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Minu ülesandeks oli ka telklinnaku ter-
ritooriumil radiatsioonitaseme mõõtmine.
Aga meil polnud radiatsioonitaset, sest
dosimeetrile polnud patareisid — seega
kolm korda päevas mõõtsin ja kolm korda
päevas oli tase null.

Helle Tiikmaa (2011)

Kommentaarid võivad teha teadusele halba.
Seetõttu me oma PopularScience.com’is
need tõkestame.

Suzanne LaBarre (2013)
Ühes Mark Twaini humoreskis esitab partei kõigiti ausa maine-
ga meesterahva New Yorgi osariigi kuberneri kandidaadiks. Peagi
hakkavad vastasparteide mahitusel ilmuma ajalehtedes mahatege-
vad sõnumid. Teda tutvustatakse lugejatele kui valevandujat, va-
rast, laimajat, joodikut (“täislakkunud elajas”), väljapressijat, alt-
käemaksuvõtjat, püromaani ja oma onu mürgitajat. Karikas saab
lõplikult täis, kui rahvamiitingu ajal ronib tribüünile üheksa räba-
lais eri nahavärvusega põngerjat, kes klammerduvad tema jalgade
külge ja hüüavad “Papa! Papa!”. . . (Twain 1953.)

Eestist pärit Tšernobõli veteranide tervist käsitlevate rahvus-
vaheliste teadusuuringute tulemusi tutvustasid Eesti Eks-
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press (Kärmas 1997), Eesti Päevaleht (Aljas 2013) ja Tartu üli-
kooli veebiportaal (Uurimus. . . 2014). Kõik kolm meediakajas-
tust jõudsid Eesti loetuimasse uudisteportaali Delfi ja neid saat-
sid lugejate kommentaarid. Oma närvide hoidmiseks ei haka-
nud me kommentaare uurima mitte nende ilmumisajal,1 vaid al-
les 2015. aasta novembris, mil võtsime ette käesoleva artikli kir-
jutamise. Säärane ajaline vahe andis võimaluse mitte ratsutada
emotsioonilainel, mis tekkinuks, kui oleksime kommentaare lu-
genud kohe. Twaini naljajutu vaimus külvati teadurid ja nende lä-
hikondsed üle epiteetidega limukas, elukas, pätt-loll-ja-laisk, afe-
rist, spekuleerija, siili mõistusega, vaimse puudega, isehakanud
teadlane, tibi-teadlane, teadusetibi, nomenklatuurimeedik, riigi
käsilane, KGB sabarakk ja tuumainvestor. Uuringute tulemusi
õnnistati sõnadega idiootsus, must huumor, muinasjutt, näkku va-
letamine, pullikaka, mõistusevastane, loll möla, kaheldava väär-
tusega, vilets tellimustöö, numbritega manipuleerimine, kalluta-
tud. Teadureid saadeti sinna ja tänna: lähim koht üks kehaosa,
kaugeim Fukushima prefektuur.

Kui nendes kolmes meediakajastuses andsid ajakirjaniku loo-
dud tekst ja rõhuasetused võrdlemisi korralikult edasi teadus-
uuringute tulemusi,2 siis mõned väljendid pealkirjades3 — põh-
jendamata enesetapud, müüt, ei näita suurenenud — kütsid as-
jahuviliste lugejate meeled kuumaks ja lõid vaenuliku õhkkonna.
Ja see kajastus kommentaarides, mille arv (v.a koopiad) oli kok-
ku 251. Kommentaaride kirjutajatest — niipalju kui nad olid seda
ise maininud — moodustasid ligi veerandi Tšernobõli veteranid,

1Sellest, et kommentaarides midagi hingekosutavat ei leidu, teavi-
tasid meid mõned kolleegid, ent õnneks üldsõnaliselt.

2Meie tähelepanu alt jääb välja tasulise ligipääsuga artikkel Eesti
Ekspressis (Tigasson 2015), milles ajakirjanik heidab teaduritele ette, et
nad ei ole aastakümnete vältel olnud suutelised leidma seost Tšernobõli
radiatsiooni ja Eesti veteranidel tekkinud haiguste vahel.

3Me ei ole tuttavad meediaväljaannete töökorraldusega, kuid tihti
sigineb mõte, et pealkirja väljamõtleja toimetuses ei ole sama isik, kes
teksti koostas. Nõustume hinnanguga, et “viimase aja eesti ajakirjan-
duse probleemiks on ülepakkumine pealkirjadega või lihtsalt valetami-
ne” (Hennoste 2008: 302).
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nende sugulased, sõbrad, töökaaslased või muud tuttavad. Tonaal-
suselt jagunesid kommentaarid negatiivseteks (58%), neutraalse-
teks (34%) ja positiivseteks (8%). Negatiivsetest kommentaari-
dest, millest ühes ja samas võidi siunata mitut patuoinast korraga,
käis 2/3 teadurite, arstide, teadustöö (tulemuse) või statistika koh-
ta. Valitsust, riiki või erakonda nahutati 15%-l juhtudest.

Enamasti õhkub kommentaaridest usaldamatust, sest uurin-
gud ei näidanudki veteranide suurt vähihaigestumust ega tohutut
suremust — mida millegipärast on aastaid arvatud.4 Loomulikult
ei saa teadustööst kõnelev kokkuvõtlik meediakajastus sisalda-
da üksikasjalikku teavet uurimismeetodite kohta; seega hulk mär-
kusi — jättes kõrvale nende kohatise jämedakoelisuse — kätkeb
ilmselget soovi rohkem teada saada, mida täpselt ja kuidas uuri-
ti. Niisiis heidame pilgu Delfi kommentaaridele, et vastata nen-
de kirjutajatele ja tutvustada ühtlasi epidemioloogiliste uuringute
köögipoolt. Rühmitasime ja järjestasime kommentaarid nende si-
su järgi, et hõlbustada selgituste jagamist. Vajaduse korral oleme
tsitaate keeleliselt kohendanud. Kommentaarid on üksteisest eral-
datud kaldkriipsuga.

Kommentaarid 1. Ma tahaks teada, mis uuring see niisu-
gune on ja kes selle taga? / Mis ajal ja milliste meeste peal
neid uuringuid läbi viidi? Nüüd üle paarikümne aasta hil-
jem? [---] Või olid need mehed kogu aeg jälgimise all? /
Vähk avaldub tihti 15–20 aastat peale põhjustajaga kokku-
puutumist. Tuntavam mõju veteranide elueale peaks olema
seega peale 20 aasta möödumist, seega alates 2007. aas-
tast, mis targu on aga uurimise alt välja jäetud. [---] Selli-
ne riik ja süsteem, kes selliseid uuringuid tellib, ajab juba
tõesti oksele. / [I]lmselt on tehtud valitsuse poolt tellimus
sellisele tööle ja vastavalt tellimusele ka eeskujulikult täide-
tud. . . / Väga ebausutavad järeldused, mis põhinevad kehva-
del uuringutel. / [T]uima ükskõiksusega puudulikke algand-
meid sobrades võib tõestada mida iganes. / . . . ei võtnud

4Eksiarvamus on püsinud sellest hoolimata, et Eesti üldsusele on
Tšernobõliga seotud uuringute tulemusi tutvustatud korduvalt (Karpa
1997; Loel 1997; Paet 1997; Rahu 2002, 2011; Seaver 1997).
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sellest aktsioonist osa mitte ainult Eestist pärit mehed. Nii
et selline imepisike uuring ei tõesta veel midagi.

Eestist pärit Tšernobõli veteranide uuringute plaan valmis
aastatel 1991–1992. Esmane eesmärk oli mõõta, kas töötamine
1986. a 26. aprillil toimunud avarii tõttu radioaktiivselt saasta-
tud Tšernobõli piirkonnas suurendab vähiriski, eelkõige leukee-
miariski.5 Enne uuringute alustamist ei olnud teada veteranide
arv (oletati vahemikku 4000–5000) ega saadud ioniseeriva kiir-
guse doos, mis arvati olevat keskmiselt 50 cGy,6 s.o suurem ve-
teranide sõjaväepiletisse kantust, mille õigsuses kaheldi. Et ainu-
üksi Eesti uuringu võimsus7 oleks liiga väikeseks jäänud, plaaniti
juurde võtta Läti, Leedu ja Valgevene veteranide andmed.

Eesti riik, millel 1990. aastate esimesel poolel oli muud pa-
kilist teha, meilt uuringuid ei tellinud ega olnud suuteline neid
rahastama.8 Tänu varasematele teadussidemetele moodustus rah-

5Tavapärasest suurem leukeemiajuhtude arv juba 2–5 aastat pärast
Tšernobõlist naasmist andnuks esimese signaali, et kiirgustase oli oht-
likult kõrge.

