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Vastaanottaja: Kannelmäen terveysasema, ylilääkäri FAX 09 310 47346

Olen saanut henkilöstä ROSTISLAV Dinkov 270373-181H seuraavaa tietoa (lähteenä

työterveyslääkäri ja henkilön esimies):

-Työpaikalla tuonut esiin teorioita ja epäilyksiä juonista ja sabotoinnista'

-Keväällä 2013 ilmoittanut työnantajan vakoilevan sekä teknisesti (puhelin ja

tietokone) sekä henkilöseurannalla ( kollegoille annettu tehtäväksivakoilla häntä).

-Henkilö on vihjaillut että hänen työnhakujaan on ehkä sabotoitu Kauppalehden

toimesta.

-Rostislavin mieliala on vaihdellut apaattisesta erittäin aktiiviseen. Välillä puhunut

väkisin kaikille ja koskettanut herkästi ilman lupaa'

-Ainakin kolme henkilöä työpaikalla kokenut Rostislavin jollakin tapaa uhkaavaksi, mm.

kahdenkeskisessä tapaamisessa ollut silminnähden hermostunut ja silmissä "kiilunut",

pelätty että loikkaa pöydän ylitse. Toinen työntekljä ilmoittanut että uskalla tulla

E aikaisin töihin koska pelkää olla Rostislavin kanssa kahden.

fl Xotr". työntekijä tullut kertonut oma-aloitteisesti että hänen mielestään Rostislavilla

[ "ei ole kaikki kunnossa".

-Rosiistav ollut psyykkisen oireistonsa vuoksi sairasulomalla, käynyt kuitenkin

työpaikalla josta hänet on kerran jouduttu vartijoiden valvomana poistamaan'

Allekirjoittanut tavannut Dinkov Rostislavin vastaanotolla Terveystalo Kampissa
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Status.: Siististi pukeutunut, hoidettu. Tarkkaan allekirjoittanutta arvioiva. Eiavointa

psykoottista esiin. Tva moneen otteeseen ilmaisee "En halua puhua siitä" - liittyi se

sitten avioeroon, kolariin taityöpaikan asioihin. Allekirjoittaneen saama vaikutelma

varautunut ja ePäluuloinen.

Tvan ystävällisestitoistuvasti konfrontoitu kons.pyynnössä mainituista tyÖpaikan

tapahtumista, mitään näistä ei oikein tunnista taivahvista. "Vakoilun" tunteen kiistää

ja viittaa normaalin kulunvalvontajärjestelmään. Tva toistuvasti ilmaisee että haluaa

vainjatkaaeteenpäin,palatatöihineikäkaivellamenneitä.
Allekirjoittaneelle tulee välillä tunne että tva haluaisi paljastaa enemmänkin

ajatuskuluistaan - mutta ei kuitenkaan paljasta'

Dinkov ROSTISLAV:ista saaduissa taustatiedoissa paljon aineksia jotka viittaavat

psykoottiseen oireenmuodostukseen. olen siis tavannut henkilön kerran 8.4.2014 ia

vaikutelmaksijäivoimakas varautuneisuus ja haluttomuus kertoa mielensä sisällöistä'

saatan nämä tiedot Kannelmäen terveysaseman yli!ää.[ärin tietoon sen

harkitsemiseksi tulisiko Dinkov Rostislav:ista laatia rMlr-tarkkailulähete psykiatriseen ,
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Helsingissä 29.4.2014

Seppo Waltimo
Psykiatrian erikoislääkäri

sv 316455

Yhteystieto: Terveystalon keskuksen kautta soittopyynnön jättö.

5.05.2014 Työkykykonsultaatio/ terv.tark,Waltimo Seppo
Dg:Z.00.4 , :

Konsuttaatiopyyntö 4.04.2014 / Salonen Seppo

Ollut vuodesta 2008 analyytikkona Kauppalehden Balance consultin yksikössä.

V.2009-2010 oli masennusjakso, jolloin Venlafaxin tääkitys. 8/2009 tomamatkaila
autokolari, tapaturman seurauksena 5 operaatiota, 3 vatsan alueelle. Avioero laukaisi
masennuksen, oli ollut 10 v, naimisissa, ei lapsia. Nyt ollut vuoden verran ollut
avoliitossa.

13-vuotiaana tapaturmasta, putosi katolta n 3 metrin matkan, kasvojen alueelle
naarmuja, ei kallonmurtumaa. Ei osaa tarkemmin kertoa seurauksista, mutta ilmeisesti
alkuun oliongelmia näkemisessä. Vapautus armeijasta, astui palvelukseen, mutta
vapautettiin, kokistressiä. Nykyisin ei neurologisia oireita, näkee normaalisti
molemmilla silmillä.

Ei tupakoi' Alkoholia kohtuudella, kerta-annokset maksimissaan 3 annosta, yleensä
viikonloppuisin. Liikuntana kuntosaliharjoittelu kotona.

Esimiehen mukaan tva:n käytös ollut viimeisen vuoden aikana vaihtelevaa, välillä
iloinen, väliin agressivinen, jolloin muut työkaverit pelkäävät tvaa. Tva kertonut
esimiehelle, että tvaa vakoillaan töissä teknisestija työkavereiden taholta. Välillä
muut eivät ymmärrä tvan puhetta. Työpaikalla oltu huolissaan tutkittavan
psyykkisestä ku n nosta, min kä takia useam paan otteeseen yhteydenottoja
työterveyshuoltoon.

Tvalla ollut unettomuutta ja lisääntyvää väsymystä alkuvuuodesta lähtien ja jäänyt
sairauslomalle 1 8.3. 1 4 lähtien. pidetty työkykyneuvottelut 21.3 ja 4.4.
Ensimmäisessä neuvottelussa sovittiin, että tva käy psykiatrin vastaanotolla, ei ollut
kuitenkaan halukas varaamaan aikaan. Jälkimmäisessä neuvottelussa velvoitettiin tva
psykiatrin työkykyarvioon. Olisi halunnut palata töihin, työpaikalla kuitenkin koetaan
ettei tva suoriudu tehtävistä ja aiheuttaa hämmennystä työpaikalla. Käynyt
sairausloman aikana lähes päivittäin työpaikalla.


