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SAIRAUDET
Työkykyyn vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä (myös ICD-.1 0-koodit)
F25.0 Skitso-affektiivinen häiriö, maaninen muoto

4
ESITIEDOT

TUTKIMUS.
HAVAINNOT

b

TOIMINTAKYKY

Esitiedot. Sairauden alkuvaiheet ja kehitys. Aikaisemmat tutkimukset, hoito ja kuntoutus sekä niiden vaikutus.

Tutkimushavainnot. Kliininen tutkimus; pvm. Paino kg Pituus cm
Toimintakykytutkimusten tulokset asianmukaisen IääkeTöTdon-?rkän'+ laboratoriö:läkuvantamistutkimuksEl sekilmuut
tutkimuksbt (tutkimukset liitteenä).
Toimintakyiy. Mihin jokapäiväisen elämän toimintoihin tutkittava tehtyjen tutkimusten ja lääkärin arvion mukaan kykynee? Myös
mahdolliset sairauden aiheuttamat rajoitteet
4.
42 vuotias yksinasuva mies, jolla ei Suomessa psykiatrlsta
sairaushistoriaa. Sanoo tulleensa Bulg'ariasta Suomeen 17 vuotta
sitten, oLfut aiemmin avoliitossa. Työsopimus talousalan analyytikkona
Kauppalehdessä on päättynyt irtisanomiseen 5/2aI4, jolloin on
vefvoitettu psykiatrin tapaamiseen -ja ol.Lg! ps1'-k:-atrinen lääkitys,
..1 oua e.i njnea. B"lgarjas:g_91l_ur psvkirrrisessa okl-hoidossa,
åsascohoidot kiättaa. npar-ee rrtfsanonisen Laustalla olleen-€ä:6af fi-sta-"va-inoåmlsta, ja kuvaa että tietyt työkaverit ovat
saattaneet faittaa veteen jotaln jauhetta, e!!A hef.mostqls-i.Potilas
toimitettiin pälvystykseen Kannelmäen asemalta poliisin saattamana,
kun sivuLlinen on huofestunut siitä, että selsoo raiteiden vieressa ja
puhuu JumalaLle.
Päivystyksessä potilas o.Li maanisviritteisessä tilassa ja hänet
lähetettiin M1 lähetteellä Auroran sairaalan ensihoidon osastolle
manlaepäiLynä ja asetettiin tarkkalfuun.

5.
Tarkkaifuaikana potilas o1i hajanainen, syrjähtelevä, paranoidinen ja
Jr]1\e:: 3:9*n.j:L.=",e.?_e"91 "4'.-*-il.._.,}-(,u-n!qa f-vv-tsrsel-l-ä yäkivallalle :a oli
Lähes koko tarkkaliluajan lepositeisiin eristettynä. Hänestä tehtiin
ns. sulkeva M3-päätös.
Potifas siirtyi sitten erityishoidon osastolle, missä uhkaavaa
käytöstä ei enäå esiintynyt; päinvastoin potilas oLi korostetun
yhteistyökykyinen ja hoitomyönteinen, joskin vuolaspuheinen edelleen.
Lääkitykseksi aloitettiin litium-valproaatti- yhdistelmä. Laadittiin
lähete avohoitoon. Osastolla potifaan havaittiin laittavan
sosiaalllseen mediaan omia terveystietojaan, joista hänefle
latkrnr liit-r-eel1ä. . .
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DINKOV ROSTISLAV GEORGIEV

19.7.2016 13:23
Lännen mielalahäiriötyör. 1, Helsingin sote

Tulostaja: erikoislääkäri Waskuri Tapio

Suunnitelma (Hoidon toteutus)

Pt on psykoottisessamaniassa, hän on i"'il?1Yl[i:::::::YT,'":"":]ffl?i1il:lX1:i, paika'a
;år,ä,ä;:ä"r"r..ilpl,ii*ta"in ino,ri. rata värten t?puul lll xH::*,lj'I*1.""1I::.."
*å'äåä;;:il;ij"+ noita"u saa suun flurta 11 ?"li?I'.:.'z,:oi:n^f^:,y1"?T,t-0fl?;
;f#:;Jåälniii.år, xiåjiåä 

"ir.".r" 
missaan vaiheessa uhkaava. Kertoo oikean silmänsä olevan

-::^ 
D,,lrar

ili''",Håå 'l;ffifiä;iJil;;;;iiil:':'yy1!:'-'1y?ll:ili:l,YJ::,T::'"":""::lni:iJ":'i:l!il:ä;i:"åJän,r"rl 
^"uppatehdessä 

edettäen irtisanomistaan on psvkoottinen ja paranpoidinen, kertoo
- r,-.- -r-,..,,.^-t^^+a ali *ahnrrl innkt tn

iJi?;. i'J,iåru;ilä;"veteensä myrkkyä. Kertoo tämän alkaneen kun alkuvuodesta oli tehnvt jonkun

sooimuksen Jyrki Kataisen kanssa'
g!2'-

PSY 21.12.201512:13 lvs.osastonlääkäri (lääk.kand) Tuovinen Emilia I Auroran osasto 7'2

Päi"',ttäit*erkintä (decursus) (Hoidon toteutus)

Hoitokokouksen jälkeen laittanut ulkovaatteet päälle ja ottanut repun selkään tlSylyllgkaisella ovella'

yrittänyt avata niitä. seissyt oven vieressä j; ö;ki;yi ulos kun ovl kavnvt. olldiTi6älääniäi'uT uhiiäävan

