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I Työkyvyttömyyseläke / Kuntoutustuki
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f Osasairauspäiväraha

[] Muu, mikä?
3 1yökykyyn vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä (myös ICD-1O-koodit)
SAIRAUDET F25 . 0 Skitso-affektilvinen'fijlriö, maanlnen muoto

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

5
TUTKIMUS.
HAVAINNOT

b

Tulkimushavainnot. Kliininen tutkimus; pvm. kg Pituus cm
Toimintakykytutkimusten tulokset asianmukaisen TääkeTöiclon-Eikan'a, Iaboratorro:ia truvantamistutkimuksET sekä-muut
tutkimuksi:t (tutkimukset liitteenä).
Toimintakyky. Mihin jokapäiväisen elämån lormintoihin tutkittava tehtyjen tutkimusten ja låäkårin arvion mukaan kykynee? Myös
mahdolliset sairauden aiheuttamat rajoitteet
A

Paino

TOIIVINTAKYKY 42 vuotias yksinasuva mies, jo1la ei Suomessa psykiatrista
sairaushistoriaa. Sanoo tulleensa Bulgariasta Suomeen 17 vuotta
sitten, olfut aiemmin avoliltossa. Työsopimus talousafan analyytikkona
Kauppatehdessä on päättynyt irtisanomiseen 5/20I4, joJ-loin on
velvoitettu psykiatrin tapaamiseen j g.,g]l11_t _psyk,iatrinen 1äåkitys,
;ota ei nimeä. Butsariassa of lut pg_tEfi!åisäSsä pkr-hoidossa,
osas rohoidot t rJ-iEä--EpailGe -irtisår,orn-.="^ uausLarf a o-L-Leen-€:Iaf nstt vaiioåinfsta, ja kuvaa että tietyt työkaverit ovat
saattaneet laittaa veteen jotain jauhetta, että herm_o_tt*qr-gi.Potilas
toimitettlin päivystykseen Kannefmäen asemal-ta poliisln saattamana,
kun sivullinen on huolestunut siitä, että seisoo raiteiden vieressa ja
puhuu Jumalalfe.
Päivystyksessä potilas oli maanisviritteisessä til-assa ja hänet
lähetettiin M1 fähetteeflä Auroran sairaalan ensihoidon osastolle
maniaepäilynä ja asetettiin tarkkailuun.

5.
TarkkaiLuaikana potilas oli hajanainen, syrjähtelevä, paranordinen j4
1!'r\pi uleaen oLeeeseen henki-Lökunr-aa lyylslse-1ä väkiiaIlal-a ja öi1
l5hEs -[oR6-täi: Fäi iluä j än " r ö1io s1iå i s i i n er i s tet tynä . Häne s t ä t eÅt i :-n
ns. sulkeva M3-päatös.
Potilas siirtyi sitten erityisholdon osastolle, missä uhkaavaa
käytöstä ei enää esiintynyt; päinvastoin potilas oli korostetun
yhteistyökykylnen ja holtomyönteinen, joskin vuolaspuheinen edelleen.
Lääkitykseksi afoitettiin Litium-valproaatti- yhdlstelmä. Laadittiin
lähete avohoitoon. OsastofLa potilaan havaittiin laitt.avan
sosiaafliseen mediaan omia terveystietojaan, joista håneLle
Jatkuu liitteellä. ..
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Henkilötunnus
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HOITO. TAI
KUNTOUTUS.
SUUNNITELMA

Hoitosuunnitelma (esimerkiksi Iääkehoito, leikkaushoito, psykoterapia).
Låäkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma (esimerkiksi fusio- ja tdimintaterapia, sopeutumisvalmennus, kuntoutustutkimus,
ku ntoutuslaitoshoito)
Ammalillisen kuntoutuksen suunnitelma lesimerkiksi työjårjestelyt työpaikalla, työkokeilu, tvöklinikka- tai muu kuntoutustutkimus_
ammatillinen koulutus tai valmennus) tai suunnitelman läaöitirttaniinenl Arvio ånimaiittseÅ (uniouiuGeÄ täiööei]ä'iJinälijäiii-*"'
suuksista. Kuntoutussuunnitelman laatija tai ehdotus laatijasta. Tutkittavan osalistuminön suunnitölåänläätöi5öön'å'öuijiriiiöi-'
mien toteuttajataho.
Suunnitelmien tavoite ja aikataulu.
Aloittanut jatkoholdo psykiatrlan polikLinikaLl-a 2.I.2A16
Lääkityksenä: LIto 900m9 illalfa ja Absenor depot 5OO+1OOOmg

8
TYOKYKY-
ARVIO

Lääkärin käytössä olevat tiedot tutkittavan työnteosta ja työn luonteesta. Työhistoria ja nykyisen työn kuvaus. Työn fyysinen ja
psyykkinen kuormittavuus. Tutkittavan selvtytyminen nykyisessä työsså.

