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HISTÓRIA PSYCHIATRIE 

DEJINY PSYCHIATRIE NA SLOVENSKU - V. ČASŤ 

t M. TURl:EK 

Súhrn 

V piatom pokračovaní sa súhrnne hodnotí stav psychiatrie na Slovensku za bývalého Uhorska 
do konca prvej svetovej vojny. Vzájomné porovnanie tohto stavu vyznieva v neprospech Sloven
ska vo v'šetkých parametroch - v počtoch evidovaných duševne chorých a slabomyserných, v počte 
lôžok na 1000 obyvateľov vrátane tzv . adnex-psychiatrií. Rozoberajú sa príčiny vysokej úmrtnosti 
hospitalizovaných duševne nemocných . Zaujíma sa stanovisko k uvádzaným dobrým terapeutic
kým výsledkom, ktoré treba hodnotiť iba ako zdanlivé. 

Klúčové s lov á : stav psychiatrie na Slovensku za Uhorska - skreslená evidencia duševne cho
rých a slabomyseIných pri sčítaní obyvatelstva - vysoká úmrtnosť duševne chorých - zdanlivo dob
ré terapeutické výsledky . 

M. Turček: HISTORY OF PSYCHIATRY IN SLOVAKIA . PART V. 

Summary 

In the 5th continuation the state of psychiatry in Slovakia in the former Hungary till the end 
of World War I is generally evaluated. The situation in Slovakia is unfavourable in all parameters 
- in the number of recorded men tal patients and imbeciles , in the number of beds per 1000 pop. , 
including the so called adnex p ychiatries. The causes of high mortality rates of hospitalised pa
tients is analysed . The standpoint is given on the stated good therapeutic effects, which must 
be considered illusory. 

Key wo r d s: The state of Psychiatry in Slovakia in the former Hungary - Misrepresented records 
of men tal patients and imbeciles in the population census - high mortality rates of men tal patients . 

M. Turček : GESCHICHTE DER PSYCH IATRIE IN DER SLOWAKEI. 
TEILV. 

Zusammenfa s u ng 

In der funften Fortsetzung wird der Stand der Psychiatrie in der Slowakei im gewesenen Ungarn 
bi zum Ende des ersten Weltkrieg bewertet. Die Situation in der Slowakei ist ungunstig in jeden 
Parameter: in der Anzahl der evidierten Geisteskranken und Schwach innigen , in der Anzahl der 
Betten per 1000 Einw., die sogenannten Adnex-Psychiatrien imbegrriffen. Die Ursachen der ho
hen Mortalität der hospitalisierten Geisteskranken sind analysiert. Stellung genom men wird 
zu den angefiihrten guten therapeutischen Ergebnissen , die man als Anschein betrachten muss . 
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Sch I ii ss e I w ô rte r : Der Stand der Psychiatrie in der Slowakei im gewesenen Ungarn - verste\lte 
Evidenz Geisteskranker und Schwachsinniger bei der Volkszählung - Hohe Mortalität Geistes· 
kranker - Anschein guter therapeutischer Ergebnisse . 

M. Typ'ieK: J.1CTOPJ.1.H IICI1XJ.1ATPI1J.1 B CJIOBAKJ.1J.1 - V "'lACTb 

Pe310Me 

B mITOJ1 'iaCTH AaeTCR 06ll.\aR Ol..\eHKa COCTORHJ1R nCI1XHaTpJ1J1 B CJIOBaKHH BO BpeMII 

6bIBlUeJ1 BeHrpl1H AO KOHl..\a nepBOJ1 Ml1pOBOJ1 BOJ1HhI. ,1l;JIR CJIOBaKHH cpaBHeHHe c OCTaJJb

HOJ1 'iaCTblO BeHrpl1H BbIXOAHT He6JIarOnpHRTHO no BceM napaMeTpaM - KaK no 'iI1CJIy 3a

perHCTpHpOBaHHhIX AYlUeBH060JIbHbIX H CJIa60yMHhIX, TaK H no KOJIH'ieCTBy MeCT B 60JJb

HHl..\aX Ha 1000 JKHTeJIeJ1, BKJIIO'laR T . Ha3. aAHeKc-ncHXHaTpJ1J1. ABTOp aHaJII13HpyeT npl1-

'll1HbI BhICOKOJ1 cMepTHocTH rOCnl1TaJIH3HpOBaHHbIX AYlUeBH060JIhHhIX. OH 3aHHMaeT n o-

3HI..\HIO no OTHOlUeHJflQ K npl1BOAHMbIM XOpOlUHM TepaneBTH'ieCKHM pe3yJIhTaTaM, K OTO-

pbIe, no e ro MHeHHIO, TOJIbKO KaJKYll.\I~CR. . 

