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Pandeemia pöörane algus

Kevadel 2020 oli kõik tõepoolest halvasti. Hiinast Wuhani provintsist 
alanud koroonapandeemia halvas elu kogu maailmas. Kõik oli ühtäkki 
tundmatu ja hirmuäratav. Vankumatuna tundunud ilmasambad vajusid 
viltu. Lennuliiklus seiskus ja hädalised kügelesid päevade viisi lennujaama-
pinkidel, otsides koju pääsemise võimalusi. Riigid sulgesid piire ja kehtes-
tasid omapäi keelde ning piiranguid. Inimesi õhutati omaette hoidma, sest 
igaüks – olgu sümptomitega või ilma – võis ühtäkki olla nakkusekandja.

Eestlased jälgisid õudusega välisuudiseid, kuidas Itaalia haiglates ei 
jagunud COVID-19 haigestunutele hingamisaparaate ja krematooriumiuste 
taha kuhjusid laibavirnad. Mida teha, et Eestis ei muutuks olukord sama 
hulluks, nii et haiglad enam koroonahaigete ja teiste abivajajatega hakkama 
ei saa? Pärast Kuressaares märtsi algul peetud võrkpallimänge Itaalia 
sportlastega puhkes Saaremaal koroonakolle. Nakkuse kombitsad ronisid 
üle Eesti. Ent kuidas selle vastu võidelda? Näomaske ei olnud. Koroonateste 
nappis. Vaktsiini COVID-19 vastu polnud valmis saanud veel ükski firma.

„Sündmused arenesid tohutult kiiresti,“ kinnitab Merike Jürilo, kes 
koroona pandeemia algul oli terviseameti peadirektor.

I OSA 
ESIMENE KOROONALAINE
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27. jaanuar 2020 – terviseametis hakkas tööle kriisistaap. 
27. veebruar – Eestis diagnoositi esimene koroonaviirusega nakatunu.
28. veebruar – terviseamet teavitas, et on tervishoiu hädaolukorra oht.
12. märts – valitsus kuulutas välja eriolukorra, iseseisvuse taastanud 

Eestis esimest korda. Seadus lubab seda teha siis, kui muidu pole võima-
lik hädaolukorda lahendada. Eriolukorra juhiks sai toonane peaminister 
Jüri Ratas.

13. märts – terviseamet teavitas, et käes on tervishoiu hädaolukord. 
Peadirektor Jürilost sai hädaolukorra juht.

19. märts – terviseamet andis korralduse, et kõik haiglad peavad 
tagama koroonapatsientide vastuvõtu. Enne pidid seda tegema ainult need 
haiglad, kus on nakkusosakond.

Kohustusest, et iga haigla peab koroonapatsiente vastu võtma, rääkis 
Jürilo 19. märtsi nõupidamisel. Tallinna kiirabi suur saal oli mehi täis, sekka 
üksikud naised. Kaugemate haiglate juhid osalesid veebis. Kohal olid haigla-
võrgu arengukava kõigi haiglate ja kiirabide esindajad. „Ja siis sa näed, et tege-
likult päris hästi vist ei ole kahele kolmandikule kohale jõudnud, mis olukorras 
me võime lähinädalatel olla. Küsisin valmisoleku kohta ja kuulsin, kuidas üks 
maakonnahaigla ütleb, et tema ikka ei taha neid patsiente võtta. Mul läksid 
silmad aina suuremaks. Vaatasin otsa doktor Arkadi Popovile ja doktor Peep 
Talvingule, kes mu vastas istusid, ja sel hetkel sain selgelt aru, et nüüd on 
ainuke võimalus kaasata hädaolukorra meditsiinijuht, et ta võtaks tervishoiu-
sektori juhid ja asutused ükshaaval ette, heas mõttes,“ sõnab Merike Jürilo.

