Případová práce – Pavlína
Pavlína 37 let, 3 vlastní děti – dcery 16 a 7 let, syn 3 roky, experimenty s OPL od 13 let,
komplikované dětství

Do TK Němčice nastoupila podruhé po předchozí neúspěšné léčbě. Předchozí léčbu ukončila
relapsem po 6 měsících v komunitě. Aktuálně je v léčbě 1,5 měsíce. S první dcerou byla, před
15 lety, v léčbě v TK Karlov. Po léčbách obvykle zvládne v řádu měsíců abstinovat od drog, ale
brzy se navrací k užívání alkoholu. Do komunity znovu přichází po více jak třech letech. Před
nástupem do léčby byla na miniinterrupci. Aktuálně má stálého partnera, který na ni čeká.
Rodinná anamnéza
Pavlína má staršího bratra Ondřeje. Měla těžké dětství,byla svědkem otcova pití alkoholu a
domácího násilí, které páchal na matce. Po rozvodu rodičů si matka našla nového partnera.
Ten po krátké době začal Pavlínu obtěžovat a krátce na to i sexuálně zneužívat. Svěřila se
matce, ale ta jí nevěřila a situaci dostatečně neřešila.
Po těchto zkušenostech Pavlína trávila stále více času mimo domov. Několikrát z domova
utekla. Ve 13 letech začala experimentovat s drogami. Poté byla umístěna do diagnostického
ústavu. Ještě jako nezletilá začala bydlet se svým partnerem, což její matka tolerovala.
Děti má Pavlína se třemi partnery. Nejstarší dcera Alena je aktuálně v dětském domově, ale
jsou spolu v kontaktu. Anežka je u prarodičů bývalého partnera, má možnost se s ní vídat.
Nejmladší syn Adam je u bývalého partnera, v kontaktu od jeho narození nejsou.
V předchozí léčbě se podařilo s nejstarší dcerou i matkou absolvovat rodinné sezení.
Doufáme, že budeme moci navázat a dále pracovat na křehkých vztazích v rodině.
Sociální anamnéza
Klientka má základní vzdělání. Ve škole byla šikanovaná v době, kdy byla doma vystavená
sexuálnímu násilí. Pod tíhou těchto událostí začala chodit za školu, musela jeden ročník
opakovat. Po základní škole se na další školu nehlásila. Užívala drogy a bydlela u přítele.
V průběhu života byla zaměstnaná celkově jen pár let. Živila se spíše brigádami a
příležitostnou prací bez smlouvy.
Pavlína své aktuální dluhy teprve mapuje, celkovou částku odhaduje na 400 000 Kč.
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Po léčbě v komunitě plánuje pokračovat v léčbě v doléčovacím centru, ve kterém městě si
zatím není jistá.
Právní problémy
Pavlína byla opakovaně v podmínce za výtržnictví. Ve výkonu trestu nikdy nebyla.
Nástup do TK
Klientka nastoupila k léčbě do známého prostředí komunity. I přes náročné období mezi
léčbami je motivovaná ke změně. Zpočátku byla nervózní z nové skupiny klientů.
Nevyhovovala jí medikace nasazená z psychiatrické léčebny, což řeší s naší psychiatričkou
úpravou medikace.
Průběh léčby
Pavlína nastoupila do komunitního programu, který dobře zná z předchozí léčby. Do práce se
zapojila bez problémů. Je velice pracovitá a zadané úkoly plní zodpovědně.
Ve skupině si zvykala pozvolněji, aktuálně je na skupinách aktivnější, začíná se cítit lépe. Jako
ostatní ze začátku bojovala a stále trochu bojuje s důvěrou k lidem ve skupině. Vzhledem ke
svým životním zkušenostem, je ve vztahu k ostatním opatrnější a spíše zdrženlivá. Na druhou
stranu poměrně rychle ve skupině získala své místo a podporu od ostatních.
Aktuálně se chystá znovu zvýšit pravidelnost kontaktu s dětmi. V tomto bude potřebovat
další podporu nejen ze strany týmu, ale také skupiny.
O svém současném partnerovi zatím nemluvila. Jejich budoucí soužití bude také významným
tématem v její léčbě.
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