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VPLYV OSOBNOSTI PROFESORA MATULAYA NA 
ROZVOJ REHABILITÁCIE V PSYCHIATRICKEJ 
NEMOCNICI PHILIPPA PINELA V PEZINKU 

Dnešná PNPP sa s hrdosťou hlási k tradícii pracovnej rehabilitácie pacientov 
s duševnými poruchami počas psychiatrickej hospitalizácie, ktorú sa snažíme 
cieIavedome a permanentne skvalitňovať a rozvíjať na základe čoraz novších teore
tických poznatkov i praktických skúseností. 

ZakladateIom pracovnej rehabilitácie v našej nemocnici bol pán profesor MUDr. 
Karol Matulay, ktorého zásluhou sa s týmto obohatením liečby začalo vo vtedajšej 
psychiatrickej liečebni ako v jednom z prvých psychiatrických zariadelú v republi
ke. Dnes už bezpochyby dokážeme zhodnotiť prinos pána profesora v tejto oblasti 
na základe toho, čo v súčasnosti o význame pracovnej a psychosociálnej rehabi
litácie duševne chorých víeme. Dovolili sme si ho však oslovíť a s jeho pomocou 
načrieť do teraz už historických začiatkov pracovnej rehabilitácie, i do úspechov, 
ale aj problémov súvísiacich s jej zavedením do praxe a udržiavaním v priebehu 
hospitalizácie duševne chorých. 

V roku 1939 sa stal vtedy ešte doc . MUDr. Karol Matulay prednostom Neuro
psychiatrickej kliniky. Z tejto pozície začal usilovať o rast úrovne kliniky, i "odkla
dacej ustanovízne pre tzv. chronikov" v Pezinku, ktorá bola v tom čase jej afilo
vaným ústavom. Najprv urobil to, čo počas francúzskej revolúcie Pinel: zrušil cely, 
sieťové postele a kazajky, potom začal aktívne meniť liečebný prístup k pacientom. 
Tí dovtedy pasívne posedávali po izbách, postávali po chodbách a čakali, kedy do
stanú stravu, či kedy ich ošetrujúci personál vyzve k tej-ktorej základnej činnosti . 
Konkrétne zárodky pracovnej rehabilitácie, ktorej význam pre pacientov už v tom 
čase poznal a chcel realizovať v praxi pán profesor, boli vlastne nastolené požiadav
kou vyriešenia problémov so zásobovaním ústavu vodou. 

"Ako turista som bol v jaskyni Domica a videl som pri ceste voľne uložené po
trubie. Na úrade v Domici som sa pýtal, komu to patrí, ale nikto nevedel. Spýtal 
som sa, či si ho môžeme vziat~ povedali, že áno. Naložili sme ich na nákladné 
autá a doviezli do Pezinka. Od výkopu, čo viedol z Baby sme vykopali 2 metre 
hlboký, dlhý kanál. Pracovali všetci zamestnanci i pacienti, a tým sa tu udomácni 
la práca ako taká. Začalo sa to teda jednoducho nutnosťou a skončilo sa to ako 
prvá oficiálna pracovná terapia. Ukázalo sa, že je to užitočná vec, a tak sme v tom 
pokračovali. " 

Ďalším cieľavedomým krokom bolo zriadenie pracovných dielní v existujúcich 
priestoroch, ale aj prístavbou k nim. V dielňach potom paCientky tkali koberce, šili , 
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tkali a vyšívali aj na zákazku z prineseného materiálu obyvateľom z okolia Pezin
ka, pričom sa im darilo výrobky aj predávať. Pacientky viedli k práci hlavne sestry 
Rádu sv. Vincenta, ktoré v tom čase pracovali v ústave ako ošetrovateľky. Mnohé 
boli vykázané z kláštorov na južných územiach po vzniku Slovenského štátu a úra
dy prijali ich ponuku opatrovať chorých, čím im umožnili zamestnať sa. V Pezinku 
ich pracovalo okolo dvadsať. O mužov sa starali ošetrovatelia, pochádzajúci najmä 
z blízkeho okolia, pričom nebolo výnimkou, že v ústave pracovali súčasne aj celé 
rodiny. Pacienti-muži pracovali buď v stolárskej dielni, alebo vyrábali obaly, palety 
na prepravu fliaš pre pivovar, za čo dostali aj finančnú odmenu. 