6Grei (Gy) on neeldumisdoosi ühik; neeldumisdoos näitab mingile
keskkonnale (nt inimkehale) äraantud kiirgusenergia hulka massiühiku
kohta (J/kg). Et eri liiki kiirguste korral on sama neeldumisdoosi bio-
loogiline efekt koele erinev, arvutatakse välja koe või elundi ekvivalent-
doos või efektiivdoos (tihti nimetatud kogu keha doosiks); see võimal-
dab paremini hinnata kiirguse võimet tekitada bioloogilisi kahjustusi.
Ekvivalentdoosi ja efektiivdoosi ühik on siivert (Sv). Kuna paljude kiir-
gusliikide, nt röntgenikiirguse, gammakiirguse ja beetakiirguse puhul
on neeldumisdoosi ja ekvivalent-/efektiivdoosi arvväärtused võrdsed,
kasutatakse ühikuid Gy ja Sv tekstides läbisegi. Väikesi doose väljen-
datakse enamasti ühikuga cGy (0,01 Gy) või mGy (0,001 Gy).

7Uuringu võimsus on tõenäosus avastada seos, kui see olemas on.
8Ka hiljem pole Tšernobõli veteranide tervist käsitlevate jätku-

uuringute tellija olnud Eesti riik. Küll aga oleneb riigist, kui palju eral-
datakse riigieelarvest raha teadus- ja arendustegevuseks. Teaduritel on
vabad käed teadusteemade ja nende raames tehtavate uuringute valikul.
Töötasu ja -vahendite saamiseks tuli ja tuleb 1991. aastal loodud Ekspe-
rimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi / Tervise Arengu Instituu-
di epidemioloogia ja biostatistika osakonnal olla edukas olelusvõitluses,
uuema aja kõnepruugi järgi grantide ja sihtfinantseeritavate, institutsio-
naalsete ja personaalsete uurimisteemade ning muudel konkurssidel.
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vusvaheline töörühm Eesti (Eksperimentaalse ja Kliinilise Me-
ditsiini Instituut), Soome (vähiregister, kiirgusohutuskeskus) ja
USA teadlastest (Riiklik Vähiinstituut, California ülikool San
Franciscos, Pittsburghi ülikool, New Mexico ülikool, Oak Ridge’i
Teaduse ja Hariduse Instituut, Lawrence Rivermore’i riiklik labo-
ratoorium), kelle Tšernobõli-alaste uuringute tsüklit finantseeris
USA Riiklik Vähiinstituut.

Tegemist on tüüpilise epidemioloogias tuntud kohortuuringu-
ga.9 Kohorti kuulus 4831 meesveterani, kes saadeti Eestist lee-
vendama Tšernobõli avarii tagajärgi. Andmed nende meeste koh-
ta koguti mitmest allikast (endiste sõjakomissariaatide, kohali-
ke sotsiaalhooldusosakondade, Tšernobõli komiteede ja Roheli-
se Liikumise nimistutest ning endisest Tšernobõli radiatsioonire-
gistrist Magdaleena haiglas). Isikuandmeid ja elukohta täpsusta-
ti vabariiklikus aadressbüroos. Kui kohort oli koostatud ja teh-
tud esimene linkimine10 Eesti vähiregistri andmebaasiga, püs-
titati edasised eesmärgid (Rahu 1999): koguda postiküsitlusega
andmeid Tšernobõli piirkonnas töötamise aja, tegevuse jms koh-
ta (Tekkel jt 1999a); teha kindlaks saadud kiirgusdoosi suurus
biodosimeetria meetoditega (vereproovide võtmine; Veidebaum jt
1999); mõõta kohordi suremust (Rahu jt 1999); teha kilpnäär-
meskriining ehk -sõeluuring (Tekkel jt 1999b); korraldada vetera-
nide laste geneetiline uuring (Kiuru jt 2003). 2009. aastal lisandus
eesmärk uurida postiküsitluse ja intervjuude abil vaimsete häirete
levimust veteranide seas (Laidra jt 2015),11 ja 2013 — uurida ve-
teranide haigestumust haigekassa andmete alusel (Rahu jt 2014).

9Termineid kohort ja kohortuuring on põgusalt selgitatud üldkät-
tesaadavas TEA entsüklopeedias (11. kd, lk 59). Juhust kasutades ni-
metame mõned epohhi loovad kohortuuringud, mis on andnud väärtus-
likku teavet haiguste tekkepõhjuste kohta: Framinghami südameuuring:
www.framingham.com/heart/index.htm; Hiroshima ja Nagasaki rahvas-
tiku uuring: Douple jt 2011; Briti arstide uuring: Doll jt 2005.

10Ühe ja sama isiku andmete kokkupanek kahe või enama andmeko-
gu alusel (vt Rahu 2013).

11Selle uuringu argitegemisi on isiksusepsühholoogi pilgu läbi ela-
valt kirjeldanud Kaia Laidra (2012).
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Suureks abiks oli uuringute tegemisel isikukoodi ning mitme
registri ja muu andmekogu olemasolu, mis võimaldas jälgida ve-
teranide haigestumust ja suremust alates nende Eestisse tagasi-
jõudmise ajast kuni sobiva kuupäevani; see kuupäev olenes regist-
riandmete kättesaadavusest ja/või järjekordse statistilise analüüsi
tegemise otstarbekusest. Kõige viimased seni avaldamata andmed
käsitlevad veteranide vähihaigestumust aastatel 1986–2012 ja su-
remust 1986–2014.

Eestist pärit Tšernobõli veteranide epidemioloogilisi uurin-
guid võib õigusega pidada laitmatult tehtuks (Rahu jt 2015). Eesti
epidemioloogid on koos välismaa kolleegidega teinud kõik või-
maliku, et anda teadusmaailmale teavet meie ligi 5000 vetera-
ni tervise kohta. Kui ülejäänud 525 000 veteranist maailmas kas
või veerandi, s.o Eesti kohordist ligi 26 korda suurema veteranide
rühma vähihaigestumuse ja suremuse kohta leiduks sama üksik-
asjaline andmestik, jääksid mõnedki kahtlused ja kõhklused ida-
nemata.

Kommentaarid 2. Ega need veteranid, kes surnud, uurin-
gutes ju enam ei osalenud. / Kui uurid ellujäänuid, võidki
sellise tulemuseni jõuda. [---] Kui palju veel elusolevaid ve-
terane sellesse uurimusse kaasati? / Minuga pole küll keegi
mitte mingisugusel viisil ühendust võtnud juba 25 aastat!
Natuke imelik eks!

Tänapäeval tehakse hulk epidemioloogilisi ja (riigi)statistilisi
uuringuid inimestega ühendust võtmata. Näiteks on paljudes rii-
kides korraldatud osaliselt või täielikult registripõhiseid rahva-
loendusi (Puur jt 2015). Ka kohortuuringud on tihti vaid registri-
põhised (Olsen 2012). 2015. aastal ilmunud uurimustest nime-
tagem nt 1,1 miljoni skisofreeniahaige andmete linkimist sur-
maregistriga (National Death Index) USAs (Olfson jt 2015), li-
gi 22 000 Liibanonis sõjalisel missioonil käinud Norra rahuval-
vajast moodustatud kohordi linkimist rahvastiku- ja vähiregist-
riga (Strand jt 2015) ning olümpiamängudel osalenud Prantsus-
maa sportlaste kohordi (2403 isikut) linkimist surmaandmeid si-
saldavate andmekogudega (Antero-Jacquemin jt 2015). Haigete,
rahuvalvajate ega sportlastega keegi ühendusse ei astunud — ko-
hortuuringud tehti ära olemasolevate (arhiivi)andmete toel.
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Nagu eespool selgitasime, on meie uuringutesse võetud 4831
Tšernobõli veterani. Kõigi nende haigusi (vähk, haigekassale tea-
daolevad diagnoosid) ja surmapõhjusi jälgiti andmekogude kau-
du. Uuringu eri etappidel koguti lisaandmeid: 3888 veterani täi-
tis postiküsitlusankeedi, 3197 andis vereproovi, 2361 osales kilp-
näärmeskriiningul, 614 vastas vaimse tervise ankeedile ja 214
käis kliinilise psühholoogi juures intervjuul. Peale selle andsid
vereproovi 192 veterani 346 last.

