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1. Úvod

Takto kazuistická práce byla napsána pro účely státní závěrečné zkoušky z oboru 

adiktologie na 1. lékařské fakultě UK. Klient souhlasí se zpracováním svého příběhu 

pro studijní účely. Jména osob, biografické a geografické údaje jsou z důvodu 

zachování soukromí klienta pozměněna. 

1.1. Představení klienta

Předmětem této práce je kazuistika Josefa Gerbery (31). Josef je absolvent 1. LF 

UK, nyní nastoupil do svého 1. zaměstnání, mé rozhovory s ním však končí krátce 

před touto událostí. Jedná se o uživatele drog – zejména pervitinu a tabáku. 

1.2. Seznámení s klientem

S Josefem jsme se seznámili v roce 2004 na taneční akci Pekelný doly, kde jsem 

působila v chillout zóně o.s. Chilli.org. Josef mě oslovil s žádostí o poskytnutí pomoci 

po požití kombinace drog (alkohol, LSD), při prožitku „badtripu“1. Pro získání údajů o 

klientovi byl použit osobní rozhovor, e-mailová korespondence a dlouhodobé 

pozorování tohoto klienta. 

1.3. Odůvodnění výběru případu

Tento případ jsem si vybrala jako příklad možnosti práce s klientem v prostředí 

zábavy a vytvoření důvěry v drogové služby u těžko oslovitelné cílové skupiny.

                                                          
1 Slangový výraz pro negativní zážitek po užití drogy (Glosář pojmů, http://www.drogy-
info.cz/index.php/info/glosar_pojmu/b/bad_trip, 6.8.2010)



4

2. Anamnéza 

2.1. Rodinná anamnéza    

Matka Adéla Gerbery, rozená Smolková se narodila v roce 1956 v Praze. Její rodiče 

v době jejího mládí vyvíjeli značný tlak na vzdělání a udržení postavení. Ona, 

cílevědomé a inteligentní děvče, nebyla s naplňováním jejich očekávání v osobním 

rozporu. Po gymnáziu vystudovala obor Stomatologie na 1. LF a po roce 1989 si s 

finanční dopomocí rodiny zřídila vlastní ordinaci. Jediným zklamáním byl pro její 

rodinu výběr partnera. Velmi schopný inženýr byl v očích jejich rodičů, uznávajících 

pouze tituly na lékařské či právnické fakultě, slabým doplněním jejich rodiny. 

S Janem Gerberym zplodí pí. Adéla 2 syny, prvorozeného Josefa a mladšího Jana. 

Adéla Gerbery se mimo svou rodinu realizuje hlavně v práci, kde postupně navyšuje 

úvazek až na 2. Je zručná zubařka a dobře odvedená práce i finanční odměna jsou

jí silnou motivací. Po několika letech pociťuje vzrůstající únavu a vyčerpání, proto si 

jako lékařka sama předepisuje stimulační látky – nejčastěji Ritalin, Adipex nebo 

Efedrin. Z občasného užívání se brzy vyvíjí závislost, na kterou paní Adéla nemá 

náhled. Díky účinku amfetaminů zvládá stále svou práci a ta jí přináší uspokojení. 

Doma dokáže odpočívat, proto se stavy vysílení a přetažení nevyskytují příliš často. 

Jen občas se předrážděnost projeví v potyčkách s otcem a syny. Alkohol užívá 

příležitostně - při společenských akcích, nekouří. Matka paní Adély, Josefova 

babička, v mládí rekreačně užívala kokain. 

Otec Jan Gerbery st., narozen roku 1950 v Praze. Pochází z úplné, harmonické a 

sociálně silné rodiny. Absolvent VŠE Praha, ekonomika zahraničního obchodu. Po 

roce 1989 dobře investuje a stává se spoluvlastníkem a následně jediným 

vlastníkem zásadní farmaceutické společnosti. V této době se jeho spíše introvertní 

osobnost ještě více uzavírá do svých vlastních myšlenek a stává se být popudlivým. 

Jeho vášní je myslivost, je vlastníkem velké zalesněné plochy v JČ. Alkohol užívá 

občas, např. u příležitosti mysliveckých setkávání. Nekuřák.

