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Správy z odborných podujatí

Pinelova nemocnica v Prahe

Spolupráca medzi Psychiatrickou klinikou 1. LF UK 
a VFN v Prahe a Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pine-
la v Pezinku má tradíciu, založenú na vzájomnej úcte, reš-
pekte a priateľstve jej predstaviteľov. Impulz k pozvaniu zá-
stupcov Pinelovej nemocnice na seminár v Prahe prišiel po-
čas osláv 90. výročia jej založenia v októbri 2014, na kto-
rých prevzal prednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Raboch, 
DrSc., z rúk riaditeľa pezinskej nemocnice MUDr. Pavla 
Černáka, PhD., Pamätnú plaketu za zásluhy o rozvoj psy-
chiatrie na Slovensku. Jeho prednáška na tému Duševné 
zdravie a lekári na konferencii Psychiatria a spoločnosť,
ktorá bola súčasťou osláv, výrazne prispela k vysokej úrov-
ni podujatia. Pozvanie do Prahy na lekársky seminár 15. ap-
ríla 2015 bolo potvrdením záujmu českej strany o ďalšiu 
výmenu skúseností a pre pozvaných príležitosťou ponúknuť 
svoje práce na pôde, ktorá je symbolom českej vzdelanosti 
reprezentovanej menami ako Kuffner, Heveroch, Myslive-
ček (zakladateľská osobnosť slovenskej psychiatrie) a v po-
vojnovom období Vondráček, Dobiáš, Mečíř, Zvolský.  

V úvode seminára prednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Ra-
boch, DrSc., pripomenul tradície dlhodobej spolupráce medzi 
obidvoma pracoviskami. Potom nasledovali dve prednášky 
zástupcov Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela. 

Prvá prednáška Psychopatológia šialenstva v opernom 
žánri (Pavel Černák) bola zameraná na vykreslenie obrazu 
šialenstva v talianskej opere 19. storočia. Po predstavení 
dobového rámca, kedy tieto opery vznikali, autor sústredil 
pozornosť na dielo Gaetana Donizettiho Lucia di Lammer-
moor - psychopatológiu deliria nuptiale hlavnej hrdinky 
a hudobné aspekty vyjadrenia jej psychotického stavu. 

Druhá prednáška Mozog a zodpovednosť (Peter Minárik) 
sa venovala súčasným poznatkom moderných neurovied vo 
vzťahu k zodpovednosti jedinca za svoje správanie z pohľadu 
právnej praxe. Boli ukázané konkrétne súdne prípady, keď 
rozhodnutie súdu bolo ovplyvnené poznatkami z výskumu 
mozgu. 

Obidvom prednášajúcim sa dostalo zvláštnej pocty 
v podobe zápisu do knihy návštev existujúcej už od polovi-
ce 19. storočia. Hostia po skončení odborného semináru 
spolu s prednostom kliniky vzdali hold velikánovi českej 
hudby Bedřichovi Smetanovi, ktorý, ako hovorí pamätná 
tabuľa, vydýchol svoju veľkú dušu na tomto mieste (obr. 1, 
2, 3) a krátko si pozreli celú kliniku. Nemohli neoceniť sta-
rostlivosť štátu, ktorý investuje dostatok finančných pro-
striedkov, aby psychiatrickí pacienti neboli stigmatizovaní 
okrem samotnej choroby aj prostredím, v ktorom sa liečia.

Modernizácia kliniky je totiž vzácnym príkladom zútulnenia 
a spríjemnenia starých priestorov. Špičková úroveň psy-
chiatrie na klinike, ktorá si tento rok pripomenie 170 rokov 
činnosti a 130 rokov výučby na univerzite a je najstaršou 
v Čechách, je už dielom jej súčasného prednostu, ktorý 
nadviazal na bohatú históriu svojich predchodcov a rozvíja 
odbor so svojim tímom v intenciách svetových trendov. 
Publikačné aktivity pracovníkov kliniky a osobitne jej sú-
časného prednostu sú neuveriteľne bohaté. Treba spomenúť 
aj manažérske schopnosti profesora Rabocha, ktoré sa okrem 
vedeckého záujmu prejavujú aj v starostlivosti o pacientov, 
kde hostia vnímali jeho cit pre praktické riešenia každoden-
ných otázok hospitalizácie, ale aj dlhodobej kontinuálnej 
starostlivosti. 

Obrázok 1. Prof. Raboch a MUDr. Černák pri pamätnej 
tabuli Bedřicha Smetanu.

Obrázok 2. Počas odborného seminára.
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Obrázok 3. MUDr. P. Minárik, PhD., a MUDr. P. Čer-
nák, PhD., pri pamätnej tabuli velikána českej hudby 
Bedřicha Smetanu.

Čo dodať záverom: obom zástupcom Psychiatrickej ne-
mocnice Philippa Pinela Pezinok bolo veľkou cťou prezen-
tovať svoje príspevky na pracovisku s bohatou históriou 
a impozantnou prítomnosťou. Riaditeľ nemocnice prijal po-
zvanie na májové oslavy výročia kliniky a spolu sa tešíme 
sa na jesennú návštevu zástupcov kliniky na seminári pezin-
ského pracoviska. 

Redakcia 



ZESK1550075 Aripiprazole KV SK A4_v01dig.indd   1 04.12.15   17:59



ZESK1550075 Aripiprazole KV SK A4_v01dig.indd   2 04.12.15   17:59



ZESK 1550072_Duloxetine KV_v09.indd   1 25.11.15   10:45



ZESK 1550072_Duloxetine KV_v09.indd   2 25.11.15   10:45


