Případová práce - Milena
Milena (32 let), dcera Michaela (4 roky), syn Václav (1 rok).
V TK

Karlov jsou 5 měsíců.

Klientka užívala

pervitin

i.v.,

THC,

heroin.

Experimentovala s halucinogeny.
Do rodiny patří: babička (matka otce), dcera, syn, otec, matka. Nevlastní bratr (matky
syn), nevlastní bratr (otce syn), teta, sestřenice.
Vychovávala ji babička. Matka ji ve 2 letech nechala v péči babičky (matka otce) a
odešla. Další kontakt s matkou proběhl ve 20 letech po telefonu. Dál už žádný
kontakt. Otec o Milenu zájem nejevil do cca 20 let. Střídavě byl ve výkonu trestu
odnětí svobody za krádeže a střídavě žil s jinými ženami. Měl etapu, kdy žil s jednou
ženou, s tou má jednoho syna (Milena ho viděla jednou v životě).
Milena dokončila ZŠ a vyučila se s problémy na kadeřnici. Už na střední škole začala
experimentovat s drogami. Výuční list zvládla dodělat s vypětím všech sil. Po
dokončení střední školy začala užívat častěji, intenzivněji. V jejích asi 20 letech
Milenu kontaktoval její starší nevlastní bratr. Mají společnou matku. Od té doby spolu
byli v občasném kontaktu. Bratr dal Mileně telefonní číslo na matku, Milena jí jednou
zatelefonovala. S bratrem v kontaktu stále, bratr ji podporuje. Milena se v kontaktu
s ním stydí. On má rodinu, dvě děti, pracuje jako řidič autobusu. S jeho ženou má
také pěkný vztah. Děti mají starší.
Milena ve svých cca 23 letech zjistila, že muž, který jí prodával drogy je její otec.
Náhodou je spolu viděla babička, která se celou dobu snažila držet otce od Mileny.
Milena cca 2 roky žila společně s otcem po ubytovnách a squatech. Otec nikdy
v životě Mileny nezastával roli otce. Objevil se údajně u babičky jednou, opilý.
Babička na něj zavolala policii. Období dvou let, kdy užívala s otcem pervitin

charakterizuje jako vztah dvou uživatelů, kteří předstírají vztah otce a dcery, ale
zároveň se oba využívají, jak nejlépe umí.
Po těžkých peripetiích si Milena našla partnera, žila s ním, užívali společně, ona
otěhotněla. Na miminko se těšila, ale potratila. Po cca roce otěhotněla podruhé a
dokázala cca 1 rok abstinovat. Partner začal brzo po porodu užívat a ztratil se
z kontaktu. O Michaelu jevil občas verbální zájem, ale k činům prakticky nikdy
nedošlo. Milena cca 3 měsíce po porodu začala opět užívat. Bydlela s dcerou u
babičky, musela před ní tajit, že užívá drogy. To se jí dařilo cca 2 roky. Po odhalení
babičkou začala mít problémy se sociálkou. Byla jí odebraná dcera z péče
předběžným opatřením. Milena se začala snažit, našla si brigádu, omezila užívání
pervitinu a získala dceru zpět do péče. Nesměla s ní být o samotě, vždy za
přítomnosti druhé osoby.
Našla si dalšího partnera. Dost jí bil, otěhotněla. Jakmile zjistil, že otěhotněla, opustil
ji. Milena se ocitla sama, v debaklové životní situaci. Rozhodovala se, jestli půjde na
potrat, nevlastní bratr by jí v tom finančně vypomohl. Rozhodla se, že si miminko
nechá, bydlela u babičky, abstinovala celé těhotenství + cca 6 měsíců po porodu.
Poté se opět začala pohybovat s partě známých z toxi prostředí. Po cca roce
epizodických recidiv a abstinencí se rozhodla pro nástup na detox a léčbu v TK
Karlov.
Do TK Karlov nastupovala pod nátlakem OSPOD, který hrozil odebráním dětí z péče
natrvalo. První tři měsíce v komunitě si Milena zvykala na pravidla a bojovala
s motivací vydržet v léčbě. Nechtěla být ani v léčbě, zároveň tušila, že prakticky
nemá kam jít. Mohla by jít bydlet k babičce, ale to se od začátku nejevilo jako
bezpečný plán. U babičky nikdy nevydržela abstinovat a babička by jí doma
nenechala, kdyby zjistila, že začala opět užívat. Když toto období překonala, začala
postupně v léčbě spolupracovat a navazovat opatrně první relativně zdravé vztahy.

Paradoxně jí k tomu mohl pomoci i odchod spoluklientky, na kterou byla Milena
citově silně navázána. Tento vztah mohl sice sytit potřebu přijetí, ale bohužel to nebyl
vztah, který by vydržel upřímnost, kritiku apod. Spoluklientka odešla po relapsu na
lécích a symbolicky Milenu opět někdo opustil a zklamal. Milena se nenechala zlomit
a začala vytvářet nové vztahy v jiné kvalitě. V tuto dobu je zatím ve fázi budování
nových vztahů, tzn. že až čas ukáže, jakým způsobem se jí to daří.