"Mali sme vynikajúcu stolársku dielňu. Tam, kde bola stará vstupná porta bola 
jedna velká miestnost" a na 3 - 4 pacientov bol l stolár, opravovali starý a vyrába
li aj nový nábytok. V bývalom menšom rodinnom domku sme vtedy zriadili detské 
oddelenie, a kompletne sme ho aj zariadili. A potom, už za socializmu, sme posta
vili aj prijímacie oddelenie, tam bolo dlho riaditeľstvo. To všetko budovali aj pa
cienti, staviteľ to pravda musel zaplatiť. Históriu to má takú: chodil som na pove
reníctvo vysvet[ovat", že nemáme dost" lôžok, pomer lôžok v Čechách a na Slovensku 
bol 50:1, politikom sme stále vysvetľovali, že treba stavat". Jedného dňa mi telefo 
noval kolega z povereníctva, že "máme pre teba 5 miliónov" od UNRA. Cez vojnu 
to bola americká organizácia, čo stavala stavby, mosty a podobne, takže s pris
pením tejto UNRY sme mohli postavit" novú budovu, ale plány bolo treba ihneď do
dat". Hneď som zohnal známeho a robili sme na tom doslova celú noc. Takže takto 
to bolo, dnes už málokto vie, že na Cajlu vtedy išli aj americké peniaze. " 

Muži pomáhali aj v starostlivosti o kone, ktoré predstavovali najdôležitejší, 
a vlastne hlavný dopravný prostriedok, okrem jedinej "sanitky". Nemalý podiel 
mala v pracovnej rehabilitácii aj práca v záhradnictve, kde pestovali zeleninu v ta
kom množstve, že sa stačili plne zásobovať. Muži pomáhali aj na vodných mlynoch, 
ktoré v tom čase ešte existovali na potoku priamo v areáli ústavu. Na týchto mie
stach je dnes vybudovaný už nový areál. 

"Pokiaľ ide o samovraždy, nebolo ich veľa, ale napr., keď došlo k znárodňova
niu, napr. mlynárov, vtedy nám behom týždňa doniesli s pokusom samovraždy ale
bo v bezvedomí až 10 mlynárov z okolia. Úmrtnosť vlastných pacientov ale nebola 
vysoká, teda samovrážd hospitalizovaných pacientov, lebo sme jednak nemali vy
soké budovy - ale ani inak nie. V ére, keď boli cely, a pacienti boli aj v kazajkách, 
boli chránení, a keď sa to zrušilo, bola liečba prácou, okrem toho mali sme ich 
stále pred očami, teda bol tlak na kolektívny dozor, pacienti boli stále v skupinách 
a nechodili sami. " 

Istý čas pacienti obrábali i farské pole, kde pestovali obilie, čo však bolo pre 
chorých aj personál pomerne náročné, takže - citujeme pána profesora "bola s tým 
kalamajka". 

Najdôležitejším krédom tej doby bolo zapájať pacientov do každej možnej čiimo
sti . Činnosť bola a stále aj je pre každého pacienta veľmi dôležitá. Vtedajší režim 
liečby bol jednoduchý - boli určené hodiny pre prácu a hodiny pre odpočinok. Pre 
ošetrovateľov, ktorí boli poväčšine - ak nie vždy - bez potrebného vzdelania, vypra
coval pán profesor ošetrovateľské priručky o tom, ako zaobchádzať s psychia
trickými pacientmi. 
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"V 39-tom som tu mal jediného lekára, bol to Ukrajinec. Ešte po I. svetovej voj
ne bielogvardejci utekali pred červenými, a od vlády mali povolenie ostať tu, mohli 
študovať na technike, alebo na medicíne, jeden druhému potvrdzovali, že majú 
maturitu. Ale tento bol inteligentný a šikovný, akurát mal smolu, že podľahol 
miestnemu koloritu, upil sa a zomrel na cirhózu s/wro v mojich rukách, nevedel sa 
toho vzdať. " 