Kommentaarid 3. [M]inu tuttavatest läks ikka üsna pal-
ju mehi “kordamisõppustele” [---]. Tänaseks päevaks ei ole
neist elus enam õieti ühtki. / [M]inu sealkäinud sõbrad on
mulla all. / Paljud mehed, kes Tšernobõlis käisid, on sur-
nud. / Kui mehed on surnud, siis midagi pidi ju mõjuma.
/ [M]inu tuttavate hulgas on juba mitu surnut, kes seal
osalesid. / Minu kolleegid, Tšernobõlis olnud mäemehed-
geoloogid-puurijad [---], on kõik ammu surnud. / Tundsin
mitmeid, kes olid seal käinud, vaid üks neist elas kaheksa
aastat veel. / Minu lähedased tuttavad, kes käisid Tšerno-
bõlis, on kõik surnud. / Kas neid veel mõni elus ka on???
Kõik, keda ma tundsin, on küll ammu surnud. / Väga kaht-
lane uuringu tulemus. Minu enda sõpru ja alluvaid oli seal
ning tuli ka palju tagasi. Varsti aga olid invaliidid ja surid
noorelt. / Tean paari meest, kes läksid mõne kuu möödudes
teise ilma. [---] Ei usu juba ammu statistikat, sest see na-
gu horoskoop, mis tõest kaugel. / Ma ei ole kunagi tõsiselt
võtnud igasuguseid statistilisi uuringuid. [---] Ma ei saa aru,
kelle või mille kasuks neid tehakse, aga asi on kahtlane. / Elu
on näidanud teistsugust tulemust kui nn registrid. / Vaada-
tes Venemaa andmeid, on seal töötanud meestest üle poolte
juba surnud. / Mis siin uurida. Need, kes käisid, on teada.
Lihtsalt nimekiri nimedeta, à la vanus sinna minnes, surma-
daatum ja surma põhjus. Ja kui ei ole surnud, siis viimane
lahter tühjaks. Kohe saab kõigile selgeks, kas jama või mitte.
/ Massiline suremine jutualuse 5000 hulgas on jama. / Us-
kumatu hüsteeria!! Järelikult ka Tšernobõlis käinud mehed
“surevad nagu kärbsed”, ehkki käinute erinevused statisti-
kast välja ei paista.
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Iseenesest on küsimus väga lihtne: et teada, kui suur on rii-
gi rahvastiku või mingi rahvastikurühma suremus, tuleb pidada
täpset arvet surmajuhtude üle. Negatiivsete sündmuste sageduse
ülehindamine ja lähedaste inimeste surma traagika loob moonu-
tatud ettekujutuse suremuse suhtelisest tasemest kõigi Tšernobõli
veteranide hulgas.

Veteranide suremuse üle otsustamiseks peame talitama nii,
nagu on omane tavapärasele kohortuuringule ja nagu on kir-
jas epidemioloogiaõpikutes (nt Ahlbom, Norell 1993; Rothman,
Greenland 2008). Kõigepealt lingime meie käsutuses olevad ve-
teranide isikuandmed rahvastikuregistriga, et teada, kes neist ja
millal lahkus Eestist mujale elama. Seejärel lingime andmed sur-
ma põhjuste registriga, kust saame surmakuupäeva ja surma põh-
juse. Edasi leiame veteranide kohordis nii surmade koguarvu kui
ka arvu eri surmapõhjuste kaupa. Pärast seda vaatame, milline
on Eesti meesrahvastiku suremus vanuserühmiti ja kalendriaas-
tati. Nüüd arvutame eeldatava surmajuhtude arvu kohordis ehk
selle, kui palju surmasid esineks juhul, kui kohordi vanuserüh-
mades vastavatel kalendriaastatel oleks suremuskordaja sama mis
kogu meesrahvastikus. Lõpuks jagame tegeliku surmade arvu eel-
datavaga ja saame sel viisil teada, kas ja kui palju erineb kohordi
suremus meesrahvastiku suremusest. Aastatel 1986–2014 esines
kohordis 1176 surmajuhtu (s.t seisuga 31.12.2014 oli veterani-
dest surnud 24%) ja eeldatav surmade arv oli 1130,8; nende arvu-
de jagatis võrdub 1,04 (95% usaldusvahemik 0,98–1,10).12 Järel-
dus: Tšernobõli veteranid surevad sama tempoga mis kogu Eesti
meesrahvastik. Teadurite, registrite, statistika, valitsuse ega riigi
umbusaldamine ei muuda siin miskit.

Ekslik on kommenteerija väide rohkem kui poolte Tšernobõli
veteranide surma kohta Venemaal. Suure kohordi (ligi 175 000
veterani) suremuse mõõtmine kehva registrimajandusega suures

12Seda näitajat, mis on saadud tegeliku ja eeldatava surmade ar-
vu jagatisena, tuntakse epidemioloogias standarditud suremusmäära-
na (stardardized mortality ratio, SMR). 95% usaldusvahemik tähendab,
et kui uuringut korrata lõpmatu arvu valimite võtmisega ja iga valimi
kohta arvutada välja 95% usaldusvahemik, siis 95% neist vahemikest
sisaldab SMRi tõelist väärtust.
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riigis on osutunud keerukaks ja seetõttu nenditakse seal surmade
alaregistreerimist (Ivanov jt 2001), mis aga ei anna mitte mingit
alust rääkida veteranide suurest suremusest.

Kommentaarid 4. Surma põhjused määrab Eesti Vabariigis
meditsiiniline juhtkond, kes saab ettekirjutused poliitikutelt!
Nii ongi kõiksugu kõrvalpõhjusi, kuid peaaegu mitte kuna-
gi tegelikke. / Kui veteranil on kaugelearenenud vähk, ta ei
leia mingit väljapääsu ja võtab pidevate valude tõttu ravimi-
te üledoosi, et piinast pääseda; nii läheb statistikasse surma
põhjusena kirja enesetapp, kuigi sisuline põhjus on selgelt
kiirituse poolt põhjustatud kasvaja. Saan aru, et andmekait-
seseaduse tõttu on võõra inimese terviseseisundi kohta pea-
aegu võimatu infot saada, aga ilma selleta on sarnane uuri-
mus küllaltki mõttetu. Oleks vaja teada, kui paljudel enese-
tapu sooritanud veteranidel oli varem diagnoositud kasvaja
või mõni teine tõenäoliselt radiatsioonist põhjustatud raske
ja ravimatu haigus.

Surmateatise täitmine kuulub surma tuvastanud arsti tööko-
hustuste hulka; surma põhjuste väljaselgitamisse ega kirjapane-
kusse poliitikud ei sekku. Küll aga määrab poliitikute tahe surma
tuvastamist, registreerimist, surmaandmete säilitamist ja teadus-
töös kasutamist reguleerivate õigusaktide sisu. Maailma mastaa-
bis asetseb Eesti riikide hulgas, mille suremusstatistika on hea
kvaliteediga (Mahapatra jt 2007); see aga ei tähenda, et kõik
reservid kvaliteedi edasiseks parandamiseks oleksid ammendu-
nud (Rahu jt 2011).

Epidemioloogiliste uuringute üldine põhimõte siinses kon-
tekstis kõlab järgmiselt: kui riigis on asutatud vähiregister või
muu seesugune andmekogu, siis selle andmeid kasutades mõõde-
takse kohordi vähihaigestumust. Seega, kui rasket haigust põdev
inimene sooritab enesetapu (Innos jt 2003), mis surma põhjuse-
na kirja lähebki, ei mõjuta see radioaktiivse kiirguse (Tšernobõlis
viibimise) ja vähihaigestumuse vahelise seose uurimist.

Eesti isikuandmete kaitse seadus koos mitme muu õigusaktiga
võimaldab teatud tingimuste täitmise korral töödelda delikaatseid
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isikuandmeid teadusuuringute ja riikliku statistika tarbeks.13 See-
tõttu ongi epidemioloogid saanud andmekogude linkimise teel
uurida Tšernobõli veteranide ning muude Eesti rahvastikurühma-
de, nt sportlaste (Mooses jt 2013), hormoonasendusravi saanud
naiste (Veerus jt 2012) ja tuberkuloosihaigete (Blöndal jt 2013)
tervist. Volitatud ligipääsu isikuandmetele vajavad oma töökohus-
tuste tõttu vaid üksikud teadurid.

Kommentaarid 5. Statistikud vaatavad mööda faktist, et
sinna saadeti tervisekontrolli läbinud täiesti terved mehed.
See muudab igasugused võrdlused vanusegrupi jms põhjal
totruseks. / [K]ui tunnetatakse tegelikult kogu rahva viha,
jääb mõni sehkendamine numbririndel ehk ära. / Muide,
Tšernobõli läksid terved, arstlikult kontrollitud noored me-
hed. Seega tegemist tugevama tervisega inimestega kui kesk-
miselt Eesti meeste grupp, haiged ja põdurad jäid koju ega
omanud juba enne sõjaväekohustust. Kui tervete meeste ja
kõikide meeste terved + põdurad kokku panna ning sure-
mus on võrdne, siis on ikka tervemate rühmas midagi vil-
tu, sest kuidas saab olla tervete (sorditud ilma hädadeta)
ja keskmiste suremus võrdne ja normaalne, kui algmaterjal
on erinev. / Selleks, et midagi võrrelda, peab olema võrd-
lusbaas. Ümberringi sureb noori mehi nagu kärbseid. Auto-
õnnetustest ei räägigi, vaid vähid ja infarktid, mis tabavad
üsna noori ja nad pole kusagil kiirituskoldes käinudki. Või-
malik, et asi on kinni mõtlemises. / Tšernobõli veeti suu-
res koguses sõjaväge, kus keskmine vanus oli 18–23 aastat.
Meesrahvastiku keskmine vanus on 40–45 aastat. Kui 25-
aastaste Tšernobõli veteranide haigestumus vähki oli samal
tasemel, kui meesrahvastiku keskmine haigestumus, siis on
Tšernobõli mõju selgelt tuntav.

