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Pavel, 33 let, úzkostně-depresivní symptomatika, nadužívání léků
Rodinná anamnéza:
Otec je uživatel alkoholu, gambler a agresor. Aktuálně se Pavlův otec léčí a žije na azylu. Matka je
léčena pro deprese a je v invalidním důchodu. Matka s Pavlem spolu žijí v jedné domácnosti.

Zdravotní anamnéza:
Pavel dochází na neurologii pro neuropatii dolních končetin neznámé etiologie, občas má epileptické
záchvaty – pravděpodobně v souvislosti s vysazováním benzodiazepinu. Dále má ortopedické potíže bolesti zad po úrazu páteře. V minulosti byl na operaci šlach ruky a měl úraz očí po napadení.

Pracovní a sociální anamnéza:
Vystudoval střední školu s maturitou. Následně vystřídal několik zaměstnání v technickém oboru.
Pavel je svobodný, bezdětný, měl dlouhodobý vztah, ale přítelkyně se s ním rozešla.

Psychiatrická anamnéza:
Pavel má od dětství úzkostné a depresivní stavy. Posttraumatická stresová porucha. Od 13 do 14 let
experimentoval s medikamenty. V tomto období byl také poprvé hospitalizován na psychiatrii po
předávkování alkoholu. Pro časté absence ve škole docházel na psychiatrii. Od 27 let užíval Tramal,
měl lepší výkon v práci. Následovalo však několik dalších hospitalizací, jedna po suicidálním pokusu.
Zároveň absolvoval i několik dalších pokusů o léčbu závislosti.

Průběh léčby:
Klient je v case managementu a současně v substitučním programu a v psychiatrické péči. Pomoc
vyhledal pro závislost na tramadolu.

Nadužíváním "řešil" vystupňování psychických potíží při

nadměrné pracovní zátěži a partnerské krizi. U Pavla dominuje depresivní symptomatika. Podařilo se
ho převést na substituční preparát buprenorfin. V loňském roce absolvoval detoxifikační měsíční
pobyt v psychiatrické nemocnici s plánem abstinenčně orientované léčby v denním stacionáři. Do
stacionáře nakonec nenastoupil ze sociálně-finančních důvodů (upřednostnil zaměstnání). Po
několika týdnech ovšem došlo k recidivě abusu návykových látek v souvislosti s opětovným
zhoršením psychického stavu a Pavel byl znovu přijat do substitučního programu a též do programu
case management.
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Z psychiatrického hlediska dominuje u klienta úzkostně-depresivní symptomatika. U Pavla je zjevná
snížená tolerance zátěže psychické i fyzické. Somatické potíže negativně ovlivňují jeho psychický stav.
Závislostní problematika je aktuálně destabilizována, protože Pavel substituci začíná nadužívat a
k tomu užívá benzodiazepiny. Klient aktuálně k abstinenčně orientované léčbě není motivován z
finančních důvodů.

Cílem case managementu je intenzivnější pomoc klientovi v jeho prostředí, zapojení péče o rodinný
systém, pomoc při řešení zdravotních problémů a sociálních potřeb (bydlení, pracovní rehabilitace),
aktivizace klienta pomocí socioterapie.
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