Případová práce – Petr
Petr, 25 let, polyvalentní závislost

Úvod
Na příběhu Petra chceme demonstrovat úspěch ergoterapeutických intervencí
poskytovaných během léčby v Terapeutické komunitě Karlov, kde klient strávil 6 měsíců.
Klient je z pohledu intervencí úspěšný nejen z důvodu, že změnil přístup k pracovním
povinnostem v pozitivním slova smyslu, ale že nadějné smýšlení o své budoucnosti ztvrdil
přihláškou na vysokou školu.
Cíl
Sledovat efekt ergoterapeutických intervencí implementovaných v rámci projektu Rozvoj a
trénink klíčových kompetencí pro život bez drog.
Metodika
Data byla získávána z osobní dokumentace klienta, analýzou rozhovorů zaměstnanců
terapeutické komunity a se samotným klientem.
Etika
Klient souhlasil se zpracováním osobních údajů pro potřeby projektu.
Status praesens
Klient se v současné době nachází v doléčovacím centru v největším moravském městě.
S týmem terapeutické komunity je v občasném telefonickém kontaktu, je také členem
uzavřené facebookové skupiny absolventů zařízení. Petr má stálé zaměstnání v dělnické
profesi a podal si přihlášku ke studiu na veřejné státní vysoké školy. Z tohoto důvodu se
připravuje a učí na přijímací řízení.
Anamnéza
Petr přišel do léčby ve svých 25 letech s diagnostikovanou polyvalentní závislostí na
pervitinu, THC, alkoholu a psychoaktivních lécích. Zatížení tímto onemocněním se objevuje
ve formě závislosti na alkoholu u otce Petra. Otec je nyní již osm let abstinující od své
primární drogy, po sedmi léčbách v psychiatrické nemocnici. Sám Petr má zkušenost již ze
osmi léčebných pobytů, v terapeutické komunitě byl poprvé. Po jedné ze svých hospitalizací
strávil krátkou dobu na doléčovacím centru na Vysočině, kde se během své recidivy
dozvěděl o možnosti pobytu v TK. Marihuanu kouří od svých 17 let, pervitin užívá od 19 let,

alkohol se v historii objevuje ještě dříve. Po 20. roce života se začíná objevovat nadužívání
psychoaktivních léků (benzodiazepiny a opioidy).
Sociální anamnéza
Klient má ukončené středoškolské vzdělání s maturitou sociálně správního charakteru. Ve
své dospělosti pracoval rok v pekárně, rok jako číšník a kuchař, jako skladník ve Velké
Británii. Nejdéle nezaměstnaný byl také přibližně rok. Nejčastěji se ovšem ze svých
zaměstnání zmiňoval o fungování s rockovou kapelou, které dělal pomocného technika. Bylo
to také období bohémského života bezřádu a jistoty, nasáklé alkoholem, kdy se naplno
projevovala narcistní zranění. Do léčby Petr nastoupil v pracovní neschopnosti jako skladník
maloobchodního potravinového řetězce.
Průběh a intervence v terapeutické komunitě
Fokus intervencí zaměřujeme na pracovní terapii a fungování klienta v sociálně právní sféře.
S klientem se pracovalo na několika rovinách. Jedna z nich bylo mapování dluhové situace.
Klient po konzultacích se sociální pracovnicí volal na konkrétní místa a zjišťoval svou situaci.
Nakonec se dozvěděl, že v sumě dluží necelých 100 000 Kč a to zejména u nebankovních
společností. Dále jsme dbali na dodržování přijímání poštovních zásilek a převedení adres
na relevantní adresu, kde si klient může poštu skutečně vyzvednout.
Od nástupu byl Petr nemotivovaný do pracovních povinností. Rád vzpomínal na dobu
strávenou společně s rockovou kapelou, kdy do rámce pracovního úvazku patřilo užívání si
hedonistických radostí života a řád a odpovědnost nebyly rozhodně na hlavním místě. Ke
kompenzaci narcistických zranění patřilo využívání krátkodobých a promiskuitních vztahů
grupies a dívek z koncertů. Petr též nabýval pocitu výjimečnosti sdílením času s úspěšnými
veřejně známými osobami. Takové sycení grandiózní ega jsme klientovi nemohli dopřát a ani
by to nebylo terapeutickým záměrem. V komunitě si musel zvykat na pravidelnost a
přízemnost pracovní terapie. S oběma faktory sváděl boje. S ohledem na jeho strukturu
osobnosti lze očekávat u klienta pocity ponížení při činnostech, které jsou v dobrém slova
smyslu obyčejné a provozované dalšími smrtelníky. V tomto období zápasů Petr trpěl
hypochondrickými záchvaty, kdy byl přesvědčen, že se v jeho spermatu objevuje krev.
Hypochondrie může poukazovat na prodrom psychotických fenoménů. Tento stav jsme
ovšem reflektovali a společnými silami zvládli. Výsledkem bylo, že Petr začínal
v pravidelnosti a obyčejnosti spatřovat jejich krásu a důležitost. A to je pro jeho další vývoj
zásadní.
Závěr
Po nástupu na doléčovací centrum nastoupil zpět do dělnické profese a navázal na
rozhovory a konzultace z komunity, kdy jsme rozebírali možnost využití jeho potenciálu ke
studiu na vysoké škole. Diplomem by klient získal možnost lepšího uplatnění na trhu práce.
Vysokoškolsky vzdělaní lidé také zůstávají stabilněji na svých pozicích. Proto hodnotím
klientovo konání v přihlášení se k přijímacímu řízení jako správné a z dlouhodobého hlediska
úspěšné.