13Eesti isikuandmete kaitse seaduse varasematest, 1996. ja 2003. a
redaktsioonidest olid välja jäetud need Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiivi 95/46/EÜ sätted, mis võimaldanuksid teadusuuringute tege-
mist isikustatud andmekogude linkimise teel. Kõik see halvas aastateks
terviseandmeid sisaldavate registrite töö ja epidemioloogiliste uuringute
tegemise (Rahu 2005; Rahu, McKee 2008; Rahu jt 2006).
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Epidemioloogid ei “vaata mööda” kohortuuringule omasest
klassikalisest terve töötaja efektist.14 See algselt kutsehaiguste
uurimisel sedastatud efekt tähendab, et kogurahvastikuga võrrel-
des on töötajaskonna üldsuremus väiksem, sest (raskelt) haigeid
ja krooniliste vaevustega inimesi võetakse tööle tavaliselt har-
vem või nad lõpetavad töösuhte varakult (Porta 2014). Seetõt-
tu satub mingi kutseala töötajatest moodustatud kohorti terveid
inimesi suhteliselt rohkem, kui neid leidub kogurahvastikus. Kui
kohortuuringus kasutatakse võrdluseks kogurahvastiku suremus-
kordajaid, tuleb terve töötaja efektiga arvestada. Kui see efekt on
mingis kohordis tugev, s.t töö iseloom tingis enne ametisse asu-
mist läbitud tervisekontrollis rangema valiku tegemise, on kohor-
di haigestumus/suremus suhteliselt väike. Kommentaaris püstitati
küsimus: kui kohordi haigestumus/suremus ei erine kogurahvas-
tiku omast, kas siis ei tuleks tunnistada “Tšernobõli mõju” ilmne-
mist?

Tšernobõli piirkonda saadeti peamiselt reservväelasi, kelle
puhul võime tõesti eeldada, et nende tervis oli tugevam kui Eesti
mehel keskmiselt. Et senised uurimistulemused välistavad väike-
se kiirgusdoosi saanud kohordis (mõõdetavate) tervisekahjustuste
tekkimise, tasub mõelda muudele riskiteguritele peale kiirguse,
eeskätt stressoritele ja kahjulikule tervisekäitumisele, mis terve
töötaja efekti varjutavad (Rahu jt 2013).

Vastuses kolmanda ploki kommentaaridele (vt ka sealset joo-
nealust märkust) selgitasime standarditud suremusmäära (SMR)
arvutuskäiku. Nii SMRi kui ka selle analoogi, standarditud hai-
gestumusmäära (standardized incidence ratio, SIR) rehkenda-
misel tuginetakse ühesuguste vanuserühmade suremus- või hai-
gestumuskordajatele. Seetõttu on tähtsusetu, kas kohordi ja mees-
rahvastiku keskmine vanus teineteisest erinevad või mitte.

Kommentaarid 6. “Tšernobõli veteran” üldmõistena on
nonsenss — randomiseeritud teadusuuring eeldaks erineva kiiri-

14Terve töötaja efekti analoogid on nt terve sõjaväelase efekt, terve
(im)migrandi efekt, terve sportlase efekt. Metaanalüüsi järgi (McLaugh-
lin jt 2008) vähendas see efekt sõjaväelaste üldsuremust 10–20% ole-
nevalt käsitletud surmapõhjusest ja jälgimisaja kestusest.
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tusdoosi saanud meeste randomiseeritud gruppide võrdlusuurin-
gut sama vanade ja sarnase tervisega tollal Eestis elanud mees-
tega. / Uurida saab vaid juhul, kui on võetud max 100 meest, kes
kõik töötasid reaktori vahetus läheduses, s.t katusel, ja võrrelda
neid 100 mehega, kes elavad kohtades, kus isegi looduslik kiiritus
on nullilähedane.

Oleme pidanud vene slängisõnast tuletatud “likvideerijat”
mõnevõrra sobimatuks ja ametlikku sõnaühendit “Tšernobõli
aatomielektrijaama katastroofi tagajärgede likvideerimises osale-
nud isik” (vn участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС) liiga kohmakaks, et kummagagi neist
kohordi liiget kutsuda. “Tšernobõli veteran” on eriti praegu, pal-
ju aastaid pärast katastroofi, laialt kasutatav termin, mis põlistab
need Eesti seaduse silmis represseeritute hulka arvatud inimesed,
kellest paljude elukäiku muutis Tšernobõl oluliselt.

Random(is)eerimisest ehk juhuslikustamisest räägitakse üks-
nes katseuuringu korral, kui uuringus osalemiseks nõusoleku
andnud inimesed jagatakse juhukorras (huupi) nt kahte rühma.
Seejärel rakendatakse ühes neist ettenähtud menetlust — epi-
demioloogide keeles (Rahu 2013) “muudetakse ekspositsioo-
ni” (nt suunatakse tervisekäitumist, manustatakse mingit ravi-
mit/vitamiini) —, teine jääb võrdlusrühmaks. Juhuslikustamine
tagab, et katse- ja võrdlusrühm on paljude tunnuste poolest teine-
teisega piisavalt sarnased, mistõttu katse tulemusi saab kergemini
tõlgendada.

Kohortuuring on aga vaatlusuuring: epidemioloog jälgib, kas
mingi tunnuse poolest eristuva rahvastikurühma (eksponeeritud
kohordi) haigestumus/suremus erineb võrdlusrühma omast. Ko-
hortuuringus epidemioloog ise katsetada (s.t ekspositsiooni muu-
ta) ei saa ja juhuslikustamist ei toimu. Püütakse jõuda selgusele,
kas, miks ja kui palju on tervist kahjustanud juba aset leidnud
sündmus, nt tuumajaama avarii tagajärjel radioaktiivselt saasta-
tud aladel töötamine.
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Kohortuuringus on tõsine statistiline probleem eksponeeritud
kohordi ja võrdlusrühma võrreldavuse tagamine. Võrdlusrühma
valikuks on kohortuuringus üldjoontes kolm moodust.15

Esiteks, kõige sagedamini võrreldakse eksponeeritud kohordi
ja kogurahvastiku haigestumust või suremust ning leitakse vasta-
valt kas SIR või SMR. Ehkki SIRi/SMRi arvväärtus võib terve
töötaja efekti tõttu nihkes olla, saadakse sel moel ometigi olulist
teavet. Teiseks, kui kohort on küllalt suur ja vajalikud andmed
olemas, jagatakse ta uuritava ekspositsiooni, nt kiirgusdoosi suu-
ruse põhjal alakohortideks. Võrdlusrühma rollis on kõige väikse-
ma doosiga alakohort ja selle suhtes arvutakse välja teiste alako-
hortide haigestumus-/suremusnäitajad; niisugune lähenemisviis
võimaldab otsustada doosisõltuvuse üle. Kolmandaks, võrdlus-
rühm võib olla mingi muu kohort, milles uuritavat tunnust (eks-
positsiooni) ei esine või esineb harva.

Kolmanda mooduse alla mahubki ühe kommenteerija idee
võtta uuringusse 100 purustatud reaktori lähedal töötanud meest
ja 100 meest madala loodusliku kiirgustasemega alalt. Kuid sel
juhul peab vähegi mõistlike uurimistulemuste saamiseks olema
mehi märgatavalt rohkem — Eestist on võtta ainult ligi 500 reak-
tori lähedal töötanut (Tekkel jt 1999a) — ja saadud kiirgusdoo-
sid peaksid olema tunduvalt suuremad kui neil (keskmine kiir-
gusdoos oli 20–30 cGy) (Granath jt 1996). Kui uuringu eesmärk
on mõõta kõigi Eestist pärit Tšernobõli veteranide tervist, tuleb
talitada muudmoodi. . .

Kohortuuringute teooriat ja nende juurde kuuluvaid biosta-
tistilisi meetodeid on aastakümnete jooksul hoogsalt arenda-
tud (Breslow, Day 1987; Samet, Muñoz 2005) ning epidemioloo-
gid on püüdnud arenguga sammu pidada.