Työkyky. Miten saitqtuden aiheuttama haitta vaikuttaa tutkittqvan selviytymiseen nykyisessä tvössä tai siinen läl-rersesti
verrattavassa työssä? Mikä on tutkittavan jäl1ellä oleva työkyky? Miten esit6ttyjen hoitö- iai kuntor-itusroimenpiteiden a-vioidaan
v.arKunavan tyoKy.Ky)ln (my.os alKatauluarvlo) /.Jos.lausunnol l??tiiq ei tunne tutkittavan työtä ja sen vaatimuksia riittävästi, tulee
Iassa arvloloa. mlnKa tasolslln tyosuontul(slln lolmlntaKyKy nlfiae. Kun tutkuttava hakee osasairauspäivärahaa. rutkittavan
työtehtä.vät tuntevan työterveyslääkärin taikka tutkittaväniyöolosuhteet tuntevan rruun lääkärin on esitettåvå mvös arvio siitä.
qystyykö tutkitta-va tyÖkyvyttömyytensä feSlFgq:? teryeyttåän tai toipumistaan vaarantamatta suorittamaan osah työ:ehtäviståän.
Osasajrauspäivärahaa voidaan myöntää vähintään 1 2 ja enintään 120 arkipäivän ajaksi.

o

TYÖTERVEYS
HUOLLON
LAUSUNTO
TYÖSSÄ.
JATKAI\4IS-
MAHDOLLI-
SUUKSISTA

Arvio jäjellä olevasta työkyvystä

Selvitys työssä.iatkamismahdollisuuksista

Työterveyshuollon lääkärin lausunnon tulee sisältää arvio työntekijän jäljellå olevasta työkyvystä sekä iohtopäåtökset neuvotteiusta,
jossa työntekijän työssäjarkamismahdollisuudet on selvitetty yhdessä työnteki.län ja työnantajan kanssa. Lausunto on laadittava
viimeistäån, kun sairauspåivärahaa on maksettu g0 arkipäivältä. Molemmat kohdal on täVtetty.

10
JOHTO-
PÄÄTÖKSET

I eiOan tutkittavaa työkykyisenä I En ota kantaa työkykyyn.

f-] Pidän tutkittavaa kykenemåttömänä tekemään
" tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä 

- 

'- '- alkaen

f-l Määråait<aisesti saakka [_-] Toistaiseksi
1 1 Sairaus |CD-1o-koodiERITYIS- Jatkuu liitteetlä. . .
KORVATTAVAT
LÄÄKKEET /
KLIINISET
RAVINTO- Todistus on voimassa hoidon osalta
VALMISTEET

l-llV?äriaikaiseqti __'-'--saat<t<a [--lToistaise*si
12 Edellä olevan vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta.
ALLEKIRJOITUS PäiVäYS

2L .0L .2016

Lääkärin allekirjoitus, leima tai nimenselvennys, yksilötunnus, erikorsala ja toimipaikka sekä
puhelinnumero

Markku Kaartlnen. SV: 439802
Helsinki Erityishoidon osasto
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Nimi: orurov, RosrrsLAV GEoRGTEV

Henkilötunnus: 2 703 73-181H

Liite

Lääkärinlausunto Bl

4 EsitiedoL / 5 Tutkimushavalnnot ,/ 6 Toimintakyky jatkoa...

potentiaalisesti voi aiheutua sefkeää haittaa. Potlfas suostui siihen,
että kommunikaatiovälineet otettiin osaston kansliaan.

5.
Sairaafahoidossa 16.72.2A15 - 20 .7.2016. SvA ad 24.I.ZOL6

11. Eritylskorvattavat fääkkeet / Kliiniset ravintovafmisteet

Lito, Absenor depot