PSY 21.12.201511 :58 lvs.osastonlääkäri (lääk.kand) Tuovinen Emilia I Auroran osasto 7'2

Päittittäittetkintä (decursus) (Hoidon toteutus)

PHAL21.12.201510:01|osastonsihteerisiauAnneIAuroranosastoT-2
Muu merkintä (Hoidon toteutus)

AU 7-2

vaikutelman.
potilaan valvomiseen tarvittiin käytåvällä jatkuvasti useampi hoitaja, eikä muiden.potilaiden riittävä

huomioiminen ei enää onnistunui. Edettiin huone-eritykseen. Eristystilanteessa ta:l? osaston

hoitohenkilökunnan lisäksi varahenkilö sh Mika Törmikoski, ensihoito-yksikkö sh Ari-Matti Hedman' EHo

n_ lh panu paavonen, EHo lh Kalle salminen ja securitas-vartija- Potilas uhkasi väkivallalla mikäli häneen

\ kosketaan. Erityshuoneeseen käveri itse, mltta sairaalavaatieita ei suostunut laittamaan päälle' Tässä

; ;å;iä;" rvr,.,,,r xim.ip'i; j;;T potiras.pran topetti vasluslelemisen ja vaihtoi vaatteet itse' Jäi huone-
. 

eristykseen, joka aloi xtoti .15. koodi +oo. ziror,22EO2. Sisähoito huomiseen koodi 200. saa soittaa

kännykällään Bulgariaan kertoakseen ,n"tk"n peruuntumisesta. Uusi arvio huone-erityksestä illalla' otti po

iypu,"* 10 mg ja iemesta 2 mg' Aamulla ottanut po listalääkkeet'

Siirtyy ensihoidon osastolta, kts' yst' edellä'

Hoitokokous, jossa rasnå uieam[i r'oitulu ja yksi vartija. Potilas.istuu tuolillaan ja keskustelee silmiin

katsoen. puhetempo ;;;;p;;. putruu vuåtaästija rönsyillen VQslailee ohi kysymysten ja lähtee

poukkoitemaanlg$1n aiheisiin. Vätiilä myös vastaa adekvaatisti-Sätäudentunnoiön"Enc-Gisen-öloinen,

teiKfiraäärttneerta.-röi{iJi're-en.q u,-z!4 + gulgadaq-sq plyxi--al1in vastaanotolla' jqs'Qa !-oq9!!i'f"

skitsofrenia. Atkaa taulämään. Ei"ösääiärke.t"Joiieitään.. Kianaanarnai, paränoidiset pelot' Kertoo

pdikääVänsäiöistö nlnm i slöö tv h mvvttä'

Käydään läpi tulotilannetta, mutta lboginen keskustelu siitä ei onnistu' selittää juna:

asemakäyttäytymistäärilä'."uåtigg.ta" !ähtien-9!le9n näfö[eltlePqutgksel epa, Potilas kieltää olleensa

n=rsaaii"*r,.,'eåssäöhkaävä.'Keitöo miten "västavuoioiöeäti" sanoi pian ryövänsä.

Yritetåän myös keskustella potilaan historiasta, mutta tarkkaa anamneesia ei potilaalta vielä tässä

kunnossa saa. llmeisesti åiti t<uottut kun oli i 3-vuotias ja tämän jälkeen ollut masentuneisuutta'

Haluaa lähteä Bulgariaan 24.12,lippu on jo ostettuna. Keskustellaan, että hoito on vielä kesken ja että

potiras on mierenterveydenrain mukaisessa tahdon vastaisessa hoidossa. Muutaman kerran totean, ettei

Bulgarian-matkanyrtuleonnistumaan.Potilaseivaikutaymmärtäväntätä.

Salassa pidettävä potilasasiakirja
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29.12.2015 09:00 B -Hb 149 gll 134 - 167

29.12.2015 09:00 B -HKR 45 o,//o 39-50

29.12.2015 09:00 E -MCV 92 ft 82-98

29.12.2015 09:00 E -RDW 12 o//o - <14

29.12.2015 09:00 E -MCH 31 pg 27 -33
29.12.2015 09:00 E -MCHC 330 glt 320 - 355

29.12.2015 09:00 B -Trom 280 E9/r 150-360

PSY 23.12.201513:44 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
Klo 13.10 tavataan potilasta yhdessä msh Hannele Paavolan kanssa.
Potilas on ollut osastolla asiallisesti ja nytkin keskustelussa vastavuoroisesti kontaktissa. Vuolaspuheinen
ja hyppelehtivä edelleen. Ei psykoottista.
Jatketaan hoitoa voinnin vakiintumisen varmistamiseksijoulunpyhien yli. LVR ad 29.12 (200);
sisähoidossa ad 25.12., minkä jälkeen ulkoilu saatettuna !/2 tuntia päivässä.

