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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

märts 2019

Päästke väike Aaron!

ametnike, sotsiaaltöötajate, politsei
ülemvõimu ja vägivalla käest...
Avaldame Eha Metsalliku vapustava kirjutise Uue Maailmakorra pimedate sõdurite omavolist Märjamaa vallas.
Toimetus
Kus ometi on see õiglasem riik
KÕIGILE?
Riiklikel süsteemidel on võimu
veel-ema-rinda-saav laps, vanematelt ära võtta kuni pooleks aastaks!
Pärnu Maakohtu Rapla Kohtumajas
Tsiviilasi (number teada), kus Märjamaa Vallavalitsus taotleb kuueks
kuuks lapse eraldamist vanematest
ja õdedest-vendadest! Resolutsioon
nr 1: Võtta menetlusse Märjamaa
Vallavalitsuse taotlus vanemate
hooldusõiguse ajutiseks piiramiseks alaealise Aaroni vanuses 1
aasta, 2 kuud suhtes. Jne.
Seetõttu sunnitakse ema juba
pikaks ajaks rinnapiima andmisest
loobuma...
Olen Märjamaa valla ühes külas
elava perega tuttav palju aastaid.
Isaga mesinduse kaudu ja ema ja
lastega oma laste sõpruskonna
kaudu. Nende pere vanim tütar oli
14-aastasena minu kirjutatud ajaloolise suveetenduse „Vabaduse
metsa vaikuses” plakati ja sisuka
kava autor-maalija. Ta on ka näiteks rahvusvahelise Ilon Wiklandi
kunstipreemia II koha võitja jne,
Märjamaa Kunstide Kooli lõpetanud. Minu jaoks on kogu pere –
koos lastega oma rahuliku loomu,
avatuse, andekuse ja sõbralikkusega – näidis perekond. Vanim tütar
on nüüd juba 17a, teine laps 15a,
kolmas laps 10a ja väike tütar 5a.
Olen nende lastele ujumist õpetanud ning tunnen ka nende vanavanemaid – kõik nad on igati väärikad, töökad ja tublid inimesed. Ema
on supertoiduvalmistaja – küpsetab
isegi leiva kodus – olen tema toitu
korduvalt nautinud. Ja pole ka ime,
Ema ema, selle toreda pere vanaema, on oma pika elu kuni tänapäevani välja ühe väikelinna söökla
maitsva toidu valmistaja – peakokk.
Kuid just toitumise tõttu on neile saanud osaks äärmiselt agressiivne suhtumine Märjamaa
valla arsti poolt juba aastaid. Perearstil on nii vägev võim, et ta on
nüüd suutnud kaasata terve süsteemi, et see pere hävitada. Olukord on
läinud nii raskeks, et pere plaanib
oma kätega rajatud kauni kodu ma-

hajätmist. Isa on palkmajade valmistaja, ehitab neid 2–3 tk-i aastas.
Kodumaja on avar, puhas, külluslik. Pere kaalub sellest piirkonnast
kiusamise tõttu hoopis lahkumist
(võib-olla ka Eestist – inspektorite
riigist, nende ülemvõimu ja vägivalla eest).

Sundhospitaliseerimine
Kohtumäärus 31. jaanuarist 2019
oli viimane piisk karikasse. Kui
väikesele lapsele ei anta võimalust peale haiglas viibimist (loe:
piinamist) oma kodus kosumiseks.
Praegu taotlevad lähedased läbi
advokaadi Pärnu Maakohtu Rapla
Kohtumaja kaudu tsiviilasja (number teada) lõpetamist, et Aaronit
koos vapra emaga koju saada. Terve pere on rivist välja löödud – isa
ei saa elatist teenida – lapsed on
hirmul. Väike eelkooliealine tütar
hoiab hirmuga toad korras – ütles,
et äkki politsei tuleb, sest kaks korda on ju käinud. Isa vaatab päeval
üle õla – ega jälle ei tulda... ning
öösel jälgib tulede kuma.

