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Kazuistika – klient 42 let, závislost na opiátech, uživatel THC, paranoidní schizofrenie 

V květnu 2021 jsme s klientem začali spolupracovat formou case managementu, do kterého byl předán 

z terénního programu (TP). Pracovníkům TP se podařilo klienta navázat do spolupráce již dříve 

v prostředí ulice, kde se často pohyboval i přesto, že bydlel v bytě, který mu platil otec. Klient však 

dlouhodobě nepracoval, žil v podstatě jen z dávek úřadu práce, pokud byl zrovna registrován, užíval 

injekčně opiáty a příležitostně i ostatní drogy a dlouhodobě se nacházel v neléčeném, chronicky 

psychotickém stavu. 

Ještě před předáním do programu case management se podařilo pracovníkům TP zajistit pro klienta 

odpovídající psychiatrickou péči, ale klient dlouhodobě odmítal antipsychotickou medikaci. Nicméně 

po nějaké době začal psychiatričce důvěřovat a s léky na psychózu nakonec souhlasil. Jeho stav se 

potom rychle upravil prakticky do normálu (náhled na realitu), kdy byl schopen za doprovodu case 

managera zařizovat běžné záležitosti spojené s každodenním životem, které dříve zanedbával. Avšak 

práceschopnost se ani v případě zlepšení psychického stavu nezvýšila na dostatečnou úroveň, proto 

na doporučení psychiatričky zažádal o invalidní důchod. Ten klient nakonec dostal (zpětně přiznán 

nejvyšší stupeň invalidity), i když nemá pro nedostatek odpracovaných let nárok na jeho vyplácení. 

Nicméně se díky tomu podařilo klientovi zajistit roční slevu na jízdném MHD v hodnotě 2,5 tisíce Kč.  

Dále se díky potlačení psychotické bludné produkce sblížil se svým otcem (o kterém byl přesvědčen, že 

byl otcem pouze adoptivním), který brzy na to bohužel onemocněl a nakonec zemřel. Klient po něm 

zdědil poměrně velké jmění (byt v Praze, kde žije, dům v Jižních Čechách, auto a nějaké pozemky). A 

právě s vyřízením pozůstalosti potřeboval nejvíce pomoc. Ta spočívala převážně v asistenci při 

vyřizování náležitostí dědického řízení, klienta case manager opakovaně doprovázel k notářce do 

Jižních Čech, kde se pozůstalost vyřizovala. Klientovi se podařilo nechat nacenit pozůstalost, zařídit otci 

pohřeb a z prodeje domu a automobilu zaplatil klient postupně většinu exekucí, které měl hlavně na 

zdravotním pojištění a u dopravních podniků. 

Nakonec se klientovi v dubnu roku 2022 podařilo nastoupit do programu substituční léčby, takže si 

opiáty aktuálně již neshání na ulici a neužívá je nitrožilně. Po vyřízení všech povinností a dosažení 

sociální stabilizace je klientovi konečně umožněno začít se soustředit na smysluplnější trávení volného  
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času, aby nebyl tolik izolovaný ve svém bytě. Zkouší se účastnit v rámci socioterapie nejrůznějších 

volnočasových aktivit od bowlingu až po procházky historickou Prahou. 

 

 

 


