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Vanglas suri noor
karistusalune

Tartu vanglas suri laupäeval seal 

karistust kandnud 26aastane 

mees. „Tema kambrikaaslane tea-

tas hommikul valvurile, et mees ei 

reageerinud, kui ta teda üles ärata-

da üritas,“ ütles justiitsministee-

riumi pressiesindaja Kristin Ram-

mus Delfi le. Valvur kutsus kohale 

meedikud, kuid vangi elustada ei 

õnnestunud. Surnukehal vägivalla 

märke ei olnud ning surma täpne 

põhjus tehakse selgeks lahkami-

sel. DELFI

Laevalt kukkus
merre Eesti kodanik

Pühapäeva hommikul hüppas 

Stockholmi lähistel Tallinki laevalt 

reisija üle parda, keda pole siiani 

leitud, vahendab Postimees. Tallin-

ki ristluslaeval Baltic Queen kõlas 

pühapäeva hommikul häirekell, 

sest üle parda oli hüpanud inime-

ne, vahendatakse Rootsi väljaannet 

Expressen. Tallink Grupi kommuni-

katsioonijuht Katri Link kinnitas 

Postimehele, et see oli 30aastane 

Eesti kodanik. Tema sõnul sellistelt 

laevadelt lihtsalt merre ei kukuta. 

Rootsi päästjad otsisid kadunut nii 

päästepaatide kui ka helikopteriga. 

OHTULEHT.EE

Avariis sai vigastada
kolm inimest

Reede õhtul toimus Tallinna–Tartu 

maantee 119. kilomeetril ehk Ada-

vere tankla juures raske avarii, mil-

les sai viga kolm inimest. Politsei 

teatel juhtus õnnetus kella 17.25 

paiku, kui 55aastane naine sõitis 

sõiduautoga Toyota Yaris tanklast 

väljasõidul vasakpööret sooritades 

ette haagisega veoautole Renault 

Magnum, mida juhtis 56aastane 

mees. Sõiduauto paiskus üle vas-

tassuunavööndi vastu tänavaval-

gustusposti. Autos oli kolm ini-

mest, neist üks alaealine laps. Ka-

he kannatanu kättesaamiseks pi-

did Põltsamaa päästjad sõiduauto 

lahti lõikama. Kõik autos olijad vii-

di sündmuskohalt kiirabiga mine-

ma, 11aastane tüdruk toimetati ra-

vile Tartu ülikooli kliinikumi. Veoki-

juht viga ei saanud. Sündmuspai-

gal oli liiklus kaks tundi suletud. 

OHTULEHT.EE

Purjus naine sõitis
jalgrattaga kraavi

Laupäeva õhtul veidi pärast 23.30 

teatati Tallinnas Pirita tee 78 juu-

res liiklusõnnetusest, kus 35aas-

tane purjus naine oli sõitnud jalg-

rattaga kõnniteelt välja paremale 

kraavi. Ta viidi Põhja-Eesti regio-

naalhaiglasse. OHTULEHT.EE

Laps sõitis jalakäija
rattaga pikali

Reede hommikul kella 10.20 ajal 

toimus liiklusõnnetus Narvas Puš-

kini 5 juures, kus 14aastane poiss 

sõitis jalgrattaga otsa ülekäigurajal 

teed ületanud jalakäijale, 71aasta-

sele naisele. Kukkunud jalakäija 

toimetati Ida-Viru keskhaiglasse. 

OHTULEHT.EE

Kaspar Pokk

Diakooniahaigla jätkab hospiitsteenuse osutamist
Diakooniahaigla hospiitsi ra-

hastamine, mis vahepeal äh-

vardas lõppeda, jätkub koos-

töös Põhja-Eesti regionaal-

haiglaga, vahendab ERR.

Diakooniahaigla hospiits-

osakonnas on 12 kohta, mis on 

mõeldud patsientidele, kes on 

jõudnud elu lõpusirgele. Kui ke-

vadel oli õhus oht, et diakoo-

niahaigla hospiitsil tuleb raha-

puudusel uksed sulgeda, siis 

nüüd on vähemalt aasta lõpuni 

lahendus olemas. SA Diakoo-

niahaigla nõukogu esimees Ove 

Sander ütles, et aasta lõpul tu-

leb asjad uuesti üle vaadata ja 

arutada.

„Praegused kokkulepped on 

küll sellised, et koostöös PERHiga 

diakooniahaigla saab jätkata,“ 

kinnitas ta. Olukorda parandaks 

see, kui hospiitsteenus oleks 

haigekassa nimekirjas, ütles 

Sander. Praegu see nii pole ja 

diakooniahaigla rahastas seni 

hospiitsi statsionaarse õendus-

abi realt. 

