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RESÜMEE
Väikelapse vaktsineerimise otsust kujundavad tegurid väikelaste emade näitel
Väikelaste vaktsineerimine on Eesti Vabariigis määrusena kehtestatud vabatahtlik korraldus,
mille eesmärgiks on ühiskonnas üldimmuunsusfooni (Fine jt 2011) säilitamine vaktsiinvälditavate nakkushaiguste leviku piiramiseks ja haigestumise ennetamiseks. Viimastel
kümnenditel on täheldatud nii Eestis kui Euroopas aga üha kasvavat trendi väikelaste
vaktsineerimisest keeldumise osas, tekitades sealjuures sotsiaalteadustes üha suurenevat huvi
lapsevanemate vaktsineerimisalase hoiaku, otsuse kujunemise ning seda mõjutavate tegurite
vastu.
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida vaktsineerimisalase otsuse kujunemist ja
seda mõjutavaid tegureid kuni 2,5aastaste laste emade seas Eestis. Valimisse on kaasatud 12
ema, kellest kuus olid intervjueerimise hetkeks oma lapse vaktsineerimiskava järgselt
vaktsineerinud ning kuus vähemalt ühest immuniseerimiskavas olevast vaktsiinist keeldunud.
Poolstruktureeritud intervjuude analüüsiks on kasutatud kvalitatiivse temaatilise analüüsi
meetodit ning teoreetilise raamistiku moodustavad Ulrich Beck’i riskiühiskonna, Anthony
Giddens’i
post-traditsionaalse
ühiskonna
kui
ka
meditsiinilise
teadmuse
sotsiaalkonstruktivistliku arusaama käsitlused.
Väikelaste vaktsineerimist hakkasid intervjueeritud teadvustama valikuna vaktsineerimisega
kaasnevatest ohtudest teadlikuks saades, mis ajendas nii vaktsineerimise kui ka alternatiivsete
meetmete kohta põhjalikumalt uurima. Seega vaadeldakse nii vaktsineerimist kui ka vaktsiinvälditavaid nakkushaiguseid intervjueeritud emade poolt ühiskonnas lapse tervist ohustavate
teguritena. Oma lapse vaktsineerituse kohta teadliku valiku tegemine seostub
intervjueeritutele autonoomsusega, ent ka suutlikkusega vastutada vaktsineerimisest ja
vaktsiin-välditavatest nakkushaigustest tuleneda võivate tüsistuste ilmnemise eest. Seetõttu
peetakse oluliseks võrdväärse suhte olemasolu meditsiinipersonaliga (st arstid,
ämmaemandad, medõed) ja võimalust avatud aruteluks vaktsineerimise poolt- ja
vastuargumentide osas. Vaktsineerimisalase otsuse kujunemisel kaalutud tegurite (nt
Internetist, raamatutest ja lähiringkonnalt pärinev poolt- ja vastuinfo; isiklikud kogemused
vaktsiinide, nakkushaiguste ja meditsiinipersonaliga; vaktsiinide ja nakkushaiguste ohuna
tajumine) mõju lõplikule otsusele erines nii erineva kui sarnase otsuse teinud emade vahel.
Seega võib täheldada emade otsuse kujunemisel olulist rolli individuaalsel refleksioonil
vaktsineerimisalase informatsiooni, lapse individuaalsuse, perekondliku elustiili ja ka
keskkondlike riskifaktorite (nt epidemioloogiline situatsioon) suhtes, et langetada oma lapse
vaktsineerituse kohta teadlik ning kõiki võimalusi kaalutlenud otsus.

Võtmesõnad: väikelaste emad, väikelaste vaktsineerimine, otsuse kujunemine, mõjutegurid,
risk, refleksiivsus
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ABSTRACT
Factors Influencing Decision Making on Childhood Vaccination Amongst Mothers of
Toddlers
In Estonia, childhood vaccination is a voluntary act regulated by the state. The aim of
childhood vaccination is the maintenance of herd immunity (Fine et al 2011) that enables to
prevent and control the spread of vaccine-preventable diseases. During the last decades,
however, a trend toward increasing rates of vaccine refusal has been noticed in Estonia as
well as in Europe. This, in turn, has provoked a growing interest in exploring parents’
attitudes about vaccination, decision-making and influencing factors in social sciences.
The aim of the current study is to explore the process of and factors influencing decision
making on childhood vaccination among mothers of toddlers under 2.5 years in Estonia. 12
mothers have been included in the study, of whom six have vaccinated their child according
to the immunization programme, and six have refused at least one of the vaccines in the
immunization programme. Qualitative thematic analysis is used to analyse the semistructured interviews conducted within the current study. Ulrich Beck’s risk society, Anthony
Giddens’ post-traditional society and social construction of medical knowledge have been
used as the theoretical framework for the analysis.
The participants first acknowledged childhood immunisation as a choice when they became
aware of the dangers related to vaccination, which encouraged them to investigate more
about vaccination and alternatives. Thus, both vaccination and vaccine-preventable diseases
are regarded as threatening aspects of child’s health. Making conscious choices about their
child’s vaccination gave the mothers a feeling of autonomy, but also of capacity to take
responsibility of their decision in case any complications from vaccinations or vaccinepreventable diseases should occur. An equal relationship with medical personnel (i.e. doctors,
midwives, medical nurses) was also considered important, as well as an opportunity for an
open discussion about the pros and cons of vaccination. The influence of different factors
(e.g. controversial information from the Internet, books and social network; personal
experiences with vaccines, vaccine-preventable diseases and medical personnel; estimating
the dangers of vaccines and of vaccine-preventable disease) on decision making differed
between mothers, regardless of whether they had allowed or refused to vaccinate their child.
Rather, the decision making process depended on mothers’ individual interpretation of the
considered factors. Thus, the importance of individual reflexion on the information about
vaccinations, child’s individuality, family’s life style and environmental risk factors (e.g.
epidemiological situation) has been noticed to be of great importance to mothers in order to
make a conscious and deliberated decision on their child’s vaccination.

Keywords: mothers of toddlers, childhood vaccination, decision-making, influencing factors,
risk, reflexivity
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EESSÕNA
Soovin avaldada sügavat lugupidamist ja siirast tänu oma juhendajale Liis Ojamäele, kelle
toetav suunamine, asjakohased nõuanded ning abivalmidus olid käesoleva bakalaureusetöö
valmimisel asendamatu väärtusega.
Siirad tänusõnad soovin öelda ka kõikidele intervjueeritud emadele, kelle vastutulelikkus
avada mulle oma koduuks ning avatus oma lapsega seonduvate kogemuste, arvamuste ja
vaadete üle arutlemisel andis käesolevale uurimusele väärtusliku ning mitmekülgse sisendi.
Soovin kõikidele emadele ja nende peredele muretut ja võimalusterohket tulevikku ning alati
saatvat naeru kõikides nende tegemistes.
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SISSEJUHATUS
Vaktsineerimist käsitletakse ühe olulisema saavutusena meditsiini ajaloos, millele
omistatakse paljude eluohtlike nakkushaiguste taandumist, kui mitte täielikku väljatõrjumist.
Laste riiklikul tasandil immuniseerimise üheks eesmärgiks on vaktsineerituse kõrge taseme
ehk üldimmuunsusfooni saavutamine. Üldimmuunsusfooni saavutamine võimaldab piirata
nakkushaiguste levikut, hoides nakkushaigust edasikandvate isikute osakaalu minimaalsel
kriitilisel tasemel (Fine jt 2011). Nõnda on võimalik kaitsta nakkushaigustele vastuvõtlikke
inimesi (st väikelapsed) nakkushaigustesse haigestumise tagajärjel esineda võivate tõsiste
tüsistuste eest, vähendades nakkushaigustest tulenevat suremust. Just vaktsineerimise
laiaulatuslike kasutegurite tõttu peetakse korrapärast ühiskondlikul tasandil väikelaste
vaktsineerimist oluliseks üldise bioturvalisuse kui ka väikelaste endi nakkushaigustega
kaasnevate tagajärgede eest kaitsmise meetmeks.
Vaatamata vaktsineerimise võrdlemisi prestiižele mainele on viimase kümnendiku jooksul
tõusnud üha aktiivsemalt päevakorrale vaktsineerimise ja selle riikliku regulatsiooni
vastuolulisus. Seda nii väikelaste immuniseerimise vajalikkuse kui ka ohutuse osas. Eesti
Vabariigis on väikelapse vaktsineerimine vabatahtlik ning selle üle otsustab lapsevanem või
lapse seaduslik esindaja. Seetõttu on vaktsineerituse langeva trendiga seostatud ennekõike
lapsevanemate seas enam kinnituvat negatiivset ja umbuslikku hoiakut vaktsineerimise
suhtes, ajendades rohkem tähelepanu pöörama vaktsineerimise suhtes skeptilise hoiaku
kujunemise protsessile ja ajendi(te)le. Kuigi lapse vaktsineerimine on iga lapsevanema
individuaalne otsus, mõjutab iga otsus teataval määral ka ühiskonna epidemioloogilist
olukorda tervikuna. Seega on lapse individuaalse turvalisuse tagamiseks tehtav otsus seotud
ühiskondliku turvalisusega (iseasi, kas turvalisust ohustades või tagades), muutes ühe isiku
individuaalse huvi teataval määral ka ühiskonna huviks.
Ometi tuleb siinkohal meeles pidada, et vaktsiini puhul on tegu ravimiga, millega kaasneb
alati oht kõrvaltoimete tekkeks. Teisisõnu on vaktsineerimisalase otsuse tegemine alati mingil
määral riskivõtmine, kuna kunagi ei või ette teada, ka valdkonna eksperdina, kuidas lapse
organism vaktsiinile reageerib. Kuigi riskitegurina on võimalik siinpuhul täheldada kahte
aspekti, vaktsiin ja vaktsiin-välditav nakkushaigus, siis lisab vaktsineerimisalase otsuse
kujunemisele komplekssust asjaolu, et mõlemale subjektile omistatavad riskid põhinevad
paljuski tõenäosusel kui mitte spekulatsioonil. See aga ei tähendaks, et vaktsineerimisalast
otsust tegevad lapsevanemad ei tajuks spekulatsioonides mainitud ohtusid reaalsete või
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vähemasti potentsiaalsetena. Siinkohal võib aga täheldada juba esimest aspekti, mis seostab
nii vaktsiini kui ka vaktsiin-välditavat nakkushaigust – mõlemad kujutavad endast lapse
heaolule potentsiaalset ohtu, hõlmates nii riski, teadmatust kui ka ebakindluse keskel
vastusrikka otsuse langetamist.
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida väikelaste emade näitel, kuidas on
kujunenud nende Eesti riikliku immuniseerimiskava järgi lapse vaktsineerimise poolt või
vastu otsus. Tähelepanu soovin ma pöörata just intervjueeritud emade endi poolt esile toodud
teguritele, mida hinnatakse lõpliku otsuse kujunemisele mõju avaldanuteks, ning vaadelda,
kuidas suhestatakse oma lapse (mitte)vaktsineerimist riski, vastutuse ja usalduse temaatikaga.
Bakalaureusetöö põhineb kvalitatiivsetel meetoditel ning valimisse on kaasatud võrdselt nii
vaktsineerimise poolt kui ka vastu otsustanud väikelaste emad. Tulenevalt sellest on antud
uurimistöö näitel võimalik vaadelda vaktsineerimisalase otsuse kujunemisel arvestatavaid ja
mõju avaldavaid tegureid, ent ka emade hinnangut nende mõjule oma vaktsineerimisalase
otsuse kujunemisel. Ennekõike on uurimuse põhirõhk erinevate esile kerkinud tegurite ja
arvamuste konteksti mõistmisel, vältides intervjueeritud emade otsusele hinnangu andmist.
Selleks olen valinud andmeanalüüsiks temaatilise analüüsi meetodi, mis võimaldab leida
intervjuudes esile tõusvaid aspekte, mida täheldati otsust kujundavate teguritena. Nõnda
võimaldavad antud uurimustöö tulemused paremini mõista väikelaste vaktsineerimise
protsessi

dünaamikat,

juhtides

tähelepanu

aspektidele,

mida

arvestatakse

nii

vaktsineerimisega nõustuva kui sellest keelduva otsuse tegemisel, ning aspektide mõjule
emade otsuse kujundamisel.
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1. TEOREETILINE PERSPEKTIIV
1.1. Refleksiivne modernsus ja riskiühiskond
Vaktsineerimisalase otsuse tegemise komplekssuse hoomamiseks tasub esmalt suunata pilk
tänapäeva ühiskonnale ehk kontekstile, mille keskel lapsevanemad (antud uurimustöö
kontekstis väikelaste emad) oma valikuid teevad. Kaasaja ühed tunnustatumad sotsioloogid
Anthony Giddens ja Ulrich Beck on vaadelnud 21. sajandit nii post-traditsionaalse, postmodernsuse, refleksiivse modernsuse kui ka riskiühiskonna võtmes. Neid käsitlusi
ühendavaks asjaoluks võib nimetada tõdemust, et ühiskondliku arengu käigus on ühiskonnas
eksisteerivad riskid saanud uue mõõtme (kas siis tulemuse või kõrvalproduktina) – riskidest
on saanud globaalsed ja universaalsed megariskid, mis ei tunnista geograafilisi ega ka
sotsiaalseid piire; maailma eri osades paiknevad agendid on üha tugevamas vastastikuses
sõltuvuses, kus ühe indiviidi pealtnäha marginaalsed igapäevased toimingud võivad
põhjustada globaalse ulatusega tagajärgi (Giddens 1994: 57).
Just inimeste ja teiste ühiskondlike tegurite omavaheline interaktiivsus ja refleksiivsus andsid
sisendi laiemahaardelisema, ent ka täpsema, postmodernse ühiskonna käsitluse arendamisele
sotsiaalteadustes, kulmineerudes mõistega “refleksiivne modernsus”. Refleksiivne modernsus
on protsesside kooslus, mis on välja kasvanud hilismodernse ebakindluse ajastul, kus pidev
võimalike globaalsete ja piirkondlike riskide ning ohtude esinemisvõimalus muudab
teaduslike ja poliitiliste institutsioonide uuendamise hädavajalikuks (Rosa, McCright ja
Ortwin 2013: 79).
Refleksiivne modernsus käsitleb endas nelja sotsiaalset protsessi (Ibid: 70):
1) Negatiivsete kõrvalnähtude domineerimine. Moderniseerumise kasutegurid on
õõnestatud negatiivsete kõrvalnähtude kogemise, ressursside ebaühtlase jaotuse, eluga
rahulolu küllastumise ja ettenägematute riskide poolt.
2) Elustiilide ja sotsiaalsete karjääride individualiseerumine. Elukutsete ja -stiilide lai
valik ühiskonnas on ühest küljest andnud indiviididele küll suure valikuvõimaluse, ent
samas nõrgestanud kollektiivset identiteeti, sotsiaalset orientatsiooni ja ontoloogilist
turvalisust olukordades, mil ollakse vastakuti moraalsete või käitumuslike
konfliktidega.
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3) Teadmusvaldkondade ja väärtuste mitmekesisus. Modernseid ühiskondi iseloomustab
sisemine vastuolu teadmuste, moraalikoodeksite ja käitumuslike orientiiride vahel.
4) Üldiste suuniste ja eesmärkide puudumine. Kollektiivseid tegevusi tõlgendatakse ja
süüdistatakse poliitiliste suunitluste omamises, mis on vastuolus indiviidide
uskumuste, väärtuste või veendumustega.
Refleksiivses modernsuses puuduvad seega kindlad objektiivsed normid, mille järgi indiviid
saaks, kas tahtlikult või tahtmatult, toimida. Varasemalt traditsionaalsete sotsiaalsete
struktuuride ja identiteetide (nt klassistruktuur, klassi- ja soorollid) nõrgenemise tulemusel on
inimesed 21. sajandil oma isikliku elu (sh keskkond ja sotsiaalne võrgustik) kujundamisel
individuaalsemad, aktiivsemad ja ka refleksiivsemad. Seeläbi loob ja kujundab iga
ühiskonnaliige endale oma elustiilist ja eelistustest lähtuvalt nii-öelda isikliku sotsiaalse
identiteedi,

mis

pakub

mitmekesises

ning

varjatud

riskidest

tulvil

ühiskonnas

orienteerumiseks teatava individuaalse lähtepunkti (Beck, Bonss ja Lau 2003: 24).
Sealjuures on (väidetavalt) hüvesid tootvad jõud jäänud moderniseerumisprotsesside
refleksiivsuses niinimetatud kaastoodetavate riskide varju, mida saab varajases staadiumis
äärmisel juhul legitimeerida “varjatud kõrvalnähtudena”, kusjuures konflikt ühiskonnas ei
seisne enam hüvede, vaid just tagajärgede (eba)õiglases jaotuses (Beck 1994: 6). Beck
(1986/2005: 15) nendib, et mida enam ühiskonnas riskidest teadlikumaks saadakse ja neid
täheldama hakatakse (st indiviidide intensiivistuv refleksiivsus), seda enam omandavad riskid
poliitilistes ja sotsiaalsetes debattides uue ja keskse tähenduse. Seda protsessi võimendab ka
riskide uus globaalne dünaamilisus, sidusus ja esinevus. Nõnda on Beck nimetanud 21.
sajandit ka riskiühiskonnaks, kus indiviidid on oma ühiskondlikust positsioonist, rollist ja ka
keskkonnas eksisteerivatest, ent silmale tihtipeale nähtamatutest, ohtudest teadlikumad.
Riskiühiskond on teisisõnu katastroofiühiskond, kus “[e]rakorralisest seisukorrast võib saada
normaalne seisukord” (Ibid: 83), nõudes indiviididelt aktiivsemat minapildi loomet.
Elutingimuste

ja

–keskkonna

arenguga

võib

ühiskonnas

kaasneda

ka

riskide

ümberdefineerimine, millest tulenevalt hakkavad esile tõusma uued või varem tahaplaanile
jäänud riskid. Kas või väikelaste vaktsineerimise temaatika puhul on viimaste aastate jooksul
tõusnud aina teravamalt päevakorrale vaktsineerimisega kaasnevad ohud, avaldudes üha
aktiivsema vaktsineerimisvastaste isikute või kollektiivide tegevusega. Samaaegselt vaktsiinvälditavate nakkushaiguste leviku taandumisega on viimaste aastate jooksul kasvanud Eestis
vaktsineerimisest keeldunud lapsevanemate osakaal, mille tulemusel on vaktsineeritusega
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hõlmatuse tase Eestis 2aastaste laste seas viimase kümne aasta madalaim. Seesugust arengut,
kus ühe, varemalt riskantsena tõlgendatud, nähtuse taandudes tõusevad sama nähtuse
vastasleerist esile uued probleemid, nimetab Beck moderniseerumise iseenda probleemiks
saamiseks ehk “paksu kõhu probleemiks” (Ibid: 21). Täpsemalt argumenteerib Beck, et
elutingimuste paranedes hakatakse üha enam tähelepanu pöörama moderniseerumisprotsessi
“varjatud kõrvalnähtudele”, mille esinemine oli varem sama protsessi kasutegurite kaalukuse
tõttu justkui õigustatud või hinnatud proportsionaalselt marginaalsemaks (Ibid.: 15).
Ühiskonda ei õhuta seega refleksiivsusele mitte ainult pidevalt uuenev infotulv, vaid
nähtamatuks jäävad ja vahest ka tahtmatult tekitatud ohtudena käsitletavad aspektid, mis
jäävad tunnustamata riskide hämaralasse ning baseeruvad paljuski just usul, mitte niivõrd
isiklikul kogemusel (Ibid.: 76). Kõrvalnähtudest saab teisisõnu sotsiaalsete muudatuste ja
arengute mootor (Beck 1994: 181). Üha laiemapõhisem teadlikkus (sh kättesaadavam ja
pidevalt juurdetekkiv info) olemasolevatest, võimalikest ja uutest universaalsetest (sh
nähtamatutest) riskidest on põhjustanud teatava muutuse ka inimeste kui ühiskonna agentide
toimimistes, suhete loomises, individuaalsetes valikutes ning üldsuse tajumises. Seega ei ole
moderniseerumise käigus muutunud mitte ainult ühiskond ise, vaid ka inimeste endi suhe
ebakindlusest ja ohtudest pulbitseva ümbritsevaga, mis koondab endas laia valikut erinevatest
globaalsetest, isiklikest ja samaaegselt justkui vastuolulistest riskidest.

