Zápis ze setkání 4. multidisciplinárního týmu – oblast Cheb
20. 1. 2014 (10.00–12.00 hod)
Místo konání: Turistické infocentrum – Jateční 476/2, 350 00 Cheb 2
Přítomní: Simona Beerová –MÚ Cheb – odbor SvZ, Květoslava Cizlerová – MÚ Cheb –
odbor SvZ, Monika Jindová MÚ Cheb – odbor SvZ, Lenka Lumpeová – Policie ČR – Aš,
Cheb, Oboňová Dagmar – Joker o.s., Zuzana Habrichová – Fokus MB –KK, Blanka
Horníková – Fokus MB – Cheb, Vopálenská Miloslava – SZSS Cheb, Hana Procházková TP
Cheb – Kotec o. p. s ., Jindřich Fencl TP Cheb – Kotec o. p. s., Zuzana Skálová KC Cheb –
Kotec o. p. s., Eva Jelínková – KC Cheb – Kotec o. p. s.,

Program:
1. Rekapitulace případu Pavla z minulého setkání MT.
- Rekapitulace případů z minulého sezení případ Jan,
2. Případová práce:
Jan R.
-

-

-

Mladý kluk, 26 let, od 15 ti let kouří marihuanu. Má velké halucinace.
Halucinace jsou neustálé – vidí obludu a té obludy se bojí. Nechce moc
komunikovat. Ohrožuje sebe i okolí. S Fokusem mluvil, ale nechce další
návštěvy. Tento klient dříve spolupracoval s K-centerm.
K – centrum jednorázová schůzka – přišel otec a chtěl, aby syn
spolupracoval, syn nechtěl spolupracovat. Cca 1 měsíc byl opět otec
v kotci s tím, že ti ho poslali do Fokusu – kotec informace nemá
Fokus bude s rodinou spolupracovat, chce spolupracovat i s klientem, ale
musí opatrně, aby se s klientem navázala důvěra.

Jakub M.
-

Dříve závislost na heroinu, v současné době nahradil alkoholem. S kotcem
tento klient spolupracoval jen v rámci poradenství. Spolupracuje
s Fokusem.

-

Klient má schizofrenii, někdy bývá i agresivní (spíše doma agresivní)
Navštěvuje dílny Jokr
Rodiče jsou starší – vznikají otázky, co nebude, až rodiče nebudou
S otcem se nedá mluvit, ale s matkou ano

Petr. H.

-

Dlouho nenavštěvoval Jokr od léta navštěvuje pravidelně
Má halucinace (hodně)
Pracovnice z Jokru, by chtěla, abychom navštívili jeho rodinu
Léčí se od 15 let, bydlí s rodiči
MUDr. Solnička

Klientka z kotce Kamila
-

Klientka, která má hlasy (ubližuje si)
Chtěli jí navrhnout, aby se nakontaktoval Fokus, popřípadě nějaký
psychiatr, ale klientka nepřišla na schůzku
Klientka má staršího přítele, který ji fyzicky bije
Je to Romka
Kotec neví, kde se v současné době vyskytuje, s kotcem komunikuje
Když klientka dorazí do Kotce, je domluveno, že by dorazil Fokus

Klient z Kotce Slavomír
-

Klient poprvé v Kotci minulý týden
Klient chtěl zařídit léčbu, po té přišel otec, klient chtěl mluvit bez otce
Cca 23 let, pervitin bere 2, 5 roku
Byl hospitalizován v Bohnicích 14 dní podepsal revers – objevil tam, že
má telepatickou schopnost
Na tom zůstala konverzace s pracovníky Kotce, dále se nedostali
Tatínek chtěl zbavit svéprávnost – to si na poslední chvíli rozmylel
Otec i syn byli v K- centru – kouří pervitin, ale marihuanu ne – tu kouřil
dříve
Pí Lumpeová ho zná z Aše, klient dříve páchal trestní činnost – několikrát
tam byla PČR

3. Termín příštího setkání:
- 24. února 2014 v 10:00 hod.
Jiné:




Podání informací o nedobrovolné léčbě
Předány letáky na psychoedukaci rodinných příslušníků a příbuzných

Úkoly:
Zapsala: Zuzana Habrichová