V ťažkých vojnových a povojnových časoch neboli lieky pre pacientov, nebolo ich 
čím utí šif, utlmiť . Práca a šport však účinne pomáhali , všetci boli zaujatí nejakou 
činnosťou. Okrem už uvedených prác bola neustále snaha niečo vylepšovaf, spestro
vať rehabilitačný program. Preto začali s budovaním športového ihriska a trávna
tého tenisového dvorca . Pri prácach znovu pomáhali pacienti i personál. Na ihrisku 
postavili i klubovňu s prekrásnym, ručne maIovaným krbom, ktorá slúži dodnes, 
žiar, už iba so zvyškami ornamentálnej maIovky. 

Po vybudovaní ihriska v r . 1952 vznikla na podnet pána profesora krásna a pre 
pacientov ohromne užitočná a obohacujúca tradícia Pinelových hier, teraz dní . Pri 
ihrisku postavil v r . 1954 "gratis" akad. sochár Majerský bustu Philippa Pinela a v 
r . 1956 slávnostne usporiadali prvé športové hry pre pacientov. ,,Mali sme hrať aj 
francúzsku hymnu, ale vtedajší správca nám tú hymnu zrušil". 

Športové hry pre pacientov sa potom opakovane konali každý rok v inej liečebni . 
Znamenalo to pre chorých niečo nové, dovtedy neznáme: sústredenie sa na prípra
vy, tvorbu a nácvik programu, zdravé napätie v priebehu hier, radosť a hrdosť 
z úspechu, či impulz pre prácu na sebe pri neúspechu, pričom patrične bola oce
nená najmä snaha a odmenená hlavne samotná účasť . Za ideu a vznik Pinelových 
dní (obnovené v r . 1993), vďačíme pánu profesorovi . Tieto oživujú dnes s novou mo
dernou koncepciou liečebný režim psychicky chorých a ponúkajú osvieženie v ne
mocničnom živote pacientov. Prinášajú nové podnety na skvalitnenie pracovnej te
rapie, psychosociálnej rehabilitácie, výmenu skúseností medzi pracovníkmi psy
chiatrických zariadení . 

Výraznú zmenu v liečbe psychicky chorých znamenal nástup psychofarmák. 
Predtým sa vykonávala len biologická liečba v pôvodnom zmysle slova. Elektrokon
vulzívna terapia vlastne skoro po domácky vyrobenými prístrojmi , inzulínové 
kómy, v čase nedostatku inzulínu aj navodené hypoglykémiou dosiahnutou pomo
cou špeciality: čaju z fazuIových luskov; očkovanie krvi pacientov s maláriou pa
cientom s progresívnou paralýzou sa nám v dnešnej ére moderných psychofarmák 
zdá ako rozprávka zo stredoveku, ale v tom čase pomohli nejednému chorému. 

V Pezinku však stále platilo, že nielen lieky, ale aj zmysluplná činnosť, kontakt 
a komunikácia s chorými sú neoddeliteľnou súčasťou liečby psychicky chorých . Oše
trovatelia boli vedení, aby sa nesprávali k pacientom ako k úplne bezmocným a ne
schopným bytostiam, a aby aj najťažšie postihnutých neustále podnecovali k ČilUl0-
sti, k učeniu sa samoobsluhe, primeranému stolovaniu, základným hygienickým 
činnostiam, i poriadku na oddelení, v jedálni, kuchyni . 

"Jedného dňa som zrušil esšálky, objednal som taniere - a prišiel protest. Ale 
to je vždy tak, keď chcete niečo nové, zaviesť nový systém, hneď všetci protestujú. 
Taký je život". 