15Kohortuuringu analüüsis on tähtis osa veel mitmemõõtmelisel mu-
deldamisel, mis võimaldab arvesse võtta mitme teguri efekti (nt vetera-
ni vanus jälgimise alguses, Tšernobõli piirkonda saabumise aasta, seal
viibimise kestus, aeg Eestisse tagasipöördumisest, saadud kiirgusdoos,
rahvus, haridus). Veteranide suremusandmete mudeldamisel osutus tu-
gevaks riskiteguriks haridustase (Rahu jt 2013).
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Kommentaarid 7. Kui ma ei oska lugeda või õigesti aru
saada. “Veteranidel diagnoositi sagedamini kilpnäärme-
vähki, mis on tingitud nende seas tehtud sõeluuringust”,
rääkis [---]. Kas see sõeluuring põhjustas kilpnäärmevähki?

Haiguse sõeluuringul kasutatakse mingit lihtsat testi, protse-
duuri vms teadaolevalt tervete inimeste seas, et jaotada nad kah-
te rühma: ühel rühmal on uuritava haiguse esinemise tõenäosus
suur, teisel väike. Need, kellel sõeltest vms osutus positiivseks,
suunatakse põhjalikumale arstlikule läbivaatusele, mis peab and-
ma lõpliku vastuse haiguse olemasolu kohta (Rahu 1989). Skrii-
ning aitab diagnoosida haigust ning haiguseelseid seisundeid va-
rakult ja nii saab alustada ravi õigel ajal ja paremate tulemustega
kui muidu.

Et sõeluuringuga avastatakse uusi haigusjuhte, tõusevad skrii-
nitud rahvastikurühma haigestumusnäitajad. Seal, kus Tšerno-
bõli veteranidele tehakse väga sageli arstlikke läbivaatusi mit-
mesuguste haiguste avastamiseks, ongi nende haigestumusnäi-
tajad kõrgemad kui skriinimata kohortidel (UNSCEAR 2011:
184). (Kuid tõsi on ka see, et kuna sõeluuringuga leitakse rohkes-
ti haiguseelseid seisundeid, siis nende seisundite ravi tulemusel
jääb haigus tekkimata, ja kui skriininguid tehakse mingis rahvas-
tikurühmas korrapäraselt, siis haigestumus aja jooksul väheneb.)

Kilpnäärmeskriininguga, mis Eestis tehti ajavahemikus
27.03–7.04.1995, avastati ultraheliuuringul kilpnäärmesõlmed
10,2%-l veteranidest, kellest kahel diagnoositi edasisel uurimisel
kilpnäärmevähk (Tekkel jt 1999b). Seega tõusis kilpnäärmesõl-
mede levimusmäär 0%-lt 10,2%-ni. Selline levimus vastab uuri-
tud vanuserühmade tavatasemele meesrahvastikus ega ole seotud
Tšernobõlis viibimisega.

Kommentaarid 8. Kasutatakse korduvalt terminit “väike-
sed annused”, aga millegipärast ei ole seda täpsemalt lah-
ti seletatud, samuti selle määramise viisi. / Tegelik indivi-
duaalne kiirgusdoos jääb igavesti saladuseks — suurepä-
rased individuaalsed dosimeetrid olid timmitud selliselt, et
lubatust suuremat kiirgusdoosi ei saanud ükski mees. / Loo-
dan, et minust läks see suurem doos mööda. Mõõta seda na-
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gunii millegagi polnud. Dosimeetrid olid kaelas, kuid näitu
loeti neil mingi aparaadiga ja seda meil kontrollida polnud
võimalik. Algul olid sellised näiduga dosimeetrid, mis kiiru-
ga välja vahetati, sest osad neis näitasid haigeid numbreid.

Radiatsiooniepidemioloogias puudub range kokkulepe, mida
täpselt pidada väikeseks kiirgusdoosiks; liiati on oluline, kui kaua
oldi kiirgusele eksponeeritud. Väikese kogu keha neeldumisdoosi
kategooriasse arvatakse kõige sagedamini kiirgushulk, mis jääb
alla 10 cGy (Boice 2012; Royal 2008; Wakeford, Tawn 2010),
mida oleme ka oma teaduskirjutistes järginud. Teinekord peetak-
se väikeseks doosiks kiirgust < 20 cGy (UNSCEAR 2000). Sa-
muti võidakse vahemikku 0,1–1 cGy nimetada väga väikeseks ja
1–10 cGy väikeseks doosiks (Mattsson, Nilsson 2015).16

Meie uuringutes kasutatud kiirgusdoosid olid mõõdetud vä-
hemalt ühel viisil neljast: a) Tšernobõli piirkonnas isikudosimeet-
riga (mis oli konkreetsel inimesel või ühesugust tööd teinud rüh-
mas ühel inimesel) või hinnangu alusel, milles on arvesse võetud
külastatud alade radioaktiivsust ja seal viibimise kestust — sõ-
javäepiletisse kantud nn ametlik doos;17 b) glükoforiin A (GPA)
meetodiga — kahjustatud erütrotsüütide osakaalu järgi; c) FISH-
meetodiga — 1., 2. ja 4. kromosoomi translokatsioonide sageduse
järgi lümfotsüütides (Veidebaum jt 1999); d) doosi rekonstrueeri-
misega intervjuu ja järgneva mudeldamise põhjal (Kesminiene jt
2008). Neist b ja c kuuluvad kvantitatiivse biodosimeetria mee-
todite hulka, mis abil põhiliselt otsustatigi Tšernobõlis töötamise
jooksul saadud kiirgusdoosi üle.

Kommentaarid 9. Kus on uuringute tulemused, mida USA
poolt tehti? [---] Maksti isegi 100 rubla kõigile, kes verd
andsid. Aga tulemused? / Ja kus, kurat, on minu saadud
doos, mille kindlaks tegemiseks 63 kuubikut verd võeti ja

16Võrdluseks: ELi Nõukogu direktiivi 2013/59/EURATOM järgi on
kutsekiirituse efektiivdoosi piirmäär 20 mSv (mGy) aastas.

17Viga kiirgusdoosi suuruses, mis oli mõõdetud kas “enda” dosi-
meetriga, määratud inimesele kui rühma liikmele või hinnatud mars-
ruudi põhjal, võis olla vastavalt kuni 50%, 300% ja 500% (Pitkevitch jt
1997).
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aadress kirja pandi ning öeldi, et minge nüüd koju ja oodake
rahulikult kirja. Meil Ameerikas on vinged aparaadid, mis
teevad isegi 8 aastat hiljem kindlaks, kui suure laksu sa said.
Ma ootan seda kirja juba 19 aastat. / Olen uuringutel käi-
nud, Hiiul, nii umbes 17 aastat tagasi. Aga kui algul lubati
kontrollida tervist igal aastal ja ka lastel, siis praegu on sel-
line olukord, et igaühe tervis on tema enda teha.

Kiirgusdoosi määramiseks võeti aastatel 1993–1996 veterani-
delt ühe korra veeniverd 33 ml (Bigbee jt 1997). Verd analüüsiti
peamiselt Pittsburghi ülikoolis GPA-meetodiga, mis töötati USAs
välja 1980. aastate teisel poolel. Sedasama meetodit on kasutatud
Hiroshima ja Nagasaki tuumapommiplahvatuses kiiritada saanud
kohordi kiirgusdooside mõõtmisel (Kyoizumi jt 2005; Langlois jt
1987).

GPA-analüüsi sai põhimõtteliselt teha üksnes ligi pooltel
verd andnud veteranidel, kelle MN-veregrupp18 (esineb MN-
genotüüp) selleks sobis (Veidebaum jt 1999). Mõlemad, nii GPA-
analüüs kui ka suhteliselt väikese arvu vereproovidega tehtud töö-
mahukam ja kallim FISH-analüüs (Littlefield jt 1998), näitasid, et
keskmine kiirgusdoos jäi vahemikku 10–11 cGy. Eraldi väljavali-
tud rühm veterane, kes töötasid 1986. aastal ohtlikumates kohta-
des, olid saanud keskmiselt doosi 20–30 cGy (Granath jt 1996).

Tulemused keskmiste kiirgusdooside kohta avaldati erialaaja-
kirjades. Neile veteranidele, kelle doos oli tuvastatud ja kes kõige
varem avaldasid soovi seda teada, läkitati sellekohane teade. Hil-
jem USAs sinna saadetud vereproovide edasisest analüüsist loo-
buti, sest oli selge, et valdava osa Tšernobõli veteranide kiirgus-
doos on varem oletatust viis korda väiksem. Doosid 10 cGy kan-
dis on väikseimad, mida GPA-analüüsiga saab tuvastada. Ana-
lüüsimeetodi tundlikkuse piiri ja teatavaks saanud dooside väik-
sust arvestades polnud põhjendatud edasine USA Riikliku Vä-
hiinstituudi ressursside kasutamine kõigi kogutud vereproovide

18MN-veregrupisüsteem on üks paljudest veregrupisüsteemidest
tuntuimate, AB0- ja reesussüsteemi kõrval. Toim.
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analüüsiks.19 Proovid on jäetud ootama uute analüüsimeetodite
ilmumist.