PSY 22.12.201514:00 losastonlääkäri Kaartinen Markku lErityishoidon osasto

Lausunto (Hoidon toteutus)

V-lausunto

Te hty V- I au s unlo :..22.1..2.20 1 5
Laus. tarkoitus : LAAKAR I N LAUS UNTO MATKANJARJ ESTAJAA VARTEN

PSY 22.12.201513:49 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
KIo 13 tavataan potilasta yhdessä lh JaniTuliaisen kanssa.
Potilas on vuolaspuheinen ja rönsyilevä; ajatuksenkulkua pääosin helppo seutata ja on keskeytettävissä.
Harhaista materiaalia ei tuota. Kertoo autokolarista Bulgariassa; ei tajuttomuutta, mutta abdominaalisia
traumoja , joita dokumentoitu edellä. Noin kuukausi sitten poikajoukon pahoinpitelemäksijoutui; kuvattiin
potilaan mukaan pää Töölössä;tulos potilaan mukaan normaali.
Suvussa masennusta isän äidillä ja äidillä, oma isä käyttänyt paljon alkoholia; kuollut 17.8.2015.
Suunnitelma: LVR (200);sisahoiOffiomiseen, jolloin seur. tapaaminen klo 12. Valproaatin uusi,
pienempi annostus 300+300+600m9. Puhelimen käyttöä seurattava.

PSY 22.12.2015 08:43 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Suunnitelma (Hoidon toteutus)

Klo 9.35 tavataan potilasta huone-eristyksessä kahden hoitajan (Pirnes ja Tuliainen) kanssa. Potilas
on puhelias, mutta asiallinen ja korrekti kontaktissa. Otetaan tunnin koeajalle osaston puolelle ja tämän
jälkeen puretaan huone-eristys, jos hyvin menee.

PSY 21.12.201519:30 layl Eerola Kari lErityishoidon osasto

Nykytila (status) (Hoidon toteutus)
Tavataan potilas EHO:lla eristyshuoneessa klo '19.30.

Potilas rauhallinen, tulee hyvin kontaktiin ja keskustelussa ottaa vastaan huone-eristyksen perustelut.
Turvallisuuden takaamiseksijatketaan huone-eristystä yön ylitse ja aamulla uusi arvio.

PSY 21.12.201514:38 losastonlääkäri Kaartinen Markku lErityishoidon osasto

Suunnitelma (Hoidon toteutus)

Potilas siirtyi hoitajien saattamana erityishoidon osastolle. Jatketaan huone-eristystä (400) entisillä
indikaatioilla 22E01 ja22E02, koska eristyksen alkamisesta on kulunut vasta vähän aikaa eikä voinnin
vakiinntumisesta ole vielä saatu mitään varmuutta.
Potilas saivalproaattia 29 + 10 mg olantsapiinia. Arvioidaan uusi valproaatin annos tämän illan ja tulevan
yön perusteella huomen aamulla. Jos kovasti sedatoitunut, voidaan iltalistalääkkeet jättää antamatta.
Konsu ltoidaan i I lan aikana päivystäjää eristyksen jatkotarpeesla.

PSY 21.12.201514:07 lapulaisylilääkäri Jansson Petri Aleksander I Auroran osasto 7-2

Salassa pidettävä potilasasiakirja SivuT/8
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Esitiedot
42-vuotias bulgrialaissyntyinen mies, joka asunut Suomessa 17-vuotta. Puhuu hyvin suomea.
Työskennellyt talousalan analyytikkonapg1:fg BjlS!$ ja Kauppalehdessä, josta irtisanottu 2014.
Pegasoksessa ei ole aikaisempia psyk. kontakteja, mutta työterveydessä käynyt vuonna 2014
yksityispsykiatrilla,joka määränny_t.Jgli[_Bgbily"g"!å. Suvussa isän puolella masennusta, Bulgariassa ei
tiettävästi sairaalahoitoja, mutta ilm. pkl-kontakteja.
16.12.2105 M1-lähetteeellä Auroraan sekavan ja maanisviritteisen käytöksen vuoksi; tarkkailuaikana
uhkaavan ja sekavan käytöksen takia sidontaeristyksessä. Myöhemmin siirrettiin erityishoidon osastolle
(EHO), missä käytös ollut korostetun korrektia. Käytössä nyt mielialaa tasaava lääkitys (kts. yst.
Pegasos)
Tarkoitus on, että osastomme psykologitutkiivielä potilasta diagnostisessa mielessä.
Kys.asettelu
Yllä olevan perusteella rohkenen mitä kohteliaimmin suositella hra Dinkovia (kutsumanimi: "Rosti")
polikl i n ikallenne jatkohoitoon.
Kollegiaalisesti: Markku Kaartinen ol/Auroran sairaalan erityishoiton osasto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lähetteen tila: 12 Hoito käynnissä

PSY 29.12.201514:03 losastonlääkäri Kaartinen Markku lErityishoidon osasto

LAB

Suunnitelma (Hoidon toteutus)

Klo 12.50 tavattu potilasta lyhyesti ja kerrottu yhteydenpidon rajoituksesta ja kommunikaatiovälineitten
haltuunotosta kansliaan, koska potilaan on havaittu laittavat sosiaaliseen mediaan omia terveystietojaan,
joista hänelle potentiaalisesti voi aiheutua selkeää haittaa. Laitteet ovat puhelin ja tietokone. Potilas
suostuu yhteydenpidon rajoitukseen vapaaehtoisesti.
LVR (200) jatkuu ad 12.1.2016 ; saatetuna 30min x2.
Nostettu valproaatin ja Liton annosta (annetaan jauhettuna jatkossa) pitoisuusmäärityksien perusteella.

