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“HAMBAARSTI ARUANNE” 2014 
 

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012.a määrusega nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse 
aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend 

 
 
Aruande täidavad nii iseseisvad hambaraviasutused kui ka teise raviasutuse koosseisus olevad 
hambaravi, hambaproteesi ja ortodontia osakonnad/kliinikud. (Iseseisvatel hambