Ifivulias vaiva toi kissan hoitopöydälle
Oulun seudun pieneläinpäivystykseen pääsyn kriteerinä on, että lemmikki tarvitsee kiireellistä hoitoa
ja huonovointisuutta sekä huo-

Rlltta Taulavuorl
Jukka Lelnonen kuvat

lehtia sen nesteytyksestä.

"Verinäytteiden

Kaleva

OULU Oulun seudun pieneläinpävystyksen heräämöstä kuuluu ulinaa. I(arkeakarvainen

mäyräkoira Mauri, iältäiin viisi

tulokset

saadaan toivottavasti keskiviikkona, ja sen jälkeen ollaan viisaampia. Yritetään saada kaveri
kuntoon", Moilanen sanoo.

ja puoli vuotta, makaa puolittain

Tiina Simojoen
ja katsoo tätä tummaruskeilla nappisilmillään.
Oikeaan tassuun on laitettu
tippaletku nesteytystä varten.
omistajansa
sylissä

Oksennuksen esto- ja kipulääkettä sille on annettu pistoksina.
"Sitä väsyttää. Ja sillä on ollut kovia kipuja", Simojoki sanoo.
Limingan Tupoksessa asuva
Simojoki on tullut tiistaina puo'
liltapäivin pieneläinpäivystyk-

seen Oulun Poratielle, koska
Mauri on alkanuttaas oksentaa.

Plenelälnvastaanoton yhdessä
huoneessa naukuu kissa. Musta
kissa onjuuri päässyt hoitopöydälle kuljetuslaatikostaan, joka
on naukujan mielestä kaikkea
muuta kuin mukava paikka.

Pudasjärveläissyntyinen, sitMörköon omistajansa mukaan herratalossa, jossa asuu myös
toinen kissa sekä koira.

temmin oululaistunut Mörkö,
kohta 12 vuotta, ei pysty pissaamaan.
"Se alkoi ravata aamulla hiekkalaatikolla, mutta mitään ei tullut. Sillä on varmaan taas virtsakiteitä", miettii omistaja Mervi

Valikainen.

hetkessä.

aikana ennättänyt hoitaa puolenkymmentä pähystyspotilasta. Moilasen maanantaiaamuna
alkanut ja aina keskiviikkoilta-

oli todella kiireinen: päivän aikana kävi 26 potilasta,ja vähintään
saman verran anneftiin puhelin-

Kolran valvat alkoivat jouluaaton aattona ja ne ovat kestäneet
nyt toista viikkoa. Simojoki on

Mörköä on hoidettu edellisen
kerran saman vaivan vuoksi ne-

käyttänyt Maufia yksitlsellä

kaan kissan pissaamattomuus

eläinlääkärillä, mutta siellä otettuloksia
joudutaan odottamaan joulun ja

johtuu yleensä stressiperäisestä

Pälrystykseen on

ongelmasta, virtsatietulehduk-

muassa selkävaivojen, silmätulehdusten, haavojen ja ruh-

uudenvuodenvuoksi.
"Epäillään haimatulehdusta",

Hän tunnustelee kissan vatsaa
ja toteaa rakon tyhjäksi. "Kissalle kannattaa antaa nyt nesteytys

tujen verinäytteiden

Simojokisanoo.

päivään jatkuva työrupeama on
vasta puolivälissä.

lisen vuotta sitten. Moilasen mu-

sesta tai virtsakiteistä.

ja kipulääkettä, ja sitten mieti-

kertoo, että nyt on tärkeintä hoitaa oireita: lievittää koiran kipua

tään jatkoa, aloitetaanko myös

Karkeakarvainen mäyräkoira Mauri on ollut kipeänä jouluaaton
aatosta lähtien. Påivystyksesså sesai oksennuksen esto' ja

antibiootti."

klpulääkettä. Lisäksi sltä nesteytettiin.
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jeiden vuoksi.
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laan, tilanteet voivat muuttua

Ennen Mauria ja Mörköä eläinlääkäri Elina Moilanen on tiistain

Päivystykseen
pääsyn kriteerinä on, että vaivat
vaativat kiireellistä hoitoa.
Työworonsa Moilanen sanoo

olleen yllättävän rauhallinen.
Mutta päivystyksessä kun ol-

"Esimerkiksi j ouluaaton aatto

neuvontaa."
Oulun seudun eläinlääkäripäi
vystyksessä on Moilasen mielestä poikkeuksellisen hyvä tilanne
koko maahan verrattuna.

"Eläinlääkäreitä on sen ver-

ran, että päivystysrinki pyörii

ja kuormitus saadaan pidettyä
kohtuullisena. Pieneläinpäivystyksessä on kerrallaanyksi eläinlääkäri,ja osan ajasta hänellä on

apunaan klinikkaeläinhoitaja."

