
Terénní programy Sananim 

KASUISTIKA KASUISTIKA KASUISTIKA KASUISTIKA ––––
„„„„LLLLááááska, kterska, kterska, kterska, kteráááá bol bol bol bolí“í“í“í“



Jana, 28 letJana, 28 letJana, 28 letJana, 28 let
• Bere od 13 let drogy injekBere od 13 let drogy injekBere od 13 let drogy injekBere od 13 let drogy injekččččnnnněěěě, m, m, m, máááá  dokon dokon dokon dokonččččenenenenéééé S S S SŠŠŠŠ    

vzdvzdvzdvzděěěělllláááánnnníííí;;;;
• VyrVyrVyrVyr ůůůů stala na vesnici s matkou, starstala na vesnici s matkou, starstala na vesnici s matkou, starstala na vesnici s matkou, star šššš íííí m bratrem a m bratrem a m bratrem a m bratrem a 

nevlastnnevlastnnevlastnnevlastníííím otcem m otcem m otcem m otcem –––– vztahy v rodin vztahy v rodin vztahy v rodin vztahy v rodiněěěě komplikovan komplikovan komplikovan komplikovanéééé;;;;
• Bere primBere primBere primBere primáááárnrnrnrněěěě pervitin, v minulosti hodn pervitin, v minulosti hodn pervitin, v minulosti hodn pervitin, v minulosti hodněěěě braun. Nyn braun. Nyn braun. Nyn braun. Nyníííí    

si braun dsi braun dsi braun dsi braun dáááávvvváááá jen velmi z jen velmi z jen velmi z jen velmi zřřřříííídka;dka;dka;dka;
• Do programu dochDo programu dochDo programu dochDo programu doch áááá zela do tzv. individuzela do tzv. individuzela do tzv. individuzela do tzv. individu áááá lu lu lu lu ––––  ve  ve  ve  ve 

skupinskupinskupinskupin ěěěě  byla hodn byla hodn byla hodn byla hodn ěěěě  konfliktn konfliktn konfliktn konfliktn íííí , ostatn, ostatn, ostatn, ostatn íííí  klienti ji  klienti ji  klienti ji  klienti ji 
oznaoznaoznaoznaččččovali jako ovali jako ovali jako ovali jako „„„„namachrovanounamachrovanounamachrovanounamachrovanou““““

• ŽŽŽŽije s partnerem na squatu, pije s partnerem na squatu, pije s partnerem na squatu, pije s partnerem na squatu, přřřřesto si zvlesto si zvlesto si zvlesto si zvlááááddddáááá udr udr udr udržžžžovat ovat ovat ovat 
dobrdobrdobrdobrýýýý hygienick hygienick hygienick hygienickýýýý a vzhledov a vzhledov a vzhledov a vzhledovýýýý standard; standard; standard; standard;

• Foto: David TFoto: David TFoto: David TFoto: David Těěěěššššíííínsknsknsknskýýýý. . . . 



• Vztahy s partnerem komplikovanVztahy s partnerem komplikovanVztahy s partnerem komplikovanVztahy s partnerem komplikovanéééé    ––––    „„„„jednou nahojednou nahojednou nahojednou nahořřřře, e, e, e, 
jednou dolejednou dolejednou dolejednou dole““““    –––– frekvence sinusoidy pom frekvence sinusoidy pom frekvence sinusoidy pom frekvence sinusoidy poměěěěrnrnrnrněěěě kr kr kr kráááátktktktkáááá;;;;

• NNNNěěěěkolikrkolikrkolikrkolikráááát jsme jt jsme jt jsme jt jsme jíííí poskytovali pomoc v krizi, nebo poskytovali pomoc v krizi, nebo poskytovali pomoc v krizi, nebo poskytovali pomoc v krizi, neboťťťť j j j jíííí    
partner fyzicky napadal;partner fyzicky napadal;partner fyzicky napadal;partner fyzicky napadal;

• Vztahy k pracovnVztahy k pracovnVztahy k pracovnVztahy k pracovnííííkkkkůůůům zezam zezam zezam zezaččččáááátku trochu nedtku trochu nedtku trochu nedtku trochu nedůůůůvvvvěěěěřřřřivivivivéééé, , , , 
po npo npo npo něěěějakjakjakjakéééé dob dob dob doběěěě snaha o nav snaha o nav snaha o nav snaha o naváááázzzzáááánnnníííí VIP vztah VIP vztah VIP vztah VIP vztahůůůů s nimi  s nimi  s nimi  s nimi ––––    
vzhledem k vysokvzhledem k vysokvzhledem k vysokvzhledem k vysokéééému mmu mmu mmu míííínnnněěěěnnnníííí o sob o sob o sob o soběěěě samotn samotn samotn samotnéééé m m m měěěěla la la la 
zzzzřřřřejmejmejmejměěěě pocit,  pocit,  pocit,  pocit, žžžže je spe je spe je spe je spííííšššše e e e „„„„kolegakolegakolegakolega““““ ne ne ne nežžžžli li li li „„„„klientklientklientklient““““;;;;

• S nS nS nS náááámi v programu je dohromady s nmi v programu je dohromady s nmi v programu je dohromady s nmi v programu je dohromady s něěěěkolika kolika kolika kolika 
ppppřřřřerueruerueruššššeneneneníííími 7 let.mi 7 let.mi 7 let.mi 7 let.