29.12.2015 09:00 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Tutkimukset (Hoidon toteutus)

Laboratorio

Laboratoriopyyntö:
Laboratorio: Hyks Laboratoriodiagnostiikka

Tutkimukset

Näytteenottoaika Tutkimus Tulos Pat Yksikkö Viitearvot Lausunto tai
huomautus

29.12.2015 09:00 S -Li <0.20. L mmol/l 0.4 - 1.2

29.12.2015 09:00 S -Valpr 333 umol/l 300 - 600

29.12.2015 09:00 P -ALAT 13 uA - <50

29.12.2015 09:00 P -Krea 1 0B- H umol/l 60-100 Pt-GFReEPI:
72mll
minl1.73 m2

29.12.2015 09:00 P-K 3.7 mmol/l 3.3 - 4.9

29.12.2015 09:00 P -Na 143 mmol/l 137 - 145

29.12.2015 09:00 P -TSH 1.36 mU/l 0.5 - 3.6

29.12.2015 09:00 P -T4-V 9.9 pmol/l 9-'19

29.12.2015 09:00 s -B12-TC2 >128 pmol/l >35 -
29.12.2015 09:00 f E-Folaat 655 nmol/l 208 - 972

29.12.2015 09:00 B -PVKT

29.12.2015 09:00 B -Leuk 5.5 E9/ 3.4 - 8.2

29.12.2015 09:00 B -Eryt 4.89 E12l 4.25 - 5.7

Salassa pidettävä potilasasiakirja Sivu6/8
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Konsultaatio

Konsultaatio
Erikoisala: 50 SILMÄTAUDIT
LähEttäVä IAitOS: 10047 |TÄINEN TERVEYSKESKUS
Vastaanottava laitos: 364 HYKS/HELSINGIN SAIRAALAT
Diagnoosi: H53.9 Määrittämätön näköhäiriö
Lähet.syy
LAH ETE SILMALAAKARILLE NAKOHAIRION TUTKIM ISEKSI
Konsult.vastaus
121.01 .2016 13:46 1 1450'1 1 Silmätautien poliklinikka, Silmä- ja korvasairaalal
<Vastaanottaja m u uttanut konsultaatioksi>
----- Konsultaatiovastaus lähetteeseen 21.1.2016
Käsittelijä: LEENA SYRJÄLÄ
Palautuksen syy: Palautetlu
Ollut aika 22) .15 SIDGEVL2. Soittanut 20.1 .16 ja perunut ajan, koska silmässä ei enää ongelmaa, ei
halua uutta aikaa.
Esitiedot
42-mies; synt. Bulgariassa. Asunut Suomessa 1 7 vuuotta ja työskennenllyt vuoteen 2014 asti talousalan
analyytikkona.
Tullut Auroran sairaalaan maanisviritteisen ja sekavana käytöksen takia 16.12 ja on tällä hetkellä
tahdosta riippumattomassa hoidossa erityishoidon osastolla. Nyt rauhallinen ja käytös korrektia.
Lääkitys: Lito 900m9, Absenor depot 500+1000m9, Cisordinol 10+20m9, Zyprexa 10+20m9.
Valittaa näön heikkenemistä oikeassa silmässä (lähinäkö hyvä, mutta kaukonäkö jo 2 metrin päässä
heikentynyt). Saanut ravintolan ovimieheltä 1112015 pippurisumutetta oikeaan silmäänsä lähietäisyydeltä.
Kotimaassaan kaatunut 13-vuotiaana, issä yhtyedessä kertoo vasemman silmän vaurioituneen ja
ke rton utluqlet n äköke ntäs ä!äSsäsilmiäSgä pudo n nee n pois pe I istä.
Kys.asettelu
Suosittelen kohteliaimmin silmälääkärin arvioon.
Kolegiaalisin terveisin: Markku Kaaftinen, vs ol/Auroran sairaala/Erityishoidon osasto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Palautussyy
[05.01 .2016 00:00 diagn 1 14501 1 Silmätautien poliklinikka, Silmä- ja korvasairaala]
--- Palautus 23.02.2016 25688113/KALLE ORA KALEV LEPPÄNEN
Vaiva parantunut, ei halua tulla
Lähetteen tila: 90 Ei käsitellä

X)

PSY 5.1.2016 11 :27 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

PSY

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
Klo 11 tavataan potilasta yhdessä sh Sami Jyrälän kanssa.
Potilas on rauhallinen ja asiallinen; kyselee poispääsyä Potilaasta on tehty lähete avohoitoon (psyk.pkl)
ja psl Arja Sarkion on tarkoitus tutkia potilasta vielä tarkemmin erityisesti diagnostiikan kannalta.
Lääkeainepitoisuudet otetaan 7. 1 .

Valittta, että pippurisumutetta silmäänsä saannin jälkeen kaukonäkö on heikentynyt (lähelle näkee hyvin).
Pyytää lähetettä silmälääkärille.

5.1.201610:50 lsairaanhoitajan Perovuo Juha I Erityishoidon osasto

LAH

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
AYL-kierto:
-Lähete psyk.polille
-Psykologi muutamia kertoja

5.1.2016 10:49 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Lähetteet (Hoidon suunnittelu)

Lähete

Erikoisala: 70 PSYKIATRIA
LähEttäVä IAitOS: 10047 ITÄINEN TERVEYSKESKUS
Vastaanottava laitos: 10572 HELSINGIN SOTE, TERVEYDENHUOLTO
Lähet.syy
LAH ETE AVOHOIDON JARJESTAMISEKSI

Salassa pidettävä potilasasiakirja Sivu5/8
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PSY
PHAL

ajatuksiaan mm. siitä, miten Suomea tulisi viedä eteenpäin ja miten ihmisiä tulisi kohdella tasa-arvoisesti
taustoista huolimatta. 

