Případová práce – Emílie
Emílie - 25 let, THC od 9 let, pervitin od 16 let, závislost v rodině

Emílie nastoupila do TK Karlov v červenci 2019 s motivací ke změně dosavadního života. Je to
její první pokus o léčbu, je závislá na pervitinu a THC, na pervitinu od 16 let, na THC od 9 let,
obojí užívala v době před léčbou prakticky denně. Zároveň nikdy neužívala i.v. Do TKK
nastoupila z PN Červený Dvůr.
Emílie vyrůstala v úplné rodinně v menším městě ve Středočeském kraji. Její starší sestra se
dříve léčila v TKK, nyní je na mateřské a celou dobu (5 let) abstinuje. Mladšímu bratrovi je 16
let. Dětství popisuje Emílie jako hezké s dobrými vztahy. Emiliin děda se v minulosti léčil se
závislostí na alkoholu a také abstinuje.
Emílie byla poslední dva roky na ZŠ šikanovaná, přestoupila na jinou školu, pak pokračovala
na obchodní akademii, kterou ukončila maturitou. Po celou svou drogovou kariéru
pracovala, poslední dva roky ve Škodě auto. Do TKK tedy nastoupila s neschopenkou, ve
které pokračuje. Z neschopenky hradí náklady na ubytování a stravu v TKK a také splácí asi
20.000,- dluh za bankovní půjčku. Emílie nebyla nikdy trestně stíhána ani to neočekává. Po
autonehodě, kterou zavinila, jí byl zabaven řidičský průkaz a o pokutě ještě nebylo
rozhodnuto.
Do léčby ji přivezli její rodiče, Karlov znají, jsou dobře navázáni, Emílie přiznala svou závislost
až zhruba měsíc před nástupem, oba jí v léčbě podporují.
Co se týká intervencí, zde se společně zaměřujeme na fungování klientky v sociálně právní
oblasti, vyřídila si přesměrování výplaty dávky v pracovní neschopnosti, po domluvě
s věřitelem odložila jednu měsíční splátku do doby, než jí přijdou peníze. Doklady má klientka
všechny. Zaměřily jsme se také na vyhledání lékařů v okolí TKK, kteří spolupracují s její
zdravotní pojišťovnou Škoda. Emílie využila nabídky rodičů během rodičovské soboty, že po
vyřízení plné moci zařídí ekologickou likvidaci vraku vozu (překáží na zahradě), plnou moc
vyřídila do příští rodičovské návštěvy. Zároveň jsme se společně domluvili, že veškeré další
záležitosti si bude klientka z Karlova vyřizovat sama. Tuto dohodu klientka dodržuje.
V pracovní terapii je Emílie v Karlově chválena. Přesto, že dosud nikdy nepracovala se zvířaty,
díky pracovním návykům jí to nedělá potíže a pracuje spolehlivě.
Provozně technické věci a záležitosti nedělají klientce přílišné potíže, možná proto, že se do
nich „ukrývá“ před terapií. Na skupinách se dlouho neodvažovala promluvit, ostatní klienti jí
to reflektovali. Emílie je plachá, tichá, úzkostná. Bývalý partner ji týral, jakékoli zvýšení hlasu i
z důvodu hlasitého okolí, ji vyvede z míry. Během dvou posledních týdnů si dokázala zařídit
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výjimečnou skupinu, když na ni křičel jiný klient během práce v kuchyni. Považujeme to za
pokrok a Emílii v péči o sebe podporujeme.
V další společné práci se zaměříme na podporu v klientčině přiznání traumatizace, na
posilování bezpečných vztahů v bezpečném prostředí a na klientčinu motivaci převzít
zodpovědnost pouze za to, co může ovlivnit sama.
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