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Editoriál

Pinelova nemocnica Pezinok jubiluje

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku má
tento rok okrúhle výročie svojho vzniku. Vznikla r. 1924 na
mieste železitých kúpeľov, ktoré sa nachádzali na úpätí Malých Karpat v údolí, nazývanom Cajla. Nemocnica vznikla
ako Afilovaný ústav bratislavskej kliniky pre duševne chorých. Postupne sa rozšírila na najväčšie psychiatrické zariadenie na Slovensku. Z riaditeľov, ktorí ju viedli, treba spomenúť dve veľké osobnosti. prof. MUDr. Karol Matulay
(1947 - 1956) progresívne zavádzal nové liečebné metódy,
rozvinul ergoterapiu, zvýšil odbornú úroveň a zmenil jej
tvár na nepoznanie. Po ňom nastúpil prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc., (1958 - 1992), ktorý presadil v 80.-90. rokoch
vybudovanie nových objektov a zapojil zariadenie, v tom
čas známe ako Krajská psychiatrická liečebňa, do federálneho výskumu. Jeho zásluhou sa stala najmodernejším psychiatrickým zariadením na Slovensku. R. 1993 sa zmenil jej
štatút, stala sa nemocnicou a dostala meno po francúzskom
psychiatrovi Philippovi Pinelovi (1745-1826) tvorcovi psychiatrickej revolúcie („oslobodil duševne chorých pacientov
z okov“). Jeho humanistický odkaz si nemocnica dala do
vienka ako trvalú hodnotu. Po dvadsiatich rokoch sa táto vízia plní. Už to nie je „Cajla“ s pejoratívnym podtónom, medzi ľuďmi je to „Pinelka“, pacientmi z celého Slovenska
vyhľadávané zariadenie.
V súčasnosti má nemocnica 480 postelí, ktoré sú umiestnené na šiestich klinikách. Všetky sú výučbovými základňami SZU a TU. Každá sa špecializuje na vybrané okruhy
duševných porúch a vnútorne sú členené tak, aby pacientovi

zabezpečovali optimálny terapeutický proces a zároveň mu
poskytovali čo najväčší komfort. Pacientom ponúkame
množstvo zaujímavých aktivít a podujatí, môžu navštevovať
ergoterapeutické dielne i využívať vynikajúce služby fyziatrickej rehabilitácie, dostupnej aj pre verejnosť. Je tu zriadené školské pracovisko, v ktorom sú ubytovaní lekári z celého Slovenska, aby sa pripravili ku špecializačnej skúške
zo psychiatrie, vzdelávajú sa tu aj sestry v rámci KŠŠ, chodia k nám lekári a psychológovia na stáže, študenti zo spolupracujúcich vysokých škôl na prax. Odozvy sú pozitívne,
dostávame nejeden ďakovný list za starostlivosť a získané
vedomosti. Nemocnica je akreditovaným pracoviskom pre
CPČ psychoterapia a vykonáva aj znaleckú činnosť. Vydáva
časopis Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, organizuje odborné podujatia. Pracuje v nej 371 ľudí, z toho 234
zdravotníckych pracovníkov, ktorých vysoká profesionalita,
obetavosť a ľudskosť sú zárukou vysokého kreditu. Ten je
udržiavaný aj pomocou systému manažovania kvality, nemocnica je držiteľom certifikátu ISO 9001.
Pri príležitosti osláv 90. výročia vzniku sa v dňoch 9. –
11. októbra 2014 bude konať niekoľko sprievodných podujatí: Slávnostná akadémia pre pozvaných hostí a zamestnancov spojená a udeľovaním ocenení, Spoločenský večer pre
zamestnancov nemocnice a pozvaných hostí s kultúrnym
programom i zábavou (zaspieva napr. Martin Babjak, do
tanca zahrá Funny Fellows), odborná konferencia na tému
Psychiatria a spoločnosť súbežne so znovuobnoveným športovo - spoločenským dňom pre pacientov z psychiatrických
nemocníc a liečební známym ako Pinelove hry, ale aj workshop o moderných spôsoboch liečby spojený s prehliadkou
nemocnice. Čerstvým, symbolickým darom k jubileu, je aj
ojedinelá vyše dvesto stranová publikácia z autorskej dielne
prevažne domácich odborníkov o stále tabuizovanom fenoméne „Samovražda“, ktorá vyšla v edícii Trendy modernej
psychiatrie a bola prezentovaná na júnovom psychiatrickom
zjazde.
Viac informácií nájde záujemca na www.pnpp.sk
MUDr. Pavel Černák, PhD.
riaditeľ PN v Pezinku
šéfredaktor PPP

6