Varem ei olnud hädaolukorra meditsiinijuhti Eestis kunagi ametisse 
nimetatud. Pärast seda nõupidamist lükkas Jürilo rattad käima. Ta rääkis 
meditsiinijuhi kaasamisest terviseametis, helistas sotsiaalministeeriumi 
kantslerile ja konsulteeris Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juhi Agris 
Peeduga, et uurida, keda ta võiks oma meeskonnast mõneks ajaks tervise-
ametile appi anda. Põhivalikuid oli kaks: PERH-i ülemarst Peep Talving 
ning kiirabikeskuse juht Arkadi Popov. Lisaks käis läbi kiirabikeskuse 
reanimobiiliosakonna juhataja Andrus Remmelga nimi. „Tollal oli esimene 
mõte Talving, sest tal on katastroofimeditsiini kogemus. Ent hästi kiiresti 
tekkis ühine otsus, et Arkadi. Tõenäoliselt on temas rohkem diplomaatiat, 
mida hädaolukorra meditsiini juhi rollis oli hästi vaja,“ sõnab Jürilo.
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Merike Jürilo sõnab: „Agris soovis, et Arkadi jätkaks ka PERH-i kriisi-
staabis. Lubasin, et ta jõuab teha mõlemat. Alguses oli mõte, et Arkadi 
tuleb poolepäevase mahuga, aga läks täiesti teistmoodi. Teisiti ei olnudki 
võimalik.“

Terviseameti korraldatud järjekordne koosolek seoses koroonakriisiga 
toimus 23. märtsil. „Merike Jürilo istus mu kõrvale ja hakkas sosistama 
nii kõva häälega, et ka Peep Talving seda kuulis: „Kas sa tuled nõunikuks?“ 
Peep protestis: „Kuhugi ta ei tule, mis te siin värbate.“ Sinna see asi jäi,“ 
sõnab Popov. „Õhtul kella üheksa ajal Merike helistas ja ütles, et ta rääkis 
just Peebuga ja leppis kokku, et kõik on okei. Nii et kas sobib, kui saaksin 
paar-kolm tundi päevas pühendada terviseametile ja nõustada neid medit-
siiniaspektides. Ütlesin, et muidugi võin nõustada. Teeme ära!“

Juba 45 minuti pärast tuli Merike Jürilo digiallkirjaga käskkiri, et 
Arkadi Popov on nüüd terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiini-
juht. „Siis sain aru, et mis kuradi nõustamine see on! Mu naine laskus 
põlvili, pulli pärast, ja hakkas palvetama, et meditsiinijumal tuli,“ naerab 
Popov.

Kell kümme õhtul seda käskkirja vaadates adus ta, et järgmisel päeval 
peaks juba midagi tegema. „Läksin kabinetti ja tegin plaani ning esitluse, 
mida peab Eesti tegema, et võita pandeemia. See valmis kiiresti, umbes 
tunniga. Presentatsioonid on minu ala, teen neid ruttu,“ kinnitab Popov. 

Tema joonistatud juhtimisskeemi puus olid koos nii kiirabi kui ka haig-
lad, samuti perearstid ja koroonatestimine. „Ma ei teadnud siis, et pere-
arstidele olid terviseamet ja sotsiaalministeerium juba oma mänedžerid 
määranud ning ka testimises oli juba kokku lepitud. Nii et need olid juba 
eraldi,“ tähendab ta.

Tunniga oli võimalik plaan teha muidugi vaid tänu varasematele koge-
mustele ja teadmistele. Popov on õppinud Major Incidents Medical Manage-
ment and Support (MIMMS) instruktoriks ja selle metoodika käsitleski 
meedikute käitumist suurõnnetuse ajal. Ta selgitab: „Ma ei pidanud jalg-
ratast leiutama, vaid võtsin ette MIMMS-i skeemi ja kirjutasin selle järgi 
slaidid valmis. Klassikalise skeemi, et mida sa teed, kuidas juhtimine on 
korraldatud, käsuliinid üles ehitatud, info liikumine määratud, ohutus 
tagatud jne. See käib väga lihtsalt, kui mustand on peas olemas.“
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Esimene tööpäev meditsiinijuhina.  
„Plaan on selline!“