"[Ut"gLKUll,9IKegl..?f_v_g_le liillä väl!!ämåttä olleen yhteyttä irtisanomiseen.
Potilas kuvaa kevään 2014 olleen hyvin raskasta aikaa. Kertoo aiemmin onnelliseh avoliittonsa päättyneen
irtisanomisesta johtuen. Potilas kertoo että hänen äitipuolensa ja serkkunsa hakivat hänet toukokuussa
2014 joksikin aikaa takaisin Bulgariaan. Kertoo käyneensä siellä kahdella eri lääkärillä,i-o_1,s'_!A1;g1!"e]l-"o,t1

-?JJ;gllffiklngJ-s..girastavan skitsofreniaa. Potilas kertoisaaneensa samalla jonkun reseptin, muitaläitänyt"iää'tit<ietråvita@yöhemminsamallalääkärillä,jokaolitällöinkumonnutaiemman

arvionsa. Potilas kertoo isänsä ottaneen potilaan tilanteen hyvin raskaasti, Potilas arvelee tilanteen
aiheuttaman stressin vaikuttaneen siihen, että isän syöpä levisi nopeasti ja hän menehtyi elokuussa 2015.
Potilas kuvaa sairaalaan joutumista edeltänyttä vointiaan ihan hyväksi. Sen sijaan keväällä 2014 sanoo
olleensa hyvin kuormittunut ja stressaantunut. Kertoo olleensa uneton ja arvelee, että on saattanut olla
silloin psykoottinen. Jää kuitenkin epäselväksi mitä hän tällä tarkoittaa.
Aiemmista taustoistaan potilas kertoo, että opiskeli kauppatieteitä Bulgariassa. Hän muutti Suomeen 25-
vuotiaana ensin poimimaan marjoja. Hän jäi Suomeen asumaan solmitluaan parisuhteen suomalaisen
naisen kanssa, jonka kanssa oli kymmenen vuotta naimisissa. Suomessa potilas on opiskellut tradenomin
tutkinnon ja ollut työelämässä mm. kuusi vuotta Kauppalehdessä ennen irtisanomistaan.

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
Jatketaan arviota huomenna klo 13.

7.1.2016 1 0:59 ltoimistosihteeri Lindström Anne I Lännen psykoosityöryhmä

Muu merkintä (Hoidon toteutus)
Lähetetty ensikäyntiaika 19.1 .16 klo 14.00/Lena Malmberg ja Markka lmpota.

PSY 7.1.201610:27 ltoimistosihteeri Lindström Anne I Lännen psykoosityöryhmä

Muu merkintä (Hoidon toteutus)
Lähete/ HT-
Yl Rönkkö-Kuivalaisen arvion mukaan potilas otetaan tutkimus/hoitojaksolle Lännen psykiatrian
poliklinikan Mielialahäiriötyöryhmään MAH2. Työryhmässä lääkärinä Malmberg ja vastuutyöntekijånä sh
lmpola.

PSY 7.1.2016 07:54 ltoimistosihteeri Lindström Anne I Lännen psykoosityöryhmä

Muu merkintä (Hoidon toteutus)
Tullut lähete, Erityishoidon osasto, Markku Kaartinen.

7.1.2016 07:01 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osastoLAB

Tutkimukset (Hoidon toteutus)

Laboratorio

Laboratoriopyyntö:
Laboratorio : Hyks Laboratoriodiagnostiikka

Tutkimukset

Näytteenottoaika Tutkimus Tulos Pat Yksikkö Viitearvot Lausunto tai
huomautus

07.01.2016 07:01 S -Valpr 461 umol/l 300 - 600

07.01 .2016 07:01 S -Li 0.56 mmol/l 0.4 - 1.2

07.01 .2016 07:01 P -Krea 1 03. H umol/l 60 - '100 Pt-GFReEPI:
77 mll
minl1.73 m2

07.01 .2016 07:01 P -ALAT 17 u/t - <50

07.01 .2016 07:01 P-K 4.5 mmol/l 3.3 - 4.9

07.01 .2016 07:01 P -Na 143 mmol/l 137 - 145

LAH 5.1.2016 11:44 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Lähetteet (Hoidon suunnittelu)
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terveydenhuolto

nus
270373-181H
Nimi
DINKOV ROSTISLAV GEORGIEV

Arvio- ja psykoedukaatiotapaaminen
Potilas on tapaamisessa hyväntuulinen ja rentoutunut. Tunneilmaisu tavanomaista ja
keskustelunaiheeseen sopivaa. Pystyy vastaanottamaan psykoedukaatiota ja palautetta omasta
toiminnastaan.
Potilas on tyytyväinen päästyään hoitolomalle. Kertoo siivonneensa asuntoaan. On myös aloittanut
työnhaun ja kertoo soittaneensa myös entiselle työpaikalleen kysyäkseen töitä. Kertoo puhelun menneen
ihan hyvin ja potilaan entinen esimies oli luvannut välittää potilaan tiedot henkilöstöosastolle.
Käydään läpi potilaan kuormittavia elämäntilanteita ja psyykkistä oireilua. Keskustellaan maniasta ja
siihen liittyvistä oireista. Puhutaan myös psykoosioireista ja realiteettitestauksen pettämisestä. Annetaan
potilaalle psykoedukaatiomateriaalisa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Potilas suhtautuu aiheeseen
hieman epäillen. Myöntää kuitenkin ajoittaiset psyykkiset oireet ja on myöntyväinen myös lääkityksen
käyttöön sairaalahoidon jälkeen.

