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Militaarfarmaatsiast Eestis –             
Kaitseväe Keskapteek ja tema lugu

Lauri Bender, Kaitseväe Keskapteegi ülem

Ajaloost

Kaitseväe Keskapteegi lugu sai alguse 7. detsemb-
ril 1918. aastal, mil vastloodud Sõjaväe Tervis-
hoiuvalitsuse ülem-arst Mihkel Ostrov kinnitas 
Sõjaväe Keskapteegi lao ülema kohusetäitjaks ap-
teekriabilise Edgar Sismini. Sõjaväeapteekide aja-
lugu Tallinnas ulatub vähemalt 18. sajandi algu-
sesse, kuid 15. novembril 1918 loodud rahvavägi 
oli esimest korda ajaloos Eesti riigi oma sõjavägi 
ja taganevate Saksa vägede käest ülevõetud ladu-
de baasil moodustatud apteek tema varustaja ravi-
mite ning muu meditsiinilise materjaliga. Apteek 
tegutses alates 1920 Juhkentali sõjaväelinnakus 
tänaseni säilinud kahekordses telliskivihoones. 
Hetkel kasutab maja Kaitseväe Peastaap, nagu ka 
1927. aastal valminud Sõjaväe Keskhaigla hoonet.

Kaitseväe Keskapteegi tegevus lõppes 15. jaanua-
ril 1941, mil likvideerimiskomisjon andis viimased 
varad üle Punaarmee Balti sõjaväeringkonna 22. 
Territoriaallaskurkorpusele. Nii kogunes apteegile 
veidi rohkem kui 22 tegevusaastat.

2013.aasta suvel möödus 20 aastat Kaitseväe 
keskapteegi taasloomisest. Apteegi võib luge-
da taaslooduks Kaitseväes 1993. aasta juulist kui 
Üksik-Vahipataljoni apteekrina asus tööle Lidia 
Sazonova ning alustati väeosade varustamist ra-
vimitega. 1995 koliti remonditud ruumidesse Ük-
sik-Vahipataljoni territooriumil, Rahumäe tee 4a 
Tallinnas, kus tegutsetakse tänaseni. Läinud aasta 
detsembris sai Kaitseväe Keskapteek seega 95-aas-
taseks.

Aastatel 1995-2001 tegutses juhtajana prov. Maie 
Tambik, alates 2001 on apteegi juhataja prov. Lau-
ri Bender. Keskapteegis on töötanud proviisorid 
Pilvi Liiv, Rita Pilt ja Külli Nopri. Kõige staažika-
mana on alates 1995 teenistuses farmatseut Tiina 
Kiil, nüüd Tiina van den Brinki nime kandes ja 
meditsiinivarustuse ohvitserina.

1997. aastal moodustati Tallinna Garnisoni Koman-
dantuur, mille koosseisu arvati Kaitseväe Keskap-
teegi nime saanud struktuuriüksus. Samal aastal 
sai keskapteek Ravimiametilt ka haiglaapteegi te-
gevusloa. Siin edestas apteek kogu muud meditsii-
niteenistust, millel tervishoiuteenuse osutamise te-
gevusluba Terviseametilt tuli juriidilistel põhjustel 
oodata lausa 2011. aastani.

Järgmine muudatuste aasta oli 2001, mil senine juha-
taja Maie Tambik pensioneerus ja ülemaks sai prov. 
Lauri Bender. Samal aastal loodi meditsiini kesk-
asutusena Kaitseväe Tervisekeskus, mille koosseisu 
kuuluvad eriarstikeskus, keskapteek, hambaravika-
binet ja meditsiini väljaõppekeskus. Keskapteegi te-
gevusest on pikemalt juttu allpool ja hambaravikes-
kuse tegevust võib ette kujutada küllalt hästi juba 
nime järgi. Eriarstikeskuse ülesandeks on perearsti-
keskuse tasemel töötavate väeosade meditsiinikes-
kuste patsientidele pakkuda eriarstiteenust, aga ka 
korraldada arstliku komisjoni tööd nii tegevväelaste 
kui ka ajateenijate tervisliku seisundi hindamist. 
Meditsiiniväljaõppekeskuse põhiülesandeks on 
õpetada ajateenijaist väljaparameedikuid sõja-ajaks 
ettevalmistatavatele üksustele. Antakse lisamedit-
siiniteadmisi ka rahvusvahelistele sõjalistele ope-
ratsioonidele siirduvatele kaitseväelastele.

