
Kloordioksiidi „ravi” tehti lastele  
väljaspool lastehaigla seinu.
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K
loordioksiidi rühmituse tegevust 
on nüüdseks juba palju kajasta-
tud, kuid kirjutada tuleb veel ühest 
nüansist.

Avalikkus teab, et Merili Kukuš-
kin reklaamis kloordioksiidi kõigi haigus-
te vastu aitava ravimina ning lapsevane-
mad püüdsid teda järgides selle kemi-
kaaliga ravida laste magusaisu, autismi, 
köha-nohu, meningiiti ja muidki haigu-
si. Eraldi tähelepanu väärib tõsiasi, et 
Kukuškin ja Janika Veski sekkusid ene-
sekindlalt ka vähihaigete laste ellu. Vähi-
magi meditsiinihariduseta koostasid nad 
„raviplaane” ja julgustasid lapsevanemat 
lapsel toksilist kemikaali kasutama. Nen-
de sõnul olevat pärast kahetseda ainult 
seda, et ei andnud piisavalt palju. Arsti-
de jaoks on see hirmuäratav. „Keemiaravi 
on organismile suur koormus, mis paneb 
koormuse alla maksa ja neerud, sest orga-
nism peab jääkaineid välja viima. Sellis-
te protseduuridega organismi veel lisaks 
koormamine on väga-väga suur lapse ter-
visega mängimine. See tegevus on lap-
se elu ohustav,” ütleb Tallinna lastehaig-
la onko-hematoloogia osakonna juht dr 
Kadri Saks.

Eesti Päevalehe poole pöördunud alli-
ka abiga ja suletud grupeeringu liikmete 
omavaheliste vestluste järgi saab taasta-
da sündmuste käigu.

„Imeravim” MMS jõudis Tallinna las-
tehaigla vähihaigete patsientideni möö-
dunud aasta lõpus, kui seda hakkasid 
soovitama mõned Tallinna lastehaigla 
onkoloogiaosakonnas ravil olevate las-
te vanemad. „Aktiivseid soovitajaid oli 
kaks. Mina kuulsin sellest möödunud 
aasta oktoobris-novembris,” meenutab 
Eesti Päevalehe poole pöördunud isik, 
kes soovib jääda anonüümseks. Mis 
ainega täpselt tegu on, soovitajad tal-
le ei selgitanud. Lapsevanem, kellele 
MMS-i pakuti, hakkas internetist infot 
otsima. Niipea kui ta nägi, et seda nime-
tatakse imeravimiks, taipas ta, et tegu 
on petuskeemiga, ja loobus. Tänu sel-
lele ei jõudnud ta näha, milliseid taga-
järgi MMS-i ja sellega seotud „ravimite” 
kasutamine lõpuks kaasa toob. Temast 
sai pahaaimamatult tunnistaja, kes kuu-
lis, kuidas kloordioksiidi kasutati vähi-
haigete laste puhul. „Tehti kuuldavasti 
ka klistiire, kaks korda päevas. See oli 
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Kukuškin haju-
tab kahtlused, 
et keemiaravilt 
tulnud lapse-
le on suured 
kogused kloor-
dioksiidi liig.

Peale kloor-
dioksiidi oli 
„raviskeemis” 
veel näiteks 
korallidest 
tehtud pulber ja 
pulgateraapia.

pVähihaige lapse ema sai kloordioksiidi rühmituse juhtidelt vähiraviks instruktsioone ja tegi lapsele 
mitme kuu jooksul söövitava kloordioksiidiga klistiiri. 
pTallinna lastehaigla onkoloogiaosakond sai toimunust teada tänavu sügisel. „See tegevus ohustab 
laste elu,” ütleb osakonna peaarst.

P
ole midagi öelda, siseministeerium ikka oskab 
endale tööd välja mõelda. Piiri väljaehitamisega 
jäädi hilja peale, politseinike-päästjate palkadega 
on ka alalõpmata häda, kuid väikesed keelemän-
gud päästavad päeva ja miks mitte koguni aasta.

Mullu tellis ministeerium eesti keele instituu-
dilt ja Võru instituudilt bussipeatuste nimede eksperdi-
analüüsi, mille põhjal soovitati ja kohati kohustati oma-
valitsusi tervet hulka bussipeatusi hea emakeele huvides 
ümber nimetama.