Pikk ja keeruline vaidlus Har-

jumaa statsionaarse õendusabi 

lepingute üle oli põhjus, miks 

sattus diakooniahaigla jätkamine 

kevadel ohtu.

Sotsiaalminister Tanel Kiik 

tunnistab, et hospiitsteenus on 

vajalik ning arutelusid on peetud 

nii rahastamise kui ka näiteks 

selle teenuse piiritlemise üle. 

„Midagi võimatut siin ei ole ja 

pigem on sinna siht võetud, et 

uuest aastast oleks hospiitstee-

nus ühe teenusena haigekassa 

poolt rahastatav ja eesmärk on 

need otsused haigekassa nõu-

kogus veel selle aasta jooksul 

ära teha, et need uuest aastast 

jõustuda saaksid,“ rääkis ta.

Diakooniahaiglal on laiene-

misplaanid, sest järjekorrad on 

päris pikad. Eestis oleks vaja 

juurde umbes 80 hospiitsikohta. 

OHTULEHT.EE Tallinna diakooniahaigla Hiiul.

Arno Saar

VILJAR VOOG
viljar.voog@ohtuleht.ee

Peagi võivad perelisa ih-
kavad paarikesed osta
poelettidelt geeli, millega
valitakse, kas laps tuleb
poiss või tüdruk. Tartu üli-
kooli professor Alireza
Fazeli (pildil)näeb selles
murekohta.

Suurimad teadus-
avastused juhtuvad 
tihti kogemata. Šo-
kolaadi radari ette 
sulama jätnud amee-
riklane on põhjus, miks 
saame tänapäeval mik-
rolaineahjus plaksumaisi 
valmistada, ja kui Alexander 
Fleming poleks unustanud puh-
kuse eel katseklaase puhasta-
da, võinuks me jääda penitsil-
liinita.

Ka magamistoad pole tea-
duslikest apsudest priid: Pfeize-
ri-nimelise fi rma vererõhuro-
hi UK92-480 oli sihipärases töös 
ootamatult kehv, kuid mees-
patsientidel avaldus üllatav 
kõrvalmõju – tänapäeval tun-
neme seda ravimit Viagra 
nime all.

Potentsiaal-
selt sama 
suur sek-
suaalelu-
alane lä-
bimur-
re, kui 
oli vee-
rand sa-
jandit ta-
gasi Viag-
ra, toimus 
hiljuti Jaapa-
nis. Hiroshima 
ülikooli teadu-
rid avastasid pool-
juhuslikult moodu-
se, kuidas eralda-
da X- ja Y-kro-

mosoomidega spermatosoide. 
Maakeeli: tulevikus on ilmselt 
mõõtmatult lihtsam – ja oda-
vam! – saada vastavalt soovile 
kas poiss- või tüdruklaps.

90protsendilise 
tõenäosusega poiss?

Lapse soo määramine pole 
iseenesest midagi uut. Sünni-

vad ju ka katseklaasilap-
sed nõnda, et enne emb-

rüo emakasse siirda-
mist kontrollitakse 
nende geneetilist 
koodi. Peaasjalikult 
kasutatakse seda või-

malusena vältida ge-
neetilisi haigusi.

„Näiteks hemofi ilia [pä-
rilik vere hüübimatus] avaldub 
ainult meestel,“ toob Tartu üli-
kooli siirdegenoomika profes-
sor Alireza Fazeli näite. Tegu 
on keerulise ja kalli, kümnetes-
se tuhandetesse eurodesse küün-
diva hinnalipikuga protsessi-
ga, mida peavad alati läbi vii-
ma arstid-teadlased.

Juba 30 aastat on eksistee-
rinud ka lihtsam moodus, kui-
das teatavate kemikaalidega 

järglase sugu määrata, aga sel-
lega kaasneb ebaratsionaalselt 
kõrge vähioht. Seetõttu on se-
da moodust kasutatud küll põl-
lumajanduses, et saada paar 
aastat elavaid piimalehmi, aga 
kuni saja-aastase elueaga ini-
meste loomiseks oli tegu liiga 
riskantse ja ebaeetilise prot-
sessiga.