Alustame algusest
Väikese Aaroni (praegu aasta ja
2 kuud vana) võttis isa kodus ise
vastu, kui ta siia maailma saabus.
Isegi minul oli õnn teda süles hoida
– Aaron on väga hoitud ja rõõmus
poiss – kõigi silmatera, normaalne
ponsupoiss nagu lapsed selles vanuses ikka.
Detsembris jäi Aaron haigeks
(kopsupõletikku) ning sattus emmega koos SA Tallinna Lastehaiglasse 23.11.18–17.12.18. Seal leiti,
et vitamiini B12 tase on madal ja
10,1 kg on liiga väike kaal 1,2-aastase haige lapse kohta. Sellepärast
paigaldati alaline sond ja hakati
andma Neocate Syneo (eritoidusegu), üks toidukord 150 ml, 7 korda
päevas, kokku 750 grammi päevas
ja B12 vitamiini. Viimasega mindi
liiale –, nagu arst ütles, et „head B12
vitamiini sai liiga palju“. Väikesel
Aaronil tekkisid pidevad värinad,
tõmblused, tugev jäsemete tremor.
Ema märkas arsti silmis siis ka hirmu – pidevalt võbisevat last nähes.
Nägin videot magavast ja pidevalt
värisevast ja tõmblevast lapsest...
Mis oli minu kui viie lapse ema ja
23 lapselapse vanaema jaoks võigas

vaatepilt! Kui enam kui ülepäeva
võetavate vereanalüüside tegemiseks jm alalisi kanüüle käsivarrele
ei saanud panna – pandi need jalgadele. Kuna kõik vere näitajad olid
korras – sooviti haiglas, võtta veel
üldnarkoosiga luuüdi proov, et mis
põhjusel Aaroni kaal kolme nädala
sundsöötmise tulemusel ei tõuse.
Mida ema palus, haigusest kosumise palvega, see edasi lükata! Määrati 16. jaanuar. Hilisem Tartu Kliinikumi läbivaatus ei pidanud seda
enam vajalikuks.
Ja see eritoidu segu, mida Aaron
kolm nädalat makku sai, olgugi et
sööb juba ammu ise, kergitas haiglast väljudes kaalu kolme nädalaga
ainult 0,580 kg – 10,68 kg-i peale.

SUUR KÜSIMUS!
Nimelt on Kanadas ja USA-s 17
lastehaiglat, kus seal viibinud väikelapsed, keda toideti Neocate
toiduseguga, haigestusid hüpofosfateemiasse. Hüpofosfateemia on
lapseeas väga ebaharilik ja lastearstid on jõudnud järeldusele, et midagi on toidusegu koostises läinud
valesti. Uuriti 51 hüpofosfateemiat
põdevat last, kellest enamikku toideti Neocate toiduseguga. Arstid
leidsid, et 94% „luumurdusid“ oli
tingitud mineraalipuudusest või
„rahhiidist“. Muide ka väike Aaron
hakkas öösiti higistama ja oli muutunud jõuetuks. Selline oli isa tähelepanek peale haiglat kodus. Neile
Ameerika lastele, kellele anti teine
toidusegu algas paranemine kiiresti. Uuringu läbiviijad soovitavad
aminohapetega toidusegu Neocate
Syneo kasutamise puhul väga hoolikalt lapsi jälgida. Antud uuringu
korjasid üles USA ravimi tagasikutsumise ja patsientide kaitse organisatsioonid. Juba 2009a oli esimene
tagasikutsumise laine. Rohkem infot nende kodulehel!! https://drugrecallattorneys.org
Ema sai haiglast välja tingimusel,
(tekst ametlikust SA TLH dokumendist), et jätkab kodus sondiga
toitmist ja vitamiinide andmist, n-ö
ordineeritud ravi (B12, foolhape, Dvitamiin, toitmine sondiga Neocate
Syneo), siis plaanitud lisauuringud
võimalike imendusmishäirete ja
vereloomehäirete avastamiseks ja
täpsustamiseks.
JÄTKUB LK 2

Langenud Vabadusvõitleja Päeva konverents toimub Tartu
Ülikooli peahoones 30. märtsil algusega kl 12.

KAJA KALLAS – E-IMELAPS, KES PÜRIB E-IMERIIGI PEAMINISTRIKS. E-IMEGA NÄPATI TEISELT PARTEILT VAJALIK VALIMISVÕIT.
SEAL OLLAKSE SILMINI SOLVUNUD. KAS SELLINE ON E-IMERIIGI
LÕPP VÕI LÕPU ALGUS?
Foto: Vikipeedia/en
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 22.- €,
pooleks aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