Arkadi Popovi esimene päev meditsiinijuhina koitis 24. märtsil. Ta tõmbas 
selga oma tavalise tööriietuse: teksased ja pintsaku. Hommikul käis veel 
kiirabis valve üleandmisel ja kella üheksaks sõitis terviseametisse. „Näi-
tasin Merikesele oma presentatsiooni, et plaan on selline,“ räägib Popov. 
„Võtmeküsimus oli juhtimine ja käsuliinid. Number üks: tuleb tekitada 
meditsiinistaap, millele alluvad kõik haiglad ja kiirabid. Haiglad jaguneksid 
omakorda Lõuna ja Põhja meditsiinistaabi vahel. Samamoodi tuleks luua 
Põhja ja Lõuna kiirabistaap. Haiglad-kiirabid alluvad oma regiooni staabile, 
et tegevus oleks koordineeritud.“

Miks staapi üldse vaja on? Selleks, et lihtsustada ja kiirendada juh-
timist. Staapi tulevad kokku inimesed, kes tavaelus ei pruugi olla ühes 
struktuuris, et lahendada asja, mis puudutab kõiki. Koroonakriisi ajal oli 
kõigil ühine mure: COVID.

Popov meenutab: „Varasemad koosolekud, kus kogu Eesti meditsiin 
oli laua taga, olid rohkem informatiivsed: terviseamet rääkis, et nüüd on 
meil uus viiruse definitsioon või et otsustasime testida niimoodi jne. Konk-
reetset juhtimist enne ei olnud. Haiglatele öeldi, et tehke ise, mida peate 
vajalikuks ja eks me saame koos hakkama, me oleme ju kõik tublid. Minu 
plaan oli luua juhtimisstruktuur ülevalt alla. Et on keegi, kes otsustab, 
koordineerib ja viib osalised kokku. Nii et operatiivsel tasandil tegutseb 
neli staapi ning kõrgem tase on siis terviseameti meditsiinistaap.“

Merike Jürilole see plaan sobis – okei, läheb käiku! Järgnes tervise-
ameti kriisistaabi koosolek. „Ruum polnud kuigi suur, õudselt umbne. Staap 
oli seal tegutsenud ligi kaks kuud ja inimesed olid sellest juba väsinud. Laua 
ümber istus hulk rahvast, siis istusid paljud veel teises reas, kokku 25–30 
inimest. Kõik kordamööda rääkisid. Võimatu oli aru saada hierarhiast, kes 
mille eest vastutab,“ kirjeldab Popov.

Kella kümne paiku läks Jürilo koosolekult välja ja kutsus Popovi kaasa: 
„Lähme, valitsus tahab sind näha.“

Nad sõitsid terviseameti autoga Stenbocki maja poole. Varem oli Popov 
sattunud valitsuse hoonesse üsna harva, seoses sellega, et kiirabikeskus 
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turvas VIP-e meditsiiniliselt, kui toimusid kõrgel tase-
mel rahvusvahelised visiidid.

Pärast turvakontrolli läksid nad ruumi, kus istus 
ümber laua valitsuse kriisikomisjon. Kohal olid pea-
minister Jüri Ratas, kes oli kriisikomisjoni esimees ja 
eriolukorra juht, ning mitu ministrit, mõned komisjoni 
liikmed osalesid ka veebi teel. „Rääkisin uuesti plaani-
dest. Valitsusele see sobis, nad ütlesid, et okei,“ meenu-
tab Popov.