Bratr Jan Gerbery je mladším bratrem Josefa. Narodil se roku 1982 a stal se v očích 

Josefa značným konkurentem rodičovské náklonnosti. Vnímá ho, a dle svých slov i 
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vnímat bude, stále jako malého chlapce. Jan je „ostudou rodiny“, neboť vystudoval 

pouze gymnázium. Jeho čest byla mírně podpořena výběrem partnerky. Ta při studiu 

právnické fakulty pomáhá již nyní ve firmě Jana Gerberyho st. ve vedení velkého 

kolektivu lidí. Alkohol konzumuje jen příležitostně v malých dávkách. Ilegální drogy 

zavrhuje a nikdy s nimi neexperimentoval. 

2.2. Osobní anamnéza a rozhovor 

Josef se narodil v roce 1979 v Praze do úplné, sociálně velmi silné rodiny. 

Vychováván byl v jakémsi skleníkovém prostředí, navštěvoval pouze bratrance a děti 

přátel svých rodičů. Ve 14. letech, kdy si šel poprvé tajně hrát domů ke svému 

spolužákovi, zjistil, že lidé žijí v panelových domech. Nechápal to a byl vyděšený. Ve 

vile u Pražského hradu prožil s rodiči a „bábinkou“ hezké dětství. Rozhodně se 

nenudil a do započetí studia na soukromém gymnáziu zažíval dobu absolutního 

hájení. Na gymnáziu rodiče po svém synovi začali vyžadovat dobré studijní výsledky. 

Na to nebyl zvyklý a jejich nátlakový přístup Josefa popuzoval, začaly tedy mezi nimi 

vznikat stále častější konflikty. V posledním ročníku gymnázia matka Josefovi podala 

přihlášky na 1. LF UK v Praze obor všeobecné lékařství, což pro Josefa znamenalo 

povel k revoltě. Poslední 2 roky se postupně začleňoval do skupiny jednoho 

z českých soundsystémů2 produkujících elektronickou taneční hudbu freetekno. 

Bavilo ho technické zajišťování akcí a hlavně jejich svobodná atmosféra, která tolik 

kontrastovala s jeho domácím prostředím. Zde se poprvé setkává s nelegálními 

drogami, šlo spíše o 2 – 3 experimenty s pervitinem, aby neklesl v očích svých 

přátel. Po maturitě v r. 1997 utíká z domova a 2 měsíce cestuje se skupinou 

Komatsu Soundsystem po Francii, Itálii a Španělsku. Na navštívených akcích se 

zvyšuje četnost jeho experimentů s drogami. Po prvním požití LSD v kombinaci s 

alkoholem zažívá ošklivý Bad trip, který ho nasměruje ke stimulačním drogám spíše 

než k halucinogenům. Brzy se mu ale zasteskne po materiální zajištěnosti a pohodlí 

domova. Díky nekomfortu  prostředí a pravidelnému užívání pervitinu se mezi členy 

Komatsu začínají vyskytovat čím dál častější a bouřlivější konflikty. Po návratu domů 

                                                          
2 Freetekno soundsystém je uskupení lidí, společně vlastnící techniku a další instrumenty, potřebné k pořádání 
Freetekno parties (http://cs.wikipedia.org/wiki/Freetekno_soundsystém, 7.8.2010)
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se pokouší rodičům vyhovět a za příslib, že ho budou po dobu studia finančně 

podporovat, udělá přijímací zkoušky na 1. LF UK. Během prvních 8 semestrů mu o 

studium příliš nejde. Ve škole se snaží vydržet kvůli rodičům a jejich podpoře. 