DozvDozvDozvDozvííííddddááááme se, me se, me se, me se, žžžže je Jana te je Jana te je Jana te je Jana těěěěhotnhotnhotnhotnáááá

• o to to to těěěěhotenstvhotenstvhotenstvhotenstvíííí jsme se dozv jsme se dozv jsme se dozv jsme se dozvěěěědddděěěěli zrovna v dobli zrovna v dobli zrovna v dobli zrovna v doběěěě, kdy , kdy , kdy , kdy 
Jana proJana proJana proJana prožžžžíííívala tvala tvala tvala těěěěžžžžkkkkéééé momenty ve sv momenty ve sv momenty ve sv momenty ve svéééém vztahu m vztahu m vztahu m vztahu ––––    
ppppřřřřiiiiššššla na pracovnla na pracovnla na pracovnla na pracovníííí konzultaci zml konzultaci zml konzultaci zml konzultaci zmláááácencencencenáááá a pokousan a pokousan a pokousan a pokousanáááá, , , , 
řřřřeeeeššššili jsme s nili jsme s nili jsme s nili jsme s níííí pl pl pl pláááán, co dn, co dn, co dn, co děěěělat, alat, alat, alat, ažžžž partnera opust partnera opust partnera opust partnera opustíííí (aby  (aby  (aby  (aby 
mmmměěěěla vla vla vla věěěěttttššššíííí v v v vůůůůli ho opustit, neboli ho opustit, neboli ho opustit, neboli ho opustit, neboťťťť se  se  se  se ččččasto vyjadasto vyjadasto vyjadasto vyjadřřřřovala ovala ovala ovala 
ttttíííímto smmto smmto smmto směěěěrem);rem);rem);rem);

• O tO tO tO těěěěhotenstvhotenstvhotenstvhotenstvíííí n n n náááám m m m řřřřekla bekla bekla bekla běěěěhem pracovnhem pracovnhem pracovnhem pracovníííí konzultace,  konzultace,  konzultace,  konzultace, 
dddděěěělala si nlala si nlala si nlala si něěěěkolik tkolik tkolik tkolik těěěěhotenskhotenskhotenskhotenskýýýých testch testch testch testůůůů;;;;

• Situaci zjiSituaci zjiSituaci zjiSituaci zjišťšťšťšťujeme v asi druhujeme v asi druhujeme v asi druhujeme v asi druhéééém mm mm mm měěěěssssííííci;ci;ci;ci;
• Nebyla registrovanNebyla registrovanNebyla registrovanNebyla registrovanáááá na  na  na  na úúúúřřřřadu pradu pradu pradu prááááce, nemce, nemce, nemce, neměěěěla vyla vyla vyla vyřřřříííízenzenzenzenéééé    

ddddáááávky v hmotnvky v hmotnvky v hmotnvky v hmotnéééé  nouzi.  nouzi.  nouzi.  nouzi.



DiskuseDiskuseDiskuseDiskuse

• Jana uJana uJana uJana užžžž od za od za od za od začčččáááátku zmitku zmitku zmitku zmiňňňňovala, ovala, ovala, ovala, žžžže si miminko neche si miminko neche si miminko neche si miminko necháááá. . . . 
NadNadNadNadáááále le le le řřřřeeeeššššila svila svila svila svůůůůj komplikovanj komplikovanj komplikovanj komplikovanýýýý partnersk partnersk partnersk partnerskýýýý vztah,  vztah,  vztah,  vztah, 
kvkvkvkvůůůůli miminku v nli miminku v nli miminku v nli miminku v něěěěm o nm o nm o nm o něěěěco vco vco vco vííííce chtce chtce chtce chtěěěěla setrvat;la setrvat;la setrvat;la setrvat;

