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Kazuistika – klient, 42 let, duální diagnóza, substituční léčba 

Klient je opakovaně v kontaktu s naší organizací od roku 2008, předtím docházel do jiného 

substitučního centra. V letech 2010 a 2011 byl spíše ve sporadickém kontaktu. Intenzivní spolupráci 

navázal na podzim 2020 při nástupu do substitučního programu, byl převzat i do psychiatrické péče a 

case managementu. 

Klient má bohatý abusus návykových látek v minulosti – primárně heroin, dále pervitin, 

benzodiazepiny, občas alkohol. Aktuálně užívá Suboxone sublinguálně a cca 1x týdně pervitin. Dochází 

na denní výdej substitučního preparátu a na depotní injekce á 14 dní. 

Klient žije sám s matkou v garsonce. Matka je také léčená psychiatricky a je v péči opatrovníka. 

Dlouhodobě mají konfliktní vztah, primárně kvůli financím. Spolupráce s ní dosud nebyla reálná, ale 

v dlouhodobějším horizontu se jeví jako nezbytná. 

Otec je několik let po smrti, klienta a celou rodinu opustil, když byl dítě. Klient má ještě dvě sestry, ale 

jsou jen v občasném kontaktu. 

Klient má v anamnéze kriminální majetkovou činnost s následným výkonem trestu ochranné ústavní 

léčby, kde byl 3 roky hospitalizován. Klient byl v průběhu dalších let hospitalizován v psychiatrické 

nemocnici opakovaně, většinou však již krátkodobě. 

Od roku 2012 je v invalidním důchodu a péči opatrovníka. Má nedokončené základní vzdělání (často 

uvádí, že je inženýr). Má nevelké pracovní zkušenosti. Aktuálně občas pracuje ve skladu. 

Během programu a podpory case managementu se klientovi podařilo odabstinovat od heroinu a 

benzodiazepinů. Nadále přetrvává občasné užívání pervitinu.  

Několikrát navštívil socioterapeutické aktivity, celkově mu smysluplná náplň volného času stále chybí.    

Během celé spolupráce (i v minulosti) se táhnou klientovi konfabulace až bludy týkající se jeho 

sociálního postavení - je majitel firem, vlastní nemovitosti, někde má manželku se synem. Produkce 

jsou někde s náznaky reálného jádra v minulosti. Často konfabulacemi vyplňuje "výpadky" a         

neznalosti. Časová posloupnost v jeho líčení je často obtížně zachytitelná.  Od června 2021 byla jeho  
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bludná produkce naléhavější, vyvíjel aktivity k hledání domnělé manželky, u opatrovnice vymáhal 

daňové přiznání svých firem. Celá situace v koincidenci se zvýšeným užíváním pervitinu (nejméně 1x 

týdně), nelze objektivizovat. 

V rámci spolupráce bylo s klientem již několik týdnů hovořeno o vhodnosti hospitalizace a detoxifikace 

od pervitinu, jakožto prevenci rizikového chování, které v minulosti vedlo až k ochranné léčbě.  

Klient díky důvěře, možnosti setrvat za určitých podmínek v substitučním programu a dlouhodobému 

vztahu s case managerem souhlasil s dobrovolnou stabilizační hospitalizací v psychiatrické nemocnici, 

kam nastoupil a částečně se stabilizoval. Již nejsou bludné produkce tak naléhavé. 

Aktuálně pokračuje v substitučním programu a case managementu. Klientův stav, ale opět začíná 

kolísat. 

 

 

 

 

 