1.2. Ekspertiis ja usaldus valikute tegemisel
Valiku tegemine post-traditsionaalses ühiskonnas, kus kõik teadmised on kehtivad ja
korrigeeritavad, hõlmab endas enamat kui lihtsalt informatsiooni ja võimaluste mehaanilist
kaalumist ja võrdlemist. Moderniseerumise, eelkõige just refleksiivse moderniseerumise,
arenedes laob ühiskond vundamendi uuele iseseisvamale post-traditsionaalsele etapile, kus
varemalt fundamentaalselt paika pandud traditsioon kaotab oma legitiimsuse ning asendub
kahtlusele

avatud

ekspertiisiga.

Ekspertiisi

omapära

seisneb

siinpuhul

teadmiste

korrigeeritavuses (mida Giddens nimetab ka metoodiliseks skeptilisuseks) ning selles, et
usaldust abstraktsete süsteemide (sh ekspertiisi) vastu ei ole võimalik luua ainuüksi
esoteerilise teadmise baasilt, kuna info ja teadmised on avalik ja kõigile kättesaadav hüve.
Üks olulisemaid omapärasid seisneb aga ekspertiisi interaktiivsusel üha kasvava
institutsioonilise refleksiivsusega, panustades seesuguse olukorra tekkesse, kus uued ja vanad
teadmised ning oskused on pidevas ümber- ja taasloomes. (Giddens 1994: 84-85)
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Abstraktsete süsteemide puhul on tegu nii-öelda puuduvate ehk abstraktsete teistega, kellega
ei olda kunagi otseses kontaktis, ent kelle tegevused mõjutavad otseselt indiviidide
elukorraldust. Sealjuures on osa abstraktsete süsteemide tüüpe saanud nõnda tugevalt
inimeste igapäevaelu osaks, et nende eksisteerimine ja püsivus näib kõigutamatuna. Giddens
argumenteerib, et kogu niinimetatud modernne institutsiooniline aparatuur põhineb
võrdlemisi ebakindlal usaldusmehhanismil. Abstraktsete süsteemide püsimine baseerub vaid
inimeste üldistatud usaldusel, olles tegelikult ka väiksemastki usalduse kõikumisest
ohustatud. (Ibid.: 89-90)
Nii Beck (1994: 11) kui ka Giddens (1994: 86-87) täheldavad hilismodernses ühiskonnas
ekspertiisi demonopoliseeritust, kus ühegi eksperdi teadmiste ainuõigsus enam ei kehti, vaid
on omavahel pidevas üksteist õõnestavas ja ümberlükkavas konfliktis. Seda mitte ainult teiste
sama valdkonna ekspertide, vaid ka ametlikult mitte-ekspertideks peetavate isikute poolt (nt
antud uurimustöös väikelaste emad). Ühest küljest võib seesugust ekspertiisi mitmekülgsust
ja pluralismi vaadelda positiivse nähtusena, kuna ühe ekspertiisi domineerimine oleks
ängistav ja ka valdkonna arengut pärssiv. Samas tekitab võimaluste ja ohustavate tegurite
mitmekülgsus mittespetsialistide seas ebamäärase olukorra, kus indiviid ei ole suuteline
vahetult ähvardavaid ohte adekvaatselt hindama ning muutub teadmistesuveräänsuse
kaotamise tulemusel iseenda ohustatuse hindamise osas ebapädevaks (Beck 1986/2005: 5657). Olukorra muudab veelgi keerulisemaks ekspertiiside endi mitmekülgsus ja omavaheliste
arvamuste lahknevused. Kogu ekspertiisi- ja infotulva keskel tuleb mitteeksperdil valida
ekspertide seast oma piiratud teadmiste põhjal nii-öelda sobivaim variant, kuna puudub
võimalus pöörduda mõne “super-eksperdi” poole – nõnda hõlmab mõne riskantse otsuse
langetamiseks konsulteeritud ekspertide usaldamine endas omakorda riski, et näiliselt
sobivaima eksperdi hinnang osutub siiski vääraks (Giddens 1994: 87-88).
Giddens argumenteerib, et ekspertide staatust ja usaldusväärsust õõnestab posttraditsionaalses ühiskonnas eelkõige see, et nende staatus ja positsioon ei ole ühiskonnas
enam stabiilsed ning oma eriala omandamise poolt garanteeritud. Mõneti võib seda tingida ka
demokraatlik ühiskonnakorraldus, kus teoorias on tänapäeval kõigil võrdväärne võimalus
omandada mõni eriala või omada juurdepääsu erialasele infole. “Ekspertide poolt omatavad
oskused või teadmised on esoteerilised vaid sinnamaani, kuniks nad väljendavad oma
pühendumust oma eriala valdamisele; indiviid, kes konsulteerib eksperdiga, oleks võinud
istuda selle isiku kohal, kui ta oleks keskendunud samale õppimisprotsessile” (Ibid.: 89).
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Seega eristab eksperti ja mitte-eksperti vaid õpitav oskus informatsiooni analüüsida, mis ei
taga ilmtingimata oskuste rakendamise eksimatust – alati on ruumi eksimusele ja
niinimetatud õnnele selles osas, kuidas ekspert erialaseid teadmisi tõlgendab ja mis tulemus
nende teadmiste rakendamisel sel konkreetsel ajahetkel saavutatakse (Giddens 1997: 86).
Sotsioloog Sarah Nettleton (2013: 32) täheldab, et meditsiinis on postmodernismi raames
lagunenud teadmiste hierarhia ning nõrgenenud ka eksperdi staatus. Selle tulemusel
hinnatakse eksperdi ehk arsti ja mitteeksperdi ehk patsiendi teadmiseid ja tegevusi
võrdväärselt, nagu ka eri allikatest (st ametlikest ja mitteametlikest) pärinevat infot.
Just kahtlust ja kahtlemist võib nimetada uue modernsuse standarditeks, tulenedes nii üldisest
ettevaatlikkusest kui ka kõikide faktide ümberlükatavusest (Beck 1994: 33). Kriitiline ja
skeptiline hoiak tuleneb Beck’i (1986/2005: 62) sõnul teaduslik-tehnilise ratsionaalsuse
suutmatusest tulla toime üha enam domineerivate ja ilmsete riskide ning ohtudega (olgu siis
poliitilisel või teaduslikul viisil). Seda tingib ka tõsiasi, et kaasnevate ohtude ulatust pole
võimalik ühegi vahendiga mõõta ega prognoosida, kuna paljud ohud on nii-öelda nähtamatud
ja koheselt tunnetamatud. Tõdedes, et ka kõige pädevamate ekspertide kompetents on
ümberlükatav, tuleb post-traditsionaalses ühiskonnas orienteeruvatel isikutel otsustada, kas ja
mil määral nad usaldavad abstraktseid süsteeme, mille usaldusväärsus võib kaotada hetkega
aluse (Giddens 1994: 89). Usaldus abstraktsete süsteemide vastu ei pruugi olla alati
teadvustatud valik, vaid seotud oludega kohanemisega. Aktiivne kaasatus ühiskonnaellu
ajendab indiviidi aga oma sotsiaalset reaalsust (sh autonoomsust) interaktiivselt ja
refleksiivselt ise looma, selle asemel et olemasolevaid abstraktseid süsteeme läbimõtlematult
ja pimesi usaldada.
Usalduse ning riskeerimisega kaasnev ebakindlus toob esile riski ja ohu omavahelise tiheda
läbipõimituse – millegagi riskeeriv isik seisab vastakuti soovitud tulemuse saavutamist
takistada võiva ohuga. Seda küll juhul, kui ollakse olemasolevatest riskidest ja ohtudest
teadlik. Ent ka kahe nii-öelda teadlikult kalkuleeritud riski võtva isiku vahel võib olla suur
erinevus selles osas, mida tõlgendatakse riskantseks ja mida mitte, mida usaldatakse antud
kontekstis ja mida mitte. Ühe isiku jaoks väga konkreetselt eristuv “ohu” ja “ohutuse”
mõistete vaheline piirjoon võib teise jaoks mitte kehtida (Giddens 1997: 34-35) – näiteks
vaktsineerimise suhtes skeptilise isiku jaoks võib vaktsineerimine olla väga riskantne
tegevus, arvestades kõiksugu toksilisi aineid, mida vaktsiin võib väidetavalt sisaldada, samas
kui teise isiku jaoks on vaktsiiniga kaasneda võivad kõrvaltoimed vaktsiin-välditavate
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nakkushaiguste poolse kahjuga võrreldes marginaalsed. Seetõttu on subjektiivsusel, ent ka
usaldusel, oluline roll riskide defineerimisel, hindamisel ja sellest lähtuvalt ka toimingute
teostamisel.

1.3. Meditsiinilise teadmuse sotsiaalkonstruktivistlik arusaam
Modernsuse arengu ja ühiskondliku refleksiivsusega sarnases võtmes on 20. sajandi teisest
poolest tõusnud meditsiinisotsioloogias üha teravamalt kõnealuseks meditsiinilise teadmuse
nii-öelda sotsiaalne konstrueerimine. Konstruktivistlik vaatepunkt keskendub eelkõige
meditsiinilise teadmuse problemaatilisele olemusele, rõhutades reaalsuse mõneti tehislikku
problematiseerimist, “meditsiiniliste faktide” sotsiaalset loomet ning ühiskonna probleemsete
ja (veel) mitteprobleemsete aspektide “medikaliseerimist” (ing k medicalization). Teisisõnu
toimub meditsiiniliste teadmiste ja faktide konstrueerimine ka mehaaniliselt, nõnda et esmalt
leitakse kindel problemaatiliselt tõlgendatav eluline aspekt (nt kurb meel), millele
omistatakse meditsiiniline tähendus (nt depressioon) ja seejärel luuakse konstrueeritud
probleemile ka meditsiiniline lahendus (nt raviskeem). Sealjuures on meditsiinilise teadmuse
loomel oluline osa ka sotsiaalsel ja kultuurilisel kontekstil, mis määrab paljuski loodud
haiguse ehk meditsiinilise probleemi tõlgenduse. (Nettleton 2013: 17; Olafsdottir 2013: 5051)
Samas ei pruugita nii-öelda sotsiaalselt konstrueerida mitte ainult uusi meditsiinilisi teadmisi
inimese anatoomia ja füsioloogia piires, vaid ka sotsiaalset konteksti laiemalt arvestades (sh
mitteformaalset ühiskonnas levivat infot ja arvamust, nagu uskumused, tavad ja
tõekspidamised), luues teatava meditsiinilise pluralismi. Meditsiinilise teadmuse sotsiaalsel
loomel on ka ajaline dimensioon, kus haiguse ja ravi negatiivsete tagajärgede hindamisel
arvestatakse üha enam just nende hilisemat avaldumist ning mõju pikaajalisust (Hinote ja
Wasserman 2013: 224). Nii nagu moderniseerumise käigus on muutunud ja hägustunud
paljude valdkondade suhetestruktuurid, on see toimunud ka meditsiinis, kus üha enam on
raskusi eristada eri ekspertiiside (ametlik vs mitteametlik ekspert) või tõlgenduste
(tõenduspõhine vs alternatiivmeditsiin) valiidsust ja domineerivust.
Haiguse, tervise ja ravi definitsioonid on alati olnud muutuses seoses uue täpsema info
pealetulekuga inimese keha, haiguse spetsiifika ja ravi vastavuse osas. Tänapäeva infoajastul
on uue info tulv ja mitmekülgsus kas või eelmise sajandiga võrreldes tunduvalt intensiivsem,
luues nõnda olukorra, kus tervis, haigus ja ravi on pidevas nii-öelda uue fakti poolt
ümberlükkamise ohus. Tervise käsitlemiseks refleksiivse modernsuse kontekstis on tarvis
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arvestada kausaalsuse uut mittelineaarset kontseptsiooni – kõrvalnähtude esinemise
tõenäosuse hindamisel on üha suurem roll sotsiaalsetel, kultuurilistel ja psühholoogilistel
aspektidel, mis jäävad tihtipeale lineaarse kausaalsuse arvutusvalemitest välja. Ennekõike on
see aktuaalne nakkushaiguste puhul, kus kausaalne suhe haiguse tekitaja ja haiguse
avaldumise vahel on hägune, mistõttu klassifitseeritakse ohuallikatena üha enam ka
sotsiaalsed protsesse endeid. Nakkushaiguste puhul lisab kakspidisust ka asjaolu, et mitmetel
juhtudel on just resistentsemate haigusvormide teket omistatud just meditsiinilisele
vahelesekkumisele (nt ravimresistentne tuberkuloos) (Ibid: 227-228).
Valdkondlik ekspertiis on refleksiivsuse ja infoallikate mitmekesistumise tulemusel kaotanud
nii ühiskonna- kui ka meditsiiniteadustes oma varemalt justkui fikseeritud domineeriva
positsiooni. Informatsiooni ja teadmiste üha laiem kättesaadavus, ent ka “meditsiinilise fakti”
mõiste laienemine (st haiguste tekkepõhjuste, sümptomite ja ravi määramisel arvestatakse
üha enam psühhosotsiaalsete aspektidega) on loonud refleksiivsema ja kahtlevama tarbija,
kelleks antud temaatika kontekstis on patsient. Refleksiivses infoküllases ühiskonnas
nõuavad patsiendid üha enam oma haigusloo defineerimisel ja lahendamisel võrdväärset
sõnaõigust ja osalust kui niinimetatud traditsionaalselt autoriteetne meditsiin seda seni on
võimaldanud. Osaliselt just seetõttu on patsientide ja praktikute seas hakanud poolehoidu
võitma alternatiivne meditsiin, mis käsitleb tervist lääne tõenduspõhise meditsiiniga võrreldes
holistlikumalt (st arvestab kontseptuaalselt nii keha kui ka vaimu tasandi nähtustega).
Holistlik käsitlus meditsiinis võimaldab patsiendil olla oma haigusloo koostamisel kaasatud
mitte ainult sümptomitest informeerija, vaid ka nendealase eksperdina. (Cant ja Sharma 2004:
223-224)
Sotsiaalkonstruktivistlik arusaam meditsiinilisest teadmusest eitab niinimetatud ühe tõe
olemasolu, väites, et kõik teadmiste liigid (k.a. tõenduspõhine “objektiivne” teadus ja isiklik
“subjektiivne” kogemus) on kehtivad. Tulenevalt just informatsiooni kaalukuse hierarhia
lagunemisest (või vähemalt nõrgenemisest), võib hierarhilisi ümberkorraldusi märgata ka
arsti–patsiendi ehk eksperdi–mitteeksperdi suhetes (Nettleton 2013: 32). Niisamuti võib laste
vaktsineerimise temaatika juures täheldada üha süvenevat konflikti ekspertiisi hierarhia
suhtes. Lapsevanemad vaatlevad end oma lapse suhtes eksperdina, võttes konkreetse
haigestumisjuhtumi puhul arvesse mitte ainult tõenduspõhise meditsiini lineaarset
haigustekitaja-haigus kausaalset suhet, vaid ka laiema konteksti tõlgendusi (nt elukoht,
eluviis ja -stiil, toitumine, vaimne tervis ja heaolu, lapse individuaalsus ja iseärasused).
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Teisisõnu on lapsevanemal oma lapse haigusjuhtumi meditsiinilise pildi konstrueerimisel
juurdepääs teadmistele ja kogemustele, millele näiteks arst ilma lapsevanema kaasamiseta
ligipääsu ei oma. Seega on sotsiaalkonstruktivistlik arusaam meditsiinilisest teadmusest
õõnestanud varemalt domineerinud autoriteetide (st arsti) võimu defineerida ise passiivsete
subjektide (st patsiendi ehk lapse) eest “meditsiinilisi fakte”, nagu näiteks, mis on nende
haigus, tervis, (ennetus)ravi jpm. Vaktsineerimise osas lisab sotsiaalkonstruktivistlik arusaam
õli tulle ka tõsiasjaga, et kas või seniste nakkushaiguste ja nende profülaktika definitsioonide
juurde kuuluvad mitmed kalkuleerimatud ohud (nt vaktsiinide pikaajalised kõrvaltoimed) ja
küsitavused, millele ei saa ükski ekspertiis anda kindlat kinnitavat ega välistavat vastust.
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2. UURIMUSE KONTEKST
2.1. Laste vaktsineerimise olukord Eestis
Vaktsineerimist

