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Kazuistika – klient 16 let, od 13 let THC a pervitin, ústavní výchova, absolvoval 3 měsíční léčbu v PN 

Jáchym je studentem 1. ročníku obchodní akademie. Rodiče klienta se rozvedli, když mu bylo 7 let. 

Jáchym byl svěřen i s mladší sestrou (14 let) do péče matky, se kterou žije v rodinném domě nedaleko 

od Prahy. Otec se na výchově dětí podílí jen okrajově, sám klient s ním nerad tráví povinný čas.  

V dětství často střídal školy (3 mateřské školy, 4 základní školy), důvodem byla nespokojenost matky 

s úrovní výuky a řešení klientových výchovných problémů.  

Klient od 13 let užívá marihuanu a pervitin (sniff, intravenózně 4x). V 9. třídě ZŠ kvůli záškoláctví a 

užívání pervitinu umístěn do Dětského diagnostického ústavu, po 15. roce přemístěn do 

Diagnostického ústavu pro mládež Praha 2. Odsud často utíkal a užíval pervitin na denní bázi. 

Klientovi byla nakonec nařízena ústavní výchova s výkonem ve Výchovném ústavu Pšov. 

Jáchym se dostává do našeho projektu v polovině letních prázdnin 2020, poté co úspěšně absolvoval 

3 měsíční léčebný program v Psychiatrické nemocnici Jemnice, kam byl odeslán z VÚ Pšov. Nyní je 

Jáchym na dlouhodobé propustce u matky a v září nastupuje po ročním odkladu do 1. ročníku SŠ v 

Praze. Podmínkou pro prodlužování propustky je abstinence od návykových látek, docházení do školy 

a ambulantního léčebného programu. 

Od prvních sezení se Jáchymovi daří abstinovat od pervitinu, uvědomuje si riziko návratu do VÚ. 

Zároveň vnáší témata demotivace k životu bez užívání – má vidinu opětovného užívání po 18. 

narozeninách (zrušení ÚV). Tato ambivalence a zvýšené užívání marihuany způsobilo klientovi 2 lapsy 

s pervitinem (září, prosinec), které se mu pokaždé podařilo zastavit, a svěřil se s nimi i matce. Matka, i 

přes jasně nastavené podmínky dlouhodobé propustky z VÚ, se nakonec rozhodla syna podržet.  

Na koordinační rodinné schůzce matka vnáší zakázku – psychologické vyšetření Jáchyma na ADHD. 

V anamnéze klienta se vyskytují projevy, které by tuto teorii podporovaly. Klient však vyšetření 

prvotně odmítá, jelikož má špatnou zkušenost, kdy byl během pobytu v PN Jemnice na ADHD 

medikován i bez vyšetření. K tématu se klient vrací opětovně po 2. prodělaném lapsu na naléhání 

matky. Předjednáváme psychologické vyšetření v SANANIM na únor 2021 a zároveň klientovu 

participaci – tedy, že bude abstinovat od marihuany. 

Výhledově budeme pokračovat ve spolupráci na tématech udržení abstinence a prevenci relapsu, 

začlenění se do kolektivu na nové SŠ a podpora v hledání nových koníčků.  