Saue vallas soovitati Bioloogia peatus ümber nime-
tada Angerja tee peatuseks, sest bioloogia instituuti seal 
enam pole. Mõneti arusaadav, aga teisalt: milleks? Kuns-
tiakadeemia peatus Tallinna kesklinnas pole ka ammu 
midagi muud kui parkimisplats, aga ega sellepärast siis 
tasu mingit suvalist nime panna, inimesed saavad ju 
praegu ikkagi aru. Pigem ei mõistaks nad muudatust ja 

peaksid sellega harjuma.
Kohati külvavad uuendusettepa-

nekud suisa segadust. Miks peaks 
näiteks Elva linnas oleva Ujula pea-
tuse nimetama ümber Järve peatu-
seks? Selguse mõttes kindlasti mitte, 
sest linnas on viis järve, aga ainult 
üks koht, mida saaks nimetada uju-
laks. Argument, et läheduses on Jär-
ve tänava ots, mõjub otsituna, sest 
Järve tänav jääb sealt ikkagi paar-
sada meetrit eemale, ujula on aga 
sealsamas.

Pealegi, kui mingi asi on kand-
nud kogu aeg ühte nime ja inimesed on sellega harjunud, 
siis nime muutmine ei soodusta küll kuidagi paremat 
arusaamist. Samast linnast veel üks näide: Elva raudtee-
jaama peatus soovitatakse ümber nimetada Elvaks. Kuid 
linnakeses on mitu peatust ja segadus on kerge tekkima. 
Võib ette kujutada, kuidas selliste vigade hulk suureneb, 
kui jätkame kriitilist analüüsi üle kogu Eesti. Miks pole 
lubatud numbrite ja lühenditega peatusenimed? Lähtu-
gem sellest, et kasutajad on nendega harjunud.

Loogika on rabav. Kui suurte asjadega hakkama ei 
saa, siis võtame parem mõne väikese, kasvõi mõttetu, et 
vähemalt saaks pärast öelda: tehtud! Inimesed pidid läbi 
vaatama 14 000 nime ja tegema nende seast 1283-le soovi-
tused, millest 600 on kohustuslikud. Kõik see läks maks-
ma 3450 eurot ja kolme inimese vaevanägemise. Milline 
raiskamine!

Bussipeatused on kohaliku elu, mitte riikliku sekku-
mise asi. Võib-olla kutsume koguni Brüsseli appi enda-
le peatusenimesid määrama? Kuhu edasi? Järgmine pea-
tus Rumaluse! 1
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Järgmine peatus 

Rumaluse!

Enesepeks kuvandiga

O
n tavaks saanud, et iga enesest lugupidav ettevõte ja 
karjäärihimuline inimene tegeleb hoogsa maineku-
jundusega, iseenese turustamisega. Kuid kui brän-
dimisega liiale minna, võib reklaamitava ja reaalsu-

se vahel haigutavate lõhedega vastu näppe saada. Oma 
piibliga saab end peksta mitut moodi. Toogem näiteks 
kas või Rakvere lihakombinaadi püüe reklaamida end 
eestimaise seakasvatuse kaudu, aga võtta samal ajal varg-
si kurss hoopis Soome sigadele. Või Swedbanki Eesti juhi 
sajatus Eesti ettevõtjate südametunnistuse pihta küsimu-
sega, mida nende [rmad on Eesti jaoks teinud, olgugi et 
Swedbanki enda väljastatud 550 miljonist eurost dividen-
didest suurem osa läks Rootsi. Kuvand teenib teid, aga 
kui teod sellele vastanduvad, siis on kõrgustest kukkuda 
veelgi valusam. 1 Leen Lindam

Lk 9  Andrei Kolesnikov: Putini kõver tee Damaskusesse

 Jüri Allik: Oki raport tegeleb valede küsimustega

Kui suurte asja-
dega hakkama ei 
saa, siis võtame 
mõne väikese, 
kasvõi mõttetu? 
Et saaks pärast 
öelda: tehtud!
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Vanemad tegid Kukuškini ja Veski 
õhutusel vähihaigetele lastele 
kloordioksiidi klistiiri

ravi osa,” sõnab allikas. Klistiiri tuli teha 
mitme nädala jooksul ja kasutada sel-
leks vaheldumisi kloordioksiidi ja öko-
kohvi. Kloordioksiidi „ravi” tehti laste-
le väljaspool lastehaigla turvalisi seinu, 
nii et arstid ei teadnud sellest midagi. 
„Raviplaanides” oli peale klistiiri ka 
kloordioksiidi suukaudne manustami-
ne ja keemiaravist tekkinud haavandite 
hõõrumine DMSO-ga ehk dimetüülsul-
foksiidiga, mis on kloordioksiidi „ravi-
komplekti” kaaspreparaat.

Ebateaduste kogupauk

Suletud grupeeringus on dokumenteeri-
tud ühe ema n-ö värbamise lugu. Ellen 
(tegelik nimi toimetusele teada – T. J.) 
kuulis kloordioksiidist eeldatavasti haig-
las ja lasi end möödunud aasta lõpus 
Facebooki gruppi lisada.