Jaapanlased avastasid aga 
lihtsa ja turvalise võimaluse, 
kuidas aeglustada X- või Y-kro-
mosoomidega spermatosoidi-
de „ujumist“ ja seeläbi suuren-
dada tõenäosust, et munaraku-
ni jõuab just soovitud sugu kan-
dev sperma. Katse käigus sugu 
valides sündis 90 protsendil 
juhtudest soovitud isane, 81 
protsendil ihatud emane noor-
loom. Looduses peaks tõenäo-
sus olema 50-50 ehk tegu on 
suure tõenäosushüppega.

Fazeli rõhutab, et need on 
siiski praegu vaid ühe katse tu-
lemused. „Aga kui neid tulemu-
si on võimalik korrata, kui tei-
sed teadlased jõuavad samade 
järeldusteni, siis tähendab see, 
et enam pole vaja minna kol-
manda osapoole juurde, vaid sa 
saad magamistoas märkimis-
väärselt mõjutada oma järglas-
te sugu,“ ütleb Iraanist pärit 
professor.

Fazeli hinnangul ei saavuta 
sellise protsessiga ilmselt ku-
nagi sajaprotsendilist kindlust, 
et laps tuleb just soovitud soost. 
„Aga see on ikkagi märkimis-
vääriline ühele poole kaldu-
mine,“ tõdeb ta.

Seni pole uut meetodit inims-
permal veel katsetatud. Amee-
rika teadlane George Seidel 
andis aga ajakirjas New Scien-
tist hinnangu, et kuni kümne 
aasta pärast võib olla juba tu-
rul vahend, millega saab inim-
lapse sugu määrata ilma arst-
liku sekkumiseta. Samas New 
Scientisti artiklis manitseb 
Fazeli, et tegu on ohtliku sam-
muga, millel on ühiskonnale 
laiem mõju.

Massidesse 
kümne aastaga

„Ilmselt on kõik kuulnud, et 
Hiinas on juba praegu palju ük-
sikuid mehi, sest meeste-nais-
te suhe on paigast ära,“ selgi-
tab ta Õhtulehele oma hirmu. 
„Nüüd kujutage ette, et sugu 
on võimalik määrata oma ma-
gamistoas. Võib-olla Eestis see 
rolli ei mängi, aga üle maailma 
on ühiskondi, kus ühte sugu ee-
listatakse teisele. See tekitab 
sotsiaalseid probleeme: saame 
rohkem poisse, aga tulevikus 
on rohkem mehi, kel pole või-
malik peret luua, sest naisi po-
le piisavalt. Ja naistega võib 
juhtuda samamoodi.“

Kui turule tuleks näiteks jaa-
panlaste avastusel põhinev li-
besti, mis annab võimaluse va-
lida lapse sugu, võib sel olla 
tuntav mõju ka läänemaailmas. 
Ühiskonnas eksisteerib kuju-
teldav ideaal perekonnast, kus 
kasvab üks poiss ja üks tüdruk, 
aga juba praegu on Euroopa pe-
rekondades keskmine laste arv 
alla kahe, täpsemalt 1,6. „See 
tähendab, et nad saaksid ka siis 
ainult ühe lapse. Ma ei ole õi-
ge inimene demograafi aalaselt 
rääkima, aga mina näen seda 
niimoodi,“ ütles professor.

Fazeli hinnangul on tänapäe-
va maailmas tänu internetile 
kõik justkui peopesal, mis tä-
hendab, et kui jaapanlaste avas-
tus arendatakse tõepoolest eda-
si konkreetseks tooteks – olgu 
see libesti, tablett või midagi kol-
mandat – siis on selle kasuta-
mist tulevikus peaaegu võima-
tu kontrollida või peatada. Džinn 
on lambist välja lastud.  „Lisaks 
eelistavad inimesed seksisse 
puutuvaga jääda oma magamis-
toa piiridesse ja mitte seda maa-
ilmale kuulutada. Nii et selle la-
henduse lihtsus võib hakata ühis-
kondi mõjutama,“ leiab ta.

Tartu ülikooli professoril en-
dal on kolm last ja tema 

sõnul ei olnud nende 
sugu kunagi tema 

peamine mõtte-
koht: „Minu 
jaoks oli kõi-
ge tähtsam, et 
nende tervise-
ga oleks kõik 
hästi.“ Aga 
Fazelil polnud 
ka võimalust 
nende sugu 

määrata. Tule-
viku isadel-ema-

del võib see tekki-
da – ja siis nad ka mõt-
leksid sellele roh-

kem, nõustub ta.

LÄBIMURRE VÕI MUREKOHT?Magamis-
toas saab peagi valida lapse sugu
Tartu ülikooli professor hoiatab teadusavastuse sotsiaalse tagajärje eest
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