Suunnitelma (Hoidon toteutus)

Seuraava tapaaminen perjantaina 15.1 . klo 10. Potilas tutustuu sitä ennen annettuun
psykoedukaatiomateriaaliin, jonka pohjalta jatketaan keskustelua.

PSY 12.1.201612:11 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
Klo 12 tavataan potilasta yhdessä msh Pekka Niemen kanssa.
Rauhallinen, kohtelias ja asiallinen. Lähtee nyt hoitolomalle viikoksi, niin että ehtiikäydä 19.1. klo 14 ek-
ajalla avohoidossa. Mikäli hyvin menee, voidaan uloskirjoittaa 20.1., jolloin tulee käymään osastolla ja
tapaa tuolloin ak:n.
Korostetaan säännöllisen lääkehoidon tärkeyttä ja saa nyt viikon lääkkeet mukaansa (Absenor ja Lito;
pitoisuudet alueella) sekä tarvittaessa Zyprexa 10-20m9 yöksi.
Psykologin tutkimustapaamisettälläviikolla kahdesti (13.1. klo 14 ja 15.1. klo 10)
Tehdään tällä viikolla myös SvB lääkkeisiin.

8.1.2016 15:48 lPsykologi Sarkio Arja Tuulikki I Erityishoidon osasto

Esitiedot (anamneesi) (Hoidon toteutus)
Arviotapaaminen
Jatketaan psykologinarviota haastattelulla. Käydään läpi potilaan psyykkistä vointia erilaisissa
elämäntilanteissa. Tunnistaa muutaman kuukauden selkeän masennusjakson vuonna 2009 avioeron ja
autokolarin jälkeen. Masennusta hoidettiin työterveyshuollossa venlafaksiinilla. Muita masennusjaksoja
ei tunnista, edes viimeisen kahden vuoden ajalta uupumuksen ja irtisanomisen jälkeen. Lisääntyneen
energisyyden tai unentarpeen vähentymisen jaksoista kysyttäessä vastaa, että niitä ei ole esiintynyt
muulloin, kuin ehkä kuormittavien elämäntapahtumien yhteydessä. Ei kuitenkaan osaa näitä tarkemmin
kuvata. Nykyistä mielialaansa potilas kuvaa tavalliseksi ja tasaiseksi.
Käydään tarkemmin läpi potilaan irtisanomista edeltäviä tilanteita. Potilas tuo edelleen esiin uskomuksen,
että entisellä työpaikallaan hänen lasiinsa on kahdesti laitettu jotakin jauhetta, joka sai hänen
keskittymiskykynsä heikentymään. Arvelee että hänestä haluttiin eroon, koska hän oli maininnut
työnantajan nimen kirjoittamassaan tekstissä, jonka oli antanut yleisötapahtumassa Jyrki Kataiselle ja
lähettänyt useisiin sanomalehtiin.

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
Jatketaan arviota ensi viikolla

7.1.201615:09 lPsykologi Sarkio Arja Tuulikki I Erityishoidon osasto

Esitiedot (anamneesi) (Hoidon toteutus)
Haastattelu- ja arviotapaaminen
Tavataan potilasta sovitusti osana psykologinarviota. Tapaamisessa läsnä potilas ja ak. Potilas on
hyvässä vstavuoroisessa kontaktissa. Kerronta on melko vuolasta, mutta suhteellisen helposti seurattavaa
ja punainen lanka säilyy. Tunneilmaisu on vähäistä.
Potilas kertoo kahden edellisen vuoden olleen hänelle hyvin raskaita. Kertoo tulleensa laittomasti
irtisanotuksi Kauppalehdestä toukokuussa 2014. Kertoo vaikeuksien työpaikalla alkaneen helmikuussa
2014. Potilaan mukaan silloin järjestettiin useita kolmi- ja nelikantaneuvotteluja, joiden tarkoitus oli
Ieimata hänet hulluksi. Potilas kertoo, että ei tiedä mistä on ollut kyse tai mistä häntä on syytetty. Kertoo
lääkäreiden ja esimiesten lausuntojen olleen selvästi risliriitaisia. Arvelee erään esimiehen halunneen
hänet pois työpaikalta ja kertoo koko irtisanomiseen johtaneen prosessin olleen huijausta. Kertoo myös
toimittaneensa helmikuussa 2014 silloiselle pääministerille itse kirjoittamansa artikkelin, jossa tuo esiin

PSY
PSL

PSY
PSL
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S

270373-181H
Nimi
DINKOV ROSTISLAV GEORGIEV

Pysyvyys : Kertal uonteinen

15.1.2016 15:29 lPsykologi Sarkio Arja Tuulikki I Erityishoidon osasto

Muu merkintä (Hoidon toteutus)
PSYKOLOGIN ARVIO
Tehty psykologin arvio ol. Markku Kaartisen pyynnöstä diagnostiikan tueksi ja jotkohoidon
suunnittelemiseksi.
Käytetyt tietolähteet: Aikaisemmat sairauskertomusmerkinnät, osastoseuranta sekä neljä arviotapaamista.