Ta palub grupis lisainfot ning ütleb 
oma vähihaige lapse vanuse ja kasvaja 
tüübi. Kohe reageerivad Jani-
ka Veski ja Merili Kukuškin. 
„Ellen, siin annab väga palju 
ära teha. Olen kogunud vähi 
alternatiivravide kohta väga 
palju infot, mida võin hea 
meelega jagada. (...) Siin ei 
ole võimalik kõigest rääkida, 
aga kui sul huvi on, siis või-
me kokku saada,” vastab Ves-
ki. Tähelepanu tasub pööra-
ta sellele, et muidu on grupp 
vesteldes väga avatud, aga see-
kord peab ta vajalikuks kavan-
datavat „raviinfot” vähemalt 
osalt varjata. „Kui saate, tul-
ge külla, räägime pikemalt!” 
kutsub Kukuškin. Lepitak-
se kokku sobiv aeg, seltskon-
naga soovib liituda veel üks 
vähihaige lapse ema.

Pole teada, mida kokku-
saamisel täpselt räägiti, aga 
kohtuti rohkem kui üks kord. 
„Leidsin abivalmi inimese siit 
grupist, kes oli kohe nõus 
mulle appi tulema. (...) Täna-
seks olen käinud nädal aega 
oma õpetaja juures õppimas,” 
kirjeldab Ellen hiljem grupis. Võib eel-
dada, et ta viitab „abi” pakkunud Veski-
le või Kukuškinile. Ellen annab ka üle-
vaate talle antud „raviplaanist”, mis kuh-
jab kokku eri ebateaduste praktikaid. 
Selles on loomulikult kloordioksiidi ja 
metüülsulfoksiidi, aga ka amügdaliini. 

See on aine, millest veega reageerides 
või seede kulgla ensüümide toel vaba-
neb vesiniktsüaniidhape. „Raviplaanis” 
on veel vitamiine, ajurvedas propagee-
ritavaid taimi ja seeni, teraviljaleotis, 
kohupiimal baseeruv dieet, verel basee-
ruv preparaat, korallidest tehtud pul-
ber, probiootikumid, hapukapsavede-
lik ja väävliühend. Peale nende veel rei-
ki ja pulgateraapia. Ellen nimetab aineid 
mõistagi oma õpetajatelt kuuldud ilusa-
te raviminimedega. „Võib-olla on midagi 
veel välja jäänud,” märgib ta pärast loe-
telu lõppu. „Programm on väga tihe ja 
veel väga ei orienteeru, aga usun, et ole-
me ära täitnud 80%,” lisab Ellen.

Ta jagab ka esimesi muljeid alanud 
kloordioksiidi kuurist. „Eilne päev – jube 
hirmus! Üleeile õhtul tegin klistiiri 10 til-
ka MMS ja 100 ml vesi ja tõstsin veel til-
kade arvu ka. Ilmselt läks liiga paljuks – 
oksendamine, terve päev und ja kõhulah-

tisus,” kirjutab ta ja väljendab 
lootust, et saadud „raviplaan” 
annab tulemusi ja teda ootab 
ees imede aasta.

Elleni postitusi kommen-
teerivad ka teised grupi liik-
med, mõni avaldab arva-
must, et programm on liiga 
karm. „Peale seda, kui mina 
oma naha MMS-iga korrali-
kult ära kõrvetasin, olen palju 
ettevaatlikumaks muutunud,” 
ütleb üks. „Ma loodan, et sa 
toetasid oma last pärast sel-
list andmist mingi teraga ka! 
Muidu on nagu vägistamine. 
Mulle isiklikult jõumeeto-
did ei meeldi ja kui on ekst-
reemne olukord, siis äärmisel 
juhul ning pärast toetan HP 
(homoöpaatia – T. J.) teraga,” 
ütleb teine.

Kukuškin hajutab kaht-
lused, et korduvalt opereeri-
tud ja äsja keemiaravilt tulnud 
lapsele on kloordioksiid või 
selle nii suured kogused liig. 
„Ellen tegeleb enda lapse elu 
päästmisega. Selles olukor-

ras ma annaks samamoodi... et pärast ei 
peaks andmata tilkasid kahetsema,” kir-
jutab Kukuškin.

Mõni kuu hiljem selgub, et Ellen on 
karmi ravikuuri jätkanud. „Ma annan 4 
tilka MMS, 2 ml vett ja no 4 ml värs-
kelt pressitud mahla ja nii juba 3 kuud 
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Dr Kadri Saks: „Kindlasti on patsiente, kellel on olnud iivel-
dust ja kõhulahtisust, mida me alati ei suuda seletada”„4 

tilka MMS, 2 ml vett ja no 4 ml värskelt pressitud 
mahla ja nii juba 3 kuud – süstlasse ja läheb”

Vanemad tegid Kukuškini ja Veski 
õhutusel vähihaigetele lastele 
kloordioksiidi klistiiri

– süstlasse ja läheb. Ega tal-
le ka ei meeldi, aga mis teha 
siis,” kirjeldab ta ja annab see-
järel edasi kogemuste põhjal 
omandatud teadmised, kui-
das „rohi” tõrkuvale lapsele 
sisse saada.

