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Carl von Clausewitzi kohaselt on sõda riikliku poliitika jätkamine teiste
(vägivaldsete) vahenditega. Seda lähenemist on palju (kuri)tarvitatud ning
selle tõlgendamise üle vaieldud. Käesolev lühike artikkel ei piirdu poliitika ja
vägivalla suhestamisega, vaid lähtub ühest teisest tsitaadist, mis eelnevaga
teataval määral siiski seotud: “Poliitika on väga laial skaalal ette võetud
meditsiin”.1 Sellise definitsiooni on 19. sajandi keskpaigas andnud dr Rudolf
Virchow (1821–1902), silmapaistev saksa meedik ja ühiskonnategelane, kes
vaatamata oma vasakpoolsetele vaadetele, leidis saksa rahva tervise ja elujõu
arendamise pinnal kantsler Bismarckiga ühise keele. Niiviisi tegi Virchow
ehk rohkemgi tulevaste sõdade “õnnestumise” heaks kui paljud sõjaajalukku
läinud kindralid ja poliitikud. Ka tänu R. Virchowi ja tema mõttekaaslaste
pingutustele sündisid ja kasvasid terveks ja tugevaks “kahurilihaks” kõik
need miljonid ajaloo jaoks nimetud inimesed, kes näiteks Esimese maailma-
sõja lahingud oma kohalolekuga teoks tegid.

Käesoleva artikli autor on juba varasemas KVÜÕA toimetiste numbris
pööranud tähelepanu tervishoiu ja riigikaitse seostele.2 Sissetallatud rada
jätkab siinne ülevaade Eesti sõdadevahelise iseseisvuse perioodil ajakirjades
Eesti Arst ja Tervis ilmunud sõjandusega seotud kirjutistest, millele on lisatud
                                                
1 Vt nt: R. Porter. The Greatest Benefit to Mankind. New York — London: W. W.
Norton & Company, 1998. Lk 643.
2 K. Kalling. “Sigimisvõitlus” toimub ilma relvadeta… — KVÜÕA toimetised,
nr 2, 2003. Lk 175–192.
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Eesti Arstile eelnenud väljaande “Sõjaväe arstide teadusliste koosolekute
protokollid” sisukord (ilmus kolm vihikut 1920.–1921. aastal). Lugeja käes
olev, küllaltki pealiskaudne ülevaade annab loodetavasti siiski teatava ette-
kujutuse kahekümne aasta jooksul toimunud suundumustest ühes riigikaitse
korraldamisega seotud valdkonnas. See võib omakorda olla eelkäijaks
põhjalikumatele uurimustele Eesti Vabariigi sõjameditsiini ajaloost, aga ka
julgeoleku kindlustamisest totaalkaitse tingimusis.

Käesoleva ülevaate jaoks materjali leidmisel on kasutatud uurimise all
olevate ajakirjade aastakäikude temaatilisi sisukordi. Materjali hulgast on
tehtud teatav valik, eeskätt pealkirjade põhjal. Välja on jäetud — v.a sõja-
järgne aasta — Eesti Punasesse Risti puutuv, mida oli tähelepanu all
olnud perioodikas vähe, sealjuures valdavalt refereeringud ja “uudis-
nupud”.3 Siin artiklis ei ole esile toodud ka kehakultuuriga seonduvaid
käsitlusi — tegemist on omatte valdkonnaga, mis küll sageli sisuliselt
sõjanduslike teemadega haakub, kuid enamasti ei sisalda käesolevasse
uurimusse kaasamiseks vajalikke märksõnu (nt artikli pealkirjas). Nime-
tatud teema vajab aga kindlasti eraldi põhjalikumat vaatlemist. Kinnitagu
seda kas või fakt, et sõjaeelses Eestis kaitsejõud ja Tartu Ülikool oma-
vahel vägikaigast vedasid selle pärast, kelle vastutusalas kehakultuuri
õpetamine peaks olema.4

On veel sisuliselt riigikaitset ja tervishoidu siduvaid teemasid, mis
vormiliselt aga käesoleva artikli raamidesse raskesti sobituvad — nt nn
sanitaarkordoni mõiste või siis mõnede nakkushaiguste levik (tüüfus
pärast Vabadussõda, düsenteeria nn baaside lepingu taustal jne). Neid
valdkondi puudutavaid artikleid on esile toodud valikuliselt, silmas
pidades artikli sisu ja ilmumise ajaloolist konteksti.

Valiku tegemisel ei ole peatutud sellistel pealkirjadel nagu “Sõda
suguhaigustega” ega ka näiteks Napoleoni surma käsitlevatel kirjutistel.
Radioaktiivsus samuti ei tähenda sõjaeelsel ajal Eesti meditsiinikirjan-
duses veel midagi riigikaitse ega julgeolekuga seotut. Teatava kõhklusega
on jäetud nimekirja kõikvõimalik (isiklikesse) tähtpäevadesse puutuv,
                                                
3 Eesti Punane Rist on ise hoolitsenud enda tutvustamise ning ajaloo jäädvustamise
eest — vt nt: B. Voogas. Esmaabi ja Tervishoid. — Eesti Punase Risti väljaanne, 1938;
Eesti Punane Rist: 1919–1929: X. Tallinn: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus, 1929.
4 Tartu Ülikooli ajalugu. 3. kd. Koost. K. Siilivask, H. Palamets. Tallinn: Eesti
Raamat, 1982. Lk 1953.
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samuti nekroloogid — ehk on sellest siiski kasu näiteks isikulooliste
andmete süstematiseerimisel.

Materjal on esitatud kronoloogilises järjekorras, ajakirjade ja aastakäi-
kude kaupa, kusjuures aastakäikude juures on esmalt välja toodud autori-
artiklid. Tollane kirjaviis on jäetud muutmata, v.a w kasutamine (asendatud
v-ga). Võõrkeelsed artiklite (ettekannete) pealkirjad on jäetud tõlkimata,
samas on mõnesid meditsiinitermineid seletatud-kommenteeritud.

