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PSY 25.1.201715:30 losastonlääkäri (erikoistuva) Helppi Jessica I Erityishoidon osasto

Diagnoosi (Hoidon arviointi)

Päädiagnoosi

F25 Skitsoaffektiiviset häiriöt
Tyyppi : Tulosyydiagnoosi
Pysyvyys : Kertaluonteinen

Toimintakyky (Hoidon arviointi)

GAS 25160

Loppuarvio (epikriisi) (Hoidon arviointi)
Hoitoaika:
Auroran sairaala Ensihoidon osasto: 7.12.2016-9.1 2.201 6
Auroran sairaala Erityishoidon osasto: 9.12.201 6-25.1 .2017
Kyseessä on 43-vuotias mies, joka saapunut Bulgariasta lähes 20 vuotta sitten. Taustalla yksi aiempi
psykiatrinen sairaalahoitojakso Suomessa Auroran sairaalassa 12115-01116. Synnyinmaassaan
Bulgariassa on potilaan kertoman mukaan ollut psykiatrinen avohoitokontakti.
Edellisellä hoitojaksolla diagnoosiksi muotoutui Skitsoaffektiivinen häiriö huomioiden paranoinen
harhaluuloisuus, jota esiintyi myös mielialaoireiden väistyttyä. Avohoito järjestettiin Lännen psykiatrian
poliklinikan kautta. Potilasasiakirjamerkintöjen mukaan potilas oli käynyt avohoidon tapaamisissa, mutta
jättänyt kuitenkin lääkityksensä pian edellisen osastohoitojakson jälkeen.
Ajankohtaiselle hoitojaksolle potilas saapui M1-tarkkailulähetteellä. Tulovaiheessa potilas oli maaninen,
paranoidinen, syrjähtelevä ja hajanainen sekä helposti ärtyvä ja käytökseltään aggressiivinen. Eristykseen
sekä tahdonvastaiseen injektiolääkitykseen jouduttiin turvautumaan potilaan oman sekä muiden
turvallisuuden takaamiseksi. Vaikeahotioisuuden vuoksi potilaan hoito toteutui tulovaiheen jälkeen
eristyihoidon osastolla sulkevalla M3-hoitoonmääräämispäätöksellä.
Aloitettiin niin antipsykoottinen kuin mielialaa tasaava lääkitys. Potilaan vointi koheni lääkityksen myötä ja
potilaan vointi kuvautui hoitojakson lopulla tasaisena. Hän oli korostetun yhteistyökykyinen ja osittaisesta
sairaudentu nnon puutteesta huolimatta hoitomyöntei nen.
Hoitojakson aikana tehtiin yhteistyötä potilaan avohoidosta vastaavan tahon kanssa ja järjestettiin
yhteistapaamisia. Adherenssihoitajaa suunniteltiin osaksi potilaan hoitokokonaisuutta asianmukaisen
hoidon turvaamiseksi.
Vointinsa tasoituttua potilas kävi onnistuneilla hoitolomilla. Psykoottisia ajatuskulkuja ei tullut esille,
mieliala kuvaului eutyymisenä.
Uloskirjoitusvaiheessa potilas kertoi muuttavansa Bulgariaan 27.2.2017. Jatkohoidon osalta sovittiin
seuraavaa:
Potilaan vointi kuvautuu stabiilina eikä indikaatiota psyk. sairaalahoidolle enää ajankohtaisesti ole. Potilas
uloskirjoitetaan erityishoidon osastolta Lännen psykiatrian poliklinikan seurantaan.
->Potilaan lääkehoitona jatkuu Absenor 500 mg : 'l tablaamulla ja 2 tabl. illalla, Xeplion 100 mg i.m 1 x/kk.
Näistä e-reseptit laadittu.
->Potilas jatkaa Laakson psyk pkl:n seurannassa kunnes muuttaa.
->Seuraava injektioaika 23.2.2017 .

->Lääkärin vastaanotto Lännen psyk. pkl:lla: 24.2.2017.
->Laboratorikontrolli ohjelmoitu viikolle 8, vastaukset avohoidosta vastaavalle lääkärille.
->Potilas varaa ensimmäisen vastaanottoajan Bulgariasta häntä aiemmin hoitaneelta taholta ennen
seuraavaa avohoidon käyntiaikaa.
->Jatkossa ensisijaisen tärkeää säännöllisen lääkityksen sekä psyykkisen voinnin seuranta.
->B-lausunto laadittu hoitojakson aikana sekä sairauspäivärahaa (ad. 31 ,3.2017) että erityiskorvattavia
lääkkeitä (toistaiseksi) ajatellen.
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