TERVISEAMET hakkas küll Dmitri Filippenko tegevust uurima, ent kõige karmim karistus saab olla
ettekirjutus.
Hambaarst Dmitri Filippenko, kellele määrati aasta tagasi Soomes arstina töötamise piirang, naasis
Eestisse ja jätkas tööd Tallinnas. Omapärasest olukorrast, kus ühel pool Soome lahte ametlikult
patsientidele ohtlikuks kuulutatud arst sai vastaskaldal samal alal rahumeeli edasi tegutseda, kirjutas
Eesti Päevaleht eelmise kevade hakul.
Toona ütles terviseamet, et teise riigi piirang Eestis ei kehti ja kuni süüdimõistva kohtuotsuseni võibki
Filippenko siin edasi tegutseda. Kasu polnud ka üleeuroopalisest hoiatusmehhanismist, millega Eesti oli
2016. aasta alguses liitunud. Hoiatussüsteemi peamine eesmärk on just see, et arstid ja teised
tervishoiutöötajad, kellel on ühes EL-i riigis sellel alal töötamine ära keelatud, ei saaks seda teises riigis
jätkata. Riikidel on küll kohustus teisi riike äravõetud õigustega töötajatest teavitada, ent mida selle infoga
peale hakatakse, pole reguleeritud.
Keel ei mahtunud enam suhu
Nüüd on tagajärg käes. Filippenko kliiniku Facebooki lehel jagas oma hoiatavat kogemust naine, kellel
hambaarsti ebaprofessionaalne töö tekitas kõnedefekti. Probleem sai alguse halvasti paigaldatud
hambakroonidest, mis patsiendi kirjelduse järgi murdusid arsti sõrmede vahel juba paigaldamise ajal ja
lagunesid hiljem ka suus.
Ligi aasta hiljem talle uusi kroone paigaldades muutis Filippenko nende asetust sedavõrd, et patsiendi
keel ei mahtunud enam normaalselt suhu. See muutiski rääkimise raskeks. „Olen šokis siiamaani. Ei
oodanud sellist kohtlemist ega enda invaliidistamist, pole sellist asja veel elus kogenud,” nentis patsient.

Jaanuaris kirjutas MK-Estonia veel ühest tallinlannast, kes tahtis lasta endale implantaadi panna.
Filippenko kehva töö tõttu tuli tal kuu aega kannatada kohutavaid valusid, läbi teha kolm operatsiooni ja
neli antibiootikumikuuri ning kaks korda kiirabi kutsuda. Ühtlasi tehti tema suuõõnde seitse
õmblust. Tema puhul sai probleem alguse sellest, et enne operatsiooni ei tehtud õiget pilti.

Eesti Päevaleht küsis kirjeldatud lugude taustal terviseametist uuesti, kas Filippenko tegevust on
kontrollitud. Terviseameti kommunikatsiooninõunik Simmo Saar vastas, et aprilli alguses alustas amet
sotsiaalministeeriumisse laekunud kaebuste tõttu järelevalvemenetlust. Saare selgituse järgi selgitatakse
uurimisega välja ohu olemasolu ning antakse arstile võimalus kogutud infoga tutvuda ja võimalikke
rikkumisi selgitada. Alles seejärel saab amet teha otsuse.
Peatada saab vaid kohtu kaudu
Kui kaua uurimine kestab, ei osanud Saar öelda. Uurimise ajaks arsti töölt kõrvaldada polevat tema sõnul
samuti seaduse järgi võimalik. Ent veelgi tähelepanuväärsem on, et kõige karmim karistus, mida
terviseamet Filippenkole määrata saab, on ettekirjutus. Amet saaks Filippenko hambaarstina töötamist
piirata üksnes juhul, kui ta peaks ettekirjutuse täitmata jätma. Alles siis võib amet tema tervishoiutöötaja
registreeringu kuni üheks aastaks peatada.
Jõuamegi tagasi terviseameti varem öeldu juurde, et arsti tegevust pole võimalik lõplikult piirata, enne kui
tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Sedagi üksnes juhul, kui prokurör taotleb
lisakaristuseks arstina töötamise piiramist.
Marie Aava Põhja prefektuurist ütles, et politsei poole ei ole keegi Filippenko tegevuse pärast pöördunud.
„Kui inimesele on tekitatud väärravi tulemusena raske tervisekahjustus, siis tuleb vastavasisulise
avaldusega pöörduda politseisse,” lisas ta.

Eesti Päevalehe ajakirjaniku jutt Filippenkoga jäi lühikeseks. Kui küsisime rahulolematute inimeste
juhtumite kohta, palus ta pöörata tähelepanu nende kliiniku Facebooki lehel olevatele headele
kommentaaridele ja soovitas hoopis neist kirjutada. „Ravitöös on alati juhtumeid, mis õnnestuvad, ja siis
on neid, mis päriselt ei õnnestu,” selgitas ta. Terviseameti uurimisest ei teadnud Filippenko enda väitel
midagi. Ta lubas ametisse helistada ja katkestas kõne.
Järgmisel päeval, kui soovisime hambaarstilt teada, kas ta sai terviseametist infot, ja esitada mõned
lisaküsimused, oli Filippenko veelgi resoluutsem. „Ma ei anna kommentaare. Te saate kirjutada, mida
tahate. Nägemist!”
FILIPPENKO SEIKLUSED SOOMES
Dmitri Filippenko läks Soome tööle varsti pärast seda, kui oli 2008. aastal Tartu ülikooli
hambaarstidiplomiga lõpetanud. Mõni aasta hiljem rajas ta seal hambaravikliinikute keti. Kliinikud
paiknesid peale Helsingi veel mitmes Soome linnas.
2015. aasta suvel peatas Soome terviseamet Valvira päevapealt firma tegevuse. Valvira teatel polevat
tema kliinikute töö patsientidele turvaline. Ameti süüdistuste järgi tegid suuhügieenikud hambaarsti töid –
parandasid ja eemaldasid hambaid ja õmblesid haavu –, milleks neil polnud kvalifikatsiooni.
Ühtlasi olevat personali sunnitud valediagnoose panema. Näiteks parandati hambaauke, mida polnudki.
Üks patsient rääkis, kuidas tal diagnoositi kolm kaariesega hammast ja igemepõletik, aga teise arsti
juures sai ta teada, et tal polnud hammastes ainsatki auku, põletikust rääkimata.
Ilmneb, et Filippenko ettevõttel on Soomes ka suured võlad. Väljaanne Satakunnan Kansa kirjutas
märtsis, et sellel on kokku umbes 580 000 eurot tasumata kohustusi.

