Případová práce – žena, 37 let, svobodná matka
Klientka ve 14 letech byla rodičem donucena k interrupci. Následkem zákroku
prožila déletrvající postabortivní syndrom, který dle výroku odborníka, na
něhož se v nouzi obrátila, sám časem bez pomoci přejde. Nepřešel.
Prožila pocity beznaděje a hledala oporu v mužích. S jedním z nich otěhotněla
a narodil se jí syn. S otcem dítěte se rozešla a přimkla se k jinému muži –
výrobci pervitinu. Vyřešila touto cestou své potíže s možností bezplatného
užívání drogy. Původně rekreační užívání drogy se změnilo na užívání denní.
Malý syn, jehož otec zmizel, se vlivem závislosti matky dostal do péče
babičky, matky uživatelky, která sama vyvinula iniciativu k odebrání dítěte
matce z důvodu užívání drogy.
Klientka, bez závazků k synovi, změnila místo pobytu z menšího města do
Prahy. Začala žít s přítelem na ulici, ve stanu, v zahradních domcích spolu se
dvěma psy. Všichni se živili výhradně žebráním v centru města, psi byli
významnými pomocníky k rychlejšímu výdělku.
Klientka byla partnerem přivedena k možnosti zmírnění prožívaného trápení
prostřednictvím užívání Subutexu, na který si rychle vytvořila závislost. Obě
drogy – pervitin a Subutex užívala nitrožilně a kombinovala to s léky.
O sebe naproti tomu pozoruhodně dbala a byla vždy perfektně upravená a
oblečená, velmi jí záleželo na tom, aby na okolí působila zdravým dojmem. O
léčení závislosti neuvažovala.
Do služeb case managementu, ji přivedly potíže s kvalitou kůže obličeje a
následně jinde na těle.
V kontaktu s case managerem byla často uplakaná, někdy zlostná, nedůvěřivá,
netrpělivá, s velkými výkyvy nálad.
Hluboké utrpení pociťovala ze zničených rodinných vztahů, byla bez spojení
s rodiči, synem, sestrou a její rodinou. Všichni blízcí ztratili důvěru i naději, že
někdy zase bude lépe. Nechtěli ji slyšet ani vidět.
Vztahovou terapií brzy vzniká kontrakt.
Klientka odjíždí do léčebny, kde je klíčovým pracovníkem CM navštěvována a
je pravidelně využíváno možnosti spojení mobilem a emailem pro posílení
vztahů.
Z léčebny pokračuje do Terapeutické komunity, kde absolvuje několikaměsíční
léčbu a následně přechází do Doléčovacího zařízení s chráněným bydlením.

Při stěhování je vždy asistována, podporována, uklidňována. V novém bydlení
ji klíčový pracovník pravidelně navštěvuje.
V terapeutické komunitě psychiatr u klientky diagnostikoval depresivní
syndrom. Klientka je medikována antidepresivy.
V brzké době našla pro sebe vhodnou práci ve směnném provozu.
Po odchodu z chráněného bydlení se osamostatnila, pronajala si bytovou
jednotku blízko zaměstnání.
Se svým synem obnovila komunikaci, postupně se uzdravily rodinné vztahy
s rodiči a rodinou sestry.
V současnosti zůstává v kontaktu s case managerem. Cítí-li se ohroženě, ozve
se, je ráda za komunikaci a oporu.
Klientka, která byla bez vlastní aktivity směrem k uzdravení, se díky službě
case management, během 2 roků dopracovala ke zdravému stylu žití.

