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Kazuistika - klientka, 41 let, substituční léčba, invalidní důchod 

Klientka je bezdětná a svobodná. Je v invalidním důchodu, ale i přesto pracuje alespoň 10 hodin týdně. 

V nedávné době úspěšně složila maturitní zkoušku. 

Má komplikované vztahy s muži, často s sebou nechá manipulovat a většinou si za partnery vybírá 

uživatele návykových látek.         

Klientka má komplikovanou somatickou komorbiditu - polyvalentní alergik a plicní obtíže, otevřené 

defekty obou dolních končetin, poruchy krevního obrazu atd. Klientka je sledována i na psychiatrii. 

Klientka donedávné doby žila s rodiči. Oba jsou hyperprotektivní a kontrolující, pobírají příspěvek na 

péči a často asistují klientku do zdravotnických zařízení. Aktuálně navštěvují již několik měsíců rodinné 

poradenství. Klientka vidí a reflektuje změnu postoje k ní. Dovolili jí se odstěhovat do vlastní garsonky, 

přenechat na ní více samostatnosti a odpovědnosti. Klientka má mladší zdravou sestru, se kterou má 

dobrý vztah.         

Klientka spolupracuje se SANANIM přerušovaně od svých 18 let, bohužel jen s dílčími úspěchy. 

V minulosti se opakovaně neúspěšně léčila - detoxy, denní stacionář, substituční programy. Klientka je 

uživatelkou opiátů, primárně heroin a aktuálně Suboxone. V drogové anamnéze se objevuje také 

alkohol, pervitin a léky.                                                                      

Zatím poslední spolupráce proběhla v době od podzimu 2020 do února 2021, kdy byla v substitučním 

programu a case managementu. Přes deklarovanou motivaci se nepodařilo reálnou spolupráci dobře 

navázat, nefungovala základní docházka i přes aktivitu case managerky, která docházela do místa 

bydliště klientky. 

Spolupráce byla opět navázána po dvou měsících, kdy klientka výrazně změnila postoj k léčbě. Byla 

přijata do přechodné substituční léčby a pokračuje v case managementu s denním kontaktem a 

výdejem medikace. Aktuálně plánuje nástup na detoxifikační jednotku a pokračovat v léčbě 

v psychiatrické nemocnici na oddělení pro duální diagnózy. Klientka již měla dva termíny nástupu, ale 

bohužel se jí nepodařilo zatím do léčby nastoupit.  
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V rámci case managementu pracujeme zejména na stabilizaci klientky, podpoře k samostatnosti a 

vlastní odpovědnosti, věnujeme se sebepéči a motivační práci k abstinenční léčbě. 

 

 

 

  