KJI IO 'i e B bI e C Jl o B a : COCTORHHe nCHXHaTpHI1 B CJlOBaKHH BO BpeMR BeHrpHH - HCKaJKeH

HaR p erHCTpal..\HR AYlUeBH060JIhHbIX H CJla60yMHhIX npH nepenHCH HaCeJIeHJ1R - BbICOKall 

CMepTHOCTb AYlUeBH060JIhHhIX - KaJKYll.\HeCR xopOlUHe TepaneBTH'ieCKHe pe3yJlhTaTbI. 

Prv ako pokročíme v sledovaní histórie psychiatrie na Slovensku ďalej, potrebná 
je charakteristika situácie v psychiatrii v rámci celého Uhorska až do prvej svetovej 
vojny. Platí totiž bezozvyšku aj pokiaľ ide o Slovensko. Ako teda vyzerala kádrová 
a materiálna situácia nášho odboru? 

Počet psychiatrov bol nízky a len veľmi pomaly narastal. Ešte na začiatku 20. storočia 
boli psychiatrické oddelenia bez odborného vedenia . Napríklad v roku 1903 z deviatich 
adnex psychiatrií len štyri viedol kvalifikovaný psychiater. Pritom zákon požadoval, 
aby tieto psychiatrie viedol prednosta s primeranou odbornou erudíciou a najmenej 
dvojročnou praxou v odbore. Psychiatria sa na univerzite neskúšala , nebola rigoróz· 
nym predmetom a preto lekári neboli v nej dostatočne erudovaní. 

Prof. Salgó žiadal v roku 1901, aby sa zaviedlo povinné rigorózum z psychiatrie a aby 
lekári pôsobiaci vo verejnej zdravotníckej službe mali povinnú psychiatrickú prax 
aspoň šesť mesiacov. V tom čase lekár bez znalostí psychiatrie sa mohol stať vedúcim 
psychiatrického oddelenia nemocnice , rozhodovať o prijímaní , liečení a prepúšťaní pa· 
cientov, vydávať "odborné" vysvedčenia . 

Tento jav prof. Oláh kritizoval týmito slovami : " ... Najkrikľavejšie sa prejavuje pro· 
tirečenie tam , kde "univerzitní" doktori majú viesť psychiatrické oddelenie niektorej 
všeobecnej nemocnice. Nerozumiem tomu , prečo nezveria vedenie takéhoto oddelenia 
na právnika , alebo kňaza, veď ani títo neskladajú skúšku z psychiatrie". 

Správa ministra vnútra za rok 1904 sa zaoberala tým , prečo bol malý počet lekárov 
v psychiatrických zariadeniach a tiež malý záujem o túto špecializáciu . Uvádza sa v nej: 
" ... je nesporné, že dráha psychiatra nie je pre mladých lekárov lákavá, lebo ako špe· 
cializácia iba vo veľmi zriedkavých prípadoch dáva chlieb ... ". No popri hospodárskom 
zabezpečení zohrávali tu významnú úlohu aj iné faktory , ako napr. postoj verejnosti , 
predsudky , nerozvinuté liečebné postupy s malým terapeutickým efektom, zlé mate· 
riálne i personálne vybavenie ústavoy a pod . Niektorí psychiatri , ktorí sa usilovali zlep
šiť túto situáciu, dožadovali sa zriaďovania neurologických oddelení v psychiatrických 
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ústavoch , zvýšenia počtu lekárova kvalitných ošetrovateľov a dokonalejšieho vybave
nia. Formuloval to napr. Epstein : 
l. Pre zlepšujúcich sa pacientov treba mať v ústave zvláštny pavilón . 
2. Treba zriadiť neuro-psychiatrické ambulancie, ktoré by zabezpečili včasný príjem 

pacientova napomáhali by v boji proti predsudkom vo verejnosti. 
3. Počet lekárov je potrebné zvýšiť tak , aby okrem primára na každých sto pacientov 

pripadal aspoň jeden lekár. 
4. Rovnako sa musí vyriešiť otázka ošetrovateľská. 
5. Ústavy by bolo treba vybaviť zariadením pre fyzikálnu terapiu . 

Viacerí psychiatri podnikali ostré útoky aj proti adnex-psychiatriám, lebo brzdili roz
voj psychiatrie okrem iného aj tým, že nevychovávali psychiatrov . 

Za nevyhnutné sa považovalo aj vyriešenie otázky ošetrovateľského personálu . Po
čet psychiatrického personálu bol nedostatočný a ošetrovatelia nemali prakticky žiadnu 
kvalifikáciu . Na konferencii v roku 1902 prof. Lechner zdôrazňoval , že kde sú dobrí 
ošetrovatelia, tam je menší výskyt nepokojných pacientov . Preto odporúčal zriaďovať 
zvláštne ošetrovateľské školy špecializované na psychiatriu . 

