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“Hambaarsti aruande” muudatused 
alates aruandeaastast 2013

Riina Tilk
Tervisestatistika osakond

Kohtla-Järve 28.11, Tallinn 03.12 ja Tartu 11.12.2012

“Hambaarsti aruanne” alates 2013. aastast

Aruandevormi muudatused tulenevad Eesti 
Hambaarstide Liidu (EHL) soovist ajakohastada 
aruande vormi sisu ning tervishoiutöötajate aruandluse 
muudatusest. 

Aruande sisu muutused põhinevad 11.04.12 toimunud 
hambaravi statistika teemalisel koosolekul Tervise 
Arengu Instituudis (osalesid: EHL, Sotsiaalministeerium, 
Haigekassa, E-Tervise SA, TAI) ning 2012.a. juunis 
toimunud EHL-i juhatuse koosoleku ettepanekutel.
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Olulisemad muudatused:

• Ära jäävad tabel 2 “Spetsialiseeritud kabinetid” ja 
tabel 4 “Ametikohad” 

• Suurimad sisulised muutused “Hambaravi” tabelis

• Uued näitajad lisatud “Ambulatoorse kirurgia” ja 
“Röntgendiagnostika” tabelitesse

• Väiksed täiendused ja muudatused ka “Hammaste 
proteesimise” ja “Ortodontia” tabelites.

“Hambaarsti aruande” vorm alates 2013

Tabel 1.“Asutuse tüüp” ja uue 
numbriga tabel 2.“Tehtav töö” 
jäävad samaks.  

Asutuse tüübi info ja töö ehk 
ravivõimaluste info märkida “1”-
ga.
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• Tabelisse 3.“Hambaravi” lisanduvad read: 

- parodontiidi ravivisiitide arv (rida 02)
Kõigist ravikülastustest tuuakse eraldi välja parodontiidi raviga seotud 
vastuvõttude arv. (Arvestuse aluseks on RHK-10 diagnooside jaotis K05 
“Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused”.) 
Kui ühe visiidi käigus raviti nii kaariest kui parodontiiti, siis märgitakse visiit ka 
parodontiidi ravivisiidiks.

- isikute arv, kes ei vajanud ravi (rida 04)
Kõigist aasta jooksul hambaravi vastuvõtul käinud inimestest tuuakse välja 
isikute arv, kes ei vajanud raviprotseduure. 

Real 04 peaks isik kajastuma ühekordselt. Kui aasta jooksul vähemalt ühel 
korral on patsiendil tuvastatud ravivajadus, siis teda real 04 ei kajastata. 
Ravi mittevajanud isikuteks tuleb arvestada ka isikud, kellele teostati järgmised 
profülaktilised menetlused (vastavalt Haigekassa hambaraviteenuste hinnakirja 
loetelule):  

- profülaktiline visiit (kood 5410), 
- kõigi hammaste fluoroteraapia (kood 5411), 
- silandi paigaldamine ühele hambale (kood 5412), 
- ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks (kood 5413).

- suuhügienisti visiitide arv (rida 07)
Täidetakse, kui asutuses on suuhügienisti ametikohal töötav spetsialist. 
Märgitakse suuhügienisti iseseisvate vastuvõttude arv.
Suuhügienisti visiite ei kajastata real 01 “Visiitide arv (v.a. suuhügienisti 
visiidid)”.
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• Tabelist 3.“Hambaravi” jäävad välja: 
- ekstraktsioonide arv (end.rida 05) 
Hambaekstraktsioonid on üle viidud “Ambulatoorse kirurgia” tabelisse  (vt 
tabel 6)
- saneeritute arv (end.rida 06)
- sihiliste profülaktiliste külastuste arv (end.rida 07)

- sh isikute arv, kes vajavad sanatsiooni (end.rida 08)
- sh saneeritute arv (end.rida 09)

• Ülejäänud muudatused tabelis 3 on sõnastuslikud, (s isu 
ei ole muutunud):