Pervitin užívá hlavně o víkendu a během zkouškového období. Ve zdárném 

ukončení jednotlivých ročníků mu nemálo napomáhá přítelkyně v kruhu. Ve 4 

ročníku se mu začne hodně věcí hroutit. Jeho přítelkyně je hospitalizovaná pro 

suicidiální pokus a anorexii do PL v Bohnicích, pronajatou studentskou kavárnu 

vykrádá jeho společník v podnikání, nezdaří se mu ani ve 3. termínu složit zkoušku 

z patologie. Zaplétá se do prodeje drog, jeho kamaráda zatýká policie. V tu dobu si 

uvědomuje, že medicína je jediný obor, ve kterém se chce v budoucnu rozvíjet a na

studiu mu záleží. V této životní etapě by byla velmi žádoucí psychoterapeutická či 

poradenská intervence, k té však nedojde. Josef se tedy ubírá do ústraní, na jednu 

z chalup jeho rodičů. Pervitin a závislost na něm patří již do jeho života víc než 

cokoliv jiného. Užívá ho výhradně šňupáním v intervalu cca 3 hod. Intravenózní 

aplikaci v minulosti vyzkoušel jednou, jen ze zvědavosti. Peníze si vydělává 

výcvikem loveckých psů a nelegálním boxem, rodiče ho podporují hlavně nákupem

potravin a kanistry nafty. Rád se věnuje těžké práci v lese. Žije sám, o víkendech jej 

jezdí navštívit výrobce pervitinu a pár přátel z minulosti. Jedná se většinou o ženy, 

se kterými udržuje sexuální poměr. Díky pomoci i nátlaku rodičů dostuduje s 4letým 

zpožděním VŠ a přijímá místo gynekologa v nemocnici nedaleko venkovského sídla. 

Cítí se silný a uspokojený. Vyhrál nad několik let rostoucím démonem rodinného 

zavržení z nevzdělanosti. V užívání pervitinu pokračuje.  

2.3. Zdravotní anamnéza

V dětství vážněji nestonal, hospitalizace 1x – operace – komplikovaná zlomenina 

kosti pánevní. Dětské nemoci prodělal bez obtíží. 

Současný stav: zornice rozšířeny, poškození nosní přepážky vlivem způsobu užívání 

pervitinu – šňupáním. Kůže suchá, čistá, s mnohými boláky po hlubokých akné. 

Arytmie a palpitace jsou znakem poškození srdce vlivem opakovaně zvýšeného 

tlaku při intoxikaci. Problémy s dechem – „nedodechuje“ – mohou být způsobeny 

silným kouřením cigaret, poškozením srdce či trvalým stresem. Často mluví o 
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paranoidních představách, v nichž ho někdo pronásleduje. Trpí depresemi.

Potvrzena alergie na PNC – silná reakce. 

2.4. Kriminální a sociální anamnéza

Bez záznamů v rejstříku trestů. Žije sám v domě svých rodičů, ekonomicky 

soběstačný, bez dluhů. Vzájemné rodinné vztahy jsou nyní uspokojivé. 

2.5. Psychologicko-psychiatrická anamnéza

Josef nikdy se svými problémy nevyhledal psychologickou ani psychiatrickou pomoc.

V roce 2003, po neúspěchu na mnoha rovinách svého života – přerušení studia, 

sebevražda partnerky, disharmonie v rodině – se odsouvá na samotu, kde zažívá 1. 

ataku těžké deprese. Cítí se jí být doslova paralyzován, pervitin užívá již pravidelně 

– velké dávky v krátkých intervalech. Několik měsíců zanedbává sebe i své bydliště. 

Hubne 20 kg, čímž se dostává v BMI na hranici podvýživy. V tuto dobu ho 

navštěvuje (s obavami jelikož syn přerušil kontakt) na chalupě otec. Nachází syna v

kolapsu. Rodina Gerbery i rodina Smolkova vnímá návštěvu psychiatra či

psychologa za ostudu a jako stigma na celý život. Proto intenzivně pomáhají uhasit 

aktuální problémy a celou věc řešit pouze v kruhu nejužší rodiny. 