Na tejže konferencii Décsi tiež rozoberal otázku ošetrovateľov a uviedol , že ich pla
tové a bytové pomery sú také zlé , že do ošetrovateľskej služby sa hlásia len nekvalifi
kované sily. Uvádzal , že " ... vieme získať iba existencie stojace na nízkom stupni vzde
lanosti, ktoré stroskotali na iných životných dráhach". Konštatoval , že fluktuácia per
sonálu je taká veľká, že všetok personál sa v ústavoch za rok jedenapolkrát až dvakrát 
vymení. Ošetrovatelia mali nízke platy a nemali nárok na penziu. Mesačný plat ošetro
vatera bol 32 korún , staničného ošetrovateľa 44 korún , vrchného ošetrovateľa 56 ko
rún . Starší ošetrovatelia dostávali na Vianoce odmenu 20 - 40 korún . 

Viacerí psychiatri navrhovali zlepšiť existenčnú situáciu ošetrovateľov , umožniť 
im služby na zmeny a poskytnúť osem dní dovolenky do roka. Požadovali ich školenie 
aspoň v kurzoch , pričom otázku skúšok považovali za vedľajšiu. Na ženských oddele
niach pracovali zvyčajne rádové sestry, avšak aj na niektorých mužských oddeleniach 
skúšali sesterskú službu . Napr. Oláh informoval o tom, že v Angyalf6lde sa na muž
skom oddelení sestry osvedčili . 

Štruktúra uhorských psychiatrických ústavov bola na začiatku 20. storočia nasledujú
ca: 
2 kliniky , 
4 štátne ústavy , 
1 kriminálne oddelenie, 
6 psychiatrických oddelení s odborným vedením (na Slovensku Bratislava) , 
7 psychiatrických oddelení bez odborného vedenia (na Slovensku Nitra) , 
3 súkromné ústavy , 
2 ústavy pre slabomyseľných (na Slovensku súkromný ústav v Plešivci) . 

Na prvej krajinskej konferencii psychiatrov , ktorá sa konala v roku 1900 v Budapešti, 
prof. Laufenauer odporučil tieto opatrenia na zlepšenie psychiatrickej starostlivosti : 
1. Odosielanie vhodných pacientov do uzavretých ústavov z pozorovacieho oddelenia . 
2. Zavedenie evidencie epileptikov a alkoholikov. 
3. Opatrovanie pacientov s progresívnou paralýzou doma , za pomoci obvodných leká

rov . 
4. Umiestňovanie idiotov v ústave s vybudovaným zvláštnym oddelením. 
5. Usporiadanie starostlivosti o psychotikov v krajine. 
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Tabuľka 1. Údaje pri sčítaní ľudu v roku 1880 v Uhorsku , týkajúce sa Slovenska 

Župa 
Počet Počet duševne chorých 1 duševne chorý 

obyvaterov a slabomyseľných na počet obyv. 

Orava 81 643 133 613 
Tekov 142 691 241 592 
Ostrihom 72 166 163 442 
Hont 116080 205 566 
Liptov 76758 91 821 
Novohrad 191 678 339 565 
Nitra 270099 407 909 
Bratislava 314 173 1226 256 
Trenčín 244 919 250 979 
Turiec 45933 62 740 
Zvolen 102500 171 599 
Komárno 151 699 295 514 
Abauj-Torna 180344 286 630 
Gemer 169064 302 559 
Šariš 168 013 226 743 
Spiš 172 881 315 548 
Zemplín 275 175 338 814 

6. Vyriešenie odsunu zahraničných pacientov. 
7. Upravenie platného ministerského nariadenia. 
8. Intenzívnejšie vyučovanie psychiatrie . 

Situáciu v psychiatrii na Slovensku v období Uhorska nám pomôžu dokresliť niektoré 
štatistické údaje, ktoré uvedieme . Ako ukázalo sčítanie ľudu , v roku 1880 bolo v ce· 
lom Uhorsku 11 506 choromyseľných a 16 715 slabomyseľných . Uhorsko malo vtedy 
13 749 603 obyvateľov . Uvedené údaje však získali laici . Vidno to aj z toho, že v oblas· 
tiach medicínsky zaostalejších sa uvádzal nižší počet psychicky chorých ako v oblas· 
tiach vyvinutejších. Zrejme sa tu uplatnila neznalosť orgánov, ktoré robili súpis. 

V tab. 1 sú prehľadne zostavené údaje tohto sčítania, ktoré sa týkajú Slovenska. 
V prehľade sú uvedené aj župy , ktorých časť bola na Slovensku a časť v Maďarsku, 
pretože zemské usporiadanie sa od súčasného líšilo . V každej župe je uvedený zistený 
počet obyvateľov a koľko bolo evidovaných duševne chorých a slabomyseľných. Z toho 
je urobený prepočet na koľko zdravých obyvateľov pripadal jeden duševne chorý, 
či mentálne retardovaný jedinec. 