Kaitseväe Keskapteek täna

Alates 2003 kuulub tervisekeskus Kaitseväe Logis-
tikakeskuse koosseisu, mille ülesannete loend on 
palju pikem: õpetatakse ajateenijaid ja kaadrikait-
seväelasi; hangitakse, ladustatakse ja remonditakse 
varustust kogu Kaitseväele; hallatakse Kaitseväe 
linnakuid ja harjutusvälju; peetakse Kaitseväe raa-
matupidamist; juhitakse Kaitseväe personali ja kau-
pade liikumist nii Eestis kui ka üle maailma; toe-
tatakse psühholoogiliselt ja sotsiaalselt kriisikoldes 
viibijaid, haavatuid ja nende ning teenistuses huk-
kunute peresid. 2014 on plaanis reformida Kaitse-

väe Logistikakeskus uute ülesannete lisamisega 
Toetusväejuhatuseks. Sellest kujuneb pea-aegu nel-
jas väeliik maaväe, mereväe ja õhuväe kõrvale.

Kaitseväe Keskapteegi ülesanded on pidevalt laie-
nenud, kuid tuumaks on ikka jäänud apteegiteenu-
se osutamine Kaitseväele ja Kaitseliidule. Kaitseväe 
näol ei ole tegemist klassikalise raviasutusega, mille 
tõi kunagi esile apteekide tegevusloa komisjoni üks 
liige küsimusena: „Kas Kaitseväe Keskapteegi haigla 
on Kaitsevägi?“ Probleemi lahendusena näeb kehtiv 
Ravimiseaduse § 30 lg 7 ja 8 ette riigiasutuse apteegi 
loomise võimaluse, mis on võrdsustatud haiglaap-
teegiga jättes siiski võimaluse arvestada asutuse te-
gevusest tulenevaid erisusi. Sarnasel positsioonil on 
ka Harku ja Murru Vangla apteek, millega Kaitse-
väe Keskapteegil on meeldiv koostöö ühiste hangete 
korraldamisel. 

Kaitseväe Keskapteegis on lisaks juhatajale (sõjaväe-
laste keeles „ülemale“) teenistuses vanemproviisor 
kapten Jana Dimitrieva, farmatseut Stella Veskimäe 
ja abiline Pille Särme. Proviisori ametikoht on hetkel 
täitmata.

Apteek tegutsebki haiglaapteegi põhimõtetel: võe-
takse vastu elektroonilisi tellimusi klientidelt väe-
osade meditsiinikeskustest, pakitakse vajaminev 
kaup ja väljastatakse. Erisuseks on see, et tellijad 

võivad asuda apteegist kaugel: lisaks Tallinnas ja 
lausa samal aadressil paiknevatele tarbijatele teenin-
datakse ka üksusi Paldiskis, Ämaris, Tapal, Jõhvis, 
Tartus ja Võrus. Nii on vajalik väljastamist pidevalt 
kooskõlastada võimaliku transpordiga, mis enamasti 
toob haigeid kaitseväelasi Tallinnasse ravile või arst-
likku komisjoni. Kaugeim tellija asub hetkel Keskap-
teegist 4500 km kaugusel Camp Bastioni nimelises 
sõjaväelaagris Lõuna-Afganistanis. Rahvusvahelise 
koalitsiooni koosseisus tegutseva Eesti kompaniiga 
kaasasolev arst, õed ja parameedikud saavad vaja-
minevad ravimid ja tarvikud Eestist Keskapteegist. 
Selline rahvusvaheline haare nõuab muidugi tihe-
dat koostööd Ravimiametiga, et ravimitele vajalikud 
saatedokumendid korrektselt vormistada.