1920. aastad — kohanemine rahuajaga

Rahvusliku5 meditsiini- ja tervishoiuperioodika juured Eestis ulatuvad 20.
sajandi esimestesse aastatesse, mil hakkab ilmuma populaarse sisuga ajakiri
Tervis. Mainitud üllitise toimetajad soovivad vaimusilmas juba ka eriala-
inimestele suunatud ajakirja sündi, kuid aeg — vaatamata pingutustele eesti-
keelse terminoloogia loomisel — ei ole veel teadusliku erialaperioodika
sünniks küps. 1903. aastal alustanud, rahva hulgas tervishoidu populariseeriv
ajakiri Tervis suletakse 1911. aastal — seda mitte lugejate, vaid kirjutajate
puudusel (ilmub lühiajaliselt siiski veel aastatel 1913–1916).

Uued tuuled hakkavad puhuma juba Vabadussõja käigus, mil arstkond
asub demonstreerima oma potentsiaali teadusloome vallas: 1921. aastal ilmub
mitmete autorite (doktorid Hesstler, Kops, Lossmann, Paldrock, Perli, Roth-
berg, Saaberg, Zimmermann ja Zoege-Manteuffel, lisaks stud. jur. Peterson ja
kpt Raud) töö tulemusel üleüldse esimene Vabadussõjale pühendatud mahu-
kam ülevaateteos: “Eesti vabaduse sõda. Tervishoiuline osa.”6

Vabadussõja vaim annab sõjaväe meedikuile tugeva minatunde, mis
paraku ei institutsionaliseeru. Siiski, veel 1923. aastal arutletakse sõja-
väearstide seltsi loomise üle. Paraku jääb domineerima seisukoht, et
seltsil pole mõtet, piisab, kui vastavas vallas spetsiaalse arstidest komitee

                                                
5 Mitte segi ajada eestikeelse meditsiiniperioodikaga — esimene maakeelne ajakiri,
mille peamine eesmärk oli kasvatada inimeste teadlikkust tervishoiu alal, hakkas
ilmuma juba 1766.
6 Sisaldab mh nimekirja arstide kohta, kes on Eesti Vabadussõjas osalenud (208
nime) — Eesti vabaduse sõda. Tervishoiuline osa. Tallinn: Sõjaväe Tervishoiu
Valitsus, 1921. Lk 193–200.
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juhtimisel teadust tehakse.7 Niisiis jäävad sõjaväearstide väljundiks
teaduslikud koosolekud, mis kestavad (ajakirja Eesti Arst andmetel)
vähemalt 1928. aastani, mil leiab aset 16. koosolek.

Kõnealuse meedikute rühma initsiatiivil ilmus aga esimene osaliselt
eestikeelne teaduslik perioodiline meditsiiniväljaanne Eesti Vabariigis —
eespool juba mainitud “Sõjaväe arstide teadusliste koosolekute protokollid.”
Protokollides on nii sõjameditsiini-spetsiifilisi töid kui näiteks ka mälestuste
rubriiki kuuluvaid käsitlusi (sõja argipäeva vastu huvi tundjail tasuks lugeda
dr Dunkeli kirjutist Protokollides nr 3), lisaks artikleid, mis on küll arsti-
teaduslikud, pole aga otseselt sõjandusega seotud. On ilmne, et sõjaväe poolt
pakutavaid võimalusi kasutati laia valiku tööde avaldamiseks. Sõjas tekkinud
riigi jm institutsioonide algfaasis on see normaalne.

Sõja lõppedes algas ühiskonna ümberkorraldamine. Aastaks 1922, mil
hakkab ilmuma Eesti Arst, on Protokollid oma ilmumise lõpetanud.
Rahuaja elukorraldusele üleminek tähendab sõjameditsiinile teatavaid
väljakutseid. Sõjaväe tervishoiu süsteemile avaldatakse survet väljast-
poolt. Eriti Tartu Ülikooli arstiteaduskond peab vajalikuks võidelda
Tartus asuvate sõjaväe haigemajade ning sõjaväe käsutuses olevate res-
sursside enesele saamise nimel. Vastav diskussioon lahvatab 1920. aastate
alguses.8 Arstiteaduskonnast lähtuvad ka ideed sõjaväe võimaluste
“positiivseks hõlvamiseks”, näiteks suunata riigikaitselisi vahendeid
instituutide/õppetoolide põhieesmärgi toetamisele — prof  L. Puusepp
(tuntud omal ajal suurepärase lobitöö tegijana) leiab olevat vajaliku rajada
150 voodikohaga haigemaja, kus saaks kõikvõimalikke neuroose jm
vaimseid sõjatraumasid põdevaid isikuid ravida ning hooldada.9 (Et ette-
võtmine oma mahult utoopiline pidi olema, näitab kas või see, et 1925.
aastal Tallinnasse valminud Sõjaväe Keskhaigemaja rahu ajal ettenähtud
voodikohtade arv oli 180, eriolukorras oleks see arv kasvanud 300-ni.10)
                                                