Celouhorský priemer bol oveľa nižší ako na Slovensku. Jeden psychicky chorý alebo 
slabomyseľný pripadal na 487 obyvateľov. Nižší od tohto priemeru bol pomer iba 
v dvoch slovenských župách : v Bratislavskej (256) a Ostrihomskej (442) . V ostatných 
bola táto relácia oveľa vyššia. Na prvý pohľad by sa z toho dal vyvodiť záver, že obyva
teľstvo slovenských žúp bolo duševne zdravšie , ako maďarských . V skutočnosti 
sa na tomto výsledku podieľala hospodárska a kultúrna zaostalosť slovenských žúp. 

Z celkového počtu duševne chorých , ktorí boli v Uhorsku v roku 1880 evidovaní, 
bolo v psychiatrických ústavoch umiestnených iba 8,08 %. Na Slovensku bolo v tom 
čase len 0 ,04 psychiatrického lôžka na 1000 obyvateľov . A do tohto počtu sú už zapo
čítané aj lôžka "zvláštnych oddelení" nemocníc. 

Sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo aj v roku 1900. Uhorsko malo vtedy 
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16721 000 obyvateľov. Pri súpise v tomto roku bolo 16000 choromyseľných. Z tohto 
počtu bolo umiestnených v psychiatrických oddeleniach a ústavoch iba 5 865 pacientov, 
čo predstavovalo 0,34 lôžka na 1000 obyvateľov. Na Slovensku sa však v tomto roku 
dosahovalo iba 0,15 psychiatrického lôŽka na 1000 obyvateľov. 
a nízkej úrovni psychiatrickej starostlivosti svedčí aj úmrtnosť na psychiatrických 

oddeleniach . V Nitre dosahovala úmrtnosť v roku 1895 až 20,9 %, potom poklesla 
na 13,3 % a v ďalších rokoch kolísala od 7 do 13 % z celkového počtu ošetrovaných. 
V Bratislave bola úmrtnosť hospitalizovaných duševne chorých podobná. Napríklad 
vroku 1878 predstavovala 17,8 %, v roku 188510 % a v roku 190312 %. Aj v iných 
uhorských ústavoch bola úmrtnosť podobná a v celouhorskom priemere dosahovala 
v roku 1900 10,8 %, 1909 12,19 % a v roku 1913 10,1 %. Pritom celková úmrtnosť 
v nemocniciach bola nižšia ako v psychiatrických zariadeniach a pohybovala sa okolo 
5,5 %. 

Príčinu vysokej úmrtnosti psychicky chorých možno vysvetliť okrem nízkej úrovne 
liečebnej starostlivosti aj inou skutočnosťou. Do psychiatrických ústavov sa vtedy pri
jímal pomerne veľký počet prípadov progresívnej paralýzy. Napríklad v roku 1900 
zo 7 485 ošetrovaných bolo 686 prípadov progresívnej paralýzy , teda okolo 9 %. Pritom 
vieme, že úmrtnosť na progresívnu paralýzu bola v tom čase mimoriadne vysoká. 
V štátnych psychiatrických ústavoch sa pohybovala okolo 60 % všetkých úmrtí. 

Prekvapuje však, že popri uvedenej vysokej úmrtnosti psychiatrické zariadenia vyka
zovali nápadne dobré terapeutické efekty v podobe vysokého percenta "vyliečene" pre
pustených . Tak napr. v štátnych uhorských ústavoch v roku 1900 bolo prepustených 
ako vyliečených 7 % a zlepšených 6,5 % pacientov . V Bratislave bolo v roku 1903 "vy
liečených" 12,7 % a "zlepšených" 11,6 %. V Nitre prepustili v roku 1903 12,4 % "vy
liečených" a 13,7 % "zlepšených". 

K týmto efektom treba pristupovať z pohľadu vtedajších hodnotenÍ. Treba v nich 
vidieť predovšetkým úpravu somatického stavu. Dokazuje to aj jedna výročná správa 
psychiatrického oddelenia z Nitry z roku 1891. V správe sa uvádza , že u oligofrenikov 
treba pod zlepšením rozumieť úpravu somatického stavu, lebo prichádzajú do nemoc
nice veľmi zanedbaní. 

Týmto sa končia kapitoly histórie psychiatrie na Slovensku v spoločnej Rakús
ko-Uhorskej monarchii , kde Slovensko bolo súčasťou Uhorska . V roku 1918 sa monar
chia rozpadla a začala sa písať história psychiatrie na Slovensku v spoločnej Česko
slovenskej republike. 

Do redakcie prišlo dňa: 4. 11 . 1991 

Prof. MUDr. A . Janík , DrSc. 
Konšelská 21, 180 OO Praha 8 
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