Kui jõuti tagasi terviseametisse, tuli kommuni-
katsioonitöötaja ja ütles, et Arkadi Popov peab kohe 

Uus juhtimis struktuur: 

Arkadi algatusel 

moodustati staabid, et 

korraldada haiglate ja 

kiirabi tööd.
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minema pressikonverentsile. „Okei. Mis, kus?“ Sotsiaalministeeriumis tut-
vustas ta taas oma plaani ja vastas ajakirjanike küsimustele. Kaamerate ees 
esinemine ei olnud tema jaoks midagi uut: „Olin hästi palju intervjuusid 
andnud, ma olen külmavereline selles mõttes.“

Kella kolme paiku järgnes Tallinna kiirabi koolituskeskuse saalis 
Retke 1 terviseameti korraldatud üleriigiline koosolek, kus Skype’i kaudu 
osalesid teised haiglad ja kiirabikeskused Võrust Narva ja Kuressaareni. 
Arkadi Popovi esitlus läks taas käiku, seekord kogu Eesti meedikute ees. 
„Tutvustasin neile plaani, mida me nüüd siis teisiti teeme. Keegi ei vaiel-
nud ja läks lahti. Põhimõtteliselt see oli väike revolutsioon. Varem ei olnud 
sellist võimu, mis nüüd järsku tekkis ja ütles, et kahjuks elame nüüd nii.“

Varem oli iga haiglajuht justkui omaette kuningas, kes allus nõuko-
gule, terviseametile ja sotsiaalministeeriumile ning haigekassalt sai raha. 
Järsku aga ilmus välja Popov kui meditsiinijuht. „Päris uus inimene ma ei 
olnud. Haiglajuhid tundsid mind enam-vähem, kiirabijuhid on muidugi 
kõik omavahel tuttavad. Tõenäoliselt mängis rolli ka see, et mu jutt pressi-
konverentsil oli enne juba uudistest läbi käinud,“ arutleb ta.

Järgnesid veel mõned koosolekud ja õhtul intervjuud ajakirjanikele. 
Niimoodi hilisõhtuni välja. Popov sedastab: „Esimene päev oli täiesti 
hullumeelne.“

Kui ta õhtul alles kella kümne-üheteistkümne vahel koju jõudis, oli 
abikaasa natukene ehmunud. „Ta küsis, mis toimub, kas nüüd hakkangi 
niimoodi käima,“ ütleb Popov naerdes. Hakkaski, järgmised poolteist 
kuud. „Edasi läks nii, et need päevad olid nagu üks päev. Aga vahel oli 
väga huvitav.“

Ahti Varblane:  
„Kriisis ei saa olla kaht võrdset juhti.“

Kui laigulises kaitseväevormis Ahti Varblane terviseametisse kohale jõudis, 
oli Arkadi Popovil juba seljataga esimene hullupöörane tööpäev meditsiini-
juhina. „Meile öeldi, et nüüd hakkate tandemina töötama,“ ütleb Popov, 
kellele oli Ahti Varblase tulek üllatus.
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Sama ala mehed tundsid teineteist juba ammusest ajast. Nad on mõle-
mad lõpetanud Tartu ülikooli erakorralise meditsiini residentuuri ja hil-
jem töötasid sel alal arstina pikki aastaid. Korduvalt osalesid nad samadel 
õppustel ja töötasid välja mitmesuguseid dokumente ning süsteeme, seal-
hulgas katastroofimeditsiini alal.

Kaitseväetaustaga kolonelleitnant Ahti Varblane on ametis Tartus 
kaitseväe akadeemias kui sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülemarst. 
Ent eriolukorra ajal andis kaitsevägi ta terviseameti käsutusse. „Kriisis ei 
saa olla kaht võrdset juhti. Peab olema üks juht, sest kui läheb vaidluseks, 
tuleb otsus langetada. Arkadi on hästi usin, ta oli ohje haaramas ning mina 
rahulikult nõustusin teda toetama,“ leiab Ahti Varblane, kellest sai häda-
olukorra meditsiinijuhi asetäitja. „Tagantjärele arvan, et see oli igati õige 
otsus. Mina olen kaitseväelane, aga see oli tsiviilkatastroof, väga õige on, 
et seda juhib tsiviilinimene.“