7 Sõjaväe arstide XII teaduslik koosolek. 3. XII. 1922. a. — Eesti Arst, nr 4, 1923.
Lk 112–115.
8 Vt nt: K. Konik. Ei saa enam vaikida. — Vaba Maa, 20. aprill, 1921; K. Konik.
Veel kord sõjaväe tervishoiuvalitsuse asjus. — Vaba Maa, 29. aprill, 1921. (Mõlemad
artiklid: K. Konik. Vaba Maa. Tartu: Ilmamaa, 2004. Lk 166–173.)
9 L. Puusepp. Kurortide ja sanatooriumide tähtsus närvihaiguste ravitsemise juu-
res. — Tervis, nr 11. 1922. Lk 81–86.
10 Tallinna Sõjaväe haigemaja ülemarst san.kol.-ltn. O. Liiki kõne haigemaja
pidulikul avamisel 12. XII 1925. — Sõdur, nr 50/51, 1925. Lk 1074–1076.
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On selge, et sõjavägi on läbilõige ühiskonnast. Seda fenomeni kasutati
omakorda ära toonaste aegade veel lapsekingades tervishoiu- jm statistika
kujundamisel. 1920. aastail saavad ajateenijad kodumaiste teadlaste
uurimisalusteks. (Juba varem11 — ning isegi tagantjärele12 — on nekrutite
peal eestlaste vaimu ja keha kohta teadustöid kirjutatud, sõdadevahelisel
ajal mainitagu lisaks arstidele veel antropoloog Juhan Auli.13) Ajakirjas
Eesti Arst avaldatakse sõdadevahelisel ajal käsitlusi nii sõdurite silma-,
südame- kui kopsuhaigustest. Omaette teema on suguhaigused — siin
saab sõjaväest oluline koht noorte meeste harimisel vastavas vallas.
(Suguhaiguste pinnal leiab Tartus muuhulgas aset ka sõbralik kaitseväe ja
ülikooli lõimumine — ülikooli arstiteaduskond, kel veel puudub oma
suguhaiguste statsionaarne osakond, saab kasutada vastavat institutsiooni
Tartus paikneva 2. diviisi laatsaretis.14)

Sõjanduse ja tervishoiu seoseid iseloomustavad mh vastastikused laenud termino-
loogia ja sümboolika vallas. Illustratsioon ajakirjast Tervis (Nr 11. 1937. Lk  231).

                                                
11 Vt nt: Харузин, A. Ќ антрпологии населения Эстляндской губ. — Веменник
Эстляндской губерний 1893. Книга 1. 1894.
12 L. Aarma. Põhja Eesti meeste pikkus. Võrdlev ajaloolis-statistiline uurimus
Eestimaa kubermangust aastail 1811-1874 nekrutiks värvatute andmeil. Tallinn: Eesti
Raamat, 1987; L. Aarma. Kirjaoskus Eestis 18. sajandi lõpust 1880. aastateni
(nekrutinimekirjade andmeil). Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 1990.
13 Vt nt: J. Aul. Eesti sõduri kasvust ja raskusest. — Sõdur, nr 18/19, 1938. Lk 459-466.
14 EAA 2100-6-381.
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1930. aastal, mil möödub kümme aastat võidust, ilmub ajakirjas Eesti
Arst kaks artiklit arstidest Vabadussõjas. Ajaliselt markeerivad need
sümboolset Eesti Vabariigi ajaloo keskpunkti. 1920. aastate lõpust kuni
1930. aastate alguseni, perioodil, mis nii olnud kui tulevastest sõdadest
kaugel, näeb meditsiiniajakirjades ka vähem sõjandusega seotud kirjutisi.

1930. aastad — ettevalmistus kaitseks

Eesti meditsiinikirjanduses domineerib kuni 1930. aastate keskpaigani
mure arstide üleproduktsiooni pärast. Alates 1935. aastast, mil riik võttis
plaanipärase kursi elanikkonna tervendamise ja arvu tõstmise suunas,15

räägitakse pigem arstide puudusest. 1939. aastal kirjutatakse muuhulgas
ka arstide puudusest sõjaväes.16 Leitakse, et osaliselt põhjustavat seda see,
et pole piisavalt ohvitseriauastmega kandidaate.17 Lisaks kaevatakse, et
sõjaväelased ei pidavat arstidest ohvitsere enesega võrdväärseiks, neid
samastatavat sõjaväe ametnikega.18 See oli mõnes mõttes vana teema,
lisaks Eesti Arstile19 leidnud see tähelepanu ka juba 1919. aasta ajakirjas
Sõdur. Seal kaevati selle üle, et arstiõppes kaugele jõudnud mehed (kellel
sageli vaid diplom saamata) pidid mobiliseerituna töötama velskri (velskri
kohusetäitja) ametikohal, lootuseta igasugusele aukõrgendusele, kui sa-
mas vägagi puuduliku sõjaväelise haridusega inimesed ohvitserikarjääris
jõudsalt edenesid…20 (Mainitud teemaga haakub — andes samuti tunnis-
tust teatavatest pingetest — mõneti sõjaväe arstide spetsiaalse väljaõppe
küsimusega seoses üles kerkinud väide, mille kohaselt maailmasõjas olla

                                                
15 Vt nt: Detailne eelarveline kava: “Tervishoiu ala arendamise kava lähema kuue aasta
jooksul”. — Eesti Arst, nr 11 ja 12, 1935. Lk 9–15 ja 20; Eesti rahva tulevik. II Rahvusliku
kasvatuse kongressi kõned ja läbirääkimised. Tartu: “Tuleviku” kirjastus, 1935.
16 Arstiliste organisatsioonide tegevus. Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna tegevusest ja
arstide arvu küsimusest Eestis. — Eesti Arst, nr 8, 1939. Lk 544. (Tegemist on
diskussiooniga, mis esile kutsutud Tervishoiupersonali kutsetegevuse seaduse eel-
nõust. Selles sisalduv kava hakata ette valmistama velskreid ei leia eeskätt rahuaega
silmas pidades arstkonna tunnustust.)
17 Ibidem. Lk 546.
18 Nt auaste “administratiivkolonel, (nimi), med”. Ibidem. Lk 549.
19 Eesti arstideseltside liidu III pääkoosolek (8. IV 1923. a. … Väljavõte proto-
kollist.) “VIII. Sõjaväe arstide küsimus.” — Eesti Arst, nr 8, 1923. Lk 237.
20 R. Tamm. Umbtänavasse surutud. — Sõdur, nr 3, 1919. Lk 4–5.
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nähtud, et vastava spetsiaalse hariduse saanud inimesed21 “maanduvat”
tavaliselt ametnikukohtadele, samas kui arstitööd tehtud ikkagi eeskätt
tavalise meedikuharidusega inimeste poolt.22)

Eestis valmistuti totaalkaitseks (termini on eesti keeles väidetavalt
kasutusele võtnud kindral N. Reek 1938. aastal). Üks olulisi aspekte oli
siinkohal õhukaitse, eriti selle nii-öelda passiivne vorm — gaasikaitse.
“Seega on selge, et tuleviku sõjas see võitjaks jääb, kellel paremad
keemikerid ja tehnikerid,”23 kirjutab 1924. aastal J. Jervan. Ajakiri Sõdur
on juba 1919. aastal tutvustanud gaasisõda,24 1920. aastail ilmub
meditsiiniajakirjades ka sõjaväelaste käsitlusi gaasisõjast ja selle taktikast.
Teema saab eriti populaarseks 1930. aastatel.25 Passiivse kaitse tutvusta-
mine on ajastu märk ning väikeriigi üks väheseid võimalusi rahvus-
vahelistele poliitilistele arengutele kuidagi reageerida.