peetakse

üheks

kulutõhusamaks

ja

efektiivsemaks

viisiks

laste

nakkushaigustesse haigestumise, tõsiste tervisehäirete tekkimise ja suremuse ennetamiseks,
ning vaktsiin-välditavate nakkushaiguste väljatõrjumiseks (WHO 2003). 1974. aasta mais
toimunud 27. Maailma Terviseassambleel anti initsiatiiv immuniseerimise laiendatud
programmile, et tagada riiklike vaktsineerimisprogrammide abil kõikidele lastele võrdne
juurdepääs vaktsiinile. Selleks on paljudes riikides sätestatud riiklik immuniseerimise
korraldus, mille alusel vaktsineeritakse korrapäraselt väikelapsi riigi epidemioloogilisest
situatsioonist lähtuvalt valitud vaktsiin-välditavate nakkushaiguste vastu. Riiklikusse
immuniseerimisprogrammi kuuluvad vaktsineerimised on enamasti rahastatud ja korraldatud
(st vaktsiinide hankimine, säilitamine, transportimine ja järelvalve) riigi poolt.
Eesti riiklik immuniseerimiskava on kehtestatud määrusena „Nakkushaiguste ennetamise ja
tõrje seaduse“ § 10 lõike 3 alusel, hõlmates immuniseerimist tuberkuloosi, B-viirushepatiidi,
mumpsi, läkaköha, difteeria, poliomüeliidi (lastehalvatus), teetanuse, leetrite, punetiste ja
Haemophilus influenzae b-tüübi (Hib) vastu (Lisa 1). Riiklik immuniseerimiskava sätestab ka
vaktsineerimise ajakava: esimene vaktsiin manustatakse imikule 12 tunni vanuselt, mille järel
toimub vaktsineerimine 1-5 päeva, 1 kuu, 3 kuu jne vanuselt, enamasti laste- või perearsti
juures rutiinsel kontrollil käies. Kui enamik (kordus)immuniseerimisi lõpeb 13aastaselt, siis
difteeria ja teetanuse vaktsiini tuleb iga 10 aasta tagant korrata (25, 35 jne aasta vanuselt). 1.
juulist 2014 jõustub uus riiklik immuniseerimiskava, mis viib sisse vaktsineerimise
rotaviirusinfektsiooni vastu 2, 3 ja 4,5 kuu vanuselt. Lapse vaktsineerimine on Eesti
Vabariigis vabatahtlik ning selle üle otsustab kas lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.
Immuniseerimiskava alusel ettenähtud vaktsineerimisest keeldumisel tuleb lapsevanemal või
lapse seaduslikul esindajal esitada kirjalik avaldus.
Riiklikul tasandil niinimetatud massivaktsineerimine põhineb üldimmuunsusfooni (ing. k
herd immunity) teoorial: kõrge immuniseerituse tase populatsioonis (vähemalt 95%, kuigi
üldimmuunsusfooni lävend erineb haiguseti) aeglustab ja/või vähendab konkreetsete
nakkushaiguste levikut ning haigusele vastuvõtlike isikute nakatumise ohtu (Fine jt 2011).
Piisava vaktsineerimisega hõlmatuse saavutamise tulemusel kujuneb riigi (või piirkonna)
kollektiivne

immuunsus,

mis

takistab

nakkushaiguste

levikut

vaktsiin-välditavate

nakkushaigustele vastuvõtlike inimeste vähesuse tõttu, kaitstes sealjuures ka neid, kelle puhul
16

on vaktsineerimine vastunäidustatud (Eestis enamasti 0,1% vaktsineeritavatest lastest).
Ebaühtlane või madal vaktsineerituse tase võimaldab üldimmuunsusfooni teooria kohaselt
haigustekitajatel edasi levida ning põhjustada uusi haiguspuhanguid. Elanikkonna
üldimmuunsusfooni saavutamine ja säilitamine on vajalik seni, kuni haigus on lõplikult
likvideeritud. Kui elanike vaktsineerimisega hõlmatus ei ole piisav või on ebaühtlane, püsib
oht haigustekitajate edasiseks ringluseks ning uute haiguspuhangute tekkeks. (Terviseamet,
Riiklik immuniseerimiskava)
Viimase kuue aasta Eesti riiklikku immuniseerimist kajastavates andmetest võib täheldada
immuniseerimiskava järgse vaktsineerimisega hõlmatud väikelaste protsentuaalse osakaalu
langust.

Terviseameti

andmete

kohaselt

oli

2013.

aastal

2aastaste

laste

seas

immuniseerimisega hõlmatus 94-95% ning 1aastaste laste seas ligikaudu 94%. Maailma
Terviseorganisatsiooni soovitatud väikelaste immuniseerituse taseme määr on läkaköha puhul
90%

ning

kõikide

teiste

Eesti

immuniseerimiskavas

olevate

vaktsiin-välditavate

nakkushaiguste puhul 95%. Alates 2008. aastast kajastab Terviseamet ka vaktsineerimisest
keeldunud lapsevanemate protsentuaalset osakaalu, kus võib märgata kõikide nakkushaiguste
puhul vaktsineerimisest keeldumise tõusu (Tabel 1). 2013. aastal keelduti enim B-hepatiidi
(3,2%), läkaköha (2,9%) ning leetrid-mumps-punetised (MMR) (2,8%) vaktsiinidest.
(Terviseamet, Nakkushaiguste immunoprofülaktika)
Tabel 1. Vaktsineerimisest keeldunud lapsevanemad, 2008-2013 (%)

Allikas: Terviseamet, Nakkushaiguste immunoprofülaktika

Kuigi niinimetatud vaktsineerimisvastase tegevuse ajalugu ulatub 19. sajandisse, mil algatati
laiemaulatuslikum rõugete vastu vaktsineerimine, seostatakse viimase viieteistkümne aasta
jooksul ulatuslikumat vaktsineerituse langust 1998. aastal teadusajakirjas The Lancet
avaldatud artikliga, milles väideti, et MMR kombineeritud vaktsiin võib põhjustada lastel
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autismi (vaata Wakefield jt 1998). Seesama uuring sai ka suure ülemaailmse
meediatähelepanu osaliseks. Kuigi Wakefield’i ja kolleegide teadustöö kuulutati puudulike
uurimismeetodite ja alusetute väidete tõttu ametlikult kehtetuks ning MMR vaktsiini ja
autismi vaheline seos on korduvalt ümber lükatud (vaata Taylor jt 1999, Miller 2003, Uno jt
2012), seostatakse artikli mõju Suurbritannias ja mujal maailmas tänini kestva olulise MMR
vaktsiinist keeldumise osakaaluga (Leask 2002: 124). Eelmainitud juhtumid on tõstatanud
kahtlusi ka teiste vaktsiinide ohutuse osas ning osaliselt ajendanud üleüldise põhimõttelise
vaktsineerimisvastase liikumise intensiivistumist.
Üldimmuunsusfooni teooriast lähtuvalt on tõenduspõhine lääne meditsiin hoiataval
seisukohal, et madal vaktsineeritusega hõlmatus (enamasti alla 95%, mida peetakse
üldimmuunsusfooni

läveks)

populatsioonis

võib

põhjustada

vaktsiin-välditavate

nakkushaiguste laiaulatuslike, kui mitte ülemaailmsete puhangute intensiivistumise. Näiteks
on MMR vaktsiiniga vaktsineerimisest keeldumise vähenemist seostatud Suurbritannias
ajavahemikus 2003-2006 aset leidnud mumpsi epideemilise puhanguga (Jick jt 2009).
Seetõttu on ka spekulatsioonid väikelaste immuniseerituse valdkonnas eetiliselt ning
epidemioloogiliselt jätkuvalt päevakorras.

2.2. Varasemad uurimused
Tulenevalt vaktsineerituse madala tasemega seostatavast kõrgemast epideemiapuhangute
esinemisohust on vaktsineerimise temaatika olnud nii sotsiaal- kui ka meditsiiniteaduses
viimastel aastakümnetel päevakorras. Mitmed vaktsineerimisalased uuringud on püüdnud
kaardistada ja uurida lapsevanemate otsuste tagamaid, et paremini mõista lapsevanemate
otsustusprotsesse ja orienteerumist tänapäeva infoühiskonnas, mis on ajendanud üha
intensiivistuvat vaktsineerimistest keeldumise trendi.
Vaktsineerimist käsitletakse dünaamilise protsessina, mis on välistest teguritest ja
kogemustest mõjutatuna pidevas muutumises kogu perioodi vältel, mil lapse vaktsineerituse
üle otsustab ametlikult lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (Hobson-West 2003: 276).
Lapsevanemate vaktsineerimisalase otsuse tegemisel on täheldatud viit etappi (Brunson
2013): 1) otsuse-eelsete faktorite kujunemine, nagu isiksus, taust, varasemad elukogemused,
sotsiaalsetele normidele alluvus; 2) teadlikkus, mil vanemad saavad vaktsineerimisest kui
nende isiklikku last puudutavast teemast teadlikuks; 3) hindamine, varieerudes nii-öelda
pealiskaudsest vaktsiinide ja vaktsineerimise hindamisest põhjaliku detailse analüüsini; 4)
valimine, kus vanemad valivad vaktsineerimise, mittevaktsineerimise ja vaktsineerimise
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edasilükkamise vahel; 5) tehtud otsuse ülehindamine ja vaktsineerimise hindamisprotsessi
jätkumine.
Lapsevanemad jaotuvad vaktsineerimisalase hoiaku põhjal valdavalt kolmeks – pooldavad,
kahtlevad ja vastased. Hoiakuid peetakse ka oluliseks teguriks lapse vaktsineerimise
lõppotsuse tegemisel. Kui valdavalt vaktsineerimise pooldajad vaktsineerivad ning vastased
ei vaktsineeri, siis kahtleval seisukohal olevate lapsevanemate vaktsineerimisalast otsust
kirjeldatakse aktiivse poolt- ja vastupendeldava protsessina, mis kestab konkreetse otsuse
langetamise hetkeni. Otsustamise protsess hõlmab endas eri allikatest pärineva (nt Internet, sh
artiklid, videod, blogi- ja foorumipostitused; raamatud, artiklid; tervishoiutöötajad, sh
ämmaemandad, õed ja arstid; tutvusringkond, kellest ennekõike lapsevanemad; isiklikud
kogemused vaktsiinide ja nakkushaigustega) vastuolulise info läbitöötamist, kogunenud
poolt- ja vastuargumentide võrdlemist, kontekstiga (nt elukoht, elustiil, religioon ja/või
maailmavaade) arvestamist ja kõige eelmainitu põhjal otsustamist. Seetõttu peetakse
ebakindlal ning kahtleval seisukohal olevaid lapsevanemaid väliste vaktsineerimisega seotud
tegurite poolt kõige enam mõjutatavaks, seda nii vaktsineerimise kasuks kui kahjuks
otsustamises. (Kiisel 2013; Keane jt 2005: 2492, Brunson 2013, Hobson-West 2003: 279)
Hobson-West argumenteerib aga, et niinimetatud vaktsiinide ja vaktsiin-välditavate
nakkushaigustega seotud riskide ja ohtude kalkulatsiooni mudeli kasutamine on liigselt
lihtsustav, andes aluse arvata, et igasugune avalik vastuseis vaktsineerimisele tuleneb lihtsast
arvutusveast, mida annaks lahendada kvaliteetsema vaktsineerimise kasulikkust tõestava
faktilise informatsiooniga (2003: 278). Sarnaselt võib järeldada, et ka erinevate tegurite ja
argumentide puhul toimub lapsevanema peas poolt- ja vastuinfo tõepõhisuse võrdlus ja
kalkulatsioon, kus lõpuks nii-öelda võidab see, kes suudab kõige usutavamalt enda seisukohta
põhjendada. Esiteks ei arvesta seesugune kalkuleeriv mudel konteksti ehk kõrvaliste faktorite
mõjuga, mida pole võimalik otseselt võrrelda ega kalkuleerida (Streefland jt 1999: 17071708). Lisaks on täheldatud ka üksikute narratiivide kaalukat mõju riskitundlikkuse tõstmises
ning otsusele mõju avaldamises – ka siis kui suure valimiga kvantitatiivsed uuringud
kajastavad näiteks vaktsineerimisel väikest riski, on ainuüksi paaril negatiivset juhtumit
kajastaval narratiivil inimeste riskitundlikkust suurendav mõju, vähendades omakorda nende
valmidust vaktsineerida (Betsch jt 2011: 750, Casiday 2007: 1067). Samuti püsib alati
võimalus, et mitmed lapsevanemad otsustavad küll vaktsineerimise kasuks, ent omavad
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sealjuures siiski suuri kahtlusi vaktsineerimise ohutuses, vajalikkuses ja ka õigustuses, mis
võib mõjutada nende tulevasi otsuseid (Lantos jt 2010: 45).
Vaktsineerimisega seotud tegurite analüüsimisel on oluline roll tõlgenduslikel aspektidel,
kuna vaktsineerimise puhul on üsnagi rohkelt niinimetatud hämaralasid, mida teadus ei suuda
seletada ning mis jäävad pigem tõlgendamise küsimuseks. Sealjuures tuleb arvestada sellega,
et taju võib olla petlik, millele viitab ka laste immuniseerimisega seostatav paradoks: kui
enamik lapsi on vaktsineeritud (ja haiguste esinemus seeläbi madal), muretsevad vanemad
kõrvalmõjude pärast rohkem kui haiguse pärast, mille tulemusel laste vaktsineeritus väheneb;
vaktsiin-välditavate nakkushaiguste esinemuse suurenemisel hakkavad vanemad rohkem
muretsema aga nakkushaiguse ning vähem vaktsiinide tüsistuste pärast, mistõttu
vaktsineerimisega hõlmatuse tase taas tõuseb (Lantos jt 2010: 38).
Vaktsineerimisalase otsuse kujunemisel on eri uuringutes kajastunud üsnagi sarnased
mõjutegurid, mille erinevus seisneb lapsevanemate konkreetsete tegurite subjektiivsete (sh
maailmavaade või meelestatus) tõlgenduste varieeruvusest, mitte teguritest endist. Näiteks
hindavad vaktsineerimisest keeldunud vanemad vaktsiinidega kaasneda võivaid tüsistusi
vaktsiin-välditavatest nakkushaigustest ohtlikumaks ning tüsistuste ilmnemist tõenäolisemaks
kui vaktsineerinud lapsevanemad. Uuringud on välja toonud erinevusi isiklikes kogemustes
arstide, nakkushaiguste ja meditsiinisüsteemiga, ühiskonna (sh lähiringkonna) poolse surve
tajumises,

vastutustunde

tõlgendamises.

Lahknevusi

on

täheldatud

ka

üleüldises

ohutunnetuses, kus vaktsineerimises kahtleval ja vastasel seisukohal olijaid kalduvad olema
üleüldiselt tugevama riskitajuga, mistõttu on tõenäolisem, et ka vaktsineerimisega seotud ja
üleilmsete riskide esinemustõenäosust ning ohtlikkusastet hinnatakse suuremaks. (Brown jt
2010; Brown jt 2012; Benin jt 2006, Casiday 2007; Kiisel 2013)
Vaktsineerimisest

keeldumine

ei

eelda

alati

vaktsineerimisvastasust,

vaid

lihtsalt

alternatiivsete vahendite (nt alternatiivmeditsiin, homöopaatia, looduslikud ravimid ja
ravimeetmed, individuaalse immuunsuse tugevdamine, nakkuskollete vältimine) kasutamise
eelistamist (Rogers ja Pilgrim, 1995: 83). Indiviidi tõlgendus inimese kehast, haigusest,
loodusest, tervenemisest ja vastutusest võib olla lääne meditsiinis levinud tõlgendustega
vastuolus hoopis usulistel põhjustel. Vaktsineerimise mitteaktsepteerimist võib põhjustada
näiteks indiviidi religioosne või maailmavaateline kuuluvus, mis ei pea vaktsineerimist
loomulikuks ega omaseks; nõnda on vaktsineerimisest loobumise otsuse lapsevanema jaoks
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loomulik ja kerge valik, mitte keerukas poolt- ja vastuargumentide vahel vaagimise protsess
(Grabenstein 2013; Hobson-West 2007: 208).
Kultuuriline ja religioosne kontekst võib toimida mõlemat pidi ehk nii laste vaktsineerimist
pärssiva kui ka pooldava asjaoluna. Tarranti ja Thomsoni (2008) läbiviidud kvalitatiivne
uurimus Hong Kongis tõi välja, et sealset >99%-line laste vaktsineeritusega hõlmatuse
saavutamist omistatakse osalt konfutsianismile, mille õpetus asetab tugevat rõhku sotsiaalses
hierarhias kõrgemal asuvate (nt arstid ja vanemad) isikute austamisele ja neile kuuletumisele.
Tarrant ja Thomson argumenteerivad, et Hong Kongi vastuvõtlikkus vaktsineerimist
pooldavale hoiakule ei ole seotud mitte niivõrd hirmu, kuivõrd vaktsineerimise kui laste
parima võimaliku kaitse tagamise ja sotsiaalse vastutuse kandmisena tõlgendamisega. See
omakorda illustreerib taaskord tõsiasja, et iga lapsevanem ning vastutav isik lähtub oma
kaalukate otsuste tegemisel erinevatest teguritest, tajudes neid ka oma sotsiaalsest ja
individuaalsest kontekstist lähtuvalt erinevalt.
Eesti piires on vaktsineerimisalaseid uuringuid teostatud üsnagi tagasihoidlikult. 2010. aastal
viidi GfK Custom Research Baltic Eesti filiaali poolt läbi kvantitatiivne veebiuuring
väikelaste emade ja Eesti elanike seas. Uuringus kajastus üldine positiivne suhtumine
vaktsineerimisse, kuigi esines ka ühest või enamast riikliku immuniseerimiskava vaktsiinist
loobumist. Usaldusväärsemateks allikateks peeti pere- ja lastearsti, ent täheldati ka laialdast
“ebausaldusväärseks” peetavate infoallikate kasutamist. (Viilup 2010)
Üleeuroopalise

uuringu

“Vaccine safety: Attitudes, Training and Communication

(VACSTAC)” raames on Eestis küsitletud ka eelkooliealiste laste vanematelt nende
vaktsineerimisalase suhtumise kohta. Eesti valimist (n=846, kellest 88% naised, 12% mehed)
olid 26% kahelnud oma lapse/laste vaktsineerimise vajaduses ning 34% muretsenud
vaktsineerimise ohutuse pärast. Uuringus selgus, et kõrgema haridustasemega ning
linnaasulas elavate vastanute seas oli ka vaktsineerimises keeldumise ning vaktsineerimise
vajaduses

kahtlevate

osakaal

suurim.