Esitiedot (anamneesi) (Hoidon toteutus)
Potilas on 42-vuotias Bulgarian ja Suomen kaksoiskansalainen. Aiemmista taustoistaan potilas kertoo,
että opiskeli kauppatieteitä Bulgariassa. Hän muutti Suomeen 25-vuotiaana ensin poimimaan marjoja.
Hän jäi Suomeen asumaan solmittuaan parisuhteen suomalaisen naisen kanssa, jonka kanssa oli
kymmenen vuotta naimisissa. Potilaalla ei ole lapsia. Suomessa potilas on opiskellut tradenomin tutkinnon
ja ollut työelämässä aiemmin mm. linja-autonkuljettajana, sekä viimeksi kuusi vuotta Kauppalehdessä
analyytikkona kevääseen 2014 saakka. Viimeisimmän vuoden aikana potilas on perustanut internetsivun,
jossa hän aktiivisesti kirjoittaa mm. poliittisista aiheista, sekä viimeaikoina kokemistaan vääryyksistä.
Potilaan elämässä on tapahtunut runsaasti kuormittavia tapahtumia viimeisen kahden vuoden aikana.
Potilas kertoo keväällä 2014 tulleensa laittomasti irtisanotuksi kuusi vuotta kestäneestä työsuhteesta.
Potilas kuvaa irtisanomiseen johtaneita tapahtumia salaliittona, jossa hänet yritettiin leimata hulluksi.
Kertoo myös aiemmin onnellisen avoliittonsa päättyneen irtisanomisesta johtuen. Potilaan isä menehtyi
syöpään elokuussa 2015. Potilas kuvaa, että hänen oma sekava elämäntllanteensa aiheutti isälle
runsaasti stressiä, minkä arvelee vaikuttaneen syövän leviämiseen. Potilas on joutunut myös kaksi kertaa
pahoinpitelyn kohteeksi viime kuukausina.
Potilaalla ei ole aiempia psykiatrisia sairaalahoitoja. Hoidon alussa potilas oli hyvin vuolaspuheinen,
omanarvontunto oli korostunut ja hän oli hyvin årtyvä ja väkivallalla uhkaava. Potilaan vointi tasaantui
sairaalassa kuitenkin melko pian, minkä jälkeen hänen käytöksensä oli osastolla varsin asiallista ja
yhteistyökykyistä.
Aiemmasta oireilustaan potilas tunnistaa selkeän muutaman kuukauden pituisen masennusjakson vuonna
2009. Sitä edeltäen potilas oli kokenut avioeron ja joutui vakavaan autokolariin. Masennusta hoidettiin
työterveyshuollossa venlafaksii ni-lääkityksellå.
Keväällä 2014, irtisanomisen yhteydessä, potilas sanoo olleensa hyvin kuormittunut ja stressaantunut.
Potilas kävi tuolloin työnantajan velvoittamana työterveyshuollossa psykiatrin arviossa. Työterveyshuollon
potilasasiakirjojen mukaan tuolloin epäiltiin paranoidista psykoottista oireenmuodostusta. Potilaan kerronta
oli kuitenkin niin niukkaa, että selvää työkykyyn vaikuttavaa psykiatrista häiriötä ei voitu todeta.

Nykytila (status) (Hoidon toteutus)
Potilas on hyvässä vastavuoroisessa kontaktissa. Tapaamisissa eitule esiin minkäänlaista ärtyisyyttä
tai uhkaavuutta. Kerronta on melko vuolasta, mutta helposti keskeytettävissä. Kerronnan logiikka on
suhteellisen helposti seurattavaa ja punainen lanka säilyy. Tunneilmaisu on tapaamisissa asiaankuuluvaa.
Tapaamisissa tulee esiin joitakin realiteetit ohittavia paranoidissävyisiä uskomuksia. Potilas ei kiihdy
näistå konfrontoitaessa. Mieliala kuvautuu arviotilanteessa tavainomaisena. Tulevaisuudensuunnitelmien
suhteen potilas vaikuttaa olevan melko optimistinen ja puuhakas, mutta selkeästi epärealistisia
suunnitelmia ei nyt tule esiin.

Testaus- ja arviointitulokset (Hoidon toteutus)
Potilaan oireistossa tulee esiin kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sopivia piirteitä. Sairaalahoidon aikana
potilaalla on esiintynyt maanisen jakson oireita, kuten ylikorostuntu itseluottamus, lisääntynyt puheliaisuus,
ajatuksen riento ja voimakas ärtyneisyys. (Potilaalla on myös ainakin yksi aiempi masennusjakso.) Esiin
tulee kuitenkin myös paranoidiseen harhaluuloisuuteen sopivia piirteitä myös selkeän mielialaoireislon
väistyttyä. Potilas mm. uskoo, että hänet on huumattu työpaikalla laittamalla hänen lasiinsa jotain ainetta.
Kokonaisuudessa arvioiden potilaan oireilu voisi sopia parhaiten skitsoaffektiiviseen häiriöön.
Potilaan kanssa on käyty psykoedukatiivisia keskusteluja ja annettu psykoedukaatiomateriaaleja
kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja psykooseista. Potilas on pystynyt ottamaan tietoa vastaan
asiallisesti. Potilaan sairaudentunto on osittainen. Hän pystyy ottamaan vastaan vaihtoehtoisia tulkintoja
esim. paranoidisille uskomuksilleen. Hän suhtautuu myös lääkitykseen varovaisen positiivisesti.
Potilas tarvitsee jatkossa avohoidon tukea ja adekvaattia lääkehoitoa. Potilas pystyy hyötymään myös
supportiivisista, psykoedukatiivisista keskusteluista.