Ravimite, sidumismaterjali, põetusvahendite, labo-
ritarvete, hambaravitarvete ja desinfektsiooniva-
hendite ostuks korraldatakse riigihange koostöös 
hangete teenistusega. Rahalise käibe mõttes kulub 
ravimitele 4/5 meditsiiniostude eelarvest ja tarvi-
kutele seega 1/5. Väeosade meditsiinikeskustele on 
seatud eelarveliste vahendite piiratusest tulenevad 
rahalised piirangud igakuiste limiitide näol. Aptee-
gile on antud ka trükiste ja dokumendiblankettide 
jaotamise ülesanne.

Keskapteegi eripäraks võib lugeda suhteliselt suurt 
vaktsiinide käivet. Kõik kaitseväelased vaktsineeri-

Kaitseväe Keskapteegi personal Tallinnas, vasakult abiline Pille Särme, meditsiinivarustuse ohvitser noo-
remleitnant Tiina van den Brink, vanemproviisor kapten Jana Dimitrieva, ülem major Lauri Bender, medit-
siinivarustuse ohvitser leitnant Varje Müür ja farmatseut Stella Veskimäe. 

fotod: kaitsevägi
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takse puukentsefaliidi, gripi ja difteeria vastu. Sõja-
listele operatsioonidele minevad kaitseväelased 
saavad lisavaktsineerimised vastavalt sihtkoha 
ohtudele. Tavalisema paketi moodustavad po-
liomüeliidi, A- ja B-hepatiidid, tüüfuse, marutõve 
ja meningokokivastased vaktsiinid, lisanduda või-
vad veel immuniseerimised näiteks kollapalaviku 
ja vähemlevinud meningokokitüvede vastu. Het-
kel käimasolevatest operatsioonidest tingituna 
tuleb tegeleda ka ravimitega malaariaprofülakti-
kaks.

Eksootilistest ravimitest hoitakse keskapteegis 
valmis Na-antimon(V)glükonaadi Afganistanis 
levinud pika peiteajaga nahahaiguse leišmaniaasi 
raviks. Õnneks ei ole seda sõjakoldest koju tagasi-
saabunud Eesti sõdurite raviks vaja läinud.

Loomulikult käib keskapteegi esindaja ravimite 
tellijaid käitlemise küsimustes korra aastas väe-
osas kontrollimas ja nõustamas. Kohale sõita tu-
leb sõita ka teise Eesti otsa ja nii kujuneb järelval-
vetoiming pigem millekski kauaoodatud külalise 
saabumise taoliseks sündmuseks. Asjale lisab ri-
tuaalsust kontrollija kohustuslik visiit kontrolli-
tava väeosa ülema juurde, kus määrustikupärase 
ettekandega tuleb end esitleda ja teatada saabumi-
se põhjus. Tõsi küll, meditsiiniüksust Afganistani 

igal aastal kontrollima ei jõua… 
Küll aga on rahvusvahelise koostöö raames olnud 
prov. Lauri Benderil võimalus viis kuud teenida Briti 
sõjajõudude juhtimise all tegutsevas Camp Bastioni 
apteegis, sellest oli täpsemalt juttu Rohuteadlases nr 
5/6 2009.

Apteegi klassikalise tegevuse, ravimite valmistami-
sega, ei ole kahjuks juba teist aastat olnud põhjust 
tegeleda.

Teise suurema tegevussuunana lisaks kitsalt ap-
teegialasele tegevusele kuulub Keskapteegi ülesan-

nete hulka ka Kaitseväe kogu meditsiinivarustuse 
elutsükli haldus. Elutsükli haldus hõlmab endas va-
rustuse vajaduse planeerimise, hanked, ladustamise, 
kasutuselevõtu, remondi, hoolduse ja lõpuks varus-
tuse mahakandmise ja hävitamise.

