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Kazuistika – klientka, závislá na pervitinu, alkoholu a THC, těhotná (během spolupráce porodila), 

aktuálně probíhá ústavní léčba s plánem jít do terapeutické komunity s dítětem 

Klientka spolupracuje s Kontaktním centrem (KC) více než rok. Požádala o poradenství, do KC přišla v 

době těhotenství. Měla zájem řešit gynekologii, předporodní vyšetření, léčbu závislosti, dávky hmotné 

nouze apod. Do porodu byly kontakty s klientkou sporadické, na domluvená poradenství nechodila, 

většinou se telefonicky omluvila a přeobjednala. 

Klientka užívala pervitin nitrožilně, marihuanu a alkohol. Když zjistila, že je těhotná, přestala pít, dále 

užívala pervitin a marihuanu. Do porodu neměla zařízené dávky hmotné nouze ani žádné předporodní 

vyšetření. Byla zcela bez příjmu, žila v rodinném domě s partnerem (není otcem dítěte) a jeho matkou. 

Klientka pochází z rodiny, kde se užívaly drogy, na svoje rodiče moc vzpomínek nemá. Část dětství 

strávila s dědečkem, který ale brzy zemřel, poté žila s tetou a dalšími příbuznými. Jak sama říká, rodina 

ji nikdy nevedla ke vzdělání ani k žádným koníčkům. Rodiče brali drogy, kromě dědečka o ní zbytek 

rodiny nestál. Byli to Romové, kteří neměli dokončené vzdělání, měli i potíže s českým jazykem. 

Dospívání strávila v dětském domově a na učilišti, které nedokončila, protože se dostala k drogám. 

Na podzim roku 2022 porodila zdravé dítě, které šlo hned v rámci předběžného opatření do přechodné 

pěstounské péče. Od porodu s námi již pravidelně spolupracuje, plní, na čem jsme se dohodli, dochází 

na poradenství. Je motivovaná ke spolupráci, jde si za tím, co si přeje. Jejím cílem je získat dítě do své 

péče, přestat brát drogy a zlepšit svoji sociální situaci. Nechce, aby dítě zažilo to, co zažívala ona v 

dětství. 

Od porodu jsme společně v kontaktu s Centrem komplexní péče o dítě a rodinu, rodinným centrem a 

pěstounkou a se sociální pracovnicí OSPOD. Klientka po porodu začala velmi dobře spolupracovat se 

všemi zainteresovanými stranami, má velmi dobrý vztah s pěstounkou. Pravidelně, někdy i s naším 

doprovodem, navštěvuje své dítě, které je u pěstounky nedaleko Prahy.   

Na konci listopadu 2022, pak nastoupila do léčebny, kde se léčí se závislostí. Léčbu zvládá velmi dobře. 

Přerušila kontakt se svým partnerem, ke kterému se už nechce vracet. V plánu má nastoupit i s dítětem 

do Terapeutické komunity, kde je už v pořadníku. Poté by ráda pokračovala do Doléčovacího centra 

s chráněným bydlením. Vzhledem k dosavadní dobré spolupráci se OSPOD k tomuto staví kladně. S 

klientkou jsme i během ústavní léčby v pravidelném kontaktu, doposud proběhly 2 návštěvy, z toho při 

jedné přijela i pěstounka s dítětem klientky. 