Nende

seas

esines

nii

põhimõttelisi

vaktsineerimisvastaseid kui ka vaktsineerimise ohutuses ja vajalikkuses kahtlejaid.
Vaktsineerimise ohutuses ajendas kahtlema vastuolulise info kajastuvus televisioonis ja
Internetis, tutvusringkonnas levinud vaktsineerimisvastased arvamused ja negatiivsed
kogemused kui ka üldist umbusku riigi kui vaktsineerimist eestvedava institutsiooni vastu.
Kõige usaldusväärsemaks infoallikaks peeti ülekaalukalt perearsti. (VACSATC 2009)
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Kõige hiljutisem ja ka käesoleva bakalaureuseteemaga enim haakuv uurimus on teostatud
perearst Kadri Kiiseli (2013) poolt. Uuring käsitleb Eesti lapsevanemate vaktsineerimisega
seotud hoiakuid ja nende kujunemist, keskendudes just vaktsineerimises kahtlevatele
lapsevanematele. Uuringus selgus, et kriitiline suhtumine vaktsineerimisse on osa inimese
üldisemast

riskitajust,

mida

võimendab

infoküllus

ning

kujundab

asjakohane

kommunikatsioon. Need, kes tajuvad ja tõlgendavad riski (kas siis vaktsiinidest või
nakkushaigustest tulenevat) tõsise ohuna, on enamasti juba selgete eelistuste ja valikutega,
kelle vaktsineerimisalast positsiooni on välistel teguritel raske, kui mitte võimatu, kõigutada.
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3. METODOLOOGIA
3.1. Andmekogumismeetod ja valim
Käesoleva

bakalaureusetöö

raames

olen

läbi

viinud

12

poolstruktureeritud

individuaalintervjuud kuni 2,5aastaste laste emadega, kellest kuus on oma lapse kõigi Eesti
riiklikus immuniseerimiskavas olevate vaktsiinidega vaktsineerinud ja kuus on vähemalt
ühest vaktsiinist loobunud. Intervjueeritavate vanus varieerus 22-42 aasta vahel. Intervjuud
viisin läbi ajavahemikus 19.02.2013 – 10.01.2014 eri Eesti piirkondades ning keskmiselt
kestis üks intervjuu tund aega: kõige lühem intervjuu kestis 49 minutit ja kõige pikem 96
minutit. Kuigi juba uurimustöö alguses olin teinud endale selgeks, et soovin materjali
analüüsida hiljem induktiivselt kvalitatiivse temaatilise analüüsi meetodist lähtudes, oli mul
enne intervjuude läbiviimist läbi mõeldud niinimetatud teljed – risk, usaldus ja vastutus –
millele soovisin intervjuude ajal tähelepanu pöörata. Need kolm üldisemat teemat sai valitud
lähtuvalt esmasest ideest läheneda vaktsineerimisalase otsuse kujunemise temaatikale Beck’i
riskiühiskonna teooria perspektiivist, eelnevalt siiski fikseerimata, mis teooriaid ma hiljem
andmete analüüsiks ja tõlgendamiseks kasutan.
Intervjueeritavate

leidmine

toimus

enamasti

lumepallimeetodil.

Alustuseks

uurisin

tutvusringkonnas olevate väikelaste emade käest, kas nemad oskaksid mind viia kokku mõne
emaga, kellel on kuni 2,5aastane laps. Nõnda õnnestus mul saada uurimistöös osalenud
emade kontaktid ja leppida kokku intervjuude toimumine. Kui emad, kelle kontaktid mulle
anti, ei saanud ise osaleda, soovitasid nad tihtipeale mõnda teist isikut oma tutvusringkonnas,
kes võiks uuringus osaleda või kelle kaudu oleks võimalik veel kontakte saada. Vaatamata
sellele, et lumepallimeetodi kasutamisega kaasneb alati võimalus, et valim esindab vaid ühte
tutvusringkonda, siis suurema osaga käesoleva bakalaureusetöösse kaasatud väikelaste
emadest kohtusin ma esimest korda. Ühele emale lähenesin ka internetiportaali facebook
toortoidu grupi kaudu, kus juhtusin lugema tema laste vaktsineerimisvastase sisuga
kommentaari. Kuigi valimi koostamisel polnud peale soo, lapse vanuse ja vaktsineerituse
teisi kriteeriumeid, püüdsin ma intervjueeritavaid valides arvestada sellega, et valim saaks
võimalikult mitmekülgne nii vanuse, hariduse, elukoha kui ka vanemate laste olemasolu
poolest. Nõnda sai valimisse kaasatud maal ja linnas elavaid, kesk- ja kõrgharidusega,
nooremaid ja vanemaid ning ühe kui ka mitme lapse emasid.
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Intervjueeritavate soolise valiku puhul on lähtutud Statistikaameti Ajakasutuse uuringu 20092010 tulemustest, mille kohaselt on leibkonnas väikelastega ja väikelastega seotud
tegevustega emad ajaliselt rohkem hõivatud kui isad ning ka lapsehoolduspuhkuse võtmisel
on emade osakaal isadest mitmekordselt suurem (Lisa 2).
Lapse

vanuseline

kriteerium,

2,5

aastat,

sai

valitud

lähtuvalt

Eesti

riikliku

immuniseerimiskavas ettenähtud vaktsineerimise ajakavast, mille alusel toimub 74% laste
immuniseerimiskavas olevate vaktsineerimistest esimese kahe aasta jooksul. Suurem osa
vaktsineerimistest viiakse läbi kas pere- või lastearsti juures. Hiljem toimuvad
revaktsineerimised juba mitmeaastaste intervallide järel ja leiavad aset enamasti koolides
ilma lapsevanema otsese kaasamiseta.

3.2. Andmete analüüs
Andmete analüüsimisel olen lähtunud kvalitatiivse temaatilise analüüsi meetodist.
Temaatilise analüüsi puhul identifitseeritakse teemad ja kategooriad andmete seest neid
eelnevalt kindlalt paika panemata. Kuigi teatavad üldisemad teemad on temaatilise analüüsi
puhul küll enne materjaliga töötama hakkamist läbi mõeldud, jätab see uurijale vabaduse
avastada uusi probleeme, millele eelnevalt ei oldud ehk mõeldud. (Ezzy 2002: 88-89).
Andmete analüüsimiseks transkribeerisin esmalt intervjuude audiofailid. Anonüümsuse
tagamiseks

märkisin

failid

läbiviimise

ajalises

järjekorras,

lisades

lõppu

nende

vaktsineerimisalase otsuse. Seega “Ema 1_ja” tähistab esimesena läbiviidud intervjuud
emaga, kes oli oma lapse vaktsineerinud Eesti riikliku immuniseerimiskava järgi. “Ema 2_ei”
tähistab aga järjekorras teisena läbiviidud intervjuud emaga, kes on keeldunud vähemalt
ühest Eesti riiklikus immuniseerimiskavas olevast vaktsiinist.
Intervjuude transkribeerimise järel lugesin intervjuud veel korra läbi, et saada materjalist
parem ülevaade. Seejärel viisin läbi intervjuude esmase avatud kodeerimise Nvivo10
programmi abil. Intervjuud jagasin Nvivo10-s kaheks grupiks “Vaktsiin_ei” ja “Vaktsiin_ja”,
mis võimaldas mul hiljem vaadelda, kas ja kuidas nendes kahes grupis väljendatud
arvamused ja tõlgendused omavahel erinesid või sarnaseid. Esmase analüüsi käigus
kodeerisin intervjuud avatud kodeerimise põhimõttel, selgitasin välja esmased teemad (sh
alateemad) ja koodid, mis seostusid uurimisküsimuste ja valdkonnaga ning püüdsin
sealjuures koondada andmeid kategooriatesse ning märgata ka tekkinud mustreid. Avatud
kodeerimise abil on võimalik tuua esile teemasid sügavalt materjali seest, võimaldades
sealjuures kasutada teoreetilist tausta kodeerimist toetava raamistikuna; seda juhul kui
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säilitatakse avatus teistele teemadele ega lase teoreetilisel raamistikul hakata avatud
kodeerimist otseselt piirama (Neuman 2011: 511). Samaaegselt tegin ma ka kirjalikke
märkmeid, et mõtestada lahti tekstis esile kerkinud teemad ning neid uurimisküsimuste,
teoreetilise materjali, varasemate uurimustega ning ka omavahel seostada. Omavahel
seonduvad koodid sättisin eraldi temaatilistesse kategooriatesse, mille alusel sai hiljem paika
pandud analüüsi ja arutluse temaatiline raamistik (Lisa 4).
Intervjuude kodeerimisel lähtusin nii intervjuudes esile kerkinud kui ka teemadest, mida
andis seostada uurimisküsimuste, teoreetilise raamistiku ning teemaalases kirjanduses
esiletooduga, pendeldades nõnda abstraktsete teemade ja spetsiifilisemate detailide vahel
(Ibid.: 511). Seega esineb kategooriates nii konkreetselt esilekerkinud mõjutegureid (nt
varasemad kogemused arstidega, elustiil) kui ka abstraktsemaid tõlgendusi (nt usaldus, riski
tunnetus). Andmete analüüsi järel kirjutasin tulemused raportiks.

3.3. Reflektsioon
Käesoleva uurimuse läbiviimisel oli minu kui uurija jaoks oluline säilitada laste
vaktsineerimise temaatika osas neutraalne lähtekoht, st mitte pooldav ega ka vastu.
Võimalikult neutraalse positsiooni võtmist lihtsustas näiteks tõsiasi, et mul endal puuduvad
konkreetsed kogemused lapse vaktsineerituse üle otsustamise, nagu ka vaktsineerimiste või
vaktsiin-välditavate nakkushaiguste põhjustatud tüsistuste või kõrvaltoimetega. Samuti
hoidusin ma neutraalsust säilitava meetmena enne emade intervjueerimist vaktsineerimise
poolt- ja vastuargumente süvitsi uurimisest, piirdudes pigem põgusa ülevaatega
vaktsineerimise korraldusest ja väikelaste vaktsineeritusest Eestis, vaktsiin-välditavate
nakkushaiguste epidemioloogiast ja vaktsineerimisega kaasneda võivatest tüsistustest. Seega
olid

minu

esmasteks

informeerijateks

näiteks

vaktsineerimise

alternatiividest

(nt

homöopaatia, looduslikud meetmed) ja vaktsiinide põhjustatud tüsistuste esinemise
juhtumitest

just

intervjueeritud

emad.

Enne

intervjueerimist

kinnitasin

ma

intervjueeritavatele, et minu uurimuse põhirõhk on ennekõike otsuse kujunemise protsessil,
mitte otsusel endal, mistõttu ei ole alust peljata hinnangute andmist nende otsusele.
Materjali valiidsuse puhul ei saa kindlasti jätta tähelepanuta tõsiasja, et paljude emade jaoks
oli lapse vaktsineerimise alase otsuse kujundamise aktiivsem ja intensiivsem protsess juba
aset leidnud, mistõttu kajastavad andmed ennekõike vanemate enda tagasivaatelist tõlgendust
toimunule. Seega võisid osa näiliselt marginaalsemad, ent siiski olulised detailid
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intervjuudest välja jääda, kuna ennekõike jäävad meelde hilisemad ja ka konfliktsemad
aspektid otsuse kujunemisel. Nõnda püüdsin ma intervjuude küsimustiku kava (Lisa 3)
koostades uurida ka teiste vaktsineerimisega seotud kogemuste ehk konteksti kohta, mis ei
pruugi otseselt konkreetsete vaktsineerimisalase otsuse mõjuteguritena arvesse minna.
Tagantjärele võin tõdeda, et vaktsineerimise temaatika laiem käsitlemine ja arutelu
suunamine võimaldas mul koguda olulist infot just intervjueeritud emade üldisema
mõtestatuse kohta näiteks tervise, ravi, haiguse kui ka elufilosoofia kohta, aidates ka paremini
mõista nende vaktsineerimisalase otsuse kujunemist ümbritsenud konteksti ning emade
ümbritsevaga suhestumist.
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4. ANALÜÜS
4.1. Vaktsineerimisalase teadlikkuse tõus
Vaktsineerimisalase otsuse kujunemise alguspunkti oli intervjueeritud emadel üsna raske
määratleda. See-eest võib ühe olulise momendina täheldada emade vaktsineerimisalase
teadlikkuse tõusu, mille tulemusel hakatakse vaktsineerimist tajuma isikliku eraldiseisva
valikuna. Ennekõike annab vaktsineerimise kui teadliku valiku tajumahakkamisele tõuke
teadvustamine vaktsineerimise võimalikest kõrvalnähtudest, mis ajendab ka rohkem
vaktsiinide ja vaktsiin-välditavate nakkushaiguste kohta uurima.
“No siis tuligi [kahtlus vaktsineerimise kohta], kui meilt küsiti, et kas teete vaktsiini või
mitte. Kui me hakkasime nagu uurima, et on väga tugevad nagu vastuväited ka. (...) Et
see ei olndki, et tal oleks mingi halb reaktsioon olnud või sellepärast hakkasime
pabistama, vaid lihtsalt see info [vaktsineerimise vastuväidetest] nagu jõudis meieni.”
(Ema 5_ja)
“See ongi, et kuidas me teeme nagu täiesti teadvustamata mingeid asju, onju. Et me,
ma ei teadvustand nagu endale vaktsineerimist (...) [Teadvustamine] tuli nagu üldiselt
ütleme sisemise isiksuse arenguga. Et kui ma tõesti hakkasin uurima, mis see
[vaktsineerimine] on ja ma sain nagu aru, et see on läbinisti mäda värk.” (Ema 9_ei)
Rohkema vastuolulise info jõudmine lapse vaktsineerimise üle otsustava isikuni tekitab
olukorra, kus hakatakse poolt- ja vastuinfot omavahel võrdlema. Ühest küljest võrreldakse
info(allikate) kvaliteeti ehk usaldusväärsust. Teisalt aga vaadeldakse, kuidas sobitub kuuldud
info senise arvamuse, maailmavaate ja üldise arusaama konteksti. Näiteks, kas varasemad
tähelepanekud vaktsineerimise või meditsiini valdkonnas toetavad kuuldud argumente või
mitte. Tähelepanuväärne roll on ka intervjueeritud emade hinnangul iseenda teadmistele
vaktsineerimise ja meditsiini osas (nt teadvustatud info põhjalikkus, mitmekülgsus),
mõjutades, kui kindlalt end oma vaktsineerimisalasele hoiakule vastu väitva infoga vastakuti
sattudes tuntakse. Intervjueeritute seas oli nii last vaktsineerinud kui vaktsineerimisest
keeldunud emasid, kes tundsid end vaktsineerimise ja lapse tervisega seotud valdkonnas väga
kindlalt ja hindasid oma teadmiseid spetsialistidega võrdväärseteks.
“[M]e pidime perearsti vahetama, sellepärast et neil on nagu informeeritus ainult
sellel tasandil, mis neil nagu koolis õpetatakse. Ja meie olime uurinud rohkem (...) ja
kuidagi see, mis see arst meile ütles, ei läind üldse kokku sellega nagu, mis me teadsime
sellest ja arvasime ja siis vahetasimegi arsti välja.” (Ema 10_ei)
“[V]aktsineerimisest on tehtud nagu siukene omaette nagu teadusharu täiesti. Et
justkui nagu iga ema peaks olema vaktsineerimise spetsialist, onju. Ma usun, et see ei
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ole võimalik lihtsalt. (...) Igaüks arvab, et ta peab olema nagu üdini spetsialist, et teha
seda kaalutletud teadlikku otsust. (...) [M]ul ei ole nagu energiat, et seda tükkideks
harutada ja siis ise hakata uuesti kokku panema. Et ja mul ei ole ka neid teadmisi ja
seda oskust lihtsalt seda teha.” (Ema 11_ja)
Enamasti otsivad eelnevalt kindlat seisukohta omavad emad lisainfoga oma senistele
kahtlustele või arvamusele kinnitust, kui et hakkavad põhjalikumal uurimisel oma hoiakut
päris algusest kujundama. Samas esineb väikelaste emade seas ka neid, kes tajuvad end
meditsiinivaldkonnast kauge mitteeksperdina, pidades ainuüksi oma teadmiste põhjal otsuse
tegemist liigselt riskantseks või vähemalt võhiklikuks. Nõnda ei osanud ega soovinud osa
intervjueeritud emasid vaktsineerimise teemal kindlat seisukohta võtta, vaid eelistasid pigem
öelda, et kuigi seniseid lapse vaktsineerimisega seotud otsuseid ei kahetsetud, on nende
arvamus veel jätkuvalt kujunemisel.
Vaktsineerimisest keeldunud emad näevad oma otsuse taga just enese teadlikkuse tõusu
vaktsineerimise kahjulikkuse, ent ka võimalike alternatiivide osas, et kaitsta last vaktsiinvälditavate nakkushaiguste eest. Esineb ka arvamust, et vaktsiinide ja vaktsineerimise osas
põhjalikku uurimust teinud isikud ei vaktsineeri. Ka emad, kes muidu võtsid oma lapse
vaktsineerimist lubava otsuse vastu üsnagi kindlameelselt, väljendasid kahtlust, et rohkem
kaalukamat vastuolulist info oleks suutnud neid ehk ümber veenda. Nii vaktsineerinud kui
keeldunud emade seas esines arvamust, et kusagil on ehk nendeni veel mitte jõudnud info,
mis võib nende senist (poolt või vastu) otsust kardinaalselt muuta. Seesugune seisukoht näis
esile tõusvat ennekõike last vaktsineerinud emade seas. Arvatakse, et informeeritusel on
vaktsineerimisalase otsuse kujunemisel oluline roll ka siis, kui see ei kulmineeru otseselt oma
lapse vaktsineerimise otsuse osas muutusega.
„Et need on nagu rohkem tõesti uurimustööd teind, kes ei ole vaktsineerinud. Et
üldiselt minu kogemus näitabki, et need, kes on vaktsineerinud, need ei tunnegi huvi
selle teema vastu, vaid nad mõtlevad, et nad teevad nii nagu arstid käsivad. Ja need,
kes ei ole vaktsineerinud, need on väga põhjalikult seda teemat uurinud.“ (Ema 4_ei)
“Me oleme küll vaktsiinide kohta uurinud ja selle läbi teinud, et kas vaktsineerida ja
see otsus [last vaktsineerida] ei ole tulnd niisama, vaid ikka mõeldes ja otsides. Aga
ikkagi mul on selline tunne, et mingeid vaktsiine saaks veel ära jätta. (...) Et ikkagi
mingid sisemised kahtlused ja teadmatus on olemas, mis panevad uurima rohkem. Et
ma uuriks ikka natuke.” (Ema 3_ja)
Ennekõike vaktsineerinud emade seas argumenteeritakse, et rohkema info läbitöötlemine ei
pruugi alati tähendada teadlikumat ja paremat otsust, vaid võib hoopis suurendada võimalust
juhinduda niinimetatud valeinfost. Diskussiooni lisandub ka infoallikate usaldusväärsusele
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subjektiivselt antava hinnangu aspekt. Vaktsineerimisest keeldunud emad on tõenäolisemalt
meditsiinisüsteemi ja seonduvate toimingute suhtes umbusklikumad, kaldudes rohkem
usaldama vaktsineerimisele vasturääkivaid (Interneti)artikleid ja raamatuid, eriti kui nende
autoriteks on arstiharidusega isikud. Samas kaldutakse oma pere- või lastearsti suhtes olema
umbuslikumad. Väljendatakse skeptilisust pere- või lastearsti ekspertiisi pädevuses, mis ei
arvesta inimese tervist ja heaolu keha ja vaimu sümbioosina, vaid keskendub ainuüksi
sümptomite ravile. Sellegipoolest hindasid suurem osa intervjueeritud emasid sarnaselt
usaldusväärseteks infoallikateks teaduslikke uuringuid (väljendades siiski teatavat skeptilisust
statistika mitmetitõlgendatavuse suhtes). Sealjuures tõdeti, et foorumites, (Interneti)artiklites
või lähiringkonnas kuuldud narratiividel on nii vaktsiinide kui ka vaktsiin-välditavate
nakkushaiguste osas märkimisväärne mõju vaktsineerimisalaste kahtluste tekkel. Seda ka siis,
kui narratiivis toimunu kordumist oma lapsega peetakse üsnagi vähetõenäoliseks.
„[M]e saame siin veebist igasugu infot. (...) See noor ema peab kogu aeg nagu selle
üleinformatsiooni käes samas kannatama (...) Et otsid, hästi palju tahad nagu seda
infot ja samas võib siin veebi panna ükskõik kes ükskõik mis ila. Et seal ei ole nagu
mingit kontrolli, et kas see on argumenteeritud lugu või see on lihtsalt kellegi tädi
arvamus kusagil saunas. (...) [N]oor ema on ka õudsalt vastuvõtlik igasugu jutule ja kui
keegi tuleb ja ikkagi ütleb, et näe sina oled halb ema, sest sa vaktsineerid ja rikud oma
lapse tervise ära, (...) siis selle tõttu neid [keeldujaid] ongi juurde tekkinud, sest seda
infot on lihtsalt nii palju. Sellist vastuinfot.” (Ema 7_ja)
Vaatamata intervjueeritud emade poolt väljendatud arvamusele, ei ole intervjuude põhjal
siiski võimalik väita, et vaktsineerimise osas väidetavalt põhjalikumat ja intensiivsemat
uurimistööd teinud emad otsustavad vaktsineerimisest tõenäolisemalt ka loobuda. Pigem on
vaktsineerimisalase teadlikkuse tõstmise eesmärgiks luua enesele teadliku otsuse tegemiseks
kontekst, mis annaks kindlust võimalike tagajärgedega toime tulla ja nende esinemise eest
vastutada (ehk autonoomsust).

