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Lasten suusta totuus kuullaan:

”ÄITI NUKUTTAA LAULAMALLA”
Karoliina ja Juho Wareksella on neljä lasta, jotka ovat syntyneet
ja kasvaneet heidän erikoistumisensa aikana. Kahden lääkärin
perheessä lapsiinkin tarttuu kuin huomaamatta paljon tietoa
lääkärin ammatista. Aarni, Reidar, Maiju ja Airi pohtivat yhdessä
äidin työtä anestesialääkärinä.
`` Aarni, 9 vuotta, oli muutama vuosi sitten tokaissut kotona, että isä on silmälääkäri ja äiti on
oikea lääkäri. Nykyään Aarni tietää empimättä,
että isä on silmälääkäri ja äiti on anestesialääkäri.

Aarni käsittelee arteriapainesettiä osaavasti
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Isä katsoo päivässä tosi monta potilasta ja äiti aika
paljon vähemmän.
Aarni tietää muutenkin äidin työstä jo aika
paljon. Kun Aarni pitelee kädessään intubaatioputkea, hän toteaa, että tämä laitetaan potilaan suuhun ja toisesta päästä sen voi kiinnittää
happikoneeseen.
- Tämän avulla voi hengittää ja saada happea,
kun nukkuu, Aarni toteaa.
Myös arteriapainesettiä Aarni käsittelee ja
tutkii huolellisesti ja suvereenisti.
- Nyt mä keksin: tämän kautta voi varmaan
antaa verta tai nestettä. Toinen pää laitetaan suoneen ja toinen johonkin nestepussiin, Aarni arvelee järkevästi.
Mutta on Aarnilla muitakin muistoja äidin
työstä. Kerran Aarnin ollessa vielä paljon pienempi, hänellä jäi kurkun pala kiinni nieluun, eikä hän
saanut sitä köhittyä ulos. Äiti oli ottanut hänestä
kiinni ja lyönyt selkään. Ja onneksi, kuten Aarni
sanoo, juuri viimeisellä iskulla kurkku irtosi.
- Olin jo ihan sininen, ilman äitiä siinä olisi
voinut käydä huonosti, hän muistelee.
Aarni on suunnitellut, että jos hän ei saa silmälaseja, hänestä tulee isona lentokapteeni. Jos
hän saa silmälasit, hänestä tulee silmälääkäri. Tai
roskakuski. Tai opettaja. ”Ihan vielä ei tarvitse
päättää”, hän toteaa.
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Reidar tietää jo aika paljon äidin työstä.

Maiju askartelee intubaatioputkesta ja larynxmaskista
hetkessä snorkkelin.

Poliisi – tai ehkä anestesialääkäri

Äiti herättää ja nukuttaa

Reidar, 7 vuotta, tietää, että äiti pitää työstään.
- Äiti tykkää ihmisistä ja haluaa auttaa ihmisiä. Äiti sanoo aina, että ihmisten auttaminen on
tärkeää.
Reidarkin tietää jo yhtä ja toista äidin töistä.
- Äiti pesee aamulla kädet. Sitten se menee
leikkaussaliin ja siellä se tekee töitä. Kun äiti on
nukuttanut, niin sitten joku avaa sen ihmisen ja
alkaa leikkaamaan. Joku avaa myös tietokoneen
ja katsoo sieltä tietoja. Siellä kai useampi leikkaa
yhdessä. Joskus äitiä sanotaan nukkumatiksi.
Reidar on miettinyt, että hänestä voisi tulla isona poliisi. Mutta nyt kun hän on katsonut äidin
kanssa yhdessä elossa24 –sarjaa, hän on pohtinut,
että hänestä voisi ehkä tulla myös anestesialääkäri.
Tai joku muu lääkäri. Reidarinkin puheessa kuuluu paikoin ainakin jonkinlaisia viitteitä siitä, mitä
hänen äitinsä tekee työkseen. ”Minulta on otettu
verta tästä ja tästä”, hän sanoo, ja näyttää kyynärtaipeitaan. ”Minulla on tosi hyvät ja isot suonet.”
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Maiju, 5 vuotta, miettii, että yksi vaikea hetki äidin työpäivässä on parkkipaikan löytäminen, siksi
äidin pitää lähteä ajoissa. Ja aamulla herääminen
on välillä koko perheelle vaikeaa, mutta äiti on se,
joka herää ensimmäisenä ja vastaa muun perheen
herätyksestä.
- Se on siinä hyvä. Töissäkin se herättää. Äidin
töissä jotkut nukkuvat ihan aamusta iltapäivään
asti, Maiju tietää.
Äidin ammattitaidosta on hyötyä kotona myös
iltaisin.
- Äiti on tosi hyvä nukuttamaan. Äiti osaa monia lauluja ja jaksaa laulaa. Isä osaa vain yhden, isä
laulaa aina sitä samaa. Äidiltä voi pyytää melkein
mitä vain, Maiju kertoo.
Joskus äiti toivoo, että saisi lapset nopeammin
nukkumaan.
- Sitä harmittaa, jos ei laita yöpukua päälle
tai pukee silloin vaikka naamarin, Maiju sanoo.
Töissä äiti nukuttaa eri tavalla.

Äidin ammattitaidosta
on hyötyä iltaisin kotona

”Näistähän voi tehdä vaikka hiuspannan”, toteaa Airi
intubaatioputkesta ja larynxmaskista.

- No se laittaa sen putken ja lääkkeitä.
Maiju katsoo intubaatioputkea ja sanoo, että
tätä äiti käyttää töissä. Mutta hetken pyöriteltyään
sitä kädessään, hän keksii, miten siitä saisi larynxmaskiin yhdistettynä helposti snorkkelin.

Äiti jaksaa valvoneenakin kaikkea

Äitiä väsyttää yleensä enemmän kuin isää, toteaa
neljävuotias Airi. Maiju miettii, että äitiä väsyttää
melkein aina. Välillä väsyneenä äiti on kiukkuinen, välillä nälkäinen, mutta yleensä tosi mukava.
- Se on kai tottunut, Airi pohtii.
Äitiä väsyttää joskus senkin vuoksi, että se päivystää. Isän ei tarvitse päivystää niin usein.
- Isä ei ole nyt päivystänyt, sen ei enää tarvitse.
Äidin tarvitsee kai aina, Maiju toteaa.
Mutta vaikka äiti tekee paljon töitä, jaksaa se
muutakin ja ehtii mukaan harrastuksiin.
- Äiti käy meidän kanssa partiossa, kertoo
Reidar.
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- Ja vie synttäreille ja hakee synttäreiltä ja järjestää synttäreitä ja leipoo ja pesee pyykkiä, jatkavat Airi ja Maiju.
Airi pyörittelee käsissään intubaatioputkea ja
sanoo, että heillä on tarhassa monta samanlaista.
Niiden avulla voi nukuttaa vaikka eläimiä. Larynxmaskista ja intubaatioputkesta Airi askartelee
näppärästi hiuspannan.
- Näitä voi pitää vaikka päässä, Airi iloitsee.
Airi sanoo, että isona hänestä voisi tulla eläinlääkäri. Tai sitten eläkeläinen.
- Silloin ei tarvitsisi herätä aamuisin, en oikein
tykkää heräämisestä.
Aarni pohtii hetken vastausta siihen, millainen on hyvä anestesialääkäri.
- Pitää olla hyvä ja ahkera, pieni väsymys ei saa
haitata. Äiti ainakin jaksaa tehdä kaikkea, vaikka
olisi valvonutkin. 
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