Informatsioon rahva tervishoiu kohta oli strateegiline teave, mis tõi
kaasa salatsemise. Sellest, et 1940. aastal kasutatakse maal viibivate
võõrvägede kohta eufemismi “vabariigi territooriumil tekkinud uus olu-
kord”,26 on võimalik aru saada, hukka tuleks aga mõista baaside lepin-
guga kaasnenud nn vaikiva oleku aegset enesetsensuuri: “Kahtlastel
asjaoludel ei tule anda ajakirjandusele mingisugust informatsiooni, mis
asjatult häiriks rahva meeleolu ja millest ei ole kellelegi kasu”.27

Üks tendents, mida meditsiinikirjanduse kaudu valgustada saab, ongi
Eesti “hääletu alistumine” 1939.–1940. aastal. 1939. aasta Eesti Arsti

                                                
21 Eestis olid kõrgematest sõjaväelastest Peterburi Sõjameditsiini Akadeemia lõpetanud
kindralmajorid Artur Lossmann ja Ludvig Puusepp.
22 L. Puusepp, “O спеціальном образованіи военных врачей.” Eesti Arst, nr 10, 1922.
Lk 454–457.
23 J. Jervan. Võitlus mürgiste gaasidega sõjas. — Eesti Arst, nr 5/6, 1924. Lk 111.
24 A. Teder. Kihvtiste gaaside tarvitamine sõjaväljal ja võitlemise abinõud selle
vastu. — Sõdur, nr 8, 1919. Lk 3.
25 Sealhulgas ka kirjutised, mis käsitlevad õnnetusjuhtumeid ipriidiga (1937. aastal
saab Viimsis surma neli karjapoissi, kes leiavad ipriitmürsu, mis plahvatab — vt:
R. Roots. Lisatis ipriitmürgistuse kasuistikale. — Eesti Arst, nr 10, 1940. Lk 807–
829), või kirjutised selle aine ebasihipärase kasutamise kohta (levib kellegi keemiku
ringlusse lastud kumu, et ipriidi sissehingamisel saab ravida tuberkuloosi).
26 Hoolsa järelevalve nõue rahvatervishoiu alal seoses viimasel ajal riigi territooriumi
teatud osades tekkinud uue olukorraga. — Eesti Arst,  nr 12. Lk 835–836.
27 Tervishoiu ja Hoolekande Talituse ametlikud teated. Protokoll. Sotsiaalminis-
teeriumis 16. märtsil 1940. a. peetud maa- ja linnaarstide koosoleku kohta. — Eesti
Arst, nr 5, 1940. Lk 314.
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7. numbris (ilmunud 1. juulil) on näide sellest, kuidas enne punavägede
sissemarssi toimus NSV Liidu poolne Eesti Vabariigi elanikkonna
“positiivne hõlvamine” — ajakirjas ilmub kaheleheküljeline reklaamtekst,
millel tutvustatakse “N.S.V. Liidu Kirjanduse Keskladu Eestis”.28 Aasta
pärast, 1940. aasta augustis tutvustab ajakiri Tervis juba stahhaanovlikku
liikumist29 ning Eesti Arst tervitab ametivendade ridadest esile kerkinud
dr J. Vares-Barbarust.30

Kokkuvõttes võib sedastada, et meditsiinikirjandus saab olla ka sõjaajaloo
allikaks. Siiski ei pruugi vajalik informatsioon olla lihtsalt kättesaadav:
enamik teema avamiseks vajalikust materjalist on peidus artiklites ning
uurimustes, mis ei pruugi esimesel hetkel silmatorkavalt oma suundumust
afišeerida. Sõjalise julgeoleku kujunemise mõistmiseks sobivate mater-
jalide puhul on tegemist pigem tervishoidu laiemalt käsitlevate artiklitega,
mitte niiväga meditsiini pinnal püsivate käsitlustega. Siiski saab nentida,
et meditsiinikirjandust lugedes on võimalik heita pilku sõjaväe rollile
sotsiaalajaloos.

                                                
28 Eesti Arst, nr 7, 1939. Lk-de 488 ja 489 vahel.
29 Stahhaanovlikku liikumist tuleb rakendada ka tervishoiu alal. — Tervis, nr 8,
1940. Lk 136.
30 Uue ajastu künnisel. — Eesti Arst, nr 7, 1940. Lk 609-610.
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Klompus, . “Suguhaigused Eesti sõjaväes ja nende profülaksis.” Lk 19–26.
Брендстедъ. “Къ вопросу o леченіи Typhus recurrens Neosarvalsan’oмъ.”

Lk 27–30.
Цитовичъ, Б. “O пейкоцтозе у сыпотифозныхъ и новых риемахъ въ

діагностике этой болезни.” Lk 31–35.
Krause, W. “Põrna haiguste operatiivsest ravitsemisest (haige demonst-

reerimisega).” Lk 37–41.
Степановъ. “”Pediculin32 Nova”” Lk 43–47.

                                                
31 Enurees — kusepidamatus.
32 Nagu nimi vihjab, on tegemist mingi täitõrjevahendiga (täid olid peamised tüüfuse
levitajad).
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Sõjaväe arstide teadusliste koosolekute protokollid, nr 3, 1921.