Omal käel, s.t mitte tellitud bussiga verd andma tulnud vete-
ranidele tasuti sõidukulud. Igaüks sai kaotatud aja hüvitamiseks
paki kohvi (mis 1990ndate alguses oli paslik tasu) või hiljem, kui
kohvi tähtsus vähenes, sularaha.

Tšernobõli veteranide teadusuuringute tegijad pole peale ühe-
kordse kilpnäärmeskriiningu 1995. aasta varakevadel iialgi tei-
nud veteranide tervisekontrolli ega andnud sellesisulist lubadust
ei nende ega nende laste suhtes.20 Tõsi, tollal hellitati lootust kor-
rata kilpnäärmeskriiningut 5–10 aasta pärast, kuid väikeste kiir-
gusdooside tõttu polnud selle tegemine vajalik ega võimalik: kee-
gi ei soovi rahastada uuringut, mille puhul on suure tõenäosusega
ette teada otsitava seose puudumine madala kiirgustaseme ja ter-
visekahjustuste vahel.

Kommentaarid 10. Uuringu mahategijad jätavad selle as-
ja märkamata, et see pasapilv läks siit üle, kõik said oma
portsu kätte ning selle foonil ei ole veteranide haigestumus
suurem. Ehk siis — Tšernobõlis käimine ei suutnud sellele
enam midagi lisada.

Eestis sadestus sellest “pasapilvest” õnneks väike kogus ra-
dionukliide.21 Keskmiselt lisandus Tšernobõli tõttu sama suur
radioaktiivse aine kogus (radionukliidi Cs-137 sisalduse põh-
jal pinnases), mis meil oli foonitasemena juba olemas suurriiki-
de poolt 1950.–1960. aastatel atmosfääris tehtud tuumakatsetus-
te tagajärjel (Realo jt 1995). Kõiki kiirgusallikaid arvesse võt-
tes (v.a haiguste diagnoosimisel ja ravi käigus saadav kiirgus)
on Eestis viibiva inimese kiirgusdoos keskmiselt 3,2 mSv aas-
tas — millest Cs-137 arvele langeb murdosa (Lust 2012). Ve-

19GPA-analüüsil kasutati 453 veterani vereproovi (Bigbee jt 1997).
20Kõigile peredele, kelle lastelt võeti vereproov, saadeti pärast ana-

lüüsitulemused.
21Eesti vähene radioaktiivne saastatus Tšernobõli tõttu on oma sil-

maga hoomatav Euroopa kaardilt, millele on kantud Cs-137 aktiivsuse
tase seisuga 10. mai 1986. Kaart on reprodutseeritud eestikeelses artik-
lis (Rahu 2011).
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teranidel tuli Tšernobõlis oldud aja jooksul juurde keskmiselt
100–110 mSv/mGy. Võrdluseks, 1000 miili sõitu reaktiivlennu-
kiga annab doosi 0,01 mSv, rindkere röntgenülesvõtte tegemine
0,08 mSv ja kogu keha kompuutertomograafia 12 mSv (BEIR
2006).

Kommentaarid 11. Minul ema rääkis, et kui see tuuma-
jaamast leviv kiirgus Eestisse jõudis, siis lilled närtsisid. /
1986. a järel sündinud lapsed on Eestis siiski kuidagi pee-
nemate luudega kui varem. / [P]ärast 1985ndat kasvas vähki
haigestumine hüppeliselt isegi meil siin Eestis tavainimeste
hulgas, kes pole iial Tšernobõlis käinud. / Laste väärarengu
osa tõusis 300% ja räägivad, et pole mõju.

Tšernobõli katastroof nii nagu teisedki seda laadi sündmused
on sünnitanud hulga kuulujutte ja väärarvamusi,22 mille hulka
kuuluvad needki. Oleme oma kõrvaga kuulnud kõrgharidusega
inimest veendunult kõnelemas, et 1986. aasta aprillikuu lõpus nä-
gi keegi Saaremaal Sõrve poolsaarelt eemalduvat veokikolonni,
mis vedas teadmata sihtpunkti kümneid ja kümneid surnud põtru,
ligi 1000 km kauguselt kohale jõudnud kiirguse ilmsüüta ohv-
reid (Rahu 2003).

Eesti Vähiregistri andmete põhjal tehtud arvutused (Aareleid,
Mägi 2003; Mägi, Aareleid 2009) ei näita mitte mingisugust vähi-
haigestumuse hüppelist kasvu käsitletud aastate 1968–2006 vahe-
mikus, järelikult mitte ka pärast 1985ndat. Teateid kaasasündinud
väärarendite levimusmäära tõusust radioaktiivsuse tagajärjel Uk-
raina, Valgevene ja Venemaa piirkondades ei peeta teaduslikult
vettpidavaks (European. . . 2011).

22Oleme aastaid tagasi mõned ammused meediasse jõudnud kuuluju-
tud üles tähendanud (Rahu 2003). Näiteks 2. mail 1986 teatas New York
Post tuumaplahvatuse 15 000 ohvri massihauast Kiievis. Kümme aas-
tat hiljem käsitati Tšernobõli katastroofi ettekavatsetud katsena koguda
andmeid radioaktiivse kiirguse mõju kohta inimestele, et niiviisi pare-
mini valmistuda tuumasõjaks. 2000. aastal väideti, et kiirituse tagajärjel
on surnud juba 300 000 inimest. 15. detsembril 2000 ilmus meediasse
teade: enamik Tšernobõli veterane on invaliidistunud, paljud suremas
ja ülejäänud surnud. Tõeline pommuudis selgitas, et katastroofi tõttu on
Rumeenias nahavähijuhtude arv suurenenud 60 korda.
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Kommentaarid 12. Kes olid selle “doktoritöö” kaitsmisel
oponendid? Vaatan järgi, et teaks, millised aferistid me hul-
gas tegutsevad.

Endises Tartu ülikooli arstiteaduskonnas määrati doktoritöö
kaitsmisel üks oponent. Kõnealust doktoritööd (Rahu 2014) opo-
neeris Hajo Zeeb — Bremeni ülikooli professor ning Leibnizi
Ennetusuuringute ja Epidemioloogia Instituudi osakonnajuhata-
ja. Ta lõpetas 1989. aastal Aacheni ülikooli arstiteaduskonna, on
aastast 1996 teadusmagister (Heidelbergi ülikool) ja aastast 2003
filosoofiadoktor (Bielefeldi ülikool). Tema paljudest kohustustest
nimetagem järgmisi: Saksa uraanikaevurite uuringu teadusnõu-
kogu esimees, Maailma Terviseorganisatsiooni konsultant, aja-
kirja Journal of Radiological Protection toimetusnõukogu lii-
ge, rahvusvahelise nõuandekomitee liige.23 Vaatasime Thomson
Reutersi Web of Science’ist (core collection) ise järele, et profes-
sor Zeeb avaldas 2011.–2015. aastal 71 teaduskirjutist ja seisuga
22. jaanuar 2016 oli tema h-indeks 23.24

Kommentaarid 13. Uuringu eesmärk: likvideerida Tšerno-
bõli veteranide riigipoolsed soodustused. / Nüüd siis valitsu-
sel “teaduslik” alus veteranidelt need pisikesed lisasoodus-
tused ära võtta. / Muidugi tahab keegi seda piskutki raha
omale saada. / Nii, esimene samm tehtud, et kaotada nen-
de sealkäinute vähesed sotsiaalhüvitised (kokkuhoid üüra-
tu). / Valitsusel vist näpud juba nii põhjas, et [---] peab ka
poolsurnute rahakoti kallale minema. / Kas nüüd on järg-
miseks sammuks see, et hakatakse tegema ümber seadust,
mille põhjal Tšernobõli veteranid jääksid ilma neile ettenäh-
tud soodustustest [---]. Kui asi peaks võtma sellise pöörde,

23See komitee nõustab Jaapani valitsust Fukushima katastroofi taga-
järgede uurimisel.

24Paljudes, ent kaugeltki mitte kõigis teadusharudes hinnatakse tea-
duri edukust h-indeksi järgi, mis näitab tema suurimat artiklite arvu n,
millele on viidatud vähemalt n korda. Oletatavasti leidub Eestis al-
la 30 teadlase, kelle h-indeks on sama või suurem kui professor Zee-
bil (Jüri Allik, isiklik suhtlus 08.01.2016).
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siis tulevad need mehed tänavatele ja seda ma ütlen, et nalja
nad tegema ei hakka!

Valitsus ei ole meilt tellinud ühtki Tšernobõli veteranide ter-
vist käsitletavat uuringut. Meie uuringutsükli teadustiimi liige
Mare Tekkel käis palju aastaid tagasi korduvalt sotsiaalministee-
riumi korraldatud koosolekutel, millel arutatu tulemusena keh-
testatigi Eestis veteranidele soodustused. Teadurite süüdistamine
soodustuste äravõtmise teaduspõhisuse tagamises on laest võe-
tud. Ei ole tõenäone, et riigi toetused ja soodustused kaota-
taks. Mitmes riigis on Tšernobõli veteranide seas tuvastatud suur
psüühika- ja käitumishäirete levimus (Igumnov, Lapanau 2015;
Ivanov jt 2000; Loganovsky jt 2008; Viel jt 1997), mistõttu riik
peaks neile hoopis rohkem tähelepanu osutama.