V tuto dobu by nic nebránilo hospitalizaci pro duální diagnózu – těžké deprese a 

závislost na pervitinu. Nejprve by bylo třeba překonat detoxifikaci a abstinenční 

syndrom v některé z PL. Zde by měl projít zároveň i vstupním psychiatrickým 

vyšetřením, které by zhodnotilo jeho stav, a odborník by doporučil další možný 

postup. Pro léčbu závislosti by se pro Josefa nejlépe hodila malá skupina zaměřená 

na pracovní terapii, využívající přístup dynamický či KBT, umístěná mimo větší 

města s možností práce v přírodě. Navrhovala bych například střednědobou léčbu v 

PL Bílá Voda u Javorníku. Psychiatr by se měl v 1. fázi po detoxifikaci věnovat 

zvyšování motivace a řešení deprese a paranoie. Bludy jsou nevyvratitelné, proto jej 

v akutní fázi nevymlouvat a čekat, až odezní. Péči by měl také věnovat 

důvěryhodnému vztahu.  V případě, že by se jeho terapii nevěnoval nadále on sám, 
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měl by myslet nejen na přiřazení terapeutického postupu k diagnózám, ale také na 

přiřazení terapeuta se zřetelem na jeho osobnost. V terapeutickém kontraktu by 

měly být stanoveny cíle a prostředky, jak jich dosáhnout. Josefovými aktuálními cíly 

by bylo s největší pravděpodobností řešení sociální fobie, nepříjemných bludů, 

deprese a závislosti na pervitinu.  Pro řešení sociální nedůvěřivosti až fobii by byla 

nejspíše skupinová terapie – menší skupina, kolem 10lidí – vhodná. Obnovil by si 

sociální dovednosti a díky otevřenosti členů skupiny a řešení podobných problémů i 

důvěru v lidi. Deprese a paranoia by s největší pravděpodobností odezněly po 

vysazení pervitinu, řešil by je také pravidelný denní režim, zdravé střídání fyzické a 

mentální práce s odpočinkem, překonání prvotního abstinenčního syndromu a 

zaujetí prací na sobě samém, případně medikace. Zde by byl také na místě dobře 

vedený motivační trénink s vytvořením náhledu na svou závislost. Pro Josefův život 

je důležitá rodina. Kdyby se podařilo o účinku RT přesvědčit otce (jež pro něj 

nepředstavuje ztělesnění závislostního modelu, jako je tomu u matky), znamenala by 

pro Josefa např. pobytová rodinná terapie jistě mnoho. To je ovšem 

nepravděpodobné. S rodinou klienta by se tedy mělo pracovat alespoň ambulantně, 

během domluvených návštěv.  V případě, že by v léčbě obstál (uměle nastolený řád 

léčebny, bezpečné prostředí a zlepšení stavu by byla v tuto dobu ulevující), navrátil 

by se do relativně bezpečného prostředí. Materiální zabezpečení by mu dále 

poskytovali rodiče, u nichž má stále velký prostor k žití se značnou dávkou soukromí. 

Dluhy ani jiné „nesplacené účty“ nebo nepřátele, kteří by ho reálně ohrožovali, prý 

nemá. Nerizikových přátel zbylo málo, ale jsou. Navrátil by se v době, kdy by končilo 

jeho přerušení studia a on by mohl pokračovat ve zdravém režimu dne. V případě, 

že by se rozhodl žít v Praze s rodiči, bylo by vhodné docházet ambulantně na 

doléčení a udržení abstinence. Doporučila bych také absolvovat opakovací léčbu. 

S Josefem jsem byla naposled v osobním kontaktu v listopadu roku 2007. Soudě 

podle posledního e-mailové (poradenský kontakt) korespondence, novinkou je pouze 

nové zaměstnání – pozice gynekologa v krajové nemocnici. Pracovní docházku 

zvládá zatím dobře. V současné době žije Josef na samotě, sám, pervitin užívá ve 

vysokých dávkách a častých intervalech, stále intranasálně. Přítelkyně Klára k němu 

dojíždí 1x/14 dní, někdy i méně často. Klára začíná přemýšlet o rozchodu. Josef na 

svou závislost nemá náhled, říká, že by s užíváním pervitinu mohl skončit kdykoliv, 

horší by to prý bylo s přerušením kouření. Čeká s ukončením užívání na lepší 
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příležitost, nejprve to bylo ukončení studia, nyní je to atestace – termíny stále 

posouvá. Nemá již tolik času na tréninky, stále provozuje nelegální box, ale nyní 

stále častěji prohrává. Tělesná schránka a síla byla jeho hlavní ochranou. Mohl se 

spolehnout, že se dokáže uchránit. Nyní je více vystrašený, paranoia se prohloubila. 