• ÚÚÚÚtoky na ntoky na ntoky na ntoky na níííí neustaly ani v t neustaly ani v t neustaly ani v t neustaly ani v těěěěhotenstvhotenstvhotenstvhotenstvíííí, s partnerem , s partnerem , s partnerem , s partnerem 
se pse pse pse přřřřesto nerozeesto nerozeesto nerozeesto nerozeššššla. Doufala, la. Doufala, la. Doufala, la. Doufala, žžžže nade nade nade naděěěěje na spoleje na spoleje na spoleje na společčččnnnnéééé    
rodirodirodirodiččččovstvovstvovstvovstvíííí n n n něěěěco zmco zmco zmco změěěěnnnníííí k lep k lep k lep k lepššššíííímu mu mu mu –––– nevypadalo to  nevypadalo to  nevypadalo to  nevypadalo to 
tak;tak;tak;tak;

• JejJejJejJejíííí rozhodnut rozhodnut rozhodnut rozhodnutíííí si d si d si d si dííííttttěěěě nechat to ale nezm nechat to ale nezm nechat to ale nezm nechat to ale nezměěěěnilo: nilo: nilo: nilo: „„„„s s s s 
nnnníííím, nebo bez nm, nebo bez nm, nebo bez nm, nebo bez něěěějjjj““““;;;;

• Od zaOd zaOd zaOd začčččáááátku byla motivovantku byla motivovantku byla motivovantku byla motivovanáááá j j j jíííít do lt do lt do lt do lééééččččby.by.by.by.
• CO BYSTE DCO BYSTE DCO BYSTE DCO BYSTE DĚĚĚĚLALI VY?LALI VY?LALI VY?LALI VY?



ZZZZááááznam ze zznam ze zznam ze zznam ze záááápisupisupisupisu

• Dneska mDneska mDneska mDneska máááálo komunikativnlo komunikativnlo komunikativnlo komunikativníííí, , , , řřřřííííkala, kala, kala, kala, žžžže bere miniaturne bere miniaturne bere miniaturne bere miniaturníííí    
ddddáááávky P a tak je tvky P a tak je tvky P a tak je tvky P a tak je tíííím spm spm spm spííííšššš ospal ospal ospal ospaláááá. Uvedla, . Uvedla, . Uvedla, . Uvedla, žžžže je je je je je je je jíííí zle od  zle od  zle od  zle od 
žžžžaludku, maludku, maludku, maludku, máááá    ččččasto pocit na zvracenasto pocit na zvracenasto pocit na zvracenasto pocit na zvraceníííí, ale jinak se c, ale jinak se c, ale jinak se c, ale jinak se cííííttttíííí    
OK. NynOK. NynOK. NynOK. Nyníííí    „„„„bbbbýýýývalvalvalvalééééhohohoho““““ partnera t partnera t partnera t partnera týýýýden nevidden nevidden nevidden neviděěěěla a chce la a chce la a chce la a chce 
si to tak ssi to tak ssi to tak ssi to tak s    nnnníííím udrm udrm udrm udržžžžet. Hodnet. Hodnet. Hodnet. Hodněěěě jsme ho vyhl jsme ho vyhl jsme ho vyhl jsme ho vyhlíííížžžžely, bely, bely, bely, báááála la la la 
se, se, se, se, žžžže by se mohl pokusit ji na S26 odchytit. Nicme by se mohl pokusit ji na S26 odchytit. Nicme by se mohl pokusit ji na S26 odchytit. Nicme by se mohl pokusit ji na S26 odchytit. Nicméééénnnněěěě    
nestalo se. nestalo se. nestalo se. nestalo se. 

• Miminko si chce rozhodnMiminko si chce rozhodnMiminko si chce rozhodnMiminko si chce rozhodněěěě nechat.  nechat.  nechat.  nechat. 
• StStStStáááále motivovanle motivovanle motivovanle motivovanáááá doch doch doch docháááázet do Dennzet do Dennzet do Dennzet do Denníííího stacionho stacionho stacionho stacionáááářřřře, e, e, e, 

se soc. pracovnicse soc. pracovnicse soc. pracovnicse soc. pracovnicíííí    řřřřeeeeššššíííí    žžžživotopis do TK Karlov a ivotopis do TK Karlov a ivotopis do TK Karlov a ivotopis do TK Karlov a 
obstarobstarobstarobstaráááávvvváááánnnníííí si v si v si v si věěěěccccíííí pro miminko do komunity. pro miminko do komunity. pro miminko do komunity. pro miminko do komunity.