Ahti Varblane kuulus 2016. aastal tegutsenud töörühma, mis koostöös 
terviseametiga nuputas kiirabide ja haiglate jaoks välja kriisiaja tervishoiu-
korralduse kontseptsiooni. Tegijad pakkusidki välja hädaolukorra medit-
siinijuhi idee, mis ka seadustesse raiuti. „Mõttes oli meditsiiniohvitser, 
kes on nii-öelda ühe jalaga terviseametis ja teise jalaga haiglas või kiirabis 
ning aitab valmistuda kriisiks, näiteks korraldab õppusi. Kui inimene ei ole 
jalgupidi haiglas olnud, siis tema korraldused ei pruugi olla adekvaatsed,“ 
selgitab Varblane. „Elu näitas, et ta peaks teadma haiglakorraldust ja saama 
aru ka terviseameti toimimisest. Või et tal on kohe võimalik ligi pääseda 
terviseameti failidele. Ta on kahe erineva süsteemi ühenduslüli.“

Enne kriisi meditsiinijuhti ei määratud, seega tuli terviseameti süstee-
mide tundjad appi võtta seestpoolt. Niikuinii vajas Popov meditsiinistaapi 
rohkem abijõudu, kes vastutaks kiirabi eest, kes kirjavahetuse eest koostöö-
partneritega, kes aitaks dokumente ette valmistada ja neid niimoodi vor-
mistada, nagu terviseametis vaja. Neile anti appi terviseameti erakorralise 
meditsiini osakonna töötajad Karena Leiger ja Mariheleen Rostok. Neljakesi 
moodustasid nad meditsiinistaabi. Lisaks aitas kiirabidega tegeleda Kalev 
Pahla terviseametist, kelle töö see niikuinii iga päev oli. Arkadi Popovi ja 
Ahti Varblase hooleks jäid peamiselt haiglad. Kiirabidega tegelesid nad vaja-
duse järgi, aga et kõik sujus üldiselt hästi, polnud vaja palju sekkuda.
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Nelik hõivas terviseametis väikese saali, kus sai arvutipilti seinale näi-
data. „Saime selle okupeerida. Panime lihtsalt meditsiinistaabi sildi ukse 
peale, jäime sinna istuma ja hakkasime arutama, mida me edasi teeme,“ 
kirjeldab Popov. „Selles staabis käis meie elu poolteist kuud. Peaaegu kogu 
aeg samas ruumis, hommikul sinna ja õhtul üheksa-kümne ajal minema. 
Vahel oli vaja ka minna õhtul otse-eetrisse intervjuule.“

Eriolukorra ajal eelmisel kevadel töötasid kõik meditsiinistaabi liikmed 
terviseametis kohapeal, ka tavaolukorras hoopis Tartus tegutsev Ahti Varb-
lane. „Esimestel päevadel algas töö hommikul kella kaheksast ja kestis õhtul 
kümne-üheteistkümneni. Arkadi oli seal vahel poole ööni,“ mäletab Varb-
lane. „Infotulv ja infonälg eri tasanditel oli lihtsalt nii suur. Nagu ikka kriisis, 
leidus ka müra. Kui hakkad tegema uut tööd, siis teed tulemuseni jõudmiseks 
palju üleliigseid liigutusi, mida tagantjärele vaadates ei oleks vaja olnud.“

Ahti Varblane peab Arkadi Popovi eeliseks seda, et PERH-is algas staabi-
töö juba jaanuari lõpus, ta oli infektsiooni vältimisele ja isikukaitsevahendite 
vahetamisele ning haigete logistikale juba väga palju mõelnud ning tal oli 
ohtralt üksikasjalikke teadmisi. „Minul neid ilmselgelt ei olnud,“ märgib 
Varblane, kes peab oma põhipanuseks pigem seda, kuidas kriisistaabi tege-
vust võiks korraldada. „Arkadi kui kiirabiarsti otsused on palju vahetumad 
või kiiremad. Ma olen varem teinud staabitööd, olen Arkadile öelnud, et 
peame natuke tempot maha võtma. Ma saan aru küll, et ta tahab homme 
hommikuks õigeid vastuseid, aga inimesed peavad natuke aega saama.“