Taumi, A. “Komplikatsioonid silmades peale korduvat soetõbe.33” Lk 3–8.
Wöhrmann, I. “Ülevaade Kuresaare Sõjaväe Sanatooriumi tegevuse kohta

suve hooajal 1920. a.” Lk 9–15.
Saaberg, E. “Taudide laialilagunemine Eesti sõjaväes 1919.–1920. aastal ja

tema vastu võitlemiseks tarvitud abinõud.” Lk 17–20.
Прикуль, A. Д. “Kъ вопросу o леченіи анктиномикоза лучами

Рентгена.” Lk 21–28.
Штаммъ. “Kъ вопросу o гнойномъ воспаленій большихъ суставовъ при

огнестрельныхъ раненіяхъ.” Lk 29–31.
“O дезинфицирующихъ свойствахъ некоторыхъ продуктовъ перегонки

эстонскихъ сланцевъ.” Lk 33–39.
Dehio, K. “Üeber die Hapsalschen Schlammbadekuren.” Lk 41–45.
Dunkel. “Mõned iseäraldused arstide sõjaaegsest tegevusest meie löögi-

osades, eriti soomusrongidel.”34 Lk 47–51.
“Referaadid väljamaa literatuurist kõiksuguste meditsiini alade üle.” Lk 53–

60.
Perli, H. (Prof Lipschütz’i loengute järele Sõjaväe arstide täienduskursustel.)

“Sugunäärmete sisesekretsioonist.” Lk 61–64.

                                                
33 Soetõbi = tüüfus.
34 Originaalis on pealkirjale lisatud veel joonealune kommentaar, mis siinkohal
sõnasõnaliselt ära toodud saab. “Selle kõne trükkib S.T.V. ära kui kirjelduse, mis
näitab, missuguses olukorras meie löögiosades arst on pidanud töötama. Kuigi referaat
teadusliselt huvi ei paku, on ta elavaks dokumendiks, karakteriseerides teatava väeosa
meeleolu ja iseloomu. Teatavasti ümbritseb löögiosasi legendaarne oreol, mille
tekkimist kõne osaltgi selgitab.”
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LISA 2

1922

Eesti Arst
“Sõjaväe arstide 9. teadusline koosolek… 16. juulil 1921 … Kuressaare uues

muda-supelmajas.” Nr 1. Lk 61–62.
I Eesti Arstide Kongress Tartus, 2–4 dets. 1921. a. I Sektsioon: Avalik me-

ditsiin. Jervan, J. “Eesti Sõjaväe tervishoid ja statistilised andmed selle
kohta rahuajal.” Nr 2. Lk 69–72; Vogas (Voogas), B. “Eesti Punase Risti
tegevus rahu ajal.” Nr 2. Lk 73–72.

E. V. tervishoiu nõukogu protokollist (13. ja 14. jaanuar 1922. a.). “IV. Ette-
kantud aruannetest oleks veel nimetada sõjaväe tervishoiu valitsuse juha-
taja oma, mille järel tervishoiu seisukord sõjaväes hää on.” Nr 2. Lk 118.

Ametlikud teadaanded. “E.V. tervishoiu peavalitsuse poolt. Narva karantiini
ülemale.” Nr 2. Lk 119.

“E. V. sõjaväe tervishoiu valitsuse poolt. Tallinna sõjaväe haigemaja noorem
ordinaator, sanitaarkapten Dr. Alexander Falk on sama haigemaja vane-
maks ordinaatoriks nimetatud 20. jaanuarist s.a. arvates.” Nr. 2. Lk 120.

Ametlikud teadaanded. “Sõjaväe tervishoiu Valitsuse poolt. 28. II. 1922. No
1222.” Nr 4. Tagakaanel.

I Eesti Arstide Kongress Tartus, 2–4 dets. 1921. a. III Sektsioon: Võitlus
suguhaiguste vastu. Paldrock, A. “Suguhaiguste profülaksis sõjaväes.” Nr
7. Lk 311–313.

╬ “Äkitselt suri Tallinnas 3. VI s.a. vaevalt 34 a. vanaduses Dr. Tõnis
Peterson.” Nr 7. Lk 352.

I Eesti Arstide Kongress Tartus, 2–4 dets. 1921. a. Üldine koosolek (3. dets.)
Alksnis, J. “Über Kriegsverletzungen des peripheren Nervensystems.” Nr.
8/9. Lk 359.

“Sanitaar-konverents Tartus” Nr 8/9. Lk 434.
“Eesti Sõjaväe-arstide teaduslik koosolek.” Nr 8/9. Lk 435.
I Eesti Arstide Kongress Tartus, 2–4 dets. 1921. a. Üldine koosolek (4. dets.)

Puusepp, L. “O спеціальном образованіи военных врачей.” Nr 10. Lk
454–457.
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 “Sõjaväe arstide X. teadusliku koosoleku protokoll. 7. V. 1922. a.” Nr 12. Lk
561–563.

Referaadid. Kirjandus. Väitekiri. “Eesti Vabadussõda XI. 1918-II. 1920.
Tervoshoidline osa. … Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse väljaanne. Tallinn,
1921. Sõjaväe trükikoda.” Nr 12. Lk 573–574.

Tervis
Feldmann. “Lühike ülevaade Eesti Punase Risti Seli sanatooriumi tegevu-

sest.” Nr 4. Lk 25–28.
Jervan. J. “Eesti sõjaväe tervishoid ja statistilised andmed selle kohta

rahuajal.” (Kõne, peetud I Eesti arstide kongressil Tartus, 2. dets. 1921.
1.) Nr 7. Lk 49–55.

Puusepp, L. “Kurortide ja sanatooriumide tähtsus närvihaiguste ravitsemise
juures.” Nr 9. Lk 65–71; Nr 10. Lk 73–78; Nr 11.35 Lk 81–86.