4.2. Isiklikud kogemused vaktsiinide, vaktsiin-välditavate nakkushaiguste ja
(alternatiiv)meditsiiniga
Isiklikel kogemustel on üldise vaktsineerimisalase suhtumise loomel kujundav roll, võides
avaldada vaktsineerimise otsusele eri ajahetkedel ka erinevat mõju. Näiteks, kuigi kõik
intervjueeritud emad olid ise lapsepõlves vaktsineeritud ega tuvastanud ühtegi vaktsiinist
tulenevat otsest tagajärge, äratas täiskasvanuna lisavaktsiinide tegemisel isiklikult kogetu
tähelepanu vaktsiinide (ennekõike negatiivsele) mõjule inimese, eelkõige just lapse,
organismile.
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“[S]ee laste ja see vaktsineerimise otsus võib-olla natukese isegi ongi mõjutatud
sellest, et (...) ma tundsin ennast pärast vaktsineerimist iseennast tohutult halvasti. Ja
ja eks ta kuskile taustale jäi tiksuma.” (Ema 8_ei)
Siinjuures ei piirdu vaktsineerimise negatiivse mõju täheldamine ainult füüsiliste ja koheste,
vaid ka vaimsel tasandil ning pikema aja jooksul avalduvatele sümptomitele. Tähelepanu
äratavad ka lähiringkonnas aset leidnud konkreetsed juhtumid, kus mõnel lapsel võib olla
tekkinud vaktsiinile vastureaktsioon. Intervjueeritud on täheldatud vaktsineeritud laste seas
ka enam närvilisust ja sagedasemat haigestumist, ajendades isikliku lapse vaktsineerimisalast
otsust tõsisemalt ja põhjalikumalt kaaluma.
„[S]eal on nagu mingisuguse sisemise vabaduse nagu selline definitsioon, (...) et see et
mulle on [lapsena] tehtud neid vaktsiine, on olnud minu tahte vastane.(...) Ja mina olen
pidanud oma kehas sellega nagu hakkama saama.(...) [T]äiskasvanuna on sellest olnud
nagu sellised mustrid, et (...) ma olen pidanud nagu jõuliselt kehtestama oma vaba
tahet, sellepärast et minuga on kunagi mitte arvestatud. Et nagu see, et nagu mingi
kogemus on mul seoses nende vaktsiinidega.“ (Ema 12_ei)
Vaatamata sellele, et vaktsiin-välditavaid nakkushaiguseid peetakse enamjaolt siiski tervisele
ohuks, annab isiklikult vaktsiin-välditavate nakkushaiguste põdemine pigem kindlust sellele,
et kõik immuniseerimiskavas olevad nakkushaigused ei ole lapsena läbipõdemisel
ilmtingimata ohtlike tagajärgedega. Siinjuures mainiti intervjuudes emade isiklikke kogemusi
läkaköha, punetiste ja mumpsi lapsepõlves läbipõdemisega, mille tõsiseid tüsistusi ükski
emadest (nii isiklikku last vaktsineerinud kui keeldunud) enda teada otseselt ei kogenud.
Seega pole antud uurimuse kontekstis võimalik täheldada nakkushaiguste põdemisel isiklike
kogemuste otsest defineerivat mõju oma lapse vaktsineerimise otsusele (nt uurimustöös
osalenud nakkushaiguseid põdenud emad siiski vaktsineerisid oma last). Isikliku negatiivse
vaktsineerimiskogemuse mõju oma lapse vaktsineerituse otsusele täheldasid aga kõik emad,
kel oli vaktsiinidega isiklik negatiivselt tõlgendatav kogemus.
Negatiivseid kogemusi arstidega võib antud uurimuses täheldada enam emadel, kes on
otsustanud oma lapse vaktsineerimisest loobuda. Seda nii enne rasedust kui ka pärast lapse
sündi. Näiteks tajutakse meditsiinipersonali (st arstid, ämmaemandad, medõed) halvustavat
suhtumist, süüdistamist vastutustundetus käitumises ning ka agressiivset ja ähvardavat
käitumist (nt hääle tõstmine, perearsti nimistust väljaviskamine) vastusena oma
vaktsineerimisest keeldumise otsusele. Agressiivne käitumine meditsiinipersonali poolt, kui
ema on väljendanud vaktsineerimise osas kahtluseid, pigem kinnitavad emade kahtluseid
vaktsiinide kahjulikkuses. Halvustavat suhtumist tõlgendatakse justkui tõestusena, et arstid ei
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hooma vaktsineerimise võimalike tagajärgede niinimetatud terviklikku pilti ega ole oma
erialas pädevad või usaldusväärsed last ravima.
Meditsiinipersonali poolne jõuline survestamine tõstis intervjueeritud emade seas üles
küsimuse ka arstide ja meditsiinisüsteemi korrumpeerumuse osas. Väljendati nii kahtlust kui
kindlat veendumust, et riiklik immuniseerimiskorraldus, sh arstide ja riigi tervisepoliitika
eestvedajad, on ravimifirmade poolt nii-öelda ära ostetud. Usaldusliku suhte purunemine
arstidega ei pruugi alati olla seotud otseselt vaktsineerimisega, vaid ka varasemate
kogemustega teiste haiguste või teemade osas.
„[M]illega perearst kaotas seda natukese autoriteeti, et kui hakata mulle rääkima, et
neljakuusele võiks nagu vett anda juua. Selles mõttes, et nagu käige jala! (...) [T]äpselt
see sama, et imikutoitude voldikesed lükatakse näppu, kus on kirjas, et alates 4. kuust
andke seda ja teist ja kolmandat, [samas] kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon
soovitab kuus kuud eksklusiivset rinnaga toitmist. (...) [E]t perearst, et kelle palgal sa
nagu oled või!?“ (Ema 8_ei)
Avameelne

ja

usaldusväärne

suhe

arstiga

julgustab

emasid

meditsiinipersonali

vaktsineerimisalase otsuse tegemisse kaasama ja nende arvamusega arvestama, ka juhul kui
otsustatakse vaktsineerimisest keelduda. Näiteks perearsti respekteeriv suhtumine kahtlevasse
või keelduda soovivasse lapsevanemasse, nagu ka ravi määramisel looduslike alternatiivide
kaalumine, aitab kaasa (nii vaktsineerimist pooldava kui ka selle vastu oleva) ema ja perearsti
usaldusväärse suhte loomele. Perearstiga vaktsineerimise poolt- ja vastuväidete läbiarutamise
võimalust tajuvad olulisena eelkõige vaktsineerimise osas kahtleval seisukohal olevad emad.
Positiivse kogemuse puhul rõhutatakse meditsiinipersonali soostumust tunnistama ja
analüüsima ka vaktsineerimise negatiivseid külgi, selle asemel et neid eitada või varjata.
Vaktsineerimise kahjulike kõrvalnähtude eitamine ja pealtnäha varjamine hoopis süvendab
kahtlusi meditsiinipersonali piiratud teadmistes ja nende ravimifirmade poolt “äraostetuses”.
“[M]eil oli [maarajoonis elades] väga tore perearstikeskus, kus (...) me arutasime
arstiga läbi, et kas teha [vaktsiine] või mis ja mis seal sees on ja mis ained ja nii edasi.
Ja siis tegime otsuse. (...) [A]ga tulles linna on see asi totaalselt muutunud, et ma ise
viimasel juhul nagu pöördun arsti juurde, sest (...) sa nagu oled täiesti selline
anonüümne tegelane, kes käib-jookseb talt läbi, küsib küsimuse. Et ta ei suudagi, ta ei
jõua keskenduda. Ja nüüd kui me oleme linnas olnud poolteist aastat, ma lihtsalt ei
teagi, mis vaktsiinid mu lapsele on [veel] tegemata.” (Ema 3_ja)
„Ma tahakski, et see muutukski ühiskonnas selliseks, et koos argumenteerite, koos
otsite infot, koos jagate seda. Sest mina läksingi esimest korda perearsti juurde selleks,
et (...) rääkida temaga, kuidas ma otsustasin [vaktsineerimisest keelduda]. Ja et kuidas
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tema sellesse suhtub, kuidas tema nagu räägib. Aga noh, temal oli ka esimene asi ikka
siuke et „oooo, issand kui paha lapsevanem sa oled“ onju.“ (Ema 4_ei)
Tähendusliku aspektina võib mainida ka isiklikku kogemust ja kokkupuudet mitte ainult arsti
ja vaktsiinidega, vaid ka erinevate ravimeetodite ja lähenemistega tervisele. Üha enam
tajutakse emade poolt vajadust läheneda ükskõik mis haiguse ravimisele terviklikult ehk
ravida

nii

keha

kui

ka

vaimu,

mitte

ainult

füüsilisi

sümptomeid.

Kogemus

alternatiivmeditsiini vallas julgustab otsima vaktsineerimisele ka alternatiivseid lahendusi, et
hõlmata lapse tervepüsimise tagamisse nii tema vaimne kui füüsiline heaolu.

4.3. Ühiskonna ja tutvusringkonna mõju
Vaktsineerimise riiklikul (sh rahvusvahelise poliitika ja julgeoleku) tasandil kontrollimist
tõlgendatakse vaktsineerimisest keeldunud emade poolt tihtipeale ühiskonna otsese survena
ning iseseisvuse äravõtmise püüdena. Esineb ka kahtluseid, et riiklik vaktsineerimiskava on
osa vandenõuteooriast, eesmärgiga muuta elanikkond niinimetatud alluvaks lambaks.
Lapsevanemate vaktsineerima mõjutamisel heidetakse ette üldist survet vaktsineerida,
keeldumisel sanktsioonide rakendamist (nt perearsti nimistust väljaviskamine; lasteaiakoha
andmisest keeldumine, mida ei rakendata küll Eestis, ent mitmes Euroopa riigis) ning niiöelda infosulu tekitamist loobumisvõimaluse, alternatiivide ja vaktsiinide kahjulike
kõrvaltoimete

kohta.

Eelmainitud

survestamised

pigem

tugevdavad

kahtluseid

vaktsineerimisega seotud liigkasuskeemide ning vaktsiinide tegelike kahjude varjamise osas.
See on aga osaliselt vastuolus vaktsineerimist pigem pooldavate emade tõlgendusega, mis
tõmbab riikliku vaktsineerimise regulatsiooni puhul paralleele lääneriikide, ennekõike just
Põhjamaade sotsiaalsüsteemiga, kus riigile ongi ette nähtud suuremad volitused oma
kodanike sotsiaalse turvalisuse reguleerimisel ja korraldamisel.
“[M]eil on lääneriikides see sotsiaalsüsteem, mis (...) võtab inimesel käest kinni,
juhatab teda läbi mingitest olukordadest ja haigustest sealhulgas, eks. Et see ongi, ma
arvan. Lihtsalt ühiskond või riik võtab selle rolli, et ta kaitseb oma väikseid kodanikke
läbi siis selle vaktsineerimiskava, maksab kõik me vaktsiinid kinni. (...) Et see on nagu
siuke ühiskondlik kokkulepe, et (...) see ongi küsimus, milline riik me oleme.”
(Ema 11_ja)
Ühiskonna vaktsineerivat enamust tajutakse samas üsnagi märkimisväärse mõjurina oma
otsuse kallutamises või vähemalt kinnitamises. Enamuse otsusel on aga kahetine mõju: ühest
küljest annab see vaktsineerinud emadele kindluse just vaktsineerimise põhjendatuses ja
tüsistuste vähetõenäosuslikkuses; teisalt tekitab vaktsineeriv mass endaga justkui kaasa
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kiskuva voolu, millega minnakse endale riskidest, ohtudest ja ka kasuteguritest täielikult aru
andmata kaasa.
“[S]ee võttis veits kõhedaks, vaata, kui mingid lapsed ikka hullult allergilised ikkagi
on, et hoopis vastupidi mõjub. (...) Aga no ma ei teagi isegi, miks [ma vaktsineerisin].
Pigem see, et kõik teevad ja lähed ikkagi massiga kaasa nii-öelda. Et noh, kui
ümberringi kõik sõbrannad oma lastele teevad ja pigem on nagu poolt, siis mõtled ka.”
(Ema 6_ja)
Väikelaste emad tõlgendasid riiklikul tasandil immuniseerimise korraldatust erinevalt. Olulist
rolli mängib seisukoha kujunemisel väikelaste emade üldisem suhtumine Eesti (sh lääne)
meditsiinisüsteemi ning ka arsti kui spetsialisti autoriteetsusesse. Last vaktsineerinud emad
tõlgendavad survet vaktsineerida pigem arstidepoolse püüdena säilitada epidemioloogiline
turvalisus üldimmuunsusfooni kõrgelhoidmisega ning kaitsta lapsi parimal võimalikul viisil
vaktsiin-välditavate nakkushaiguste ja tüsistuste eest. Lapse vaktsineerimisest keeldunud
emade seas tõlgendati survet vaktsineerida seevastu püüdena võtta lapsevanematelt õigus
oma lapse tervise ja heaolu eest vastutada. Sealjuures võtab riiklik määrus justkui õiguse
valida ise lapse kaitseks sobilikke vahendeid.
Lähiringkonnas esinevaid vaktsineerimist pooldavaid kui ka vastandavaid hoiakuid tajutakse
nii kaudsete kui otseste mõjutajatena. Otsuse tegemisel tõlgendatakse sõprusringkonna
vaktsineerimisalase meelestatuse mõju mitte pigem eelnevalt iseseisvalt langetatud otsuse
toetajana. Emasid julgustab oma lapse vaktsineerimise otsuse (nii nõustuva kui keelduva)
tegemisel see, kui sõprusringkonnas on keegi tema hetkelise arvamusega sarnaselt
otsustanud.
„Võib-olla sellest [vaktsineerimisega seotud hirmud] tulidki rohkem, et ma selles
[vaktsineerimisvastases] seltskonnas liikusin. Neil endal küll ei ole kellegil, kellel
midagi seal oleks juhtunud, aga nad on nagu piisavalt palju selle osas nagu
negatiivselt meelestatud, et mitte seda üldse teha oma lastele.“ (Ema 8_ei)
Siiski võib lähiringkond kas ainult ema või mõlemaid lapsevanemaid ka otseselt
vaktsineerimisalase otsuse tegemisel aktiivselt suunata. Seda näiteks kas nii-öelda
vaktsineerimise poolt või vastu otsustamise idee istutamise või ka konkreetse aktiivse
mõjustamise kaudu, edastades lapsevanemale vastavat infot või avaldades tungivalt oma
poolt- või vastuseisvat arvamust. Näiteks esines intervjueeritute seas ka konkreetseid
juhtumeid, kus sõprade või tuttavate aktiivse vaktsineerimisest loobuma julgustamine ajendas
ka intervjueeritute peres oma last algselt mitte vaktsineerima.
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“[Lapse isa] parim sõber (...) on hästi põhjalikult uurind seda vaktsiinide teemat (...),
sest ta on selle vastu (...). [Ta] hakkas meile raamatuid ja asju andma ja siis, siis nagu
hakkas ka teda (lapse isa) veenma, et: „Uuri seda ise enne kui sa selle otsuse teed. Ära
lase kellelgi teisel otsust teha.““ (Ema 4_ei)
Eraldi on võimalik vaadelda ka perekondlikku mõju vaktsineerimisalase hoiaku ning otsuse
kujunemisele. Ühest küljest kujundab suhtumise vaktsineerimisse niinimetatud perekondlik
tava – emad, kelle vanemad või sugulased on tervishoiutöötajad, on laste vaktsineerimise
suhtes enam pooldaval seisukohal, lasevad julgemini oma last vaktsineerida ning peavad
vaktsineerimist loomulikuks tegevuseks; emad, kelle perekonnas on samuti esinenud
vaktsineerimisest keeldumist ja kes kasutavad haiguste ennetamiseks ning ravimiseks
alternatiivseid meetmeid, eelistavad ka ise oma lapse vaktsineerimisest loobuda, pidades seda
sealjuures loomulikuks.
„[M]ul on ema (...) lastearst ja õde on günekoloog, eks. Ja siis üldiselt peres on kogu
aeg selline seisukoht olnud, et kui on nagu võimalik lastel või inimestel üldse vältida
mingeid haigusi, siis on nagu mõtet seda vaktsiini teha, kui (...) arstid ise leiavad, et see
on okei vaktsiin.“ (Ema 11_ja)
“Kuidagi oli minu ema ka niimoodi informeeritud, et ta pigem ei lasknud teha
vaktsiine, ja mina kuidagi lapsepõlvest saati olen samamoodi arvanud, et see on
natukene ebaloomulik tegevus millegipärast.” (Ema 10_ei)
Lähiringkonnal on nii otseselt survestav kui ka üldist meelestatust loov mõju. Seda siiski vaid
juhul, kui lähiringkonda otsuse protsessi kaasatakse. Aimates näiteks oma lähedaste või ka
perearsti üldist vaktsineerimisalast meelestatust ning selle lahknevust lapse ema seisukohaga,
püütakse konfliktsete lähedastega laste vaktsineerimise teemat vältida või siis mõne
niinimetatud hädavalega teemast üle minna. Kuigi tuttavate vaktsineerimisalane meelestatus
annab algmõtte ja ka nii-öelda toetava maailmavaatelise kindluse, ei ole see alati määrav.
Emad väljendavad siiski vajadust ja soovi olla oma lapse vaktsineerimise otsuse tegemisel
autonoomsed, võttes teiste arvamust küll teadmiseks, ent mitte lastes end teistest otseselt
mõjutada. Emade algsest meelestatusest sõltub ka lähedaste tajumine survestajate või
toetajatena. Vaktsineerimist üldiselt pooldavad emad tõlgendavad vaktsineerimisvastase
informatsiooni edastamist lähiringkonna poolt pigem teiste poolse provokatsiooni ja
mõjutuspüüdena. Vaktsineerimise vastu olevad emad tõlgendavad aga just vaktsineerimist
pooldava info jagamist välise survestamise ja mõjutuspüüdena.
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4.4. Vaktsiini ja vaktsiin-välditava nakkushaiguse tajumine ohuallikana
Ohuallikate määratlemist, ohtlikkuse tajumist ja ka omavahelist võrdlemist võib pidada
intervjuudes üheks konkreetsemalt väljajoondunud erinevuseks last vaktsineerinud ja
vaktsineerimisest keeldunud emade vahel. Nii vaktsineerimist kui ka vaktsiin-välditavat
nakkushaigust tajutakse mingil määral ohuna. Neist kõige reaalsema ja hirmuäratavama ohu
isiklik defineerimine loob emadele baasi sobilikuma valiku tegemiseks, et oma last nende
konkreetsete ohtude eest kaitsta.
Vaktsiin-välditavate nakkushaiguste puhul pööratakse tähelepanu nakkushaiguste levikuala
otsesele

