Případová práce – Luboš
Luboš, 60 let, primární droga pervitin, opakovaně ve výkonu trestu

Luboš se několikrát pokoušel o léčbu v psychiatrické nemocnici, jednou v komunitě.
Předchozí pokusy ukončil předčasně recidivou. Podstoupil substituční léčbu, kterou
několikrát přerušil relapsem. V současné léčbě je 4 měsíce.
S pervitinem se poprvé setkal v 16 letech, od 17 užíval nitrožilně. Mnoho let se živil výrobou
pervitinu. Byl několikrát ve výkonu trestu.
Rodinná anamnéza
Dětství Luboš popisuje jako hezké. Vyrůstal s oběma rodiči a mladší sestrou. Otec býval často
služebně mimo domov. S otcem neměl pevný vztah, blíže si byl s matkou. Oba rodiče již
zemřeli.
Luboš má mladší sestru, která žije v cizině. Mají spolu dobrý vztah, vždy ho respektovala i
jeho styl života. V léčbě ho podporuje a pomáhá mu. Luboš se je rozvedený, má 2 děti, každé
s jinou partnerkou, a jednu nevlastní dceru. S partnerkami není v kontaktu.
Má roční dceru, která je adoptovaný a Luboš o ní nemá zprávy. Dále má vlastního syna Jana a
nevlastní dceru Markétu, kteří jsou společně adoptováni. Jsou v kontaktu s jeho sestrou,
která si je bere na prázdniny a finančně je podporuje. Luboš má nich informace od sestry. Jan
stojí o kontakt s tátou, klient se setkání obává, připravuje se mu napsat dopis.
Dále má 20-ti letého syna Ondřeje, který je bývalý uživatelem drog. Dlouho spolu nebyli
v kontaktu. Syn ho sám vyhledal, má za sebou léčbu v komunitě a abstinuje. Mají se spolu
setkat na rodinném víkendu. Luboš je na něj pyšný a na setkání se těší.
Sociální anamnéza
Luboš má základní vzdělání, střední školu nedokončil. S vrstevníky vycházel dobře, byl spíše
anarchistou a pohyboval se mezi lidmi kritizující minulý režim.
V průběhu života pracoval v továrnách. Po té se stal jedním z prvních výrobců pervitinu
v České republice. Páchal majetkovou trestnou činnost. Většinu života bydlem ve vlastním
bytě, kde se scházeli závislý, které zásoboval drogami.

Dluhy si aktuálně mapuje. Dluží hlavně státním institucím, půjčky nemá. Přesto, že výrobou
drog vydělával hodně peněz, nikdy s nimi nedokázal hospodařit. Doklady – OP a kartičku
pojištěnce má. Je registrovaný na ÚP. Dávky HN má vyřízené.
Právní problémy
Ve VTOS strávil 6 let za komunistického režimu pro různé politické delikty a držení drog. Byl
propuštěn v rámci amnestie. Po revoluci byl zavřený na 4 roky za těžké ublížení na zdraví.
Udává, že si není vědom probíhajícího či hrozícího trestního řízení.
Nástup do TK
Luboš přišel do komunity s tím, že je to jeho poslední šance změnit život. Zároveň má
pochybnosti, zda je to v jeho věku ještě možné. Má obavu, jak si bude hledat práci a naučí se
žít s málo penězi. Velkou motivací je pro něj to, že chce být lepším člověkem.
Průběh léčby
Luboš byl z počátku skeptický k tomu, co v komunitě může vyřešit. Drogy vnímal jako svůj
životní styl a nedovedl si představit jiný život. S dětmi kontakt nechtěl navázat, měl pocit, že
jim nemá co nabídnout. Ve skupině si hledal místo obtížně s pocitem, že věkem i zkušenosti
do skupiny nezapadá.
Nejdříve sebral odvahu zavolat sestře, se kterou je teď v intenzivnějším kontaktu. Navázal
kontakt s kamarádem z léčebny, který je mu velkou oporou a chce Lubošovi po léčbě
pomoci. Podařilo se mu obnovit kontakt s nejstarším synem, plánují si návštěvy a probírají,
jak by mohl jejich vztah pokračovat. Sbírá odvahu kontaktovat adoptované děti Jana a
Markétu.
Pomalu získal své místo ve skupině a je uznávaným členem. Dokázal čelit i náročnější
pracovní a fyzické zátěži při programu. Luboš si připustil, že jeho předchozí pohled na život
byl zkreslený a začíná si užívat a poznávat sám sebe střízlivého.
Na skupiny svá témata zatím nosí jen sporadicky.
Učí se hospodařit s penězi, což je jedním z jeho největších problémů. Mapuje si dluhy.
Aktuálně je Luboš ve II. fázi léčby.