Prožívá stále nepříjemnější bludy. 

3. Seznámení s klientem (situace výchozího bodu)

Jednou za čas vyjíždí na freetekové taneční akce. V roce 2004 se jedné z nich 

kombinuje stimulační drogy, alkohol a halucinogeny. Prožívá ošklivý bad trip, který 

ho ve stavu paniky a dehydratace dovede k pracovníkům poradenského stanu o.s. 

Chilli.org. Ti Josefa napojí a já jej přesunu na klidné místo, kde provádím krizovou 

intervenci. Josef se brzy uklidní, dle svých slov se cítí mnohem lépe. Svěřuje se mi 

se svými strachy a intimními problémy. Cítím, že mi začíná velmi důvěřovat, což se 

také projevuje na dalších tanečních akcích, kde se setkáváme. Vždy dorazí a žádá o 

rozhovor – chilli.org je jediná služba, kterou během svého života vyhledal. Jeho 

pravidelné dobrovolné návštěvy cítím jako posun v jeho vnímání drogových služeb 

obecně a v budoucnu také možné vytvoření náhledu na jeho závislost na pervitinu, 

s ní spojené zdravotní problémy. 

1979 – narozen

1986 – nastupuje na ZŠ

1994 – nastupuje na soukromé gymnázium

1996 – první experimenty s drogou, 

1997 – maturita a útěk z domova 

1997 – nastupuje na 1. LF UK

2001 – první problém ve škole, přerušuje studium na1 rok, pervitin užívá každý  

            víkend, jeho přítelkyně hospitalizována v PL Bohnice po suicidiálním pokusu.    

            odchod do ústraní vesnického domku, 1. těžké deprese.

2004 – Bad trip po požití kombinace alkoholu a LSD, mé seznámení s Josefem 

2007 – absolvent 1. LF UK, obor všeobecné lékařství, 

2009 – poslední kontakt s klientem, informace o nástupu do zaměstnání



10

4. Pozorování klienta (Výsledky vstupního zhodnocení, diagnóza)

Josef je střední výšky, atletické šlachovité postavy. Kůže je suchá bledá, s četnými 

hlubokými boláky akné. Za ty se Josef stydí, proto je maskuje náplastmi v tělové 

barvě. Hlavu má vždy hladce vyholenou. Rysy v tváři má ostré a tuhé, jakoby stále 

křečovité zaťaté. Ruce má tvrdé, nehty malé, zdeformované boxem. Ruce má často 

poraněné od práce v lese. Obléká se s ležérní elegancí, čistě. Vystupování má 

sebevědomé ale pokorné. Připraven neudělat ostudu v dobré společnosti. Často ho 

přistihnete při neuvědomělých pohybových stereotypech či v tzv. záseku. On sám 

má velmi dobré pozorovací i komunikační schopnosti. Je také velmi zdatným 

manipulátorem. Vylhává si příběhy, kterým později sám uvěří a stávají se součástí 

jeho života. Spíše než jeho oblečení a vystupování o něm mnoho vypovídá osobní 

automobil. Ten je upraven jako jeho „obrněný transportér“. Zadní část předělána pro 

převoz psů, pod předním sedadlem tyč pro případ „problémů na silnici“, v kufru 

motorová pila kdyby do silnice spadl strom… atd. 

