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Škodlivé následky nadmerného pitia alkoholu sú známe už od nepamäti. 
Vzhľadom na to, že pijanstvo považovali len za zvrhlosť, a nie za chorobu, 
ustanovili rôzne zákonité predpisy na obmedzovanie pitia (ako boli napr. 
Lykurgove zákony v starovekej Sparte a iné). Až v minulom storočí sa dos
pelo k presvedčeniu, že alkoholizmus je nemoc, ktorú treba liečiť. Alkoholi
kov začali dávať na liečenie do psychiatrických ústavov medzi iných dušev
ne chorých. Tento spôsob liečenia sa však ukázal nevhodným a tak koncom 
minulého storočia sa prikročilo k zriaďovaniu osobitných ústavov na liečenie 
alkoholizmu. Početne najviac takýchto ústavov malo predvojnové Nemecko, 
krásne výsledky v liečení dosiahli najmä vo Švajčiarsku, Švédsku a Nórsku. 

Na území Československa bol prvý ústav pre liečenie alkoholikov zriade
ný r. 1909 vo Veľkých Kunčiciach pod Radhošťom na Morave, avšak za prvej 
svetovej vojny ho zlikvidovali. Tento ústav viedol Bedrich Konárik. Po voj
ne, r. 1923 založili nový ústav v Tuchlove pri Tepliciach-Šanove, opäť pod 
vedením B. Konárika. Problémy alkoholizmu však vyžadovali, aby sa aj na 
Slovensku zriadil ústav na liečenie alkoholizmu, čo sa Krajinskému Ú stre
diu Abstinentného sväzu v Bratislave, pri výdatnej finančnej pomoci od 
Krajinského výboru Slovenskej krajiny roku 1937 aj podarilo a tak vznikla 
Abstinentná liečebňa v Istebnom nad Oravou. Poverili ma vedením ústavu 
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a ešte dnes, ako bývalý riaditeľ ústavu vďačne spomínam na kolegu Konári
ka, ktorý nám ochotne pomáhal pri zriaďovaní a organizovaní našej liečeb
ne. 

Liečenie alkoholikov je ťažkou, vyčerpávajúcou prácou, no keď si spome
niem na úprimné slová vďaky niektorých mojich pacientov a ich mamičiek 
alebo manželiek a najmä na úprimnú radosť uzdravených pacientov nad 
tým, že môžu začať nový, radostnejší život a že sa môžu znovu zaradiť do 
ľudskej spoločnosti ako jej poctivo pracujúci členovia, tak zabúdam na všet
ky ťažkosti, lebo mám pocit, že tá práca bola krásna a užitočná. Krásna, le
bo ju viedol cit lásky k trpiacim spoluobčanom. 

Od roku 1937 nastali rôzne zmeny vo verejnom živote, ale choroba alko
holizmu sa nezmenila a nesmie zaniknúť ani cit lásky, potrebný pri jej 
liečení, lebo len tak sa môže pomôcť pacientom - nešťastníkom, i keď si ne
šťastie veľmi často zapríčinili sami nerozumným spôsobom života. S rados
ťou spomínam na prácu vykonanú na tomto poli, a preto rád oboznamujem 
čitateľov s činnosťou Abstinentnej liečebne. 

Obec Istebné nad Oravou leží v tichej, krásou prírody obdarenej dolinke, 
ústiacej na rieku Oravu, vo výške 470 m nad morom. Roku 1937 mala obec 
okolo 400 obyvateľov. A v tom 555-ročnom jubilejnom roku svojho založenia 
zrušila obec krčmu. 

Ústav bol zriadený v budove bývalého zemianskeho kaštieľa rodiny Csil
laghyovskej. Kaštieľ s priľahlými pozemkami zakúpili zo subvencie Krajin
ského výboru v Bratislave. Abstinentná liečebňa pozostávala z týchto častí: 
1. hlavná budova, 2. hospodárske objekty, 3. hospodársky dvor, 4. kuchyn
ská záhrada, 5. park, 6. ovocná záhrada, 7. ihličnatý les, 8. oráčina a 9. rú
banisko, ktoré potok oddeľuje od ostatných pozemkov. Celková výmera lie
čebne bola vyše 8 ha. 