Eesti ehitab riigikaitset üles hajutatuse printsiibil, 
seega on ka meditsiinivarustus paigutatud koos ette-
valmistatud üksuste muu varustusega laiali üle riigi 
asuvatesse hoiukohtadesse. Nende varude uuenda-
miseks ja täiendamiseks mõeldud varustust aga la-
dustatakse, hooldatakse ja remonditakse meditsii-
nilaos Pikvas. Pikva asub Anija vallas Harjumaal ja 
on kirjutaja hinnangul üks idüllilisemaid teenistus-
kohti, mida võib kaitseväelane endale oma karjääri 
jooksul tahta.

Ladude meeskonnas apteegi koosseisus on lao ülem 
veebel Rauno Mõrd, hoolduse ja remondi eest vas-
tutav nooremveebel Janel Viirlaid, laohoidja veebel 
Rita Kesküla, arvestusega tegelev proua Katrin Van-
nus ja laotööline härra Raivo Grauberg.

Nagu nimetatud, hoitakse ladudes väga mitmesugust 
meditsiinivarustust alates telkidest (meditsiiniabi 
andmise ruum tuleb ju tihti sõjaväljale endal kaasa 
võtta) ja kanderaamidest kuni meditsiinilise apara-
tuurini. Vajadusel moodustatakse laos varustusest 
komplektid ja antakse üle väljaõpetatavale üksusele.

Varustuse väljastamist ja tagastamist lattu, aga ka 
uue varustuse hankimist ning lõpuks kõlbmatu va-
rustuse hävitamist planeerib ja juhib Keskapteegis 
kaks meditsiinivarustuse ohvitseri: meditsiiniõde 
leitnant Varje Müür ja farmatseut nooremleitnant 
Tiina van den Brink. Nende ülesandeks on omada nii 
pilti olemasolevast kui ka teha prognoose tuleviku-
vajaduste kohta. Uue meditsiinivarustuse väljaaren-
damise ja kasutuselevõtu eest vastutavas Kaitseväe 
meditsiinivarustuse programmimeeskonnas on Kes-
kapteegi esindajad aktiivsed osalised.

Kaitseväe põhiülesandeks on valmistumine sõjalise 
jõuga Eesti riigi kaitseks. Valmisolek saavutatakse 

Pikva meditsiinilattu saabunud kaupa kontrollivad vasakult laohoidja veebel Rita Kesküla, süsteemi ope-
raator Katrin Vannus ja tõstukijuht Raivo Grauberg.

Pikva meditsiinilattu tõstab tõstukiga kaupa sisse 
lao ülem veebel Rauno Mõrd. 

Improviseeritud rivistus välihaigla proviisorite reservõppekogunemisel Pikvas 2008

Proviisorid valmis püstitama telki välihaigla aptee-
gi reservõppekogunemisel Pikvas 2008
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iseseisva kaitsevõime loomisega, mis kätkeb endas 
peamiselt ajateenistuses reservi õpetatud üksuste 
moodustamisega. Iga üksuse koosseisu kuulub ka 
meditsiinilise toetuse element, mis nagu iga üksus 
koosneb inimestest, asjadest (mis tulevad üksusele 
apteegist) ja väljaõppest, mis võimaldab meeskonnal 
varustuse abil ülesandeis täita ja eesmärke saavuta-
da. Ka meditsiinialases väljaõppes osaleb Kaitseväe 
Keskapteegi meeskond aktiivselt. Loetakse loenguid 
farmakoloogiast, aga ka meditsiinitaktikast, viiakse 
läbi praktikume meditsiinivarustuse kasutamise alal, 
abistatakse väljaõppekeksust eksamite ja rännakute 
läbiviimisel.

