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Algab suur küberjulgeolekuõppusTaevast sajab vaktsiini
Täna algab Tallinnas õppus 

KüberSiil 2015, mille käigus 

matkitakse ulatuslike kübe-

rintsidentide lahendamist. Rii-

gi infosüsteemi amet (RIA) on 

õppusele kaasanud üle kahe-

kümne partneri.  24. septembri-

ni kestvat õppust jälgivad teiste 

Eesti riigiasutuste vaatlejad ja 

RIA välispartnerid. EPL

Täna alustab veterinaar- ja toiduamet puh-

vertsoonis riigi kagu- ja kirdepiiri alal rebas-

te ja kährikute suukaudset marutaudi vastu 

vaktsineerimist. Lätiga külgnevatele alade-

le vaktsiini enam ei külvata. ERR UUDISED
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Ü
ks jõhkramaid näiteid 
sellest, kuidas grupi liik-
med suhtuvad väikelap-
se tervise kahjustamisse, 
on juhtum, kus imetav 

ema jõi enda organismi „ter-
vendamise” nimel kloordiok-
siidi, kuni veriseks muutus ka 
tema beebi väljaheide. Mõis-
tagi ei saa Facebooki posti-
tuse põhjal diagnoosida, kas 
kõhulahtisuse ja verise rooja 
põhjustas kloordioksiid või 
kemikaali võtmisega juhus-
likult samale ajale sattunud 
terviserike. Kuid oluline on 
see, et lapse ema seostas lap-
se terviserikke kloordioksii-
diga, aga ei pöördunud arsti 
poole, vaid kirjutas endiselt 
ainult foorumis. Järgneb väl-
javõte kõnealusest Facebooki 
postitusest (kirjapilt muutma-
ta). „Otsustasin siis, et teen 3 
nädalase kuuri läbi. 5 päeval 
läks lapsel kaka väga roheli-
seks ja limaseks. 7 päeval oli 
kakas veri. Siis jätsin MMSi 
võtmise järgi, kohe läks lap-
se kaka ilusamaks, aga päris 
korda sai alles kahe nädala 
pärast.” Eesti Päevaleht jätab 
lapse huvides ema nime avali-
kustamata, kuid informatsioon 
potentsiaalsest tervisekahjus-
tusest on edastatud politsei-
le. Postitust nägid Faceboo-
kis kümned grupi liikmed, aga 
keegi ei soovitanud arsti juur-
de minna ega teavitanud las-
tekaitset. Eesti Päevalehe val-
duses on kümneid sarnaseid 
näiteid.

Kohtumine juhtidega jäi ära

Eesti Päevaleht avalikustas 
neljapäeval, et Eestis tegut-
seb üle 3200 järgijaga rüh-
mitus, mis pooldab toksili-
se kemikaali kloordioksii-
di manustamist ja peab seda 
imeravimiks peaaegu kõigi 
haiguste vastu. Grupi eestve-
dajad manustavad ise ja anna-
vad oma lastele kloordioksiidi 
ning innustavad ka teisi grupi 
liikmeid seda tegema. Eestve-
dajad tegelevad vähemalt osalt 
ka kloordioksiidi valmistami-
seks vajalike kemikaalide müü-
giga ja korraldavad koolitusi, 
kus propageerivad kloordiok-
siidi manustamist.

Kloordioksiidi gruppi kuuluvad ka arst, 
teaduste doktor ja terviseedendaja

Kloordioksiidi grupis on ka Jüri perearst 
Kloordioksiidi gruppi kuulub 

ka üks arst: Jüri tervisekesku-

se juhataja ja perearst dr Riina 

Raudsik.

Dr Raudsik keeldus Eesti Päe-

valehega sel teemal suhtlemast, 

aga põgus taustauuring näitab, 

et ta kirjutas kuus aastat taga-

si eessõna kloordioksiidi manus-

tamist propageerivale raamatule 

ja ka vaktsiinivastasele teosele. 

Ta propageerib leeliselise vee joo-

mist nii organismi üldtugevdava 

kui ka haigusi raviva vahendina. 

Tema patsientide seas on nii neid, 

kes dr Raudsiku kaheldava väär-

tusega praktikaid väga kiidavad, 

kui ka neid, kes peavad teda šar-

lataniks. Arstide igapäevatöö üle 

ei tee pidevat järelevalvet ükski 

asutus. Kui arst on saanud kõik 

nõutavad pädevused, ei ole min-

git ülevaadet ega kontrolli selle 

üle, milliseid „lisapädevusi” ta 

omandab ja praktikaid oma pat-

sientide peal kasutab. Samamoo-

di ei ole reguleeritud, kus lõpeb 

arsti avatud suhtumine eri prak-

tikatesse ja algab kuritegelik soo-

lapuhumine. Kas dr Raudsik on 

kloordioksiidi manustamise poolt 

ja soosib niisugust praktikat, ei 

õnnestunud välja selgitada.