V suteréne hlavnej budovy bola kuchyňa, špajza, komora a pivnica. Na 
prízemí bola kancelária, jedáleň, spoločenská izba s biliardom, klavírom, rá
diom, nehazardnými spoločenskými hrami, ďalej čitáreň s knižnicou a den
nou tlačou, miestnosť pre vodoliečbu, byt maséra a na širokej chodbe stolný 
tenis. Na poschodí 3 veľké a 3 menšie spálne pre pacientov (22 lôžok), spo
ločná umyváreň a byt riaditeľa. V hospodárskych budovách bola ďalšia spál
ňa pre pacientov, byt záhradníka, stolársko-zámočnícka dielňa, sklady, dre
várne atď. V parku cez leto sa mohlo oddychovať a ležať na lehátkach a ma
li sme aj volejbalové ihrisko. Celý pozemok bol ohradený drôteným plotom. 
Veľkým nedostatkom bolo, že ústav bol bez elektrického svetla (prúd do ob
ce zaviedli až r. 1939, keď ústav už likvidovali), bez normálneho vodovodu 
a teda aj bez ústredného kúrenia. Pre vodoliečbu a na umývania sa čerpala 
voda ručne do domáceho vodovodu, ale pitná voda sa donášala zo studne od 
susedov. Liečebňa bola oficiálne otvorená 2. novembra 1937. Po dvojročnej 

28 



E. KRAUS / LIEČENIE ALKOHOLIZMU V ABSTINENTNEJ 
LIEČEBNI V ISTEBNOM NAD ORAVOU 

existencii však nastala situácia, že ústav nemal kto subvencovať a v dôsled
ku toho musel ukončiť svoju činnosť, ktorá sa začala tak sľubne rozvíjať. 

Personálne obsadenie: 
Ústav viedol riaditeľ, ktorý robil aj psychoterapiu. Ústav mal zmluvného 

lekára, dr. V. Fábryho z Dolného Kubína. Lekár prichádzal do ústavu aspoň 
raz mesačne, okrem prípadných súrnych prípadov, resp. nový pacient išiel 
k nemu na vyšetrenie. Spolupráca riaditeľa s ústavným lekárom bola vždy 
veľmi dobrá, ináč by ani chod ústavu nebol možný. Pre vodoliečbu bol 
v ústave masér. Jeho manželka bola ústavnou kuchárkou. Záhradnícke 
a poľné práce robil ústavný záhradník. Jeho manželka mala na starosti pra
nie bielizne pre ústav a pre pacientov. Okrem toho boli v ústave zamestna
né dve ženské sily na kuchynské práce a upratovanie. Keď sme potrebovali 
ešte ďalšiu pomoc, vždy sme ju našli za bežnú odmenu medzi obyvateľmi ob
ce. V tejto súvislosti treba s vďakou kvitovať ochotu a lásku miestneho oby
vateľstva v Istebnom, ktorú prejavili k nášmu ústavu. 

Náhrada trov na liečenie: 
Pacienti mali platiť denný poplatok Kč 28. V tejto sume bolo započítané 

ubytovanie, päťkrát denne výdatná strava a liečenie. Za prvú lekársku pre
hliadku sa platilo Kč 30, za ďalšie po Kč 10. Vedeniu ústavu dalo hodne ná
mahy, aby sa od jednotlivých nemocenských poisťovní získali príspevky na 
denný poplatok za pacientov. Každý prípad sa musel osobitne vykorešpon
dovať a tak sa docielilo, že Nemocenská Poisťovňa Súkromných Úradníkov 
uhradila plnú taxu Kčs 28. Liečebný fond verejných zamestnancov Kč 25, 
Kňazská nemocenská poisťovňa tiež Kč 25 a Okresná nemocenská poisťovňa 
Kč 12 na deň, pravda maximálne po obdobie 3 mesiacov. To znamená, že 
pacient, resp. ich rodiny museli platiť časť poplatkov zo svojho. Bolo to nes
pravodlivé pre sociálne slabú vrstvu občianstva a pre robotníkov. V Tuchlo
ve tomu čiastočne odpomohli tým, že sa zriadili nadačné miesta Ministerst
va verejného zdravotníctva pre sociálne slabých pacientov. Pre náš ústav 
síce Ministerstvo verej. zdravotníctva tiež prisľúbilo zriadiť podobné na
dačné miesta, ale k realizácii nedošlo. Krajinské ústredie Abstinentného 
sväzu v Bratislave síce povoľovalo v niektorých prípadoch zľavu, pravda, 
týmto sa nedala odčiniť krivda, ktorou trpeli sociálne slabší. 

