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Kazuistika - klientka, 32 let, závislost na pervitinu, bipolární porucha, 3krát ve VTOS 

S klientkou spolupracujeme od května letošního roku, kdy byla ke spolupráci předána z ambulantního 

programu, ve kterém se jí nedařilo udržet kvůli jejím častým relapsům a neléčené bipolární poruše. Na 

tomto základě bylo klientce nabídnuto, spolupracovat v rámci programu case management.  

Klientka začala kouřit marihuanu ve 12 letech. Od 14 do 17 let užívala nitrožilně heroin. Následně si 

našla přítele, který s užíváním heroinu nesouhlasil, tak vlastními silami vyabstinovala a začala užívat 

pervitin. Z počátku užívala málo, cca jednou za měsíc. Rok před otěhotněním a v průběhu těhotenství 

zcela abstinovala. K drogám, zejména pervitinu, se intenzivně vrátila po porodu mrtvé dcery před 10 

lety. Od té doby užívala na denní bázi, nespočet krát se snažila vzít si život. Neužívala pouze ve výkonu 

trestu, kde byla celkem třikrát. Poslední trest byl dlouhý 26 měsíců, po celou dobu klientka abstinovala. 

Po propuštění nastoupila do terapeutické komunity, z které velmi brzy odešla z důvodu náročnosti 

programu.  

Na počátku naší spolupráce se klientka i přes snahu abstinovat, často navracela k užívání pervitinu. 

Byla přesvědčena o tom, že se zvládne stabilizovat ambulantně. Pravidelné setkávání se podařilo udržet 

pouhé 2 týdny, během kterých, bylo počáteční zakázkou navázání klientky do psychiatrické péče. To 

komplikovala skutečnost, že klientka byla často nekontaktní, ozvala se tu a tam telefonicky či napsala 

sms zprávu, i přes plánované doprovody k psychiatrovi se nepodařilo setkání s lékařem realizovat. V tu 

dobu byla klientka silně manická. 

V rámci této mánie se klientka těžce předávkovala pervitinem. Podařilo se jí hospitalizovat 

v psychiatrické nemocnici. Zde podstupuje léčbu na oddělení duálních diagnóz, kde je téměř 2 měsíce. 

V léčbě je spokojená, vyhovuje jí ne tak náročný režim, jako v terapeutické komunitě. Vídáme se na 

pravidelné bázi jednou týdně. Aktuálně pracujeme na tom, jak bude vypadat následná péče po 

propuštění z léčebny a jakým směrem se celkově bude klientka ubírat. Klientka si přeje jít do 

chráněného bydlení, pracovat na zlepšení vztahu s matkou, osamostatnit se a nebýt závislá na peněžité 

pomoci od matky. Vyjadřuje silnou potřebu smířit se se smrtí dcery, což je podle ní hlavní věc, která jí 

brání žít život bez pervitinu. Klientku se aktuálně daří držet v kontaktu, zdá se dobře navázaná a 

odhodlaná spolupracovat i po propuštění.  


