Fórum alkoholik.cz - Alkoholik.cz
Vytvořeno: 30 May, 2020, 20:12

Zbavení svéprávnosti, jak pomoci alkoholikovi?
Vložil Klára Herejková - 10/08/2015 13:09

_____________________________________

Dobrý den, již několik let řešíme v rodině velký problém s pitím u dědy. Již dvakrát byl v léčebně ale
vždy až poté co mu bylo samotnému vážně zle( Zvracení, průjem, částečné selhání organismu). Před
tím než nastoupil na léčení po druhé jsem ho našla ve stavu kdy jen seděl na posteli, houpal se ze
strany na stranu a jediné co pořád opakoval bylo, že si nemůže otevřít okno, protože se bojí ptáku.
Odvezli jsme ho tedy s jeho souhlasem na detoxikační léčbu a poté nastoupil do léčebny. Po léčeních to
pokaždé vydržel cca dva měsíce a opět se vše vrátilo do původních kolejí. Dnes tomu jsou asi dva roky
co se vrátil z poslední léčebny domů a je to už vážně nezvladatelné. Ničí nejen sebe (po infarktu a
cukrovkář na inzulinu) ale i celou rodinu a dům ve kterém bydlí. Babička odjela s vnuky na dovolenou a
já jsem ho včera našla úplně sťatého ležet v obývacím pokoji na zemi, nahého a pomočeného. Zavolala
jsem záchrannou službu která ho odvezla do místní nemocnice na internu, ze které mě po třech
hodinách volali abych si ho odvezla, že pán byl jenom opilí. V krvi měl při příjmu 3,3 promile. S
úsměvem na tváři mi ho paní doktorka předala s tím aby nepil. Jak vtipné. Již delší dobu přemýšlím o
tom, že by jsme zkusili podat návrh na zbavení svéprávnosti. Jen nikde jsem se nedočetla, pokud by vše
dopadlo a o svéprávnost by přišel, jestli ho poté můžeme umístit do nějaké léčebny i přes to, že on by s
tím nesouhlasil. Děkuji za jakékoliv odpovědi ;)
============================================================================

Re: Zbavení svéprávnosti, jak pomoci alkoholikovi?
Vložil Maruška - 10/08/2015 14:22

_____________________________________

Můžete si s ním potom dělat co chcete, ikdyž nebude souhlasit. Ale je to dlouhá doba, stát se může
cokoliv. Nám trvalo rok a půl od podání návrhu do rozsudku. Pak už problém nebyl alkohol ale ta
demence, zapomínání, orientace v čase a prostoru. Je v domově a vypadá líp než byl doma, kdy utíkal,
nevěděl kam, občas mu nějaký blázen nalil chlast a pořád dokola. Zhoršilo se to rapidně během dvou
let.
A musíte najít správné lidi - psychiatra, který vám vyjde vstříc a dobrého znalce. Nevím v jakém je stavu,
můj tchán už při prvním kontaku s psychiatrem pletl páté přes deváté a to je ing.
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