Co vCo vCo vCo všššše Jana zvle Jana zvle Jana zvle Jana zvláááádla:dla:dla:dla:

• SnSnSnSníííížžžženeneneníííí u u u užžžžíííívanvanvanvaníííí pervitinu; pervitinu; pervitinu; pervitinu;
• PravidelnPravidelnPravidelnPravidelnáááá gynekologick gynekologick gynekologick gynekologickáááá vy vy vy vyššššetetetetřřřřeneneneníííí;;;;
• PravidelnPravidelnPravidelnPravidelnéééé doch doch doch docháááázenzenzenzeníííí do Denn do Denn do Denn do Denníííího stacionho stacionho stacionho stacionáááářřřře;e;e;e;
• Registrace na Registrace na Registrace na Registrace na ÚÚÚÚP, vyP, vyP, vyP, vyřřřříííízenzenzenzeníííí si d si d si d si dáááávek v hmotnvek v hmotnvek v hmotnvek v hmotnéééé nouzi,  nouzi,  nouzi,  nouzi, 

dojdojdojdojíííížžžždddděěěěnnnníííí za Prahu na soci za Prahu na soci za Prahu na soci za Prahu na sociáááálnlnlnlníííí odbor; odbor; odbor; odbor;
• PPPPřřřřestestestestěěěěhovhovhovhováááánnnníííí od partnera ze squatu nejprve do bytu  od partnera ze squatu nejprve do bytu  od partnera ze squatu nejprve do bytu  od partnera ze squatu nejprve do bytu 

ke kamarke kamarke kamarke kamaráááádovi, posldovi, posldovi, posldovi, poslééééze dze dze dze dííííky spoluprky spoluprky spoluprky spoluprááááci se ci se ci se ci se 
stacionstacionstacionstacionáááářřřřem tem tem tem těěěěsnsnsnsněěěě p p p přřřřed ned ned ned náááástupem na detox do stupem na detox do stupem na detox do stupem na detox do 
AzylovAzylovAzylovAzylovéééého domu;ho domu;ho domu;ho domu;

• ZvlZvlZvlZvláááádla bdla bdla bdla býýýýt celkem finant celkem finant celkem finant celkem finanččččnnnněěěě odpov odpov odpov odpověěěědndndndnáááá....



PPPPřřřřededededáááánnnníííí do n do n do n do nááááslednslednslednslednéééé p p p pééééčččče a porod:e a porod:e a porod:e a porod:

• Po dvou mPo dvou mPo dvou mPo dvou měěěěssssííííccccíííích spoluprch spoluprch spoluprch spoluprááááce Jana odchce Jana odchce Jana odchce Jana odcháááázzzzíííí na detox  na detox  na detox  na detox 
a na na na nááááslednslednslednsledněěěě do TK Karlov; do TK Karlov; do TK Karlov; do TK Karlov;

• PobPobPobPobíííídky Jandky Jandky Jandky Janěěěě    ččččinily 4000 Kinily 4000 Kinily 4000 Kinily 4000 Kčččč + 800 K + 800 K + 800 K + 800 Kčččč ve form ve form ve form ve forměěěě    
kreditu do telefonu;kreditu do telefonu;kreditu do telefonu;kreditu do telefonu;

• PotPotPotPotéééé co splnila v co splnila v co splnila v co splnila věěěěttttššššinu inu inu inu úúúúkolkolkolkolůůůů, dostala se op, dostala se op, dostala se op, dostala se opěěěět do t do t do t do 
pracovnpracovnpracovnpracovníííího reho reho reho režžžžimu (balenimu (balenimu (balenimu (baleníííí filtr filtr filtr filtrůůůů do pytl do pytl do pytl do pytlííííkkkkůůůů apod.). apod.). apod.). apod.).

• V souV souV souV souččččasnasnasnasnéééé dob dob dob doběěěě je po porodu, st je po porodu, st je po porodu, st je po porodu, stáááále abstinuje, le abstinuje, le abstinuje, le abstinuje, 
nicmnicmnicmnicméééénnnněěěě l l l lééééččččbu v komunitbu v komunitbu v komunitbu v komunitěěěě nedokon nedokon nedokon nedokonččččila.ila.ila.ila.



DiskuseDiskuseDiskuseDiskuse

• Co u vCo u vCo u vCo u váááás kazuistika vyvols kazuistika vyvols kazuistika vyvols kazuistika vyvoláááávvvváááá za pocity?  za pocity?  za pocity?  za pocity? 
• JakJakJakJakéééé v v v váááás napadajs napadajs napadajs napadajíííí alternativy? alternativy? alternativy? alternativy?
• JakJakJakJakéééé v v v váááás napadajs napadajs napadajs napadajíííí v v v výýýýhody a nevhody a nevhody a nevhody a nevýýýýhody hody hody hody 

"inscentivn"inscentivn"inscentivn"inscentivníííí terapie"? terapie"? terapie"? terapie"?



Díky za pozornost

Aleš Herzog, Hana Laurentová
Terénní programy, SANANIM o.s. 

herzog@sananim.cz
www.sananim.cz

www.edekontaminace.cz