13.1.2016 15:48 lPsykologi Sarkio Arja Tuulikki I Erityishoidon osasto

Esitiedot (anamneesi) (Hoidon toteutus)
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Henkilötunnus
270373-181H
Nimi
DINKOV ROSTISLAV GEORGIEV

PSY

PSY 20.1.201610:55 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
klo 10 tavataan potilasta yhdessä lh Panu Paunosen kanssa.
Potilas palasi hoitolomalta sovitusti ja hyvässä kunnossa. Kävi eilen ek-ajalla avohoidossa ja hyvin meni.
Koostuneesti sanoo, ettei enää ikinä halua joutua pakkohoitoon ja sanoo täsätä hoitokerrasta "ottaneensa
opikseen".
Ulkoasu on siisti. Psykoottisia ajatuskulkuja ei tuo esille. Mieliala eutyyminen. Kertoo jatkavansa töisen
etsiskelyä.
Nyt uloskirjoitus.
Paperires.:Absenor depot 500m9, CCC, 1+2, Litro 300m9, CCC, 3x1 illalla.
SvA ad 24j.2016 Avohoidon aika2.2.2016.
SvB erityiskorvattavia lääkkeitä varten laaditaan
GAS 60
F25.0

20.1.2016 1 0:46 losastonlääkäri Kaartinen Markku I Erityishoidon osasto

Lausunto (Hoidon toteutus)

SVA{odistus
Työkyvyttömyysaika: 1 6.1 2.201 5 - 24.01 .201 6
Työkyvyttömyys havaittu: 20.01 .201 6
Päädiagnoosi: F25

PSY 19.1.201615:21 lapulaisylilääkäri Malmberg Lena lLännen mielalahäiriötyör. 1

Hoidon syy (Hoidon toteutus)
Potilas tulee kollega Markku Kaartisen lähetteellä erityishoitojen osastolta jatkohoitoon bipolaarihäiriön
vuoksi.

Esitiedot (anamneesi) (Hoidon toteutus)
Kyseessä 42-vuotias avioliitosta eronnut mies, syntynyt Bulgariassa. Potilas on asunut pitkään Suomessa
ja kouluttautunut tradenomiksi. Toiminut Kauppalehdessä analyytikkona. Potilaalla on anamneesissa mm.
vaikea liikenneonnettomuus, jonka vuoksi ollut monessa leikkauksessa. Potilaan isä menehtyi 812015
kurkkusyöpään. Anamnestisten mukaan potilaalla on mahdollisesti ollut jonkinasteista psykoottistasoista
oireilua, maininta harhaluuloista. Potilas on 1212015 toimitettu Haartmanin sairaalasta tarkkailulähetteellä
erityishoitojen osastolle, jossa alkuun tarvinnut leposide-eristystä. Tulovaiheessa ilmeisesti vauhdikas,
myös psykoottinen. Potilaan psyykkinen tilanne melko nopeasti koostunut ja hänelle on aloitettu Lito/
Deprakine-lääkitys. Tarv. ollut Zyprexa psykoosioireisiin. Potilaan käytös osastolla on ollut rauhallista ja
mitään konflikteja ei ole esiintynyt.
Lääkitys:Absenor depot 500 mg 1 + 2, Lito 300 mg 3 tabl. iltaisin. Iaw.Zyprexa 10 mg 1 - 2lvrk.

Nykytila (status) (Hoidon toteutus)
Potilas on vo:lla yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Ajallaan ja huoliteltu. Tapaamisessa rauhallinen
ja asiallinen. Yhteistyöhön pyrkivä. Kertoo, että epäilee . traumaa, lääkityksen toivoisi
loppuvan jonkun ajan päästä. Potilas kertoo ajattelevansa, että kroonista psyykkistä sairautta ei sairasta.
Tapaamisessa vastavuoroisesti kontaktissa, kertoo kokeneensa pakkotoimet traumaattisena. Potilas on
ollut 10 päivän hoitolomalla ja käyttänyt kertomansa mukaan lääkitystä säännöllisesti. Kertoo lääkityksen
sopineen. Mieliala vaikuttaa eutyymiseltä, psykomotorisesti rauhallinen. Mahdollisiin harhaluuloihin ei
haastattelun aikana voida ottaa kantaa.

Suunnitelma (Hoidon toteutus)
Tarjotaan potilaalle voinnin seurantaa ja lääkityksen seurantaa. Alkuun vielä käytävä läpi potilaan
diagnostiikkaa. Ensikäynnillä mukana myös sh Markka lmpola, jolle potilas saa seuraavan vokäynnin.
Huomiseksi suunniteltu uloskirjoitus erityishoitojen osastolla, potilas tapaa kollega Markku Kaartista.
Pyydetään, että hoitava lääkäri määrää myös potilaan lääkkeet alkuun. Jatkossa potilaan kohdalla
voidaan harkita lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuutta, mikäli potilas on tästä kiinnostunut, runsas
traumatausta.

noosi (Hoidon

Päädiagnoosi

F39 Määrittämätön mielialahäiriö
Tyyppi : Tulosyydiagnoosi
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