Zápis ze setkání 2. multidisciplinárního týmu – oblast KV
3. 6. 2013 (13.00–15.00 hod)
Místo konání:
Krajský úřad Karlovarského kraje, budova A, zasedací místnost 335
Přítomní: Jaroslava Boškovávojenský újezd Hradiště, Jitka Líkařová NRZP, Lucie Vobořilová o.s.
Světlo Kadaň, Radek Krchňák PPP K. Vary, Michal Černík HZS KV, Daniel Dvořák PČR KV,
Michaela Pirasová o.s. Fokus MB, Zuzana Habrichová o.s. Fokus MB, Jaroslav Hodboď o.s. Fokus
MB, Miroslava Světlíková MÚ Ostrov

Program:
1. Kontrola úkolů:
 Vytvořit soupis kontaktů a rozeslat účastníkům. - hotovo
 Zaslat všem členům MT studii o stavu péče o osoby s duševním onemocněním v KK a
implementační plán. - hotovo
 Na příští setkání se zamyslet nad možnými klienty, se kterými si jednotlivé organizace
neumí poradit samy – pokusíme se domlouvat na tom, kdo na jejich případu může
spolupracovat, můžeme hledat možná řešení jejich situace. – hotovo
2. Případová práce:
 Případová práce – kazuistika Jana (viz. příloha)
 Návrhy MT:
o Je důležité oslovit OSPOD
o Sociální pracovník z obce by mohl nabídnout poradenství zaměřené na dávky
a dluhové poradenství
o U dětí do 15 let platí zdravotní pojištění stát – dluh na pojištění by platil od
případného předběžného opatření
o Možnost využít PPP v problematice dětí


Návrh na spolupráci o.s. Fokus a soc. pracovnice vojenského újezdu na případu
klientky

3. Příští setkání:
 10.9 od 13:00
Úkoly:


Sepsání kazuistiky o společně sdíleném případu klienta MT KV
Zapsal: Jaroslav Hodboď

Příloha:
Kazuistika paní Jana
Vývoj
Paní Janě je 35 let. Má další dva sourozence, dva starší bratry 41 a 38 let. Vyrůstala v malém
historickém městečku na západě Čech v sociálně slabší rodině. Otec i matka byli dělníci, vztahy
v rodině byly zcela normální, nikdy nedocházelo k žádnému výjimečnému trestání dětí či dokonce k
týrání. Ale také děti neměly během svého dětství žádné zvláštní obohacující radostné zážitky. Na
základní škole paní Jana zcela normálně žila mezi svými spolužáky, později se vyučila šičkou. Tuto
svoji profesi také posléze řadu let vykonávala, a to až do svojí mateřské dovolené. Má také řidičský
průkaz, ale autem nejezdí, protože jí průkaz rodina uschovala. Nikdy neměla žádné zvláštní záliby, jen
jezdila na kole a chodila na procházky. Ve městě, kde pracovala (není to město jejího dětství), se
seznámila se svým nynějším druhem a začali spolu bydlet ve společném bytě. Narodily se jim dvě
děti. Paní Jana byla vždy vynikající matka, hospodyně, kuchařka i manželka. Její druh pracoval v té
době a vlastně ještě do nedávna jako dozorce ve vězení. Pak chvilku jako zámečník, nyní v masně.
Pokud bydleli jako rodina ve svém bytě, neměli údajně žádný problém. Potíže se vyskytly teprve ve
chvíli, kdy se rodina přestěhovala zpět do již zmiňovaného historického městečka, kde si koupila
rodinný dům. Rozhodnutí bylo společné. Bratr paní Jany jim koupi rozmlouval, protože prý její druh
je líný a není ochoten na starém zchátralém domě něco zvelebovat, jen prý leží a nic nedělá. Dům tak
opravdu vypadá. V tomto domě žijí již 2 roky.
Nemoc
Paní Jana se hned v prvních chvílích necítil v domě dobře, cítila zde zvláštní tlak a sílu, chtěla z domu
pryč. Neměla však prý kam jít, poslala tedy alespoň pryč svoji dceru (nyní 12 let), aby ji ochránila.
Žije u babičky v rodinném domku, ale každý den se s matkou navštěvují. Dcera má špatné výsledky ve
škole, bude dělat opravné zkoušky nebo opakovat třídu. V domě zůstal žít s rodiči mladší syn (nyní 6
let), který chodí do mateřské školy a půjde nyní také do školy. Otec požádal o svěření dětí do své péče.
Důvodem dle bratra Jany nebylo vůbec to, že by se o děti špatně starala. Je prý velmi dobrá matka.
Pravým důvodem prý bylo to, že paní Jana nepracovala, nezaevidovala se na úřadě práce, neměla
žádný příjem, nepodílela se na financování nákladů na provoz domu ani na zajištění financí pro obživu
rodiny. Paní Jana to hodnotí jako spiknutí se proti ní a velké bezpráví. Také je utvrzena v tom, že
rozhodnutí o svěření dětí do péče druha mohlo padnout jen díky jeho vlivům jako státního
zaměstnance.
Paní Jana chce děti zpět do své péče, Fyzicky se s nimi každý den stýká a o mladšího syna i vlastně
sama pečuje, pokud není v mateřské škole. Přesto není ochotná jednat s jakýmkoli úřadem, aby jí děti
byly svěřeny zpět. Druh ji považuje za nemocnou, chce za každou cenu docílit lékařského vyšetření.
Paní Jana ale toto zásadně odmítá, není ochotná jít ani například k zubaři, natož se nechat
hospitalizovat na psychiatrickém oddělení k odbornému vyšetření. Dle druha se chová divně dva roky,
od té doby, co žijí v domě. Je pravda, že když s ní hovořím, občas se dívá jiným směrem a usmívá se,
jako kdyby poslouchala někoho jiného. Sama není jinak somaticky nemocná, jen jí prý bolí
z neznámého důvodu celá levá polovina těla. Stejný problém má i jeden její bratr, který často pobývá
s rodinou v domě. Paní Janě díky tomu, že není zaevidována na úřadě práce jako uchazeč o
zaměstnání, narůstají a dluží také na povinném havarijním pojištění za osobní automobil. Přesná výše
dluhů není známá, ale dluhy se hromadí již dva roky. Druh paní Jany také trvá na tom, aby mu platila