lähedusele

ja

nakkushaiguste

eripärasusele

(st

võimalikud

tüsistused,

edasikandumine, haiguse kulg). Tulenevalt sellest, et viimaste aastate jooksul on mitmeid
riiklikus immuniseerimiskavas äramärgitud nakkushaiguseid esinenud Eestis harva (viimane
lastehalvatuse juhtum registreeriti Eestis ligi 50 aasta eest), peetakse vaktsiin-välditavatesse
nakkushaigustesse nakatumise riski pigem väikeseks ning vaktsiinide kohest tegemist (kui
üldse) ebavajalikuks.
„[M]iks tihtipeale ei tehta nüüd neid vaktsiine, et [need nakkushaigused] ei puuduta
meid lähedalt. Ma ei kavatse minna lapsega sinna riiki, kus on see haigus, onju, noh.
Ma tean, et võib-olla mul see sama sõber käib seal ja toob selle haiguse või mida
iganes, aga see tundub hästi kauge, siis see ka teeb lihtsamaks selle keeldumise.“
(Ema 4_ei)
„Eesti on Euroopas kõige suurema tuberkuloosi näitajaga nagu riik, eksole, me peame
vaktsineerima, et kaitsta kõike, onju. (...)Minu tutvusringkonnas, mis on väga-väga
suur, ma ei tea mitte ühtegi inimest, kellel on tuberkuloos. Ja miks ma peaks uskuma
seda informatsiooni, mida mulle räägivad täiesti võhivõõrad inimesed, kes tegelikult
tahavad, et ma selle informatsiooni põhjal teeksin otsuseid, eks?“ (Ema 12_ei)
Vajalikumaks peetakse vaktsineerimist (või vähemalt kaitset) nende nakkushaiguste eest,
mille levikut ei ole veel emade lähipiirkonnas (antud juhul Euroopas ja ka Venemaal)
kontrolli alla saadud või mille tüsistusi peetakse tõsisemaks. Siinjuures tajutakse näiteks
lastehalvatust eriliselt ohtliku vaktsiin-välditava nakkushaigusena just kaasneda võivate
tüsistuste raskusastme pärast, kuigi nii Eestis kui ka Euroopas on lastehalvatuse esinemus
viimase paarikümne aastaga langenud vaid paari üksiku juhtumini. Mõju avaldab
vaktsineerimise vajadusele ka epidemioloogiline olukord elamispiirkonnas ja selle
muutumine, mille tulemusel võivad konkreetsed vaktsiin-välditavad nakkushaigused hakata
lapse tervislikku turvalisust ohustama.
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Kõikide vaktsiin-välditavate nakkushaiguste vastu koheselt vaktsineerimist ei peeta
väikelapse puhul alati vältimatult vajalikuks. Seda nii vaktsineerinud kui keeldunud emade
seas. Ühest küljest on levinud arvamus, et lapse varajasel elujärgul suudavad vanemad lapse
elukeskkonda kontrollida ja teda ümbritsevate ohtude eest kaitsta. Teisalt ei näi
immuniseerimiskavas olevad nakkushaigused kujutavat lapsepõlves põdemisel lapse tervisele
niivõrd ohtu, kuna tüsistuste raskusaste on suurem hoopis täiskasvanuna põdemisel. Märgata
võib ka soospetsiifikat: mumpsi põdemine võib tüsistusena põhjustada viljatust poistel, ent
mitte tüdrukutel, samas kui punetised võivad tüsistusena põhjustada loote väärarengut
rasedatel naistel. Seega, kui punetiste ja mumpsi vaktsiini ei manustataks kombineeritud
MMR-vaktsiinina, avaldati intervjueeritud emade poolt soovi jätta vastavalt lapse soole kas
punetiste või mumpsi vastu vaktsineerimata.
„Noh, teised haigused [peale lastehalvatuse] võib-olla veel sa mõtled, et põeb läbi, et
ei ole eluohtlikud, aga just, kui sa võtad nagu selle eluohtlikkuse ja mõtled, mis on selle
tulemus, et siis sa võtad endale nagu selle riski, et võib-olla tal on mingid kõrvalmõjud
ja muidugi hoiad hinge kinni ja loodad, et oma lapsel ei teki epilepsiat või veel noh
mingid hullusid, noh, ma ei tea, südameseiskumisi või mida iganes seal oli.“
(Ema 5_ja)
„[S]eal on ka see, et kui tõenäoliselt saab ta selle tüsistuse versus kui suure
tõenäosusega saab ta selle haiguse. Et seal tekib nagu see, see vastuolu. (...) [E]t
kumma raskus mind nagu rohkem hirmutab.“ (Ema 8_ei)
Ennekõike koondub ohtude analüüsimisel tähelepanu vaktsiinide põhjustatud tagajärgedele.
Esile kerkib küsimus, kas ja miks on vajalik vaktsineerimine laste tervisele ohtliku ainega
(vaktsiinile viidati intervjueeritute poolt tihtipeale kui mürgile), kui Eesti riigis otseselt
nakkushaiguste puhanguid ei esine ning üldised tingimused (sh hügieen, esmaabi
kättesaadavus) on head. Nõnda toimub otsuse kujundamise käigus nakkushaiguste ja
vaktsiinide ohtude võrdlemine ja analüüs, ehk kumma ohuallika tüsistusi ja tagajärgi
hinnatakse tõsisemateks ja tõenäolisemalt esinevateks.
„[E]i ole ravimit ilma kõrvaltoimeta. Ma arvan, et et see on nagu normaalne nähtus, et
mingisugusel väikesel protsendil tekivadki tüsistusi. Noh, jällegi, seda nagu. Ma arvan,
et seda ei saa nagu nii otse jällegi seostada, et see laps jäi pärast seda haigeks just
selle tõttu. Viirused ju liiguvad kogu aeg.“ (Ema 7_ja)
„Neid [halvasti lõppevaid] kaasusi on, et sellest, seda ei tasu üldse mõeldagi, et neid ei
ole. Et loomulikult on, onju. Kuivõrd nad tõendatud on, on teineasi küsimus. Et aga
nendest üksikutest kaasustest ei saa ennast selles mõttes pimestada lasta, et see üldfoon
on, et sa saad nagu pigem rohkem kahju ära hoida kindlasti sellega, kui sa
vaktsineerid, kui sa ei vaktsineeri, onju. Kuigi see, noh, sinu laps on sinu laps. Sa ei saa
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last võtta statistika järgi, aga noh ikkagi, see oli nagu see põhitõde, mis mul nagu peas
oli, kui ma otsustasin.“ (Ema 11_ja)
Võimalike nakkushaiguste ja vaktsiini tüsistustega toimetuleku hindamine seostub emade
hinnanguga lapse individuaalsele tervisele ja organismi vastupanuvõimele. Kõrvaltoimed on
alati kõikide ravimite manustamisega kaasnevateks riskideks, nagu ka kõikide haiguste
põdemisega võivad kaasneda tüsistused, mille tekkepõhjustes ei saa täielikult kindlad olla.
„[Me ei tea] seda kunagi ette, kuidas see lapse immuunsüsteem on. Noh näiteks ma
lugesin (...) et vastunäidustatud on punetiste vaktsiin juhul, kui komponentide suhtes on
allergia või siis kui on immuunpuudulikkus. Kus see välja tuleb? Tulebki pärast süsti ju
– näe oligi immuunpuudulikkus! Oi-oi! Et noh, vaktsineerimise puhul (...) eelnevad
uuringud peaksid olema palju põhjalikumad kui lihtsalt mingisugune, et näe, viis
varvast ja viis sõrme ja silmad ja nina on õiges kohas, et järelikult on terve laps.“
(Ema 2_ei)
„Ma tean väga paljusid inimesi, kes on oma lapsed tavalistest nakkushaigustest ilusti
välja ravinud ilma mingit keemiat kasutamata ja ma.. see ei tundu hirmus. Samas ma
tean, et juhtub igasugu õnnetuid asju, aga ma ei saa seda kartes nagu, nagu ajudeta
edasi tormata. Selles mõttes, et kaalud ikkagi kaaluvad selle vaktsiiniteema
hirmsamaks, kui need nakkushaigused igasugu võimalustega.“ (Ema 10_ei)
Ohustatust tajutakse seega nakkushaiguste ja vaktsiini puhul erinevalt, seostudes sellega,
mida konkreetse ohuallikana määratletakse. Kui vaktsiinist keeldumise puhul on võimalik
ennetada konkreetse otsusega võimalike tagajärgede esinemist, siis kahtluse korral seda ka
tehakse. Vaktsiin-välditava nakkushaiguse puhul on otseselt kahju tekitavat kollet väga raske,
kui mitte võimatu, määratleda. Seega peetakse üheks võimalikuks viisiks vähendada riskide
kogusummat nõnda, et välistatakse võimalik ohukolle (vaktsiin) ja suurendatakse lapse
organismi võimekust tulla toime vaktsiin-välditava nakkushaigusega näiteks alternatiivsete
vähemriskantsetena näivate vahendite abil (toitumine, homöopaatia, keskkonna jälgimine).

4.5. Alternatiivid vaktsineerimisele ja tüsistustega toimetulekule
Vaktsiin võib olla küll vaktsiin-välditava nakkushaiguse eest kaitsmisel ja raskusastme
alandamisel edukas, ent oluliseks vaktsineerimise vastuargumendiks on oht põhjustada
vaktsiiniga lapse organismile otsest kahju (nt allergilised vastureaktsioonid vaktsiinide
koostisosadele, otsesed ja seostatavad kõrvaltoimed). Osa emasid väljendas vaktsiinvälditavate nakkushaiguste ohtlikkuse ja leviku kajastamise täpsuse osas kahtluseid, pidades
tegelikku levikut väiksemaks. Samas tunnistatakse vajadust oma last nakkushaiguste eest
siiski kaitsta, iseasi kas vaktsiini või mõne alternatiivse viisi/vahendiga. Nõnda ilmneb, et
vaktsiini tõlgendatakse tihtipeale ühe võimaliku vahendina paljude teiste alternatiivsete
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meetmete seas, et oma last vaktsiin-välditava nakkushaigusega kaasnevate ohtude eest
kaitsta.
„See on nagu jällegi see vahe, et, et kas sa niisama nagu ei tee [vaktsiine], vaid, vaid
minul on alati see ka, noh, minu jaoks see on hästi oluline punkt, et alternatiiv peab
olema olemas. Minu alternatiiv ongi homöopaatia ja refleksioloogia ja siuksed asjad.“
(Ema 9_ei)
Alternatiivide valimisel mängib rolli ka see, kuidas emad vaktsiini, vaktsiin-välditavate
nakkushaiguste ohtlikkust ja profülaktikat enda jaoks defineerivad. Täpsemini, kas vaktsiinvälditavate nakkushaiguste ennetuseks on otseste vahendite (nt vaktsiin) kasutamine vajalik
või piisab ka lihtsalt nakkuskollete vältimisest ja lapse immuunsüsteemi tugevdamisest
tervislike eluviiside abil. Intervjuudes mainiti ohutuma näivate vaktsiin-välditavate
nakkushaigustena näiteks punetisi, mumpsi ja läkaköha. Neid haiguseid olid osa
intervjueeritutest ka ise läbi põdenud. Punetiste, mumpsi ja läkaköha puhul arvati, et lapse
immuunsuse tugevdamine on piisav meede nii haigestumise ennetamiseks kui ka
nakkushaigusega toimetulekuks. Tulenevalt konkreetse nakkushaiguse individuaalsest
lahtimõtestatusest varieeruvad vaktsiinile alternatiivsete vahendite näited alates tervisliku
toitumise tagamisest kuni konkreetsete homöopaatia-vaktsiinide või looduslike ravivahendite
kasutamiseni, mida peetakse lapse organismile vähemohtlikumaks, kuna ei sisalda väidetavalt
nõnda suures koguses toksilisi lisaaineid nagu vaktsiinid.
“Vaktsiin on minu jaoks see, kui ma lähen metsa, ma korjan jõhvikaid või mingeid
muid hästi tugevaid ja väega taimi, mis tegelikult hoiavad immuunsüsteemi korras ja
turgutavad meid ja kui meil on haigused, siis nad aitavad meil ravida. (...) See ei ole
loomulik minu jaoks, kui lapsele süstitakse midagi, et see kaitseb teda. See kõlab
jaburalt.” (Ema 10_ei)
„[M]a arvan, et seal vaktsiinis võivad olla küll mingid head asjad, mis kaitsevad neid
lapsi, kui kuidagi muudmoodi nad ei ole kaitstud. Või tervislikult üleskasvatatud, onju.
Aga, kui sul on kõik see tervislik pool olemas, siis ma arvan, et need head asjad ei ole
nagu niivõrd mõjusad, kuivõrd need halvad asjad, mis seal vaktsiinis on.“ (Ema 4_ei)
Vaktsineerimise vajalikkuse ja alternatiivsete meetmete kasutamise kaalutlemisel pööratakse
tähelepanu ka perekondlikule elustiilile ja –keskkonnale. Olulist rolli mängib võimalus lasta
lapsel kasvada ja elada tugeva organismina, sekkumata vaktsiinidega lapse niinimetatud
loomulikku kasvurütmi. Elustiili alla arvestatakse näiteks nii igapäevaseid olmevajadusi (nt
toitumine), mobiilsust (nt reisimine) ja tutvusringkonda (nt kes reisivad või kui on
välismaalasi).
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“[S]ee on see küsimus tegelikult nagu (...) , et kui hästi sa oma elustiiliga last kaitsed
nende välismõjude vastu. Et kui sa oled metsas, siis on selge, et sul ei liigu neid (...)
nakkushaiguseid, mille vastu saab vaktsineerida. Kui sa ei tee, ütleme, et kui sa ei
suuda ikkagi oma last nii palju kaitsta paraku, eks, et siis on nagu küsimus selles, et kas
sa kaitsed teda siis vaktsineerimisega või mitte.” (Ema 11_ja)
Tähelepanuväärne aspekt on elustiili puhul ka subjektiivsel hinnangul oma võime üle lapse
elukeskkonda kontrollida. Hinnangud võivad siinjuures vaktsiin-välditavate nakkushaiguste
puhul ka erineda. Näiteks B-hepatiidi puhul, mille edasikandumisviisiks on nii otsene kontakt
nakatunud verega kui ka teatud kehavedelikega (st sülg, rinnapiim, sperma ja tupevedelik)
ning mida intervjueeritud seostasid enamasti prostitutsiooni ja süstitavate narkootikumide
tarvitamisega, oldi potentsiaalsete nakkuskollete vältimisel enesekindlamad kui näiteks
teetanuse puhul, mida põhjustava bakteri Clostridium tetani eoseid leidub nii pinnases (st
mullas, kõdus ja sõnnikus) kui ka tolmus. Samas tunnistasid intervjueeritud emad, et
muutused nii elustiilis kui ka -keskkonnas võivad tuua kaasa muutusi nii lapse kui ka enda
vaktsineerituses.
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5. ARUTELU
Käesoleva bakalaureusetöö raames läbiviidud intervjuudes võib täheldada teatavat eristumist
mitte niivõrd vaktsineerimise kindlal ja kahtleval seisukohal olevate, vaid pigem oma (poolt
või vastu) otsuse väljakujundanud ja veel kujundavate emade vahel. Intervjuudes selgus, et
mingil määral on kõik emad oma lapse vaktsineerimisalases otsuses kahtleval seisukohal, ka
siis kui oma senise otsusega ollakse enamjaolt rahul ja oma valikut peetakse põhjendatuks.
Giddens (1997: 38-39) nendib samuti täielikult refleksiivsete teadmiste ja ka refleksiivselt
konstrueeritavas maailmas elamise paradoksaalsust, kus keegi ei saa kunagi olla üheski faktis
ega ka teadmises kindel, kuna kõik on uuema ja parema info poolt ümberlükatav. Sarnaselt
tõdeti intervjueeritud emade seas, et tõenäoliselt ei olda kunagi võimelised oma lapse
vaktsineerimisalast otsust (olgu siis poolt või vastu) “lõplikult valmis” nimetama. Nii nagu
refleksiivsus on dünaamiline ja lakkamatu protsess, püsib alati ka võimalus, et mõni
lisateguri või fakti ilmnemine lükkab senised teadmised ümber ning muudab seeläbi (ehk
isegi kardinaalselt) emade vaktsineerimisalast seisukohta. Osaliselt võib säärast otsuse
“igikujunemist” omistada vaktsineerimise tagajärgede kuulumisega ka niinimetatud riskide ja
ohtude hämaralasse (nii ajaliselt kui ka sümptomite avaldumise osas), õhutades emasid
lakkamatule refleksiivsusele (Beck 1986/2005: 76). Näiteks on vaktsiinide puhul üks
spekuleeritav aspekt just see, mis ajavahemikus ja millisena avalduvad erisused inimese
organismis on seostatavad vaktsiiniga ja millised mitte.
Intervjueeritud väikelaste emad hindavad oma vaktsineerimisalase otsuse kujunemisel ja
valiku tegemisel olulisteks etappideks poolt- ja vastuargumentide töötlemise toimingut ning
protsessi. Laiapõhise informatsiooni läbitöötamine või temaatilise ülevaate omamine on
emade jaoks oluline mitte ainult teadliku vaktsineerimisalase otsuse vastuvõtmiseks, vaid ka
teatava autonoomsuse saavutamiseks otsuse tegemisel. Ilmnenud aktiivne poolt- ja
vastuargumentide kaalutlemine ning konteksti teadvustamine illustreerib tabavalt Giddensi
(1994: 75) kirjeldust post-traditsionaalsest ühiskonnast, kus autonoomsuse saavutamine
toimub just aktiivse ehk informeeritud ja refleksiivse valiku tegemise kaudu. Kui
refleksiivsusel näib olevat hilismodernses ühiskonnas justkui loomulik roll globaalse ja
infomahuka keskkonnaga toimetulekuks, on sel siiski ka oluline mõju väikelaste emade
riskitaju kõrgenemisele. Eelmainitut täheldas ka Kiisel (2013), uurides eelkooliealiste laste
vanemate vaktsineerimisalaseid hoiakuid. Kui Kiisel täheldas, et lapsevanemad püüdsid
vaktsineerimisega seotud riskitaju maandada ühiskondliku aktiivsuse ja ennekõike teadliku
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tarbimise kaudu, näib autonoomsusel siinpuhul olevat veel teine lisapõhjus kui riskitaju
maandamine – suutlikkus oma (riskantse) otsuse ja selle tagajärgede eest vastutada. Ka siis,
kui käsitletav teema jäi intervjueeritud emade hinnangul nende erialase ekspertiisi
valdkonnast välja.
Nii vaktsiin-välditavate nakkushaiguste kui ka vaktsineerimisega seotud riskid on teatud
määral näilised (ehk nad ei ole siin ja praegu esinevad) ja ohtude põhjus-tagajärg suhe
spekuleeritav. Siiski tajutakse neid spekuleeritavaid näivusi intervjueeritud emade poolt
reaalsetena, mistõttu arvestatakse oma lapse vaktsineerimisalases otsuse tegemisel võimalike
riskidega kui reaalsete faktidega. Ehk ka seetõttu ei ole paljude intervjueeritud emade jaoks
erilist vahet, kas vaktsineerimisalane infoallikas on 1000-valimiline uuring või ühe juhtumi
narratiiv, kuna mõlemad infod näivad võrdväärselt reaalsete sündmustena, tekitades
võrdväärselt uusi kahtluseid väikelaste vaktsineerimise turvalisuse osas. Kui ainuüksi mõne
sündmuse potentsiaalsusest saab aga olukorra hindamisel arvestatav fakt, tekib olukord, kus
poliitilist, sotsiaalset ja ka meditsiinilist pädevusstruktuuri ühiskonnas hakkavad mõjutama
niinimetatud fiktiivsed ja otseselt tõestamata (kui mitte tõestamatud) faktid (Beck 1986/2005:
82). Võib spekuleerida, et ehk just seetõttu seostati intervjueeritud emade seas hetkel üha
suurenevat vaktsineerimisest keeldunute osakaalu ka mitmekülgse (sh tsenseerimata) info
parema kättesaadavusega, mis annab põhjust rohkemate kahtluste tekkeks.
Intervjuudes kajastub väikelaste emade vaktsineerimisalase otsuse kujunemisel üsna tabavalt
sotsiaalselt