Hoopis erilise ülesande keskapteegile seab kohustus ta-
gada ravimite ja meditsiinilise kulumaterjali jõudmine 
võitlevate üksusteni sõja-ajal. Selleks moodustatakse 
jalaväebrigaadide (üksus, milles on 3000-5000 meest) 
juurde loodud väikestesse välihaiglatesse meditsiiniva-
rustuse jaod, mis on oma olemuselt liikuvad apteegid. 
Apteeke varustab Kaitseväe Keskapteek. Selliste liiku-
vate apteekide tegevust on harjutatud juba alates 2005. 
aastast Kaitseväe maikuistel suurõppustel Kevadtorm. 
Saadud kogemuste alusel on kavas luua ravimite säili-
tamiseks välioludes moodsad tingimused sest senised 
suuremad väljakutsed on olnud seotud just ravimite 
säilivuse tagamiseks vajalike tingimuste saavutamise-
ga. Senised algelised tööolud presenttelgis asenduvad 
loodetavasti juba 2014 kevadeks merekonteinerisse 

spetsiaalselt rajatud kõigile nõuetele vastava hoiuruu-
miga. Konteiner on mõistagi kergesti teisaldatav veo-
autoga ilma, et ladustatud asju tuleks sealt välja kanda, 
nagu see on paratamatu telgi puhul. Võimalus kiiresti 
asukohta vahetada on sõjaväljal mõstagi hädavajalik.

On üldtuntud, et haavatud, haiged, meditsiinipersonal 
ja meditsiinirajatised on sõjalistes konfliktides kaitstud 
Genfi konventsioonidega. Vähem on teada, et kaitse 
laieneb meditsiinivarustusele, selle transpordivahendi-
tele ja selle käitlejatele, nii proviisoritele kui ka farmat-
seutidele.

Teenistus kaitseväes jaguneb tegevteenistuseks, aja-
teenistuseks ja reservteenistuseks. Tegevteenistuses 

on Kaitseväe Keskapteegi ohvitserid ja allohvitse-
rid. Nii ohvitserid kui ka allohvitserid apteegis on 
eriala-kaitseväelased. Neile on ette nähtud rivi-
kaitseväelastest erinevad väljaõppenõuded ja kar-
jäärivõimalused oma valdkonna piires. Riviohvitse-
ri esmane väljaõpe Sõjakoolis Tartus kestab kolm 
aastat, erialaohvitseri kursus aga ainult kaks kuud. 
Olulise osa eriala ohvitseri väljaõppest moodustab 
hoopis ülikoolis omandatud tsiviileriala, mille spet-
sialistina ta Kaitseväes teenima hakkabki.

Proviisorist saab ohvitser pärast ajateenistuse 
(naisproviisoritelt seda ei nõuta, kuid tuleb oman-
dada sõduri baasoskused) ja erialaohvitseride kur-
suse läbimist. Kursus sisaldab sõjalise juhtimise 
teoreetilisi aluseid, väliharjutusi ja staabitegevu-
se kaardiharjutusi. Kaadrikaitseväelasest provii-
sor saab kursuse edukal lõpetamisel presidendilt 
nooremleitnanti auastme. Järgnevad leitnanti ja 
kapteni auastmed on võimalik saada eeskujuliku 
teenistuse, staaži ja läbitud sõjameditsiinikursuste 
alusel. Majori auastme saamine on võimalik aptee-
gi juhatajal staabikursuste läbimisel ja pärast rah-
vusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemist. Eda-
siseks karjääriks tuleb proviisoril juba erialasest 
ametikohast loobuda ning orienteeruda juba Kait-
seväe meditsiini administreerimise või juhtimise 
temaatikale. Sarnaselt on võimalik ka allohvitserist 
farmatseudil minna üle ohvitseri karjäärimudelile 
profileerides üldküsimustele.

Farmatseudile on ette nähtud allohvitserikarjäär, 
mis eeldab ajateenistuse läbimist (naiskaitseväe-
lastel piisab siingi sõdurioskuste omandamisest 
läbimata tervet ajateenistust) ja allohvitseride 
kursuse edukat lõpetamist. Allohvitseride kursus 
sisaldab samuti teooriat, aga suurem rõhk on prak-
tilisel tegevusel.