Zo subvencie Krajinského úradu v Bratislave r. 1937 v sume Kč 500.000 
sa zaplatilo za nemovitosti 330.000 korún okrem zariadenia. Ministerstvo 
zdravotníctva v Prahe udelilo ústavu na rok 1937 subvenciu vo výške 
20.000 Kčs. Vyúčtovanie subvencií urobilo Ústredie v Bratislave. Liečebňu 
o uzavretí a schválení iba dodatočne vyrozumeli. O vyúčtovaní subvencie 
Krajinského výboru v Bratislave za rok 1938 (Kčs 60.000) nedostala lie-
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čebňa od bratislavského Ústredia nijaké vyrozumenie, ako sa to konštatova
lo aj v zápisnici z 30. 3. 1939 o úradnej revízii. Tento postup robil vedeniu 
ústavu dosť starostí, a keď sa ku tomu pridalo aj to, že výbor Ústredia 
v Bratislave uvažoval aj o spravovaní a vedení Abstinentnej liečebne podľa 
metód a nákladov platných pre sirotince, netreba zdôrazniť, že išlo o mnoho 
závažných a v podstate zbytočných problémov. 

Všeobecne o liečení: 
V ústave bol zavedený domáci, stravný a liečebný poriadok. Predpisy 

ústavného poriadku musel každý pacient svedomito dodržiavať. Liečenie 
malo trvať aspoň 6 mesiacov. 

Vstupom pacienta do ústavu sa začala preňho povinnosť úplnej abstinen
cie. Abstinentnú životosprávu musel dodržiavať počas celého času liečenia 
a pochopiteľne, ak chcel zostať zdravým, aj po odchode z ústavu. Pre ne
mocného alkoholika i po vyliečení nie je možná tzv. striedmosť v pití. Po
stihnutý musí zostať úplným abstinentom po celý život, lebo ináč sa stane 
recidivistom. 

Nadmerné pitie alkoholu spôsobuje rôzne organické choroby, a preto kaž
dý nový pacient musel byť vyšetrený ústavným lekárom ešte pred započa
tím vodoliečby a pracovnej terapie. Pacienti s nákazlivou nemocou nemohli 
byť v ústave liečení. Po vyšetrení určil ústavný lekár spôsob hydroterapie 
a pracovnej terapie, eventuálne predpísal potrebnú diétu. Pomerne často sa 
vyskytlo, že pacient musel používať aj niektoré medikamenty, treba však 
zdôrazniť, že nie na liečenie alkoholizmu, ale na liečenie organických cho
rôb. My sme v Istebnom nepoužívali na liečenie alkoholizmu nijaké medika
menty. 

N a viacerých miestach sa robili a robia pokusy liečenia alkoholikov hyp
nózou. Do ústavu som raz dostal list nasledovného znenia: "Môj syn bol na 
klinike X. Zásadou liečenia bola hypnóza, sugescia a okrem toho medika
menty. Syn po liečení jeden mesiac nepil alkohol, ale teraz znovu začína 
navštevovať krčmy a ešte zúrivejšie pije ... " Tomuto som sa ani nečudoval. 
Alkoholizmus je predsa duševná nemoc a na jej vyliečenie je potrebné spev
ňovať charakterové vlastnosti pacienta, aby vedel pijanskej vášni odolávať. 
Keby hypnotizér mal len jediného pacienta, ktorého by stále mohol sledovať, 
tak by pacientovi daný zákaz pitia alkoholu mohol mať aj trvalejší účinok. 
Hypnotizér má však viacerých pacientov, nemôže sa jednému intenzívne ve
novať, účinok hypnotického rozkazu slabne, až úplne zmizne. A keďže sa pa
cient sám pitia alkoholu nezriekol, začne piť znovu. 

V ústave v Istebnom sa teda na liečenie alkoholizmu nepoužívali ani lie
ky, ani hypnóza. Naproti tomu sa používala hydroterapia, pracovná terapia 
a psychoterapia. 
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Vodoliečba (hydroterapia): 
Vodoliečba je vhodná pre každého, až na výnimky, keď na základe le

kárskeho vyšetrenia sa buď čiastočne, alebo vôbec nemohla používať. Vodo
liečba v našom ústave bola rozdelená na dva dni. Jeden deň dostal pacient 
masáž a po nej sprchu alebo postriekanie tela, na druhý deň balenie do mo
krej studenej plachty a za tým teplý, postupne ochladzovaný kúpeľ, pričom 
sa dávala aj vodná masáž. Vodoliečbu, ako sme už spomenuli, vykonával 
masér podľa pokynov ústavného lekára. 

Pracovná terapia: 
Alkoholizmus veľmi zhubne účinkuje na pracovnú morálku nemocného. 

