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KASUISTIKA – 

„Láska, která bolí“ 

 



Jana, 28 let 
• Bere od 13 let drogy injekčně, má dokončené SŠ 

vzdělání; 

• Vyrůstala na vesnici s matkou, starším bratrem a 

nevlastním otcem – vztahy v rodině komplikované; 

• Bere primárně pervitin, v minulosti hodně braun. Nyní 

si braun dává jen velmi zřídka; 

• Do programu docházela do tzv. individuálu – ve 

skupině byla hodně konfliktní, ostatní klienti ji 

označovali jako „namachrovanou“ 

• Žije s partnerem na squatu, přesto si zvládá udržovat 

dobrý hygienický a vzhledový standard; 

 

• Foto: David Těšínský.  



• Vztahy s partnerem komplikované – „jednou nahoře, 

jednou dole“ – frekvence sinusoidy poměrně krátká; 

• Několikrát jsme jí poskytovali pomoc v krizi, neboť jí 

partner fyzicky napadal; 

• Vztahy k pracovníkům zezačátku trochu nedůvěřivé, 

po nějaké době snaha o navázání VIP vztahů s nimi – 

vzhledem k vysokému mínění o sobě samotné měla 

zřejmě pocit, že je spíše „kolega“ nežli „klient“; 

• S námi v programu je dohromady s několika 

přerušeními 7 let. 

 



Dozvídáme se, že je Jana těhotná 

• o těhotenství jsme se dozvěděli zrovna v době, kdy 

Jana prožívala těžké momenty ve svém vztahu – 

přišla na pracovní konzultaci zmlácená a pokousaná, 

řešili jsme s ní plán, co dělat, až partnera opustí (aby 

měla větší vůli ho opustit, neboť se často vyjadřovala 

tímto směrem); 

• O těhotenství nám řekla během pracovní konzultace, 

dělala si několik těhotenských testů; 

• Situaci zjišťujeme v asi druhém měsíci; 

• Nebyla registrovaná na úřadu práce, neměla vyřízené 

dávky v hmotné  nouzi. 

 



Diskuse 

• Jana už od začátku zmiňovala, že si miminko nechá. 

Nadále řešila svůj komplikovaný partnerský vztah, 

kvůli miminku v něm o něco více chtěla setrvat; 

• Útoky na ní neustaly ani v těhotenství, s partnerem 

se přesto nerozešla. Doufala, že naděje na společné 

rodičovství něco změní k lepšímu – nevypadalo to 

tak; 

• Její rozhodnutí si dítě nechat to ale nezměnilo: „s 

ním, nebo bez něj“; 

• Od začátku byla motivovaná jít do léčby. 

• CO BYSTE DĚLALI VY? 



Záznam ze zápisu 

• Dneska málo komunikativní, říkala, že bere miniaturní 

dávky P a tak je tím spíš ospalá. Uvedla, že je jí zle od 

žaludku, má často pocit na zvracení, ale jinak se cítí 

OK. Nyní „bývalého“ partnera týden neviděla a chce 

si to tak s ním udržet. Hodně jsme ho vyhlížely, bála 

se, že by se mohl pokusit ji na S26 odchytit. Nicméně 

nestalo se.  

• Miminko si chce rozhodně nechat.  

• Stále motivovaná docházet do Denního stacionáře, 

se soc. pracovnicí řeší životopis do TK Karlov a 

obstarávání si věcí pro miminko do komunity. 



Co vše Jana zvládla: 

• Snížení užívaní pervitinu; 

• Pravidelná gynekologická vyšetření; 

• Pravidelné docházení do Denního stacionáře; 

• Registrace na ÚP, vyřízení si dávek v hmotné nouzi, 

dojíždění za Prahu na sociální odbor; 

• Přestěhování od partnera ze squatu nejprve do bytu 

ke kamarádovi, posléze díky spolupráci se 

stacionářem těsně před nástupem na detox do 

Azylového domu; 

• Zvládla být celkem finančně odpovědná. 



Předání do následné péče a porod: 

• Po dvou měsících spolupráce Jana odchází na detox 

a následně do TK Karlov; 

• Pobídky Janě činily 4000 Kč + 800 Kč ve formě 

kreditu do telefonu; 

• Poté co splnila většinu úkolů, dostala se opět do 

pracovního režimu (balení filtrů do pytlíků apod.). 

• V současné době je po porodu, stále abstinuje, 

nicméně léčbu v komunitě nedokončila. 



Diskuse 

• Co u vás kazuistika vyvolává za pocity?  

• Jaké vás napadají alternativy? 

• Jaké vás napadají výhody a nevýhody 

"inscentivní terapie"? 

 



Díky za pozornost 
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