Eesti Kaitsevägi on valdavalt reservarmee ja reser-
vi luuakse ajateenistuse abil. Ajateenistusse tule-
vaid proviisoriüliõpilasi on kavas senisest rohkem 
erialaselt kasutada. Kindlasti tuleb kõigil läbida 
sõduri baasoskuste kursus ja heade tulemuste kor-
ral on võimalik osutuda valituks allohvitseri baas-
oskuste kursusele ning seejärel Tervisekeskuses 
korraldatavatele parameediku kursustele. Medit-
siiniabi põhiteadmiste omandamise järel suundub 
võitleja tagasi oma üksusesse harjutama oma os-
kuste kasutamist meeskonnatöös. Proviisoriüliõpi-

laste puhul on mõeldav nende kutsumine Kaitse-
väe Keskapteeki praktikale, mida on paaril korral 
ka kasutatud. Valdava enamuse ajateenijate „lõpu-
eksamiks“ on juba nimetatud õppus Kevadtorm. 
Õppuse järel arvatakse ajateenija reservi, kust teda 
võidakse paari aasta möödumisel reservõppekogu-
nemistele välja kutsuda. Huvi olemasolul tuleks 
farmaatsiaüliõpilastel, keda ootab ees ajateenistus, 
aegsasti ühendust võtta Kaitseväe Keskapteegiga, 
et erialase teenistuse võimalusi arutada.

Reservarmee vajab mõistagi reservproviisoreid, 
kes oleks valmis mobilisatsiooni korral oma eria-
lateadmisi rakendama riigikaitse teenistusse. Va-
batahtlikke reserv-proviisorite väljaõppele pandi 
alus 2008 kui toimus esimene proviisoritele suuna-
tud kogunemine Pikvas, millel osales kuus provii-
sorit-reservisti.

Loogilise arenguna on kahel viimasel Kevadtormil 
tegevuse meditsiinikompanii apteegis kaadrikait-
seväelastelt üle võtnud proviisorid-reservväelased 
Jüri Arjakse ja Kaarel Parts.

Reservis vabatahtlike meditsiinitöötajate jaoks on 
käivitatud kaheosalised reserv-meediku kursused, 
mille on tänaseks lõpetanud mitu proviisorit saa-
des presidendilt reservohvitseri auastme lipnik. 
Neilgi on võimalik täienduskursuste ja reservõp-
pekogunemiste läbimise järel auastmes tõusta.

27. märtsil 2013 möödus Priiuse põlistamise päev 
– taastatud Eesti Vabariigi iseseisvus oli kestnud 
kauem kui ennesõjaaegse riigi iseseisvus. 8. au-
gustil 2015 jõuab sama tähtpäev kätte Kaitseväe 
Keskapteegile. Enne seda sündmust ootavad Kait-
seväe Keskapteeki suured väljakutsed. Ees ootab 
kolimine, sest Kaitseväel on kavas loobuda linna 
sisse kasvanud ja arenguvõimalusteta Rahumäe 
tee 4a territooriumist Tallinnas. Uut asukohta ter-
visekeskusele ja sellega Kaitseväe Keskapteegile 
otsitakse aktiivselt, kuid kindlaid otsuseid veel 
tehtud ei ole.

2015. aasta mais toimub traditsioonilise õppuse 
Kevadtorm asemel suurõppus Siil, mis iga-aastase 
ajateenijate lõpueksami ületab mitmekordselt. Sel-
lise riigikaitselise ülesehitustöö vahekokkuvõtte 
juurest ei saa tegevteenistusest ega reservist me-
ditsiinilogistikud kuidagi puududa.

Proviisorid õppusel Kevadtorm 2012 väliapteegi ees: vasakult major Lauri Bender, reservproviisor reamees 
Kaarel Parts ja reservproviisor reamees Jüri Arjakse. 
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Õppusel Kevadtorm 2012 haavatuks grimeeritud re-
servproviisor reamees Kaarel Parts