Vogas, B. “Eesti Punase Risti tegevus rahu ajal ja tema lähema tuleviku
kavatsused.” Nr 17 (XII ak). Lk 129–136.

Vogas, B. “Eesti Punase Risti tegevus rahu ajal ja tema lähema tuleviku
kavatsused.” Nr 18 (XII ak). Lk 140–144.

1923

Eesti Arst
Bartels, . “К вопросу об этиологии тахикардии у солдат.” (Kõne, peetud

Eesti sõjaväe arstide koosolekul 5. XII. 1922 a.) Nr 5/6. Lk 139–144.
Dementjev, V. “Narva karantiini tervishoiu osakonna tegevus.” Nr 5/6. Lk

164–166.
Pärnus Eesti arstide seltsi tegevusest 1922. aastal. “Dr. J. Kukk: Sõjaaegsed

taudid Pärnus.” Nr 1. Lk 20.
“Dr. H. Uustalu: Külgehakkavad haigused Pärnumaal 1919–1921.” Nr 1. Lk

21.
Ametlikud teadaanded. “Sõjaväe tervishoiu valitsuse poolt” Nr 1. Tagakaane

sisekülg.

                                                
35 Kõnesolevas numbris asub alapeatükk “Närvihaavatute ja närvihaigusi põdevate
sõdurite ravitsemise küsimus.”
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Kroonika. “Sõjaväe arstide XII teaduslik koosolek. 3. XII. 1922. a.” Nr 4. Lk
112–115.

Kroonika. “II sõjaväe-meditsiini ja hügieeni rahvusvaheline kongress peeti
ära 28. V.–2. VI. s.a. Roomas.” Nr 7. Lk 211.

Eesti arstideseltside liidu III pääkoosolek (8. IV. 1923. a. … Väljavõte
protokollist.) “VIII. Sõjaväe arstide küsimus.” Nr 8. Lk 237.

1924

Eesti Arst
Jervan, J. “Võitlus mürgiste gaasidega sõjas.” Nr 5/6. Lk 105–111.
Stamm, A. “Ehitatav Tallinna sõjaväe haigemaja Juhkentalis kui ajakohane

haigemaja” (Kõne, peetud XIII Eesti sõjaväearstide teaduslikul
koosolekul.) Nr 5/6. Lk 123–124.

Reiner, A. “Pignet koeffitsent andmete põhjal, mis kogutud Viljandi garni-
sonis 1923/24 a. jooksul.” Nr 11. Lk 261–265.

“Sõjaväe arstide XIII teaduslik koosolek. 25. XI. 1923. (Väljavõte proto-
kollist).” Nr 1. Lk 22–25.

Referaadid. Kirjandus. “Dr. R. Adelheim — Riga: Beiträge zur patholo-
gischen Anatomie und Pathogenese der Kampfgasvergiftung. —
Virchows Archiv, 236 ja 240. 1922–1923.” Nr 2. Lk 41.

“Folia Neuropathologica Estoniana. Red. Prof. L. Puusepp. Sekr. Dr. W.
Lindeberg ja Dr. J. Rives. Vol. I. Fasc. I. 1923 / Prof. L. Puusepp: Die
traumatische Kriegsneurose.” Nr 2. Lk 43.

Ametlikud teadaanded. “Sõjaväe tervishoiu valitsuse poolt. Auülendused
Eesti sanitaar-ohvitserkonnas E. Vabariigi VI. aastapäeva puhul.” Nr 3.
Kaanel.

“Tallinna sõjaväe haigemaja arstide 1. teadusline koosolek 23. I. 1924.” Nr
5/6. Lk 130–132.

Kroonika. “Sõjaväe-arstiteadusline akadeemia Peterburis...” Nr 5/6. Lk 142.
“Sõjaväe arstide XIV teaduslik koosolek. Pühap., 10. aug. 19243. Narva-

Jõesuu sv. sanatooriumi ruumides.” Nr 10. Lk 246–247.
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1925

Eesti Arst
Sissetulnud kiri. “Eesti Vabariigi arstkond Moskva protestide puhul.” Nr 1.

32.36

“Sõjaväe arstide XV teaduslik koosolek. Tallinnas, 25. I. 1925. Raekojas kell
3 p.l.” Nr 3. Lk 91–92.

Kirjanduse tutvustus. “J. Luiga: Eesti vabadusvõitlus 1343-1345. Harju mäss.
Tallinn. 1924.” Nr 6. Lk 187–188.

Kroonika. “Genfi Rahvusvahelise Tööbüroo andmete järele on ilmasõda
jätnud 6 539 000 invaliidi.” Nr 9. Lk 289.

Kroonika. “Eesti Punasele Ristile saabus teade, et dr. H. Leesment rahvus-
vahelise Punase Risti seltside liiga juhatuse nõukogu liikmeks valitud.”
Nr 11. Lk 353.

Kroonika. “Tallinna sõjaväe haigemaja avati pidulikult 12. skp. tema uues
hoones … Sealsamas peeti Sõjaväe Arstide XVI teaduslik koosolek.” Nr
12. Lk 385.

1926

Eesti Arst
Perker, J. “Mõnda sõjaagsetest põlveliigeste põletikkudest haavamise

tagajärjel.” Nr 6. Lk 206–211.
Kroonika. “Tallinnas tekitas pahameelt vene emigrant dr. Veretennikov,

Juhkentali sõjaväe-haigemaja röntgenikabineti juhataja.” Nr 1. Lk 37.37

                                                
36 Moskva süüdistas Eesti võime sellles, et need olla 1. detsembri mässukatse maha-
surumise käigus hukanud ka ühe asjasse mitte puutuva arsti.
37 Et Sõjaväe Haigemaja avamine ei läinud siiski ilma viperusteta, näitab dr
Veretennikovi juhtum. Mainitud vene rahvusest meediku oli siseminister sunnitud
lõpuks Tallinnast välja saatma, sest Veretennikov oli lisaks ametlikule haigla sisse-
õnnistamisele lasknud omavoliliselt seda protseduuri korrata õigeusu preestril…
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1927

Eesti Arst
Kroonika. “Sõjaväe arstide ja rohuteadlaste rahvusvahelise kongressi alalise

komitee poolt on tulnud ettepanek asutada sõjaväe tervishoiu alal tegut-
sevate isikute rahvusvahelist liitu.” Nr 1. Lk 37.