- külastuste arv → visiitide arv (rida 01)
- külastustest sh esmakordsed aruandeaastal (end. rida 02) →
→ isikute arv aruandeaastal (rida 03)

- hambapulbi ja juuretipuümbrise haiguse tõttu ravitud hammaste arv (end. 
rida 04) → juureravitud hammaste arv (rida 06) 
(RHK-10 jaotise K04 “Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused”)

• Suust eemaldatavate proteeside veerust jääb ära ala jaotus 
“büügelprotees” (end.veerg 7)

• Veergu 3 “kroonid” on täiendavalt lisatud “panused ja 
laminaadid”

• Veeru 1 sõnastus – “visiitide arv” – on muudetud terminite 
ühtlustamise eesmärgil (end. “külastuste arv”)
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• Ortodontia tabelist jääb ära rida 06 “Breketeid saanud 
haigete arv”. 

• Rea 01 sõnastus – “visiitide arv” – on muudetud terminite 
ühtlustamise eesmärgil (end. “külastuste arv”)

• Rea 02 sõnastust on muudetud: “külastustest sh 
esmakordsed aruandeaastal” → “isikute arv aruandeaastal“

• Tabelisse 6. “Ambulatoorne kirurgia” lisanduvad rea d:

- ekstraktsioonide arv (rida 02)
Real 02 kajastatakse ühe- või mitmejuurelise hamba eemaldamised 
ning sügavalt murdunud hamba eemaldamised (Haigekassa 
hinnakirjakoodid: 5328, 5329, 5339). 
Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon (5334) ning hamba 
eemaldamine osteotoomiaga (5335) kajastatakse  ambulatoorsete 
operatsioonide all real 01.
- isikute arv, kes on saanud implantaate (rida 03)
Kui inimesele on aasta jooksul paigaldatud mitu implantaati, siis tuleks 
teda real 03 arvestada ikkagi ühekordselt.
- paigaldatud implantaatide arv (rida 04)
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• Tabelisse 7. “Röntgendiagnostika” lisanduvad read: 

- 3D uuringud (rida 4)

- kolju külgülesvõtted (rida 5)

Rahvusvaheline statistika 

• WHO, Eurostat’i, OECD poolt küsitavad näitajad :

- hambaravi personal (isikud ning nende poolt täidetud ametikohad) 

- hambaarsti visiidid

- DMFT-indeks (enamasti 12-aastaste laste puhul)

• DMFT-indeks − hõlmab nii ravimata karioossete defektidega 
(Decayed crown), puuduvaid (Missing teeth) kui ka ravitud ning 
täidistega (Filled crown) hambaid.  
(piimahammaste  korral: dmft)
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Hambaarste 100 000 elaniku kohta, 2010

Allikas: WHO HFA
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Hambaarsti vastuvõtud ühe elaniku kohta Eestis
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Eesti Haigekassa – laste hambahaiguste ennetamine 
(6-, 7-, 9- ja 12-aastaste laste profülaktilised läb ivaatused)

Ravi rahastamise lepingu lisa 7. “Hambahaiguste ennetus ja 
hambaravi”

8.* Laste hambahaiguste ennetuse korral märgitakse raviarvele 
põhidiagnoosina RHK -10 diagnoosikood Z 13.8. 
Kaariese esinemisel märgitakse lisaks kaasuv diagnoos K02.0-
K.02.9.

Kaariese kaasuva diagnoosi puhul märgitakse raviarvel 
hammaste kaariesest haaratuse näitaja järgmiselt:

1- DMF= 1;

2 -DMF= 2;

3- DMF= 3;

4- DMF= 4 või enam.

* Rakendus alates 2010.aastast
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Laste hambahaiguste ennetamise statistika 2011.
Ennetuses osalenud 20 836 lapsest:

Allikas: Eesti Haigekassa
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AITÄH KUULAMAST!

riina.tilk@tai.ee
tel.659 3811


