorili a na ich úkor prosperovali iné nemocničné oddelenia . 
Iba malý počet odborníkov takéto riešenie schvaľoval. 

Druhým riešením ťaživej situácie bolo vysúvanie pacientov mimo nemocnice, do 
vlastných alebo cudzích rodín , pri štátnej podpore týmto rodinám. Hovorilo sa o tzv. 
homo- alebo heterofamiliárnej opatere . Aj o tejto forme riešenia sa mienky odborní
kov dosť rozchádzali . Potreba riešiť neutešenú situáciu psychiatrickej lôžkovej starostli
vosti viedla k štúdiu zahraničnej literatúry a k študijným cestám do zahraničia. Jednu 
takúto cestu podnikli v roku 1896 dr. Niedermann, kráľovský radca a riaditeľ psychiat
rického ústavu v Lipótmezó, a dr. Chyzer, ministerský radca a prednosta zdravotnícke
ho oddelenia Ministerstva vnútra . V uvedenom roku navštívili rakúske, nemecké, švaj
čiarske, holandské , belgické a francúzske zariadenia. V závere správy o študijnej ceste 
odporúčajú zavedenie niektorého typu kolonizácie pacientov v Uhorsku . 
Podľa navštívených zariadení rozdeľovali kolonizáciu na štyri typy: 
1. Ústav je umiestnený na veľkostatku, kde zamestnávajú pacientov. Ako príklad 

uvádzajú Alt-Scherbitz, alebo Dobrany. 
2. Ústav má zvláštnu filiálku, kde sa pacienti zamestnávajú v poľnohospodárstve. 
3. Gheel a podobné rodinné opatery . 
4. Tiež podľa príkladu Gheelu umiestnenie pacientov v rodinách , napr. Dalldorf 

a Herzberge . 
Aj Pándy, ktorý podrobne preštudoval ústavnícku literatúru a precestoval väčšiu časť 

Európy, vo svojej obsažnej správe o psychiatrickej starostlivosti v zahraničí a Uhorsku 
sa zaoberá okrem iného tiež otázkou rodinnej opatery. I keď zaujíma k niektorým čas
tiam problematiky rodinnej opatery pomerne kritické stanovisko , v podstate odporúčal 
zriadenie rodinnej opatery v Uhorsku. Žiadal však, aby sa nešlo cestou neodborne ve
dených zariadení , ako sa stalo v prípade adnex-psychiatrie , ale aby rodinná opatera 
bola odborne vedená. 

Na I. krajinskej konferencii psychiatrov v roku 1900 Oláh a Pándy odporúčali zriade
nie rodinnej opatery . Na konferencii v diskusnom príspevku prof. Laufenauer uviedol, 
že pred 24 rokmi sám odporúčal kolónie, ale odvtedy z tejto teórie vytriezvel, lebo 
"kým nie sú na jednotlivých miestach krajiny väčšie uzatvorené zariadenia, dovtedy 
o kolóniách nemôže byť ani reči". 

Bol vypracovaný návrh na vybudovanie ústavu koloniálneho typu za 2 milióny zla
tých. Minister financií však túto investíciu oddialil. Preto napokon pristúpili aj v Uhor
sku k riešeniu nedostatku lôžok zriadením rodinnej opatery podľa Gheelskeho typu. 
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Prvá takáto rodinná opatera v Uhorsku bola zriadená v roku 1905 v Diesäszentmár
tone v Sedmohradsku , druhá v roku 1906 v Nagydisznóde pri Sibíni , ďalšia 1. augusta 
1907 v Balassagyarmate a konečne 2. novembra 1907 v Nitre. 

Vládnym nariadením Č. 143903 z roku 1908 bola rodinná opatera zaradená medzi 
zdravotnícke inštitúcie. Tým sa zača la nová kapitola dejín psychiatrie na Slovensku. 

Do redakcie prišlo dňa : 26. 4. 1991 

SPRÁVY 

PROBLEMATICE KOURENf venovala 
Americká lékafská společnost celé 12. číslo 
svého časopisu J Am Med As . Z neho a z fady 
dalších pfíspevku , publikovaných v roce 1990, 
Ize shrnout poznatky o koufe ní (pfedevším 
v USA) takto: 

Boj proti tabakismu organizuje SZO, která 
každý rok vyhlašuje Den bez tabáku , vždy pod 
určitým heslem: 31. 5. 1990 Vyrustejme bez ta
báku , 1991 Nekoufit na vefejnosti a ve vefej
ných dopravních prostfedcích, 1992 Nekoufit 
na pracovišti, 1993 Zdravotnické služby a per
sonál proti koufení, a další témata , která jsou 
stanovena až do roku J 997 (Gunby). 

K 31.12. ] 989 pusobily ruzné společnosti , 
bojující proti tabakismu, ve 47 z 50 státu USA 
včetne Columbia-districtu. Nemají je dosud 
!-Iavaj, Kentucky, Mississippi a Jižní Karolina . 
Z nich se 44 zamefilo na prevenci koufení, 
3 i na chronické nemoci související s koufením . 
Vznikaly vletech 1963 - 1986, hlavne pak po 
roce 1984. Sdružují profesionály , pfedstavitele 
obcí a ruzných vefejných i náboženských orga
nizací . 

Akce pofádané v boji proti koufení je nutné 
pfizpusobit té sociální vrstve , kterou chceme 
ovlivnit. Dickinson uvádí , že relativne dobrých 
výsledku dosáhli u stfedních a vyšších socio
-ekonomických vrstev, naproti tomu u nižších 
vrsteva u černoch u byly výsledky problematic
ké . Projevilo se to i v dotazníkové akci na vy-
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braném vzorku 4350 osob z 20 komunit : čím 
starší respondenti byli dotazováni a čím vyšší 
meli vzdelání , tím víc byli pfesvedčeni , že kou
fení škodí a že se u nich sníží riziko následných 
onemocnení, pfestanou-li koufit. Nejhufe vy
šly výsledky dotazníku u osob vekové skupiny 
55 - 64 let se základním vzdeláním (až o 20 % 
horší výsledky než v pfedchozí skupine). Still
mann zjistil, že akce , uspofádaná ve velké 
mestské aglomeraci , vedIa k poklesu koufení 
025 %, a to pfedevším v koufení na vefejnosti 
a v množství vykoufených cigaret. Všeobecne 
se ukázalo , že tyto kampane mají za následek 
spíš pokles kvantity koufení než úplnou zásta
vu (Gottlieb). Nejméne se pokles koufení pro
jevil v ruzných čekárnách . Všude byl pokles ob
jektivne ovefován mefením koncentrace koufe 
v ovzduší. 

Rozdíly se projeN,ují i podle rasy , stáfí a po
hlaví. Bai (Kalifornie) zjisti l od r. 1988 , že kou
fí necelá 1/4 obyvatel: muži v 24 ,6 - 26 %, ženy 
asijského puvodu v 14,7 %, belošky a černošky 
po 24 %. Kampaň proti koufení vedIa k pokle
su návyku u mužu , ne však u žen. I když podle 
Sullivana klesl v USA za posledních 25 let po
čet kufáku skoro o 50 % a od roku 1973 klesá 
i počet cigaret na J osobu , nejvetším problé
mem zustává koufení adolescentu, žen a men
šin . U detí se šífí koufení do stále mladších roč
níku (dnes začínají podle Blochové americké 
deti koufit asi kolem 12 1/2 roku) . Deti a ado-