Teda, nie vždy to išlo hladko. Udržiavať systém pracovnej rehabilitácie v jej naj
širšom rozsahu si vyžadovalo pokračovať v začatom úsilí , často i pri nesúhlase spo-
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lupracovlúkov, obranách pacientov, či neakceptovaruach kolegov. Podla slov pána 
profesora boli farmakologické úspechy aj v časoch minulých známe a viditeľné, ale 
k tým, ktoré dnes nazývame rehabilitačnými a psychoterapeutickými museli prísť 
sami. Resp., aby sme boli presní, tí čo pracovali v psychiatrickom ústave, neskôr 
liečebru v Pezinku, aru rue tak sami, ako práve vďaka pánu profesorovi Matulayovi. 
I keď, ako sa vraví, všetko tu už kedysi v nejakej inej forme bolo. Pán profesor 
spomínal i pôvod heterofamiliárnej starostlivosti: 

.;Ešte začiatkom tohto storočia, myslím od 1904. roku až asi do 1955 existovala 
aj u nás tzv. rodinná opatera. Inak nemocnice boli v Trenčíne, Nitre a Levoči, od
delenia mali 100 - 200 postelí, ale do roka bola obložnosť raz taká. Rodinná opa
tera pochádza z Belgicka (miesto sa volalo Geel), kde vznikla fáma, že sa tam uz
dravila nejaká duševne nemocná. Následne tam začali chodiť pútnici, aj psychicky 
chorí ludia, rolníci ich prijímali dočasne na pobyt, ktorý si odrábali prácou - až 
sa to ujalo. Podla tohto vzoru aj rakúsko-uhorské úrady zriadili pri Nitre tzv. ro
dinnú opateru s presne určenými podmienkami, "pacienti" si bývanie a stravu "od
pracovávali". Po r. 1955 to vláda zrušila. Vtedy sa ukázalo, že mnohí sedliaci 
držali mentálne poškodených ludí, aj vlastných príbuzných v maštaliach, a zrazu 
sa nám začali do ústavov sypať deti, čo nevedeli ani hovoriť." 

Nielen základom a existencii pracovnej rehabilitácie, na ktorých bolo možné bu
dovať pracovnú terapiu a psychosociálnu rehabilitáciu podIa nových teoretických 
poznatkov, môžeme ďakovať pánu profesorovi. Jeho posolstvo psychiatrom je vyja
drené i slovami o tom, že ruelen psychofarmaká liečia chorých, a že je vermi 
dôležité, ruelen "objaviť a zrušiť symptóm", ale dôležité je i hradarue jeho pôvodu a 
neustála psychoterapia. Liečba prácou je stále aktuálna, i v dobe moderných far
mák, i keď sa samozrejme musí uplatňovať inak ako v minulosti . Každá doba si žia
da svoje, aktuálnejšie. Je nutné, aby sa lekár o pacienta zaujímal stále, i o to, čo 
robí počas dňa, ako sa v týchto činnostiach prejavuje, čo sa mu darí a čo rue - to 
všetko platí v plnom rozsahu aj dnes. Práve to sociálne a psychosociálne zaraderue 
chorého si vyžaduje pozornosť lekára, a rue iba zvládnuť liekmi symptóm choroby. 
A liečba prácou je taká nepriama psychoterapia. Pre pacienta je zrozumíteIná, a je 
dôležité ak mu lekár vo svojej autorite vysvetlí, čo, kedy, ako a hlavne prečo má ro
biť, keď sa nezabudne zaujímať aj o výsledky jeho práce, teda, keď funguje spätná 
väzba. Pán profesor to prirovnal k akémusi citovému motoru, ktorý, keď ruečo 
naštartuje, mal by sa to potom aj udržiavať v chode. 

To, čo naštartoval pán profesor Matulay pred polstoročím, pokračovalo vo svo
jom zákorutom vývoji. V súčasnosti je toho dôkazom ruelen každodenná rehabi
litácia pacietov v psychiatrických zariadeníach, ale aj psychosociálna rehabilitácia 
v procese doliečovarua, o ktorej boli odborníci i laická spoločnosť informovaní aj na 
nedávnej medzinárodnej konferencii ,,0 reintegrácii psychosociálne postihnutých 
osôb do spoločnosti" . 

Pezinok - Bratislava, ll. októbra 1996, pri priležitosti 90. narodenín prof. 
MUDr. Karola Matulaya 

MUDr. P. Černák, MUDr. G. Hrková, MUDr. S. Tomašových 

8 