Kroonika. “Sanitaar-lennukiteenistus Marokko ja Süüria sõjas on osutunud
väga otstarbekohaseks.” Nr 7. Lk 302.

Tervishoiu- ja Hoolekandevalitsuse ametlikud teadaanded. “20. oktoober
1927. a. Nr 13693. Kõigile …. Tervishoiu- ja Hoolekandevalitsus juhib
teie tähelepanu sellele, et, silmaspidades Riigi Tervishoiu Nõukogu vasta-
vat otsust, sõjaaegsete halastaja õdede rahuaegse õe kutse saamiseks
tarvilikkude eksamite sooritamise viimaseks tähtpäevaks on 31. dets.
1927.” Nr 10. Lk 421.

1928

Eesti Arst
Arstindus. (Jürgenson, H.) “Prantsusmaa riikline kehalise kasvatuse seadus (a.

1920). Kuidas rahva tõutervishoidu tõsta kehalise kasvatusega?” Nr 3. Lk
96–98.

Kroonika. “2. VI / 21. V s.a. pühitses 2. jalgväe rügem. van. arst dr. med.
Viktor Lindenberg oma 35-a. arstitegevuse juubelit.” Nr 5. Lk 167.

Arstiliste organisatsioonide tegevus. “Sõjaväe-arstide teaduslik koosolek 6.
V. 28 kell 16 Ohv. keskkogu ruumes.” Nr. 9. Lk 338.

Sünni- ja juubelipäevad. “Dr. med. Eugen Jannsen, ärkamisaja tegelase-
kirjaniku J.V. Jannsen’i poeg ning Koidula vend, pühitses 10. X. s.a. oma
75. sünnipäeva.” Nr 10. Lk 391.

Kroonika. “Sõjaväe tervishoiu-organisatsioon pühitses 21. XI. s.a. oma 10.
aastapäeva. Sel puhul oli korraldatud pidulik aktus sõjaväe kesk-
haigemajas.” Nr 11, Lk 431.
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1929

Eesti Arst
Kroonika / Sünni- ja juubelipäevad. “Sanit.-kindralmajor A. Lossmann

pühitses 7. aprillil s.a. oma 10-a. teenistusjuubelit Sõjaväe Tervishoiu
Valitsuse ülemana.” Nr 4. Lk 166–167.

╬ “August Laos, sanit.-kapten, Viljandi garnisoni arst, suri 11. III 1929 peale
rasket haigust.” Nr 7. Lk 279.

1930

Eesti Arst
Jervan, M. “Eesti kaitseväe arstide ja sanitaarpersonali tegevusest vabadus-

sõjas.” Nr 2. Lk 49–51.
Normann, H. “Eluloolisi andmeid Eesti vabadussõjas surmasaanud arstide

kohta.” Nr 2. Lk 51–55.
╬ “Tallinnas suri 18. aug. 1930 … sanitaar-kolonel-leitnant dr. Oskar Lepp.”

Nr 11. Lk 455.

1931

Eesti Arst
Jervan, M. “Suguhaigused kaitseväes 1921.–1930. a.” Nr. 5. Lk 329–333.
Lotz, G. “Kaitseväeteenistuse mõjust kopsutuberkuloosi tekkimisse ja arene-

misse.” Nr 10. Lk 585–589.
Arstide liikumine. “Muutused ja ülendamised kaitseväearstide isiklikus

koosseisus, arvates 1. märtsist 1930.” Nr 1. Lk 93.
Kroonika. “Kaitseväe keskhaigla arstid O. Liik, A. Stamm, K. Eilmann ja

J. Piiskop mõisteti ka riigikohtu poolt õigeks.” Nr 11. Lk 654.
╬ “Tallinnas suri 2. juunil 1931 endine sõjaväe keskhaigla vanem ordinaator

erusanitaar-kolonel-leitnant Aleksander Olhin.” Nr 11. Lk 655.
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Arstiliste organisatsioonide tegevus. Järva Arstide Seltsi teaduslik koosolek.
Lotz, G. “Kaitseväeteenistus ja tiisikus.” Nr 11. Lk 604.

1932

Eesti Arst
“Kaitseväe arstide ülendused vabariigi aastapäeva puhul.” Nr 2. Lk 106.
Referaadid. “Dr. E. Rosentals. Sõjagaaside klassifikatsioonist … Latv. Arstu

žurnals 1930, nr. 9/10.” Nr 3. Lk 186.
Arstindus. “Aruanne tervishoiulise tegevuse ja tervishoiu seisundi üle riigis

1931. a. / Kaitseväe tervishoiu valitsus.” Nr 8. Lk 450.

Tervis
A.P. “Uued teed kaitseväelaste toitlustamisel.” Nr. 2. Lk 30–32.

1933

Eesti Arst
Kogerman, P. “Gaasisõja arengust”. Nr 2. Lk 49–51.
Raudsepp, H. “Sõjagaasidest.” Nr 2. Lk 51–61.
Jervan, M. “Gaasisõda ja kaitseväe sanitaarteenistus.” Nr 2. Lk 62–72.
Wadi, W. “Mürgiste gaaside toksikoloogia ja kliinik”. Nr 2. Lk 72–84.
Kirjanduse tutvustus. “Dr. V. Sumberg, Eesti Tervishoiu Muuseumi juhataja:

Esimene abi õnnetusjuhtudel. Eesti Tervishoiu Muuseumi ja Naiskodu-
kaitse ühine väljaanne. Tartu 1932.” Nr 2. Lk 98.

