Zápis ze setkání 5. multidisciplinárního týmu – oblast Cheb
24. 2. 2014 (10.00–12.00 hod)
Místo konání: Kancelář týmu sociální rehabilitace o.s. Fokus Mladá Boleslav – Nám. Jiřího
z Poděbrad 478/33, Cheb
Přítomní: Jaroslav Hodboď – Fokus MB – KK, Zuzana Habrichová – Fokus MB –KK,
Blanka Horníková – Fokus MB – KK, Zuzana Skálová – o.p.s. Kotec, Gabriela Moravíková –
VOŠ Cheb, Miloslava Vopálenská – pečovatelská služba, Květoslava Cízlerová – soc. odbor
Cheb, Simona Beerová – soc. odbor Cheb, Jindřich Fencl – o.p.s. Kotec

1. Rekapitulace případů z minulého MT

Jan R.
Klient je v současné době psychotický. Je domluvena návštěva MUDr. Tomešové. Pro
další práci je třeba nasadit psychofarmakologickou léčbu.

Jakub M.
Klient není spolupracující. Není z cílové skupiny klientů Fokusu. V Kotci, také
nespolupracoval.

Kamila
V kotci se delší dobu neobjevila. Z informací z kotce, klientka trpí hlasy, ty ji nabádají
k autoagresi. Poslední informace je, že odjela mimo Cheb. Z Kotce se pokusili klientku
kontaktovat na psychiatra, to se nepodařilo.

Slavomír J.
V současné době spolupráce Fokusu s Kotcem. Je naplánována hospitalizace v Ostrově
odkud by měl pokračovat v léčení v PN v Bohnicích. V případě, že se hospitalizace
podaří, bude třeba již začít spolupráci v době hospitalizace. Klient bydlí s otcem, bude
dobré řešit i rodinou situaci. Výhledově by byla dobrá terapeutická komunita. Zajistit
v době hospitalizace AP.

2. Případová práce
Jaroslav D.
Klient omezený ve způsobilosti opatrovníkem je město Cheb. Klient nejprve se službami
Fokus nechtěl spolupracovat. V současné době pracuje v Mravenci na 4 hodiny.
Nevychází s penězi. Ze strany Fokusu by nejprve proběhlo mapování a následně by se
vytvořil plán, na kterém s klientem budou spolupracovat. Klient je ze 14 dětí, většina
z nich žije v nějakých pobytových zařízeních. Je možné, že se bude řešit bytová situace.

Viktorie G.
Před časem domlouvána spolupráce se soc. odborem. Klientka nově získala byt v domě
s pečovatelskou službou. V bytě ji často v poslední době obtěžuje syn, kterého se bojí.
Není jasné, zda má paní psychiatrickou dg. Je možné zjistit od paní Jindrové ze soc.
odboru města Cheb.

Jan P.
Klient žije s velkou rodinou v malé obci nedaleko Chebu, j mu 30 let. V současné době
bez lékařské dg. Nemoc však dle rodiny trvá již 10 let s rozvojem po abusu marihuany.
V současné době je klient bez jakéhokoliv přijmu, to dosud bylo možné jen díky velké
rodině, bohužel matka se léčí s neurologickým onemocněním a je pravděpodobný
předčasný odchod do ID, to rodinu může silně finančně zasáhnout. Klient vykazuje
příznaky psychotického onemocnění se silnou negativní symptomatologií. Domluva
společné návštěvy s pracovnicí soc. odboru a možné mapování, soc. dávek. Domluva
s psychiatrickým oddělením o pokusu nasadit per os neuroleptickou medikaci.

1. Termín příštího setkání:
- 28. dubna 2014 v 10:00 hod.
2. Jiné:




Podání informací o nedobrovolné léčbě
Předány letáky na psychoedukaci rodinných příslušníků a příbuzných
Zapsala: Zuzana Habrichová