Samuti vajutas Varblane vahel pidurit, kui Popov tahtis kõik ise ära teha 
ja julgustas teda delegeerima. Näiteks kui hooldekodud vajasid nõu, kuidas 
koroonaajal käituda, siis pakkus Popov, et teeme Saaremaa hooldekodudele 
juhendid ise ära. Ahti Varblane leidis, et see võtaks liialt kaua aega. „Hoolde-
kodudele tõmbasime käima infektsioonikontrolli volinike süsteemi: tuli koo-
litada volinikke, kes omakorda koolitavad edasi hooldekodusid. Maatriks 
ei vasta kõigile küsimustele, keegi peab aitama seda lahendada,“ selgitab 
ta. „Näiteks et muidu olid küll kaitsekostüümid ning puhas ja must tsoon, 
aga toidukäru liikus lihtsalt ühest teise. Praegu võime öelda, et see ei ole 
tegelikult suur probleem, aga tollal me keegi seda ju ei teadnud.“

Alguses tuli ka ette, et paljud haiglad pöördusid otse meditsiinistaapi 
igasuguste küsimustega, näiteks millisesse haiglasse viia konkreetne 
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koroonahaige. Ahti Varblane siis ütles, et neid tuleks julgustada küsima 
seda ikkagi Põhja või Lõuna staabist. „Kevadel oli ju ootus, et kohe-kohe 
tuleb haigeid hästi palju ja siis oleks neid kõnesid sama tööstiili juures tul-
nud ju kümneid kordi rohkem. Me olime suhteliselt murdepunkti lähedal. 
Kui see kõnede ja kirjade tulv oleks veel sammu võrra edasi astunud, oleks 
jäänud väga palju tegemata,“ räägib Popov.

„Vahetult alluvaid üksusi ei saa olla väga palju, kümmekond on maksi-
mum, kui tahad neid tõesti juhtida. Sellepärast ongi seal vahel Põhja- ja 
Lõuna-Eesti meditsiinistaabid ehk PÕMS ja LÕMS ja kiirabistaabid. Neist 
saavad haiglad ja kiirabid juba osa vastuseid ning edasi meditsiinistaapi 
tulevad ainult need küsimused, mis puudutavad suuremat süsteemi. Staa-
bid langetavad oma tasandi otsused ning kui tekib probleem või läheb vaja 
lisaressurssi, siis nad lähevad üles,“ kirjeldab Ahti Varblane, mööndes, et 
päris lõpuni see nii ei õnnestunud.

Meditsiinistaabi koostada oli ka hulk dokumente, näiteks haiglate 
valmisolekutasemete plaan. Korraldusi ja plaane arutas meditsiinistaap 
läbi ka Põhja ja Lõuna staabiga. Aga ikka kiirkorras: et nüüd on teil 24 
tundi aega, vaadake üle ja andke tagasisidet, vajadusel teeme muudatusi ja 
läheb käiku. „Arkadi on ääretult suure töövõimega ja ka suur kirjamees,“ 
tunnustab Varblane.

Kas arstina on üldse võimalik saavutada suuremat võimu kui oli Arkadi 
Popovil hädaolukorra meditsiinijuhina? „Arstina vist ei saa,“ naerab Popov. 
„Tol kevadel oli see tõesti võim, kui produtseerisime haiglatele ja kiirabi-
dele korraldusi. Need korraldused lendasid meil välja nagu soojad pirukad. 
Päris põnev anarhistlik tegevus meditsiinistaabi poolt. Pärast tulen PERH-i 
ja Peep Talving viskab nalja: „Noh, Arkadi, jälle tegid meile korralduse!“ 
Normaalne!“