Kommentaarid 14. [T]asub otsida sidet Eesti enda tuuma-
jaama ideega. / [Kas] sellega tahetakse tõestada [---] min-
gi tuumajaama rajamist ohutusmeetmete võtmiseta? / Nüüd
võib rahuliku südamega Eestisse tuumajaama hakata raja-
ma.

Meie epidemioloogiliste uuringute tegijatel puudub igasugu-
ne seos tuumaenergeetika arendamisega Eestis. Oleme aru saa-
nud, et energiamajanduse arengukava praegusest versioonist on
kadunud sõna tuumajaam, kuid ühe idee kohaselt (Ormus 2015)
tuleks kaaluda koguni kolme uusima põlvkonna 100 MW tuuma-
reaktori paigutamist Eestisse paarikümne aasta pärast.

Tšernobõli katastroofi järel karmistati rahvusvahelisi tuuma-
ohutusnõudeid, pärast Fukushimat tõusis teravalt päevakorda tuu-
maseadmete ohutusalase õigusraamistiku tugevdamine.25

Kommentaarid 15. Kui sulle iga päev korratakse, et Tšer-
nobõl oli ikka üks maapealne põrgu küll, ja kõik, kes seal
käinud, on surmaga nakatunud, siis hakkad seda isegi us-
kuma. / Hirm ja paanika radiatsiooni ümber on palju suu-
rem kui radiatsioon ise. See on teada fakt, vaadake Jaapanit:

25Vt nt sellesisulist Euroopa Komisjoni töödokumenti SWD/2013/
0422 final, 13.06.2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-
ET/TXT/?uri=CELEX:52013SC0422&from=et).
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10 000 inimest surid tsunamis,26 aga põhiuudis on tuuma-
jaam. / Seal nähtud ja kogetud asjad keerasid vaimse tervise
metsa. / [A]usalt öeldes on tema (ja ka paljude teiste likvi-
deerijate) hädade ainuke põhjus ohjeldamatu joomine. Ja
kui see ei ole psühholoogiline põhjus, siis mis veel. / Meil
kõigil on õigus olla ka emotsionaalselt häiritud, kui meid
on vägisi saadetud sellisesse piirkonda tööle. / Psüühika on
võimas värk. Austraalia aborigeenide juures puudus surma-
nuhtlus, aga suguharust välja aetu suri tavaliselt 3 päeva
jooksul stressi tagajärjel. / Hullem kui haigused on olnud
hirm selle pärast, kas ja kuipalju sa [kiirgust] said! [---]
Pluss see, et sind sinna vägisi saadeti võõrvõimu poolt! /
Kõik need tuttavad käitusid peale tagasitulekut, kui neil
oleks viimane päev elada, ja elu toimus piiri peal — kaotada
polnud midagi. / Inimene mõtleb ennast haigeks. [---] Seega
vaimne tervis on väga oluline probleem. / Võimalik, et asi on
kinni mõtlemises. Iseenesest sellise hullu asja nagu Tšerno-
bõli nime meenutamine võtab nii mõnelgi mehel jalad alt ja
kui siis veel tervis alt veab, on hea süüdistada seal saadud
kiiritust. / Aga muidugi inimeste vaimne olukord. Ka see võis
saada saatuslikuks. / Mis puudutab vaimset olukorda, esines
isegi juhus (mitte minuga), kus mees sai juba Tšernobõlis ol-
les kodust naiselt kirja, mille sisu oli üldjoontes nii, et parem
kui sa koju tagasi ei tule, sest oled nüüd lollakas ja ega sul
enam ei tõuse ka.

Kommenteerijatel kipub paljuski õigus olema. Tšernobõli ve-
teranide vaimne tervis on kehv, seda eriti aja möödudes (Bromet,
Havenaar 2009). Eestis esineb veteranidel kontrollrühmaga võr-
reldes rohkem vaimse tervise häirete sümptomeid — depres-
siivsust, ärevust, traumajärgset stressihäiret, uneprobleeme, vä-
simust, alkoholi liigtarvitamist ja enesetapumõtteid (Laidra jt
2015). Märkimisväärne on seegi, et surma põhjusena tuleb esi-

26Selles 2011. a 11. märtsi tsunamis hukkus 15 891 ja jäi ka-
dunuks ligi 2500 inimest (www.livescience.com/39110-japan-2011-
earthquake-tsunami-facts.html).
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le just enesetapp (Rahu 2014; Rahu jt 1999; Rahu jt 2013), milles
näeme halva vaimse tervise äärmuslikemat väljendust.

Inimese keha ja vaim moodustavad terviku ning psüühi-
kaprobleemid avaldavad seetõttu mõju kehalisele seisundile (ja
vastupidi). Somatisatsioon ehk psühholoogilise stressi väljendu-
mine kehaliste sümptomitena on tihti esinev pikaajaline katast-
roofijärgne reaktsioon (Ursano jt 2009). Seda võib täheldada ka
veteranide hulgas, kellel on ohtralt ebamääraseid kehalisi kaebusi
isegi ligi veerandsada aastat pärast Tšernobõli piirkonnas viibi-
mist (Laidra jt 2015; Rahu jt 2014).

Tšernobõli saatmine oli katastroofi- ja kriisiolukord, millel on
hulk iseloomulikke tunnuseid: ootamatus, ohtlikkus, laiahaarde-
lisus; see põhjustab desorganiseeritust sotsiaalsel tasandil ja pa-
neb indiviiditasandil proovile toimetulekuoskused stressiolukor-
ras (Leon 2004). Tšernobõli avarii puhul lisandub veel arvukalt
eriomaseid stressi tekitavaid seiku: ootamatu sunniviisiline vär-
bamine, ajuti tarbetu töö ja niru olme saastunud keskkonnas, eba-
piisav tähelepanu ohutusele, teadmatus saadud kiirgusdoosist ja
info puudumine kiirgusest tingitud võimalike tervisekahjustuste
kohta (Rahu jt 1999). Kõigel sellel on psüühikat laastav efekt.

Kommentaarid 16. Nüüd küsimus teadlastele-arstidele: kes
tegeles nende veteranide taastusraviga (eriti vaimse poole-
ga)? Saavutamaks nende inimeste normaalsesse ellu naas-
mine tulemuslikult. / Ilmselgelt oli ka tugi neile meestele
suht olematu ja vaimselt keeras nii mõnigi ära. / Kogu see
punt oleks pidanud pärast psühholoogi juurest läbi käima,
aga nii siis kui ka praegu on see ilmvõimatu. / Ka kommen-
taarid näitavad, et oleks pidanud andma seal käinutele head
psühholoogilist abi. Inimene, kes on hirmu täis, haigestub ka
palju sagedamini kui heatujuline.

Katastroofist tingitud stressirohked olukorrad on traumee-
rivad ning asjakohast ja õigesti ajastatud psühholoogilist abi pee-
takse ääretult oluliseks, et ära hoida vaimse tervise häirete teket
või nende muutumist raskekujuliseks (Bryant, Litz 2009; Leon
2004; Thoburn jt 2014). Samavõrra tähtis on riskikommunikat-
sioon ehk asjakohase info levitamine olukorraga kaasnevate oh-
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tude kohta (nt eksponeeritus kiirgusele); info levitamisel on täh-
tis kvaliteet, lihtsus, arusaadavus, avatus, läbipaistvus, usaldus,
algatuslikkus, kiirus, jätkuvus, interaktiivsus (Mattsson, Nilsson
2015). Millised neist sõnadest iseloomustavad olukorda, milles
viibisid Tšernobõli veteranid? Mitte ükski. Vastupidi, Tšernobõli
avariid iseloomustas Nõukogude valitsuse püüd juhtunut varjata,
kiirelt ja laialt läksid liikvele kuulujutud kiirguse võimalikest ko-
hutavatest tagajärgedest (Rahu 2003).

Tšernobõli veteranide kui vaimse tervise häirete riskirühma
abistamisega (ennetamine, ravi, rehabilitatsioon) nende psühho-
sotsiaalse taastumise eesmärgil süsteemselt ei tegeldud. Puudus
psühholoogiline ettevalmistus kriisikoldesse saatmise eel ja sealt
tagasituleku järel. Tänapäeva standardite kohaselt on näiteks toe-
tusteenuste keskuse igapäevatöö normaalne osa psühholoogiliselt
nõustada rahvusvahelistele missioonidele suunduvaid Eesti kait-
seväelasi (ja nende peresid) enne väljasõitu ja pärast naasmist.