konstrueeritud

meditsiinilise

teadmuse

roll.

Ennekõike

kajastub

just

vaktsineerimise suhtes kahtlevate või konkreetselt vastu olevate emade konflikt
meditsiinipersonali ja –süsteemiga näiteks selles osas, mida mõistetakse “meditsiinilise
faktina” ja mida mitte. Ambivalentsust tekitab dilemma, millist “meditsiinilise fakti”
definitsiooni arvestab kumbki osapool legitiimsena ja millist mitte. Kuigi vaktsiin-välditavate
nakkushaiguste ja ka vaktsiinide koheste kõrvaltoimete sümptomid on üldjuhul paika pandud,
on paljud vaktsiinide tüsistusena käsitletavad sümptomid ja ilmingud jätkuvalt vaidluse all.
Ühest küljest näib meditsiinisüsteem soovivat hoida kinni oma varasemast traditsionaalselt
autoriteetsest suhtehierarhiast. Teisalt nõuavad patsiendid (ehk väikelaste emad) oma lapse
tervise alase otsuse tegemisel üha aktiivsemat kaasatust ja ka suuremat sõnaõigust.
Tänapäeva post-traditsionaalses ühiskonnas ei piisa autoriteetse positsiooni saavutamiseks ja
patsientide usalduse võitmiseks enam arstide erialasest ekspertiisist diplomi kujul, kuna
vähemalt laste tervise heaolu hindamisel ja tagamisel ei ole nad ainsad eksperdid – ka
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lapsevanem tajub ennast oma lapse individuaalse iseärasuse hindamisel ning tema tervisliku
heaolu tagamisel eksperdina, nõudes üha enam sõnaõigust oma lapse meditsiinilise ravi
määramisel.
Vaktsineerimisalase otsuse kujunemisel ei ole rõhk niivõrd faktidel eraldi, kuivõrd nende
subjektiivsel defineerimisel emade endi poolt, määrates mõneti, mil viisil lastakse end
nendest faktidest mõjutada. Siinjuures kerkis intervjuudes esile erinevus vaktsineerimises
ebakindlal seisukohal olevate emade otsustusprotsessis: emad, kes olid meditsiinipersonali
poolt kaasatud arutellu vaktsiinidest ja vaktsiin-välditavatest nakkushaigustest tulenevate
ohtude kohta (kas siis oma laste individuaalsuse eksperdi või lihtsalt informeeritavana),
väljendasid arstide ekspertiisi suhtes suuremat usaldust kui emad, kes olid kogenud oma
vaktsineerimisalaste kahtluste avaldamisel hukkamõistvat, kui mitte agressiivset suhtumist.
Usaldusväärse suhte loomisel meditsiinitöötaja (ehk tervishoiu kui abstraktse süsteemi
esindaja) ja ema vahel on oluline roll ka sellel, et emadel avaneks võimalus vaadelda kõrvalt
näiteks perearsti kui oma valdkonna eksperdi vaktsineerimisalase mõtteprotsessi toimimist.
Arsti analüüsi pealttunnistamine on ühtlasi kinnituseks arstide endi refleksiivsusest, ehk oma
meditsiinilise teadmuse konstruktsiooni ja analüüsi protsessist, ning patsiendi spetsiifika
arvestamist ümbritseva kontekstiga. Seda kas või seetõttu, kuna arstide kui ekspertide
ekspertiis on Giddensi (1994: 85) sõnul refleksiivses hilismodernses ühiskonnas pidevalt
kahtlusele avatud.
Beck

(1994:

14)

asetab

refleksiivse

moderniseerumise

lahtiseletamisel

rõhu

ühiskonnaliikmete individualiseerumisele, kus iga indiviid on oma eluloo, identiteedi,
sotsiaalse võrgustiku, veendumuste ja pühendumuste autor, koostaja, disainija, tõlgendaja ja
looja. Sarnaselt võib täheldada, et ka lapse vaktsineerimisalase otsuse kujunemisel (või
kujundamisel) on emadele oluline luua refleksiivsuse põhjal just isiklik nägemus ja
tõekspidamine, mida kollektiivne arvamus siis kas toetab, õõnestab või vaidlustab. Ehk just
ka seetõttu polnud antud intervjuude tulemuste põhjal võimalik joonistada välja niinimetatud
struktuuri või mustrit, mille põhjal väikelaste emad oma vaktsineerimisalase valiku tegid.
Kuigi sarnaselt otsustanud emade mõjutegurid kattusid küll osaliselt, erinesid üksteisest
oluliselt emade individuaalne tõlgendus ohtudest ning oma ebakindlusega toimetulekule
lahenduse leidmise viis. Näiteks mainiti mitmel korral mõttejõu olulisust mõne nähtuse
esinemise ligitõmbamiseks kui ka eemalhoidmiseks. Hirmutunnet peeti siinkohal oluliseks
magnetiks kardetava nähtuse esinemisel, mistõttu osa intervjueeritud emasid rõhutas ka
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iseenda hirmutundega ümberkäimist. Näiteks, kui otsustati usaldada oma lapse organismi
loomulikku (ehk vaktsineerimisega sekkumata) tugevust haigustega toimetulekul või kui
esines vaktsineerimise järgselt siiski kahtlusi tegevuse õigustatuses, püüdsid emad ennetada
võimalike kõrvaltoimete esinemist hirmutunde ja –mõtete eemalhoidmise ning vaktsiini
“heaks mõtlemisega”, mis otseselt ehk “meditsiinilise fakti” või meetme alla ei klassifitseeru.
Seega on ka psühholoogilise, mitte ainult keskkondliku ja elustiililise, konteksti loomel
emade jaoks oluline tähtsus lapse vaktsineerituse osas otsustamisel ning tehtud otsusega ka
ümberkäimisel.
Seesugune “oma tõe” või “oma nägemuse” enesele defineerimine riskidega ümberkäimise
osas võimaldab emadel oma informeeritud, ent osaliselt nende erialase ekspertiisi
valdkonnast väljajääva, otsuse eest vastutada. Üha tugevnev näiline vajadus vastutada oma
valikute ja tegude eest seostub minu jaoks nõrgenenud usaldusega abstraktsete süsteemide
ainuõigsusesse ja pädevusse. Sama täheldab post-traditsionaalses ühiskonnas esineva
nähtusena ka Giddens (1994: 90). Siinpuhul võis intervjueeritud emade poolt tajuda mitte
ainult umbusku arsti pädevuses, vaid ka arsti suutlikkuses oma otsustega kaasnevate
tagajärgede eest vastutada. Riskidega sarnane “tagajärgede tekkepõhjuste hämarala” kandub
mõneti üle ka vastutusele – kui lapsel peaks vaktsineerides siiski midagi juhtuma, siis kas
vastutab mitte-eksperdist ent otsuse lõppsõna ütlev lapsevanem või vastutab eksperdist ent
siiski pigem konsultandi rollis olev arst? Just seesugune dilemma määratleb suuresti
väikelaste emade soovi tuuma teha oma lapse vaktsineerimise (või ükskõik millise) osas
teadlik valik. Selleks on vajalik enne arsti usaldamist kontrollida kas või arsti mõtteprotsessi,
vaadeldes, kas lapse individuaalsuse ja vaktsiin-välditavate nakkushaiguste epidemioloogilise
hetkeseisuga on arvestatud. See on paratamatult vajalik ühiskonnas, kus meditsiinilise
teadmuse konstrueerimisel on oluline osa refleksiivsusel, mis hõlmab endas nii-öelda õpiku
põhjal tõestamatut (ehk meditsiini ja haiguste hämaralasid). Meditsiinis on emade jaoks
tõusnud tähelepanu keskpunkti ennekõike lapse keha ja vaimu sümbioosiga ning väliste
teguritega arvestamine ravi määramisel. Seega tekitab meditsiinilise teadmuse sotsiaalse
konstruktsiooni paradoks vajaduse mõista teise isiku (nt arst) peas toimuvat, mille jaoks ei
saa omakorda läbi refleksiivsuse arvestamise ega omavahelise kommunikatsioonita.
Nii lapse vaktsineerimisest keeldunud kui ka vaktsineerinud emade intervjuudest tõusis esile
üsna terav erinevus praeguse meditsiinisüsteemiga nii tagajärgede kui ka vastutuse
defineerimises. Beck (1986/2005: 229) väidab, et tsivilisatsiooniriskidega on võimalik ümber
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käia kahel viisil: kõrvaldades põhjuseid (esmane industrialiseerumine) või tagajärgi ja
sümptomeid (sekundaarne industrialiseerumine). Siiani on tõenduspõhine meditsiin küll
rõhutanud haiguste ennetamise olulisust, ent oma meetmete ja meetodite väljatöötamise
keskmes

on

vaktsineerimist

olnud

eeskätt

peetakse

kehaliselt

avalduvate

nakkushaiguseid

sümptomitega

ennetavaks

vahendiks,

ravimine.
tõlgendati

Kuigi
just

vaktsineerimisest keeldunud emade poolt vaktsiine pigem tagajärgedega toimetulekuna.
Niinimetatud õige ennetus ei seisneks mitte väliste vahenditega lapse organismi tehislikult
nakkushaigustele resistentsemaks muutmises (ehk suunaga väljast sisse), vaid just lapse
immuunsuse turgutamises ja tugevdamises looduslikul viisil (ehk suunaga seest välja).
Seetõttu võis intervjuudes täheldada nii vaktsineerimisest keeldunud (st turgutada ja
tugevdada lapse loomulikku vastupanu vaktsiin-välditava nakkushaiguse haigustekitajatele)
kui ka vaktsineerinud (st tugevdada lapse vastupanu vaktsiini negatiivsele toimele) emade
poolt tähelepanu pööramist näiteks mitmekülgsele toitumisele, et panustada lapse
individuaalse vastupanu tugevdamisesse väliste ohtudega toimetulekul. Ent olulise
argumendina vaktsineerimisalase otsuse kujundamisel prevaleeris ka võimalus ennetada
otseste ohuallikatega kokkupuudet juba algses faasis (ehk esmases industrialiseerumises).
Näiteks välistatakse vaktsineerimisest keeldumisega ka võimalus, et lapsel võib tekkida
vaktsiinidest tüsistusi. Seesugust väga varajast ennetust peeti nii-öelda ahvatlevaks ka last
vaktsineerinud emade poolt, kuna vaktsiin-välditavate nakkushaiguste kolded ja põhjused on
hägused. Lisaks puudub tõestus, et nakkushaigused kujutavad endast tänapäeval kõrgelt
arenenud ja kättesaadava tervisesüsteemiga Eesti riigis üldse sellist ohtu, mida näiteks 1710.
aastal puhkenud katkuepideemia siinses piirkonnas põhjustas.
Alahinnata ei tasu tõsiasja, et tänapäeva post-traditsionaalses ja tehniliselt kõrgelt arenenud
ühiskonnas on indiviididele võimaldatud oma elu planeerimises suurem isiklik ja sotsiaalne
vabadus. Esiteks elatakse Eesti Vabariigis demokraatlikus sõna- ja arvamusvabadust
väärtustavas ühiskonnas, mis justkui julgustab iga indiviidi oma tõekspidamiste
individuaalsel loomisel ja nende järgi ka enda ja lähedaste elu kujundamisel. Infovabaduse
mõju võimestab veel info hea kättesaadavus kas või Interneti vaba kasutusega Eestis,
varustades nõnda rohkema informatsiooniga ümbritseva maailma kogemustest, tegevustest ja
arvamustest, millega, nagu Beck (Ibid.: 82) nendib, arvestatakse reaalselt kogetud ja tõestatud
faktidega samaväärselt. Sealjuures on Eesti ühiskonnas ka teisi faktoreid, nagu kvaliteetse
meditsiiniabi

hea

kättesaadavus,

hea

hügieenitase,
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mitmekesise

toidu

küllaldane

kättesaadavus ning ka madal nakkushaigustest tulenevate ohtude esinevus, mis on kindlad
märgid kodanike heatasemelisest elust ning heaoluühiskonnast üldiselt.
Nõnda jäi mulle isiklikult kõlama Beck’i (1994: 16) mõte, et ehk on tõesti, kas tahtmatult või
tahtlikult, meil hetkel tegu heaoluühiskonna eksperimentaalse arranžeeringuga ego-keskse
elustiili viljelemisel. Praeguse hetke laste vaktsineerimisest keeldunud isikute osakaalu tõus
võib olla lihtsalt selle tulemus, et igale lapsevanemale on Eesti Vabariigis antud juriidiline
õigus iseseisvalt defineerida enda jaoks “tervise” ja “riski” mõiste ning sealjuures otsustada
autonoomselt, mis vahenditega soovitakse oma last ümbritsevate ohtude eest kaitsta. On
võimalik, et moderniseerumisriskide, antud kontekstis vaktsiinide kõrvaltoimete ja
kaasnevate