Arstide liikumine. “Ülendamised kaitseväes.” Nr 2. Lk 105.
Rahvusvahelisi küsimusi. “Sõdade profülaks.” Nr 3. Lk 139.
Joonealune.38 “Reamees pisikutekandja-kaprali asendajaks.” Nr 6. Lk 297.

                                                
38 Rubriik “Joonealune” oli ajakirjas Eesti Arst anekdootide esitamise kohaks,
siinkohal vastav tekst: “Väeosast on kapral tüüfusehaigena pikemat aega haiglas.
Väeosa järelepärimisele kaprali tervisliku seisundi kohta kostab haigla, et kapral on
küll paranenud, kuid pisilastekandja ja seepärast pole teda võimalik haiglast ära saata.
Sellepeale saabub uus kiri: kaprali ei ole meil võimalik asendada ja palume teda kohe
tagasi saata; pisilastekandjaks saadame teile reamehe…”
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Arstiliste organisatsioonide tegevus. Riigi tervishoiu nõukogu korralise
koosoleku protokoll nr. 8. “2. Määrus sõjagaaside valmistamise ja müügi
kohta väljaspool kaitseministeeriumi ja teaduslikke asutusi.” Nr 9. Lk
467–468.39

Antropoloogia. “H. Reiman … Noorsõdurite pikkus, kaal ja käe jõud. Eesti
Statistika 1933, nr. 142, 429.” Nr 10. Lk 503.

Arstiliste organisatsioonide tegevus. Riigi tervishoiu nõukogu korralise koos-
oleku protokoll nr. 8. “6. Kaitseväe Tervishoiuvalitsus.” Nr 11. Lk 576–
577.

1934

Eesti Arst
Tuisk, R. “Lämmastavate sõjagaaside mõjust inimesse.” Nr 6. Lk 443–454.
Tähtpäevad. “Eru-sanitaar-kolonel dr. Peeter Vassiljevitš Golubov pühitses 25.

nov. 1934 oma 40-aastast kutsetegevuse juubelit.” Nr 12. Lk 934–935.

1935

Eesti Arst
Tuisk, R. “Abistamine lämmatavate sõjagaasidega mürgistusil.” Nr 3. Lk

204–214.
“Ülikooli arstiteaduskonnast” — Sundusliku ainena loeb prof. A. Kogerman

arstiteaduse VI ja VIII poolaasta üliõpilasile ja farmaatsia IV ja VI
poolaasta üliõpilasile “Sõjagaaside keemia ja tehnoloogia põhijooni”.

“Aruanne tervishoiulisest tegevusest ja tervishoiu seisundist riigis 1934. … 5.
Kaitseväe tervishoiu valitsus.” Nr 10. Lk 974–977.

                                                
39 Sisaldab loendi ainetest, mida arstkonna ja farmatseutide vastava väljundi poolt
sõjagaasideks loeti.
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1936

Eesti Arst
Arstide Koja teated. “Üleskutse arstide rahvusvahelisele koostööle sõja-

profülaksise alal.” Nr 5. Lk 396–397.
╬ “Dr. Peeter Vassiljevitš Golubov.” Nr 10. Lk 823.

1937

Eesti Arst
Lepp, F. “Ipriidimürgistusest” Nr 8. Lk 613–619.
Referaadid. Nakkushaigused. “Wickström, J. Sarlakiuurimused I. Ettevalmis-

tavate Dick’i uurimuste ja immuniseerimiskatsete tulemused sarlakite
vastu Soome sõjaväes. Finska Läkaresällskapets Handlingar 79, 1029,
(1936).” Nr 5. Lk 417.

Seadusi ja määrusi. “Sõjaväe haiguskindlustuse seadus. Antud Riigivanema
poolt dekreedina 18. augustil 1937. (Avaldatud Riigi Teatajas 1937, nr.
69.)” Nr 10. Lk 751–765.

Tervis
Eller, M. “Ettevaatust tiisikuse ravimisel sõjagaas ipriidiga.” Nr 3. Lk 67–68.

1938

Eesti Arst
Hold, H. “Noorsõdurite läbivaatus tuberkuloosi suhtes Sidepataljonis.” Nr 6.

Lk 451–452.
Tervishoiu- ja Hoolekande Valitsuse ametlikud teadaanded. “Kodanlike

õhukaitse kursuste korraldamise asjus. (8. märts 1938.)” Nr 2. Lk 170.
Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast. “Koosolekul 17. jaan. 1938 otsustas

teaduskonnanõukogu paluda Haridusministri nõusolekut vakantsete sõja-
väe sanitaarteenistuse ja sõjaväe tervishoiu õppetoolide täitmist edasi
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lükata üheks poolaastaks kuni õppekavade väljatöötamiseni.” Nr 5. Lk
398.

“Ajakiri “Õhu- ja gaasikaitse.40”” Nr 11. Lk 923.

Tervis
Leetaru, E. “Lennuteenistuse mõjust tervisele.” Nr 4. Lk 95–98.
Leetaru, E. “Sõjagaasid ja gaasikaitse”. Nr 10. Lk 267–270; Nr 11. Lk 292–

296; Nr 12. Lk 318–320.

1939

Eesti Arst
Jürgenson, H. “Südamerikete protsent meie sõdureil.” Nr 6. Lk 393–395.
Kõrgesaar, A. “Südamerikete protsent meie sõdureil.” (Vastuseks Herman

Jürgenson’i artiklile “Eesti Arstis” 1939, nr. 6.) Nr 11. Lk 771–773.
Ülikooli arstiteaduskonnast. “Lennuväe divisjoni arstil dr. Jaan Kergel lubati

Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse ülema palvel töötada Ülikooli kliinikuis 4
kuu kestel, arvates 1. okt. 1938.” Nr 2. Lk 175.

Arstide Koja teated. “Arstkonna ettevalmistamiseks sõjagaaside poolt mürgis-
tatute abistamiseks.” Nr 4. Lk 304.

Seadusi ja määrusi. “Asutiste ja ettevõtete kodanliku õhukaitse korraldamise
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