4.1. Charakteristika temperamentových vlastností

Josef je ke společnosti ostražitý, nenápadný mladík. Z hlediska typologie bych 

Josefa zařadila jako introverta – melancholika. Prožívá depresivní stavy, při nichž 

má sklony k sebelítosti. Jak již bylo řečeno, živí se z části sportem – boxem, což 

vyžaduje pravidelné tréninky. Při nich prý odbourává agresivitu pramenící 

z pravidelného užívání pervitinu - štve ho suchá kůže a sliznice, což je někdy tak 

obtěžující, „že by nejraději vyletěl z kůže“, dále vyčerpání (fyzické i duševní) a také 

životní situace, která někdy vyvstane jako krajně neutěšivá. Když se rozčílí, nebo se 

cítí v ohrožení, přistupuje k fyzickému násilí. 
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4.2. Životní rytmus

Režim má Josef značně narušen. Většinou žije 3 dny non stop a 3 – 4den usíná,

přibližně na 24 hod. Od toho se odvíjí disharmonie všeobecná. Intoxikovaný 

organismus se těžké potravě vyhýbá, ještě by ho zpomalovala. Po probuzení má 

díky hypoglykemii vlčí hlad a sní i 5ti násobnou porci než obyčejně. Po dlouhém 

spánku bývá také silně rozladěný a trvá déle, než se jeho nálada rozjasní. Jediné, 

čemu dává ve svém životě pravidelnost je trénink. Každý den, pokud právě nespí, 

v 8:30 hod chodí běhat svou 8 km dlouhou trasu, v 17hod boxuje a ve 21hod. ještě 

posiluje s činkami. 

4.3. Emoce a řešení životních situací

Josef se cítí být rozeklaný. Tak rád by se postavil vlivům rodiny ze strany matky, 

které ve svém jednání poznává. Odsuzuje proto lhaní, podvádění, sklon k hromadění 

majetku, nátlakové chování, úzkoprsost, závislost na stimulačních drogách, 

podvědomě k nim však směřuje. Svým manipulativním chováním pohybuje několika 

lidmi dle svých předem propracovaných plánů. Ve chvíli, kdy se plán začne bortit, 

vymyslí jiný problém, jež začne křičet dostatečně hlasitě, aby k němu nedolehlo 

reptání nespokojených „loutek“, příp. aby se slitovali a nekárali ho. Ženy pro něj 

znamenají hlavně objekt sexuálního zájmu. Má je rád, neboť mu svou náklonností 

dokazují jeho atraktivitu. S jednou z dívek udržuje hlubší citový vztah – Klára. Je to 

hodná dívka, kreativně založená, zaměstnankyně jedné velké reklamní agentury. 

V minulosti řadu let užívala denně marihuanu a tabák, alkohol pouze výjimečně, 

několikrát v minulosti experimentovala s extází a kokainem. Před 2 lety se začala 

zajímat o Josefa a duchovní nauky. Od této doby abstinuje, což Josefovi imponuje. 

Ráda by měla s Josefem dítě, což ho pro změnu děsí. Děsí ho také to, že nerozumí 

jejím naukám, snaží se do nich proniknout jaksi „na sílu“ a znervózňuje ho, že je 

v tom neúspěšný. Je rozčílený, že přesvědčit ostatní je jednodušší než porozumět a 
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přesvědčit sám sebe. Kláru má rád. To, že jí trápí, připouští se spokojeným až hrdým 

výrazem v tváři. Vídají se 1x za 14 dní na víkend. Většinu životních situací řeší 

„vyčkáváním na lepší čas“, což některé věci značně komplikuje. Mívá strach z lidí, 

nejvíce z těch, kterým se (intoxikovaný) otevře. Často mluví o paranoidních 

představách, v nichž jej někdo pronásleduje. To dokládá jeho vyprávění: „Vejdu do 

obchodu, u vchodu si vezmu košík a projdu turniketem. Na opačné straně dlouhého 

regálu stojí prodavačka, která po mně loupne pohledem. Ačkoliv jsem si z obchodu 

nikdy nic bez placení neodnesl, proletí mi hlavou varovná myšlenka, že tam stojí 

proto, aby mě sledovala, jestli náhodou něco neukradnu, jevím se jí podezřelý. 