Alkoholik progresívne upadá do takej duševnej letargie, v ktorej ho neteší 
nijaká práca, či už fyzická, alebo duševná, zanedbáva ju a najradšej by si 
zvolil povolanie platenej nezamestnanosti. Pacienta treba z tejto nepro
duktívnej letargie prebudiť a vštepiť mu zase chuť do práce. To možno naj
lepšie dosiahnuť zdravou a premysienou pracovnou terapiou, keď pacient 
vidí alebo pocíti výsledok vykonanej práce. Robenie chodníkov v parku, po 
ktorých sa potom pacient prechádza, upravovanie ihriska, na ktorom sa pa
cienti hrajú a športujú, ošetrovanie kvetov, z ktorých si mohol pacient aj od
trhnúť na ozdobenie izby, pestovanie zeleniny, ktorú pacient skonzumuje, 
atď., to všetko sú práce, ktorých výsledok pacienti v krátkom čase mohli vi
dieť a pocítiť. A tak začínali pociťovať zo svojej činnosti radosť a práca ich 
začala tešiť. Pravda, pracovná terapia musí byť rozumne organizovaná, aby 
pacient nemal dojem, že pracovná terapia je iba preto, aby tým ústav ušetril 
pracovné sily, a nie pre zlepšovanie jeho zdravotného stavu. Vzhľadom na 
dosť veľký park, záhrady, les a polia, bolo v Istebnom nad Oravou dosť mož
ností na rozmanitú pracovnú terapiu. Sem by sme mohli zahrnúť aj ranný 
telocvik, športy, turistiku, v lete kúpanie v rieke Orave, v zime sánkovanie 
a lyžovanie atď. 

Psychoterapia: 
Hlavnou liečbou alkoholizmu však ostáva psychoterapia. Pokiaľ vodolieč

ba a pracovná terapia sú v svojej organizácii predsa len viac-menej šablóno
vité, psychoterapia má bohatšie možnosti individualizácie. Príčina vzniku 
alkoholizmu je takmer u každého alkoholika iná, a preto ani nemožno na 
každého alkoholika vplývať tým istým spôsobom. Predovšetkým je potrebné 
zistiť všetky okolnosti a mechanizmy vzniku a rozvoja alkoholizmu u pa
cienta, jeho domáce pomery od detstva, eventuálne duševné otrasy, návyky 
atď., a to do všetkých podrobností, resp. aj u pacientovej rodiny (rodinná 
anamnéza), pričom sa, pravda, vyžaduje najprísnejšia taktnosť a diskrét-
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nosť. Niekedy je to dosť ťažké, veď nemocní alkoholici sú nedôverčiví a na 
liečenie odchádzajú často s tvrdením, že nie preto prišli do ústavu lebo píja
li, ale preto, lebo jeden bol nervózny, druhému vraj lekár odporučil pokoj, 
ďalší tvrdí, že len raz si viac vypil a vtedy niečo vyviedol - avšak alkoholi
kom nie je. Bolo by nesprávne povedať pacientovi hneď po príchode, že túto 
všeobecnú pieseň poznáme, ale ešte väčšou chybou by bolo ponechať pacien
ta aj neskoršie v domnení, že sme jeho rečiam uverili. 

Psychoterapia sa robí aj hromadne, napr. prednáškami. Takéto prednáš
ky sa konali v Istebnom dva- až trikrát mesačne. Najdôležitejšou a najúčin
nejšou však bola individuálna psychoterapia. Podrobne sa o nej nemôžeme 
rozpísať vzhľadom na krátkosť nášho príspevku. 

Metódy liečby alkoholizmu sú rôzne, ale cieľ musí byť jeden: odstrániť 
poruchu duševného stavu a začleniť pacienta znovu do radu energických, 
duševne vyrovnaných a kultúrneho života schopných ľudí. Pacientova vôľa 
musí byť posilňovaná na potlačenie alkoholickej vášne a v pacientovi treba 
vzbudiť dôveru k svojmu okoliu, najmä však dôveru v seba samého. Tu opa
kujem slová Bosshardta, bývalého predsedu liečebne Ellikon vo Švajčiarsku: 
"Hlavné ťažisko činnosti v alkoholickej liečebni má spočívať v tomto: S lás
kou a trpezlivosťou si získať dôveru nemocného a poúčaním ho doviesť 
k presvedčeniu, že cez celý život musí zostať abstinentom. Jedno slovo, je
den pohľad, jeden stisk ruky v správnom okamihu, môžu byť rozhodujúce. 
Tu nemožno použiť nijakú teologickú, ani lekársku, ani pedagogickú šab
lónu." 

Áno, opakujem, láska a trpezlivosť sú nadovšetko potrebné pri liečení al
koholizmu. 
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