alimenty na děti a přispívala na domácnost, což se neděje. Alimenty jsou další dlužnou částkou. Doma
jí druh odmítá dávat jídlo, chodí si proto například pro namazaný chléb k rodičům.
Současnost
Bratr paní Jany oslovil o.s. Fokus s tím, že si již neví rady. Zejména ho tíží narůstající dluhy a také
nezjištěný zdravotní stav jeho sestry. Paní Jana si pak trvá na svém, je prý zcela zdravá, děti jí byly
odebrány z péče neprávem, na úřad práce nepůjde, protože prý když bude chtít, do práce prý může jít
ihned. Chce se s dětmi odstěhovat z domu, kde se prý nedá žít. Nechce žít ani se svým druhem. Je
zatvrzelá, přestala zcela komunikovat se všemi lidmi. Pracovnicím Fokusu se nyní velmi pozvolna
daří navazovat kontakt. Zpočátku zcela odmítala jakékoliv setkání, ani neotevřela dveře nebo
odcházela pryč. Později byla přístupna jen zcela nezávaznému hovoru například o událostech ve
městě. Nyní již zve pracovníky Fokusu na kávu, jde na procházku. Při poslední schůzce již byla
ochotná hovořit o svých dětech a o sociálních dávkách, které by jí mohly pomoci. Jen o své údajné
nemoci (jak to vidí rodina) zatím hovor nepřipouští.

Mapování situace paní Jany pomocí nástroje Camberwellského dotazníku šetření potřeb
Bydlení: Klientka bydlí se svým přítelem, bratrem a synem nedaleko Karlových Varech v domě, který
chátrá, jelikož v domě nikdo nic nedělá a dům ani nikdo neudržuje. V tomto domě bydlí dva roky.
Dům je vybavený potřebným zařízením a vším, co je k žití potřeba. V domě se klientce nelíbí a chtěla
by se odstěhovat.
Strava: Klientka se stravuje u svých rodičů, jelikož nemá žádný příjem, její přítel a bratr jí dávají
pouze základní potraviny. Někdy nedostane ani to, proto chodí ke svým rodičů, kteří bydlí nedaleko a
tam se nají.
Péče o domácnost: Klientka se o domácnost stará v rámci možností. Myje nádobí, zametá, vytírá. Ale
o domácnost se moc nepečuje, jak z její strany, tak ze strany spolubydlících.
Péče o sebe: Klientka je vždy čistá, voňavá, oblečení má také čisté, i když často neodpovídá velikost
oblečení jejím tělesným proporcím. Zejména dbá o své dlouhé vlasy, často chodí přiměřeně a vkusně
nalíčená.
Denní činnosti: Klientky denní činnosti jsou venčení psa, starání se o syna, koukání na tv a sezení u
PC.
Tělesné zdraví: Nemá údajně žádné somatické onemocnění, jen jí prý bolí z neznámého důvodu celá
levá polovina těla. U lékaře nebyla. Bolí jí někdy zuby, nechodí k zubaři, nemá pojištění ani peníze.
Psychotické symptomy: Dle sdělení bratra, je možné, že u klientky propuklo psychotické onemocnění.
Informace o zdravotním stavu: Klientka informace nemá. Nemoc si nepřipouští a ani se o nemoc
nezajímá.
Psychické potíže: Klientka o svých náladách nemluví, není známo, zda trpí např. úzkostí
Ohrožuje sebe: Ne
Ohrožuje okolí: Ne
Alkohol: Klientka nepije
Drogy: Klientka drogy nebere, dokonce ani nekouří tabák, kávu pije velmi sporadicky
Přátelé: Klientka přátelé a kamarády nemá. S nikým se nestýká. Kontakt má pouze se svými
rodinnými příslušníky.
Intimní vztahy: Není známo. Má přítele, ale s ním se chce rozejít.
Sexualita: Není známo.

Péče o děti: Klientka má dvě děti. Starší je dcera a mladší syn. Děti jsou svěřeny do péče přítele.
Klientka by chtěla děti dostat do své péče zpět, ale údajně jí mělo být řečeno, že musí jít na
psychologické vyšetření, aby klientce mohly být děti navráceny zpět.
Kognitivní deficit (vzdělání): je vyučená šička, pracovala v této profesi od vyučení až do mateřské
dovolené, od té doby nepracuje. Ze současných návštěv pracovníků Fokusu není zatím možné
odhadnout, zda je u klientky přítomný kognitivní deficit.
Telefonování: rodina jí neumožňuje telefonovat, vlastní telefon nemá
Doprava: má řidičský průkaz, ale rodina ho zabavila, aby nemohla jezdit. Hromadnou dopravu
nevyužívá z důvodu chybějících financí.
Peníze: v této oblasti je velký problém. Klientka nemá žádný příjem. Nemá přiznány žádné soc.
dávky. Má velké dluhy na zdravotním pojištění.