Během nákupu se třeba občas otočím, jestli za mnou nejde, nebo na obavu úplně 

zapomenu. Vrátí se mi až u pokladny, kde znervózním při představě, že mě 

požádají, abych ukázal obsah své tašky. Snažím se pak působit sebevědomě a 

příjemně, abych tím předem vyvrátil možné obavy a vyhnul se nepříjemnostem. Než 

však na mne přijde řada, mám pocit, že jsem to s tou pózou přehnal a pak už jsem 

jen ztracený a těším se, až bude tento zdánlivě jednoduchý úkol za mnou.“ Nebo 

vyjádření po návštěvě čerpací stanice „tak, pumpařku jsem zvládnul“. Říká, že nebýt 

pravidelného sportovního tréninku a s ním spojeného fyzického vysílení, asi by vše 

tak dobře nezvládal.

5.    Diskuze (Souhrn případu, rozvaha)

Josef kopíruje rodinný model po své matce a babičce. Obě tyto ženy si vyvinuly 

závislost na stimulačních drogách, matka se jí nedokázala zbavit, babička ano, díky 

zpřetrhání kontaktu s dealery. Život s drogou jim neubral na společenské 

produktivitě. Vhodné by bylo tedy zahájit systematickou práci i s rodiči klienta. To 

ovšem vidím jako nepravděpodobné z důvodu jejich nedůvěry v psychoterapeutickou 

pomoc a obavy ze stigmatizace. Z důvodu generačně předávaného modelu 

závislosti by bylo vhodné zvážit i některý z hlubinných psychoterapeutických směrů. 

Je pravděpodobné, že bude chtít v budoucnu založit vlastní rodinu, je proto vhodné 

pracovat i na změně rodinného modelu a snažit se zastavit předávání závislostního 

chování do dalších generací. 
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V současné době nevidí Josef svou situaci jako obtěžující, nebo si problémové 

situace svého života nestaví do spojitosti s užíváním pervitinu. Dle známého modelu 

cyklu změny Prochasky a DiClementiho se tedy nachází ve stádiu prekontemplace, 

v níž neexistuje žádný záměr změnit rizikové chování. Motivací ke změně by mohly 

být obtěžující bludy, abstinující přítelkyně či neúspěch v nové práci. Za stávajících 

okolností patrně nebude ochoten nastoupit residenční léčbu, znamenalo by to 

odtajnění jeho závislosti před kolegy v zaměstnání a jeho rodinou. V případě, že by 

ve svém okolí eliminoval rizikové faktory (návštěvy výrobce a distributora pervitinu a 

závislých přátel) mohl by žít v relativně bezpečném prostředí. Proto bych 

doporučovala absolvovat ambulantní léčbu v místě bydliště s dobře vedeným

motivačním tréninkem a vytvořením náhledu na svou závislost.

6. Závěr

V době mého posledního kontaktu Josef užívá pervitin ve vysokých dávkách a 

častých intervalech, nevnímá však svou závislost jako problém a není motivován ke 

změně. Neumím si v současné době dobrovolnou terapii představit a ani si neumím 

představit terapeuta, který by jí dokázal a chtěl vézt. Pro mne, jako kontaktního 

pracovníka Chilli.org,o.s. je nyní důležité pracovat na tvorbě bezpečného vztahu a 

udržení kontaktu s klientem. Dále práce na motivaci ke změně, edukace o

bezpečném užívání, a doporučení řešení zdravotních komplikací a poškození 

plynoucích z užívání pervitinu a kouření tabáku.  K tomu využíváme jak osobní 

setkávání na parties, kde je projekt Chilli.org realizován, tak i poradenský e-mailový 

kontakt. Představuji a také nabízím klientovi zařízení (ambulantní i pobytové), kde by 

se mu dostalo intenzivnější péče. Zatím však přerušení užívání pervitinu i možnost 

vstupu do léčby odmítá. 

Snaží se minimalizovat rizika poškození především s ohledem na své vlastní zdraví

např. způsobem aplikace pervitinu intranasálně, nebo používáním ochranných 

pomůcek (kondomy pro bezpečný sex v souvislosti s jeho promiskuitním chováním). 

Výjimkou je však to, že pod vlivem drog vykonává zaměstnání vyžadující zvýšenou 

koncentraci a kde jeho pochybení může mít pro jiného člověka fatální důsledky.

V souvislosti s užíváním drog tu hrozí i předání příp. nákazy svým pacientům.
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