Nõukogude ajal olid standardid teised: ettevalmistus kandis
ideoloogilist pitserit ja psühholoogilise abiga olid lood pehmelt
öeldes kehvad. Nõukogude inimese ideoloogiline kuvand nägi
ette tugevat seltsimeest, kel pole mingeid psüühilisi probleeme.
Tšernobõlist Eestisse tagasijõudmise järel tegi abi otsimise kee-
ruliseks see, et mehed ei teadnud, kuhu oma kaebustega minna.
Isegi mõned arstid kartsid neid — äkki “kiirgavad”. N-ö tavaini-
mene seostab psühhiaatriat “hullude raviga”, ent kuna nad ise en-
nast hulluks ei pidanud (ja seda muidugi ka polnud), siis üldjuhul
nad ei mõelnudki psühhiaatri poole pöörduda.

Uuringud on näidanud, et Tšernobõli veteranid ei oska sage-
li oma vaimse tervise hädade vastu abi leida. Kuigi nende eneste
hinnang oma vaimse tervise seisundile osutas tõsistele probleemi-
dele (Laidra jt 2015), polnud haigekassas registreeritud pöördu-
miste põhjal haigestumus psüühika- ja käitumishäiretesse suure-
nenud (Rahu jt 2014).

Kommentaarid 17. 1. mail sündis poisslaps. [---] Lapsel
juuksed koos nahaga tulid peast, igasugused põletikud na-
hal. / Ma olin vist viie aastane, kui see katastroof toimus
ning mulle räägiti, et olin raskelt haige olnud viis päeva just
siis [---]. Oksendasin ja kõrge palavik oli. Teisi oli ka suht
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massiliselt samasuguse jamaga. / [O]lin noor ja võtsin su-
vilas iga päev päikest [---]. Millegipärast tekkis mul sellest
ajast alates allergia villale ja nendele kevadel lendlevate-
le tupsudele — olen hiljem seostanud seda Tšernobõliga. /
Vanaisa jäi samal aastal [1986] kiilakaks ja mõistus sõitis
ära.

Nende tervisehädade tekkes on alusetu süüdistada Tšernobõli
avariid: pärast seda ei tähenda, et selle pärast. Ka kõige parema
tahtmise juures pole võimalik esitada põhjuste ahelat, mis seoks
neid hädasid Tšernobõliga. Eestis maha langenud radioaktiivse
aine kogus oli väga väike ega kahjustanud meie tervist.

Kiirgusekartuse ja asjaliku teabe puudumise tagajärgede hoia-
tavaks näiteks on Ukraina. Igasuguste tervisehäirete süüdlasena
nähti ja nähakse seal radiatsiooni. Riigi peapsühhiaater on koguni
väitnud, et 30% rahvastikust varitseb oht muutuda kiirguse tõttu
dementseks (Gluzman 2011).

Kommentaarid 18. Esiteks ei saanud ma viie kuu jooksul,
kui ma seal tööd rabasin, mitte ühtegi jooditabletti. Tsoonis
tööl käinutele oli ette nähtud tops kuiva veini päevas. Selle
veini panid nahka meie enda polgu meditsiinitöötajad, kes
olid kogu aeg auru all.

Oht, et radioaktiivne jood jõuab organismi õhu, toidu ja joo-
gi kaudu, varitses vaid esimese kahe kuu vältel pärast reaktori
plahvatust (Bennett jt 2006). Kilpnäärmekahjustuste vältimiseks
tulnuks joodipreparaate tarvitada üksnes 8–10 päeva jooksul pä-
rast kohalejõudmist (Grebenjuk jt 2012). Meile teadaolevalt said
joodipreparaate 1986. aasta aprillis 28% ja mais 44% Tšernobõlis
tööle asunuist (Tekkel jt 1999a).

Veinist ilmajäämise kurblooluse kohta on raske midagi (lohu-
tavat) öelda. Veteranide endi mälestuste kohaselt soovitasid arstid
juua kiirguskahjustuste profülaktikaks viina (Kiselyov 1996).27

27“Alkoholi mõju kiiritatavale organismile on veidi isegi uuritud,
kuid mida täpselt, kuivõrd ja miks alkohol teha võiks, jääb tuleviku
farmakoloogide avastada. Juhendada ma selleteemalist doktoriväitekir-
ja praegu ei võtaks. Ei saa välistada, et sellises riigis nagu NSVL oli
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Legendaarne fotograaf Igor Kostin (1936–2015) meenu-
tab (Daum, Kostin 2006), et igalt järjekordselt pildistamistuurilt
kolmeks-neljaks päevaks Kiievisse naasnuna talitas ta retsepti jär-
gi ja pruukis viina “kilpnäärme puhastamiseks radiatsioonist” —
pool klaasi iga Tšernobõlis veedetud kahe tunni kohta. Eesti oma
mees koges poole aasta vältel viinavõtmissoovituste ja -keeldude
vaheldumist ning nentis, et kui Gorbatšovi karskuspoliitikast hoo-
limata otsustati igati mõistetavatel olmelistel kaalutlustel sama-
gonni trimpamise kasuks, “õõtsus vähemalt pool roodu õhtusel
loendusel jälle nagu kõrkjapuhmas tuules” (Tarlap 1993).

Kommentaarid 19. Võib-olla tasuks uurida, kas väikestes
või mõõdukates kogustes radioaktiivset kiirgust võiks vähen-
dada vähki või südame-veresoonkonna haigustesse haiges-
tumise riski, ega radioaktiivse kiirguse bioloogiline toime ei
ole nii hästi teada. Asjaolu, et radioaktiivne kiirgus on suu-
res koguses igal juhul kahjulik või surmav, ei pea tingimata
tähendama, et ta on seda väiksemas koguses.

Autoriteetse USA riikliku teadusuuringute nõukogu ülevaates
ioniseeriva kiirguse väikeste dooside terviseefekti kohta (BEIR
2006) on neli lehekülge 406-st pühendatud hormeesile: kui suur
kiirgusdoos teadaolevalt suurendab vähiriski või mõjub surma-
valt, siis väike on kasulik ja vähendab riski. Ühesõnaga väidetak-
se, et hormeesi puhul on kiirgus haiguse kaitsetegur.

Hormeesi on maailmas uuritud aastakümneid (nt Baldwin,
Grantham 2015; Doss 2013; Jaworowski 2010b), kuid seniste
teadustulemuste põhjal võib siiski öelda, et puudub küllaldane
tõendus, nagu vähendaks väike kiirgusdoos haiguse- või surma-
riski (BEIR 2006). Näiteks ligi 407 000 tuumatööstuse töötaja
kohortuuring (Cardis jt 2007) tekitas küsimuse, kas uuringus eel-
datud terve töötaja efekti asemel pole tegemist hoopis hormeesi-
ga (Jaworowski 2010a).

Kommentaaris tõstatatud küsimus viib meid tänapäeva ägeda
teaduspoleemika tandrile (Hecht 2011). Kui hormees aset leiab,

kasutusel mingi täiesti mõistlik meetod, kas peaaegu teadlikult või pea-
aegu kogemata, mida tänane õhtumaine teadus veel ei tunne” (Jaanus
Harro, isiklik suhtlus 20.01.2016).
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tuleb hüljata kiirguskaitse nurgakiviks olev printsiip, mille järgi
kiirgusefekti kirjeldab lineaarne lävidoosita mudel.

Seega teame praegu järgmist: 1) Tšernobõli piirkonnas
saadud neeldumisdoosid mõõdetuna biodosimeetria meetoditega
olid väikesed — keskmiselt 10–11 cGy; 2) madal kiirgustase ei
ole suurendanud veteranide leukeemia- ega kilpnäärmevähiriski,
mis olnuks ootuspärane suuremate dooside korral; 3) veteranide
vähihaigestumuse ja suremuse tase on sama mis meesrahvastikul
üldse; 4) Tšernobõli piirkonnas töötamine mõjus rängalt palju-
de veteranide vaimsele tervisele, millest annab tunnistust eeskätt
nende püsivalt suur enesetapusuremus; 5) Eesti territooriumile
langenud radioaktiivse aine kogus oli väike ega saanud põhjus-
tada mingeid tervisekahjustusi.

Tänuavaldus. Täname kaasteelisi, kes andsid meile lahkelt nõu
artikli kirjutamisel: Jüri Allik, Jaanus Harro, Marje Liibek, Enn Rea-
lo, Brian Silver ja Mare Tekkel. Kaja Rahu ja Mati Rahu palk ning
osa kasutatud töövahenditest tulid Eesti Teadusagentuuri uurimistoetu-
sest IUT5-1. Merike Sisaski tööd artikli kirjutamisel on toetanud pro-
jekt Joint Action on Mental Health and Well-being (Euroopa Komisjon,
Rahvatervise programm 2008–2013, leping nr 20122202).
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