Tuuli Jõesaar
tuuli.joesaar@epl.ee

Mitu meditsiini ja tervis-
hoiutöötajat on grupis 
kuude kaupa laste mürgita-
mist pealt vaadanud.

MEDITSIINITÖÖTAJA

Kukuškin ja Veski kinnitavad  
postitustes, et on kloordioksiidi 
lahust andnud ka oma väikelastele.

Eesti Päevaleht ei avalikus-
tanud eelmisel nädalal nime-
sid, sest intervjuu grupi kahe 
eestvedajaga pidi kokkulep-
pe kohaselt toimuma reedel. 
Pärast artikli ilmumist rühma 
eestvedajad siiski keeldusid 
kohtumast. Kuna kloordiok-
siidi propageerijatena on nen-

de nimed veebis kogu aeg ava-
likud olnud, avalikustab Ees-
ti Päevaleht nad pärast pikka 
kaalumist ka siin.

Grupi peamisteks eestve-
dajateks võib vaatluste põh-
jal pidada Merili Kukuškinit 
ja Janika Veskit. On mõistagi 
võimalik, et rühmitusel on roh-
kem liidreid, kuid Kukuškin 
ja Veski korraldavad aktiivselt 
koolitusi ja annavad suletud 
grupis pea iga päev kloordiok-
siidi manustamiseks „ravi-

nõu”. Kukuškin ja Veski kin-
nitavad eri postitustes, et on 
kloordioksiidi teadmata kan-
gusastmega lahust andnud ka 
oma väikelastele.

Juhuse tahtel ilmus Ees-
ti Päevalehe esimene kloor-
dioksiidist rääkinud artikkel 
päeval, kui Merili Kukuškin 

sai Tallinna tehni-
kaülikoolis dokto-
rikraadi. Kukuškin 
töötab tehnikaüli-
kooli mehaanika-
teaduskonnas assis-
tendina ja dok-
toritöö kirjutas 
tootmistehnika 
kohta. Samal ajal 

teeb ta aktiivselt kloordiok-
siidi propagandat.

Inimese vabal ajal tehtu ei 
puutu tema tööandjasse, kuid 
sama kaheldamatult on eba-
meeldiv, kui teadusasutuses 
tegutseb üks lastele mürgist 
kemikaali jootva grupi eestve-
dajaid. „TTÜ tööandjana peab 
kahetsusväärseks töötaja või-
malikku osalemist Eesti Päe-
valehe kirjeldatud tegevuses. 
Ootame ära politsei uurimise 
tulemused ja seejärel otsusta-

me edasised sammud,” ütles 
TTÜ kommunikatsioonijuht 
Ain Parmas.

10-kuusele neli doosi päevas

Grupi teine eestvedaja, kuns-
tiakadeemia haridusega Jani-
ka Veski tegutseb eraettevõt-
luses ega ole seotud avalik-
õiguslike institutsioonidega. 
Ta tegeleb ajurvedaga ja on 
esinenud nn uue ühiskonna 
loomisele pühendatud konve-
rentsil. Samal ajal propagee-
rib ta kloordioksiidi manusta-
mist. „10 kuusel annaks 1 til-
ga kaupa 3–4x päevas, mina 

tegin oma 11 kuusega nii: akti-
veerisin 1–2 tilka MMSi, lisa-
sin joogikõrre jagu magusamat 
mahla, siis tõmbasin kõrre sis-
se, panin näpu ette, et tekiks 
vaakum ja toppisin lapsele 
suhu. Ta neelab automaatselt, 
kui sul oleks aga DSMO, siis 
saad MMS ka läbi naha viia,” 
kirjeldab ta oma lapsele kloor-
dioksiidi andmist.

Peale veendunud uskuja-
te kuulub gruppi kindlasti ka 
uudishimust liitunuid, kes jäl-
givad toimuvat lihtsalt huvist. 
Kuid nad ei ole laste väärkoht-
lemisest teada andnud, olgugi 

et grupis on ka palju kõrghari-
tud ja vastutusrikastel ameti-
kohtadel tegutsevaid inimesi.

Gruppi kuulub näiteks ter-
vise arengu instituudi töötaja 
Triin Ülesoo, kes tegeleb alko-
holi liigtarbimisega kaasneva-
te ohtude teavitusega. Ülesoo 
sõnul sattus ta gruppi juhus-
likult ega ole selle tegevust 
piisavalt jälginud, et märgata 
laste väärkohtlemist või sellest 
teada anda. „Ma ei ole ennast 
sellega kursis hoidnud. Ma ei 
ole lugenud ja ma ei sooviks 
selle teemaga tegeleda,” ütles 
Ülesoo. 1

Foto: Rauno VolmarKloordioksiidi huviliste gruppi kuuluv Jüri tervisekeskuse juhataja Riina Raudsik teeb ka vibroakustilist teraapiat.