PERH-i doktor Vassili Novak leiab: „Meditsiin ei ole sõjavägi, me ei ole 
pagunimaailm. Seal on väga konkreetne: on kindral, kes vastutab, tema 
annab käsu, mis kuulub täitmisele, ja punkt. Meditsiin on kunst, siin ei käi 
asjad niimoodi mustvalgelt. Me peame suhtlema, mõtlema ja prognoosima 
ning tõestama, mille alusel me nõnda prognoosime. Arkadi otsused olid 
eelnevalt enam-vähem läbi arutatud ja konsensuseni jõutud või olid ise-
enesestmõistetavad. Seepärast need edukalt ja kiiresti ellu viidigi.“
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Üle võlli kiirabikutsed:  
patsient sõidab pasunasse,  
pool autot kaob jalge alt ja  
kunstsilm äratab kahtlust

„Töösse peab suhtuma nagu hobisse,“ teab Popov. Kiir-
abis ja reanimobiili peal töötades seisis ta vahel hommi-
kul duši all ja mõtles: „Issand, kui õnnelik ma olen, et 
saan sinna tööle minna!“

Arkadi Popov on edukalt elustanud sadu inimesi. 
Ent paraku alati ei õnnestu elu päästa. Mõned sellised 

Mis praegu toimub? 

Kiirabitöö on üllatusi täis! 

Tallinna kiirabis olid 1994. 

aastal ametis (vasakult) 

õde Irina Zinovjeva, 

sanitar Viktor Netšiportšik 

ning õed Arkadi Popov, 

Jelena Babak ja Ljubov 

Minitš. Tudeng Arkadi – 

kes sellal veel arstina 

töötada ei saanud, ainult 

õena – pendeldas toona 

ühtepuhku Tallinna ja 

Tartu vahet.
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juhtumid sööbivad valusalt mällu, viimse kui detailini. „Mõtled, kas 
võinuks midagi teha teisiti – aga ei ole võimalik,“ arutleb ta. „Kui vast-
sündinu või imik sureb, siis need on hirmsad lood. Kodus välkkiire 
sünnitus ja laps kukub vastu plaatpõrandat. Ümberringi on maas verd 
ja lootevett, kõik on libe, must ja traagiline. Totaalne hullumeelsus! 
Või kui kahe-kolmenädalane laps järsku ei hinga enam ja hirmul ema 
on sealsamas. Või kui elustan kolme-nelja-aastast last, kes neelas alla 
kivikese, mistõttu intubatsioonitoru edasi ei lähe. Sellisel juhul saab 
kaela teha augu ja sinna toru panna, et läbi selle ventileerida. Seda ma 
tegin, aga ikka ei lähe kopsudesse õhku, takistus on ees. Lükkad, lükkad, 
kuid õhk ei lähe sisse. Sa teed seda juba tund aega ja enne sind on bri-
gaad seda samuti tund aega teinud. Me saame aru, et kõik on kaotatud 
juba kaks tundi tagasi. Aga lapse ema, isa, vanaema ja vanaisa – nad 
seisavad juures ja vaatavad pealt. Mingil hetkel pead sa neile ütlema, 
et kõik, lõpetame.“

Ent kiirabiväljakutsetel tuleb ette ka üle võlli juhtumeid, üks 
kummalisem kui teine, mis annavad ohtralt ainest musta huumori 
sõpradele.

Dvigateli tehase pooleldi mahajäetud hoones jõi seltskond viina. Kiirabi-
brigaad kutsuti elustama murul lebavat vanameest. Paraku sel tulemust 
polnud. Meedikud kutsusid politsei, andsid surnu üle ja lahkusid. Mõni 
kuu hiljem kutsuti Popov uurija juurde.

„Kas käisite seal?“ küsis uurija, viidates Dvigateli tehasele.
„Jah, vist küll käisime, midagi mäletan, kuigi väga-väga halvasti,“ kos-

tis Arkadi, kes oli vahepeal veel lugematutel väljakutsetel käinud.
„Kas selga vaatasite?“
„Mis sellega valesti oli?“
Uurija näitas fotot: surnud inimene lamab, mööda selga jooksmas pik-

lik jälg, suur ja sinakas. „Nägite seda?“
„Ei, ei näinud. Me eespoolt vaatasime, masseerisime, ventileerisime.“
„Kas mingi kaigas oli selja all?“