ohtude,

tunnustamine

tekitab

vajaduse

muudatuste

sisseviimiseks

meditsiinisüsteemi korraldusse, et tulla vastu emade uuenenud nõudmistele oma lapse tervise
alaste otsuste tegemise osas (Beck 1986/2005: 83). Konflikt võib siinjuures tuleneda ka
sellest, et kui varem (kas või 20. sajandi keskpaiku) oli sarnase vabaduse juures varasemate
traditsioonide mõju jätkuvalt tugev, siis praeguses post-traditsionaalses ühiskonnas on
sidemed varasemate tavadega juba niivõrd lõdvenenud, et nende roll indiviidi otsusele on
samuti nõrgenenud vaat et vaevumärgatavaks (Giddens 1994: 100-103). Väikelaste
vaktsineerimisalase otsuse tegemise lahkhelide juured ei pruugi seisneda mitte niivõrd
meditsiini ja ühiskonna ümberstruktureerituses mikrotasandi uute nõudmiste–vajaduste
vahelises konfliktis (st arst ei vasta ravi määramisel väikelapse ema nõudmistele), vaid just
demokraatliku ühiskonna sõna-, arvamus- ja tegutsemisvabaduse rakendamises üksikisiku
igapäevaellu (st väikelapse ema teadlik valik alternatiivsete meetmete kasuks lapse vaktsiinvälditavate nakkushaiguste eest kaitsmiseks). Ehk kui emadele on antud kas või juriidiline
vabadus konstrueerida oma lapse tervisliku turvalisuse ja heaolu alane otsus just oma
nägemuse ja sisetunde järgi, siis on ka tõenäoline, et üha enam emasid seda võimalust ka
teadvustab ning kasutab.
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KOKKUVÕTE
Sarnaselt varasematele uuringutele tõusis väikelaste vaktsineerimise temaatika komplekssus
selgelt esile ka käesolevas bakalaureusetöös. Intervjueeritud emade jaoks oli üsna raske
määratleda kindlaid vaktsineerimisalast otsust kujundavaid tegureid, kuna antud temaatikat
tajutakse mitmekülgselt kompleksse protsessina. Oma lapse kindla vaktsiiniga vaktsineerituse
üle otsustamisel täheldati et otsustusprotsessi kaasatud tegureid oli väga mitmeid. Tegurite
poolne mõju võis eri ajahetkedel ka erineda, lähtudes kindlast emotsionaalsest ja
keskkondlikust hetkeseisust. Seega ei ole vaktsineerimisalane otsus mitte ainult analüütiliselt
kaalutlev, vaid ka tugevalt emotsionaalne ja hetkeolukorda tõlgendav toiming, seda nii
vaktsineerinud kui ka vaktsineerimisest keeldunud emade seas. Ometigi ei saa kõrvale jätta
mõjutegurite (nt vaktsiini ja nakkushaiguste epidemioloogia, varasemad kogemused,
riskitegurite defineerimine ja tajumine, vastutus) tõlgendamisel väikelaste emade
abstraktsemalt käsitletavaid uskumusi ja maailmavaadet, mil võib kohati olla fundamentaalne
lahknevusi tekitav mõju vaktsineerimisega seotud aspektide tõlgendamisel.
Individuaalne “oma tõe” loomine väikelapse ema poolt ei näi seostuvat ainuüksi
infoühiskonnas info või riskiühiskonnas riskiga toimetuleku meetme, vaid ka vastutuse
võtmisega ühiskonnas, kus vastutuse struktuurid on tugevalt hajunud. Teise isiku eest
otsustamise tekitab vastutuse hajuvus riskantsena tõlgendatava olukorra, kus on konkreetse
teadmistepagasita keeruline vaktsineerimise ja vaktsiin-välditavate nakkushaigustega seotud
infotulvas orienteeruda. Eriti, kui vastutatava isikuga on tugev emotsionaalne. Sarnaselt võib
väikelaste emadel olla raske usaldada oma lapse tervise üle otsustamisel kas arstist, teadlasest
või ka oma lähedasest meditsiini valdkonna eksperti, ilma et ühiselt poolt- ja vastuargumente
läbi arutataks. Tihtipeale puudub selleks ka konkreetne kokkulepe vastutuse jaotuses ema ja
eksperdi vahel või ka konkreetsed tingimused ekspertiisi valiidsuse hindamiseks. Nõnda on
tekkinud tänapäeva ühiskonnas olukord, kus arsti ja patsiendi vahelises suhtluses ei piisa
enam ainuüksi faktide vahendamisest nende nentimise kaudu (st patsient nimetab sümptomid,
mille arst kontrollib üle ning määrab seejärel ravi), vaid just nende üle arutledes ja
vastastikku refleksiivselt tõlgendades (st patsient loetleb sümptomid ja lisab omapoolse
tekkepõhjuste analüüsi, arst kontrollib sümptomid üle ja määrab ravi, lisades aga juurde
omapoolse

tõlgenduse

sümptomite

tekkepõhjusest

ja

nende

ennetusvõimalustest).

Vastastikune refleksiivne tõlgendamine võimaldab patsiendil oma haigusloo konstrueerimisel
kaasa rääkida ning see enese jaoks kontekstuaalselt lahti mõtestada.
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Käesoleva bakalaureusetöö intervjuudes tõusis tugevalt esile väikelaste emade poolt
väljendatud soov ja vajadus horisontaalsema hierarhilise struktuuri järele meditsiinisüsteemis.
Teisisõnu soovitakse, et meditsiinipersonal oleks nii patsientide (nt laps) kui ka patsientide
esindajatega (nt vanemad) aktiivsemas interaktsioonis ning jagaks seejuures teadlikult ka
kaasnevat vastutust. Kuigi väikelaste vaktsineerimist käsitletakse ennekõike riiklikul tasandil
rakendatava ühiskondlikku bioturvalisust tagava meetmena, ei ole paslik eeldada tõusu
väikelaste immuniseerituse praeguses langevas trendis, kui ei toimu muutust nii-öelda
süsteemi madalamal tasemel ehk lapsevanematega kokkupuutuva meditsiinipersonali seas.
Seetõttu on vajalik, et ka meditsiinipersonal oleks tolerantsem ning rohkem teadlik
vaktsineerimisele alternatiividena pakutavatest meetoditest, et suudetaks lapsevanematega sel
teemal kas või ainuüksi kaasa rääkida ning aidata vanematel meditsiinipersonali ekspertiisi
vaatevinklist lähtudes mõtestada lahti erinevaid lähenemisi vaktsineerimisele. Kuigi 2014.
aasta seisuga domineerib jätkuvalt arvamus, et epidemioloogilise turvalisuse tagamiseks on
kõige efektiivsem viis just populatsiooni vaktsineerimine, puuduvad siiski tõendid (ja
kogemused) selle kohta, et bioturvalisust poleks 21. sajandi heaoluühiskondlikes tingimustes
võimalik tagada ka vaktsineerimisele alternatiivsete meetmete kasutamisel.
Vaktsineerimisalast otsust kujundavate tegurite puhul võib seega üheks kaalukamaks
aspektiks pidada mitte mõjutegureid endeid, vaid just tegurite tõlgendamist ehk laste
vaktsineerimise osas refleksiivse konstrueerimise abil isiklikule valikule konteksti loomist.
Sellest tähelepanekust tulenevalt sai antud bakalaureusetöö materjali analüüsimise
teoreetiliseks platvormiks valitud just pigem makro ehk ühiskondlik tasand ning empiiriliseks
lähenemiseks kvalitatiivne uurimismeetod. Nõnda oli mul võimalik vaadelda laiema
konteksti mõju nende tegurite subjektiivsele tõlgendustele, millega väikelaste emad väitsid
end arvestavat oma lapse vaktsineerimisalase otsuse tegemisel.
Teisalt võib sedalaadi makrotasandilt lähenemist vaadelda käesolevat bakalaureusetööd
piirava küljena, jättes argumentide teoreetilise mõtestamise ehk liigselt üldisele tasandile.
Tõepoolest, vaktsineerimisalast otsust kujundavaid tegureid oleks võinud analüüsida
konstruktivistliku põhistatud teooria abil konkreetsemalt mõne teema (nt risk, vastutus,
usaldus) või suhtestruktuuri (nt arst vs ema, ametlik riiklik vaktsineerimispoliitika vs
lapsevanem) kaudu. Teisalt võib käesoleva uurimuse tugevuseks olla aga just
vaktsineerimisalase protsessi komplekssuse demonstreerimine, millega saadakse edasiste
uuringute teostamisel arvestada.
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Edaspidi oleks kindlasti huvitav süveneda põhjalikumalt näiteks sellesse, kuidas erinevad
suhtlusvõrgustikud võivad lapsevanema vaktsineerimisalase hoiaku ja otsuse kujunemisele
mõju avaldada. Sealjuures on võimalik pöörata konkreetsemalt tähelepanu ka lääne
meditsiini,

alternatiivmeditsiini

ja

teiste

alternatiivsete

lähenemiste

praktikute

ja

lapsevanemate suhete analüüsile (nt koostööd ja usaldust soosivad ja pärssivad tegurid,
arsti/praktiku ja lapsevanema vaheliste ootuste ja nõudmiste sarnasused, erinevused ja
konfliktid). Seda mitte ainuüksi vaktsineerimisalase otsuse tegemisel, vaid lapse tervise osas
üldiselt. Samuti on vaktsineerimisalases kirjanduses jäänud õigustamatult tahaplaanile nii
väikelaste isade kui ka mõlema lapsevanema vahelise koostöö uurimine vaktsineerimisalase
otsuse tegemisel, mida oleks huvitav läbi viia näiteks kvalitatiivse uuringu raames
paarisintervjuusid tehes. Paarisintervjuud võimaldaksid uurida põhjalikumalt lapsevanemate
endi tõlgendust ja nägemust oma lapse vaktsineerimisalase otsuse ja konteksti loomest.
Vajadus ning potentsiaal eelmainitud teemade põhjalikuma käsitluse järele avaldus ka
käesoleva

bakalaureusetöö

raames

kogutud

materjalides.

Tulenevalt

uurimisteema

kitsendamise vajadusest jäi suhtlusvõrgustiku ja konkreetselt isade roll siinse uurimuse
analüüsi teoreetilist kontseptsiooni arvestades tahaplaanile. Sealjuures tuleb antud
bakalaureusetööd käsitledes arvestada ka tõsiasjaga, antud uurimus käsitleb vaid 12
intervjuud, mis piirab paratamatult ka nii kujunemisprotsessi ja mõjutegurite kui ka nende
omavaheliste erinevuste/sarnasuste väljajoonistumist ja mitmekesisust. Sarnasel teemal
läbiviidavasse kvalitatiivsetesse uuringutesse rohkemate emade kaasamine erinevatest
vanusegruppidest ja sotsiaalsest keskkonnast võib viia antud uurimustulemusi täiendavate,
kui mitte täpsustavate tulemusteni. Seega võib käesoleva bakalaureusetöö kontseptsioon olla
ajendiks edasiste mahukamate uurimuste läbiviimiseks.
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LISA 1. Immuniseerimiskava

Sotsiaalministri 01. juuli 2011. a.
määruse nr 30 „Immuniseerimiskava“
lisa

IMMUNISEERIMISKAVA
Vanus
12 tundi
1–5 päeva
1 kuu
3 kuud
4,5 kuud
6 kuud
1 aasta
2 aastat
6-7 aastat
12 aastat
13 aastat
15-16 aastat
17 aastat
25, 35 jne. aastat (iga 10
aasta järel)

Vaktsiini nimetus ja manustamise kordsus
HepB 1
BCG
HepB 2
IPV 1, DTPa 1, Hib 1
IPV 2, DTPa 2, Hib 2
IPV 3, DTPa 3, Hib 3, HepB 3
MMR 1
IPV 4, DTPa 4, Hib 4
IPV 5, DTPa 5
HepB 1,2,3*
MMR 2
dTpa 6
dTpa 7**
dT 7

Tähiste seletus:
Hep B – B-viirushepatiidi vaktsiin
BCG – tuberkuloosivaktsiin
DTPa/dTpa – difteeria-, teetanuse- ja atsellulaarne läkaköha vaktsiin
dT – difteeria- ja teetanusevaktsiin
IPV – poliomüeliidi inaktiveeritud vaktsiin
MMR – leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin
Hib – Hemofilus influenza tüüp b vaktsiin
* 1995–2003 aastal sündinud ja eelnevalt B-viirushepatiidi vastu vaktsineerimata lapsed
immuniseeritakse intervalliga 1 kuu esimese ja teise doosi ning intervalliga 5 kuud teise ja
kolmanda vaktsiinidoosi vahel.
** 1990–1995 aastal sündinud ja eelnevalt 12. eluaastal difteeria-teetanuse kuuenda doosiga (dT
6) vaktsineeritud lapsed revaktsineeritakse 17. eluaastal kasutades difteeria-teetanuse-läkaköha
(dTpa) vaktsiini.
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LISA 2. Tabelid
Tabel 2. Keskmine ajakasutus päevas (minutit)

Mees

Naine

Koos alla 10aastase lapsega

9

39

Lapsehoidmine

11

30

Allikas: Ajakasutuse uuring (2010). Statistikaamet.
Tabel 3. Alla 8aastaste laste vanemad pärast noorima lapse sündi (%)

Võttis lapsehoolduspuhkuse

Mees

Naine

5,4

90,1

Allikas: Eesti tööjõu-uuring (2010). Statistikaamet.
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LISA 3. Intervjuu küsimuste kava
1. Varasem isiklik kokkupuude ja kogemused laste vaktsineerimisega.
2. Intervjueeritava lapse kokkupuude vaktsiinide ja/või vaktsineerimisega?
* Aeg, põhjus, koht, kogemus.
* Tehtud/keeldutud vaktsiinid.
* Lapse tervislik seisukord/reaktsioon vaktsiinile/vaktsineerimisele.
3. Kuidas kujunes otsus oma lapse vaktsineerimise osas?
* Kellega koos otsustati arutleti? Mille järgi otsuse kujunemisel osalenud inimesi
kaasati?
* Infoallikad (inimesed, raamatud, asutused, Internet, meditsiinitöötajad, isiklik
kogemus jne)
* Enesekindlus...otsuse tegemisel/kujunemisprotsessil.
...info/allikate usaldusväärsuse hindamisel.
...infotulvas orienteerumisel.
...mõjutavad/toetavad/kindlustavad tegurid.
* Otsuse kujunemisel arvestatud aspektid/tegurid, nende nn päritolu ja meelestatus
(poolt- ja vastuinfo, meditsiiniline info, kellegi kogemus jne).
* Otsuse (vaktsineerimise/keeldumise) põhjendus.
4. Mis mõjutas/suunas/kujundas tehtud otsust?
Milliseid tegureid hinnatakse oma lapse vaktsineerimise kasuks/kahjuks otsustamisel
suunavateks/mõju(ta)vateks?
* Tegurite kaalukuse hindamine ja põhjendus.
* Kahtluste/dilemmade/vastuolude esinemine ja lahendus.
* Otsustusprotsessi raskendavad/lihtsustavad asjaolud
(isiklik kogemus, info, suhe arstiga, surve, veendumused, usaldus, vastutus, risk jne)
* Usaldusväärsust tekitavad/tagavad tegurid
(nt mõne infoallika või isiku poolt)?
5. Intervjueeritava otsuse/otsuse kujunemise võrdlus isikuga, kes on oma lapse
vaktsineerimisest kas keeldunud või lasknud teha – kas on erinevusi ja millised?
6. Arvamus sellest, mis roll/eesmärk on laste vaktsineerimisel lastele/ühiskonnale? Mille
poolest need rollid/eesmärgid üksteisest erinevad?
* Arvamus väikelaste vaktsineerituse osakaalu langusest Eestis viimase 5 aasta
jooksul (kommentaar Eesti laste immuniseerituse langevat trendi kajastavale
tabelile).
* Arvamus vaktsineerimiskavas väljatoodud ja lisavaktsiinide vajalikkuse
vahest/erinevusest.
* Mis tähendus on intervjueeritava jaoks, et ta laps on/ei ole vaktsineeritud?
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LISA 4. Teemapuu

Valikuvabadus	
  
Vaktsineerimise	
  valikuna	
  
teadvustamine	
  

Vastutus	
  lapse	
  ees	
  

Teadlik	
  valik	
  

Vastutus	
  ühiskonna	
  ees	
  

Varasemad	
  kogemused	
  

Vaktsiin	
  kui	
  oht	
  
(vaktsineerimine	
  kui	
  risk)	
  

Tutvusringkond	
  

Võimalikud	
  tüsistused	
  

Nakkushaiguste	
  
epidemioloogia	
  
Vaktsineerimisalase	
  teadlikkuse	
  
tõus	
  
Ohutunde	
  tärkamine	
  

Vaktsiin-‐välditav	
  
nakkushaigus	
  kui	
  oht	
  

Nakkushaiguste	
  levikuala	
  
lähedus/kaugus	
  Eesti	
  suhtes	
  

Varasemad	
  kogemused	
  

Tutvusringkond	
  

Tagajärjed	
  

Info	
  ja	
  allikate	
  usaldusväärsus	
  

Ohtude	
  võrdlemine	
  

Esinevuse	
  tõenäosus	
  

Maailmavaateline	
  selektiivsus	
  

Hinnang	
  iseseisvale	
  
võimekusele	
  ohtude	
  
ennetamisel	
  ja	
  tagajärgedega	
  
toimetulekul	
  

Vastutus	
  

Varasemad	
  kogemused	
  

Meditsiinisüsteemi	
  ja	
  
arstidega	
  

Survestamine	
  

Tutvusringkond	
  

Mõjutamine	
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Homöopaatia	
  

Alternatiivid	
  

Tervislik	
  toitumine	
  

Looduslike	
  
vahenditega	
  lapse	
  
immuunsuse	
  
tugevdamine	
  

Vaktsiinide	
  ohtlikkus/
ohutus	
  

Vaktsiin	
  

Tüsistuste	
  laad	
  ja	
  
esinevus	
  

Hinnang	
  elukeskkonna	
  
kontrollitavusele	
  
Elukeskkond	
  
Lapse	
  kaitse	
  vaktsiin-‐
välditavate	
  
nakkushaiguste	
  eest	
  

Elukeskkonnast	
  
tingitud	
  ohud	
  

Toitumine	
  

Elustiil	
  

Mobiilsus	
  

Hinnang	
  arstide/
meditsiinisüsteemi	
  
usaldusväärsusele	
  

Elustiilist	
  tingitud	
  
ohud	
  

Lapse	
  individuaalsus	
  

56

Nakkushaiguste	
  
esinevus	
  