Klistiirist enam juttu ei teh-
ta, aga vähiravile keskendunud 
MMS-i „protokollides” maini-
takse kuni kolmenädalasi klis-
tiirikuure, kus päevas tuleb teha 
kaks klistiiri, üks kloordioksiidi-
ga ja teine ökokohviga. Elle-
ni postitustest selgub, et ta 
on saanud endale mõt-
tekaaslasi ja kloor-
dioksiidi kultus 
on hakanud levi-
ma ka teiste vähi-
haigete laste vane-
mate seas. „Mina 
ise ja mu sõbrannad 
– kõik anname nii 
ja pole mingit 
probleemi. Võib 
10 ml süstlaga ka 
anda ja peale võt-
mist peale juua,” 
kirjutab ta. Gru-
pi teised liikmed 
on vahepeal arsti-
de vastast umbus-
ku süvendanud. Mer-
le Martinson kirjutab, 
et osa vahepeal ilmne-
nud lapse tervise prob-
leeme – mis võiksid osu-
tada ka kloordioksiidile 
– võib olla hoopis parasii-
tide süü, aga neid ei suutvat 
arstide analüüsid 93% juhtudel 
näidata. Claire Pullinen avaldab lootust, 
et peagi on emmedel julgust keemiaravist 
üldse loobuda.

Eesti Päevaleht võttis Elleniga ühen-
dust ja palus tal nüüd, kui MMS-i tege-
lik olemus on päevavalgele tulnud, juh-
tunust uuesti rääkida. Ellen keeldus, sest 
toimunu olevat liiga valus. 1

Peaarst dr Kadri Saks: arutage lisaainete kasutamist kindlasti arstiga!
Umbusu ja meditsiini eitami-
se õhkkonnas jäi Kukuškini ja 
Veski „raviplaanide” kasuta-
mine mitmeks kuuks Tallinna 
lastehaigla onko-hematoloogia 
osakonna eest varjatuks. Osa-
konna peaarst dr Kadri Saks 
sai kloordioksiidi levikust tea-
da Eesti Päevalehest. 
„Kloordioksiidist tõesti ei 

olnud kuulnud,” ütles dr Saks. 
Juhtum on üllatav, sest üldi-

selt peavad lastehaigla pat-
sientide vanemad arstide arva-
musest lugu. „Siiamaani võib 
öelda, et nad usaldavad arste ja 
küsivad, mida teha, kui on soov 
peale ravi veel midagi anda. 
Selge on see, et onkoloogia on 
keeruline ja mitte alati ka tava-
meditsiinile alluv valdkond, kus 
inimesed tahavad ise oma lap-
se tervenemisse panustada,” 
täiendas ta.

Kloordioksiidi „raviskeemi” 
kohta ütles dr Saks, et see on 
lapse tervisele ohtlik. „Kui ini-
meste kirjeldusi kuulata, siis 
peale keemiaravi mürgistuse 
põhjustab see omakorda orga-
nismis mürgistust ega tee hai-
ge lapse paranemist kerge-
maks,” rääkis ta. 

Dr Saksa sõnul oskavad ars-
tid keemiaravi kõrvaltoimete 
leevendamiseks juhiseid anda, 

nad jälgivad patsiente ja toe-
tavad, et kõrvaltoimed möö-
duksid kergemini. „Võõrmür-
kide kohta me ei oska soovitu-
si anda, sest me ei oska hin-
nata, mis kaebused on millest 
põhjustatud.”
Tagantjärele on võimatu 

hinnata, kas ja kui mitu kor-
da on lastehaigla onko-hema-
toloogia osakonna arstid enda 
teadmata seisnud silmitsi lap-

sega, kellel on kloordioksii-
di mürgistusnähud. „Kindlas-
ti on patsiente, kellel on olnud 
iiveldust ja kõhulahtisust, mida 
me alati ei suuda seletada, 
sest keemiaravist on piisavalt 
palju möödas. Samas inimesed 
reageerivad asjadele erinevalt 
ja need lapsevanemad, kes on 
(kloordioksiidi – T. J.) kasuta-
nud, poleks ilmselt meie käest 
abi küsinud,” arutas dr Saks.

Ta julgustas kõigi patsienti-
de lähedasi arste usaldama ja 
kõnelema nendega kõigist lisa-
ainetest, mida lapsele tahetak-
se anda. „Me anname alati nõu: 
mida anda ja mis on ohtlik, mis 
mitte ning mille kohta meditsii-
nis teavet pole. Seletame ala-
ti, kui teame, millest jutt käib. 
Alternatiivravi asju on palju ja 
tulebki pidada nõu, sest info-
tulv on suur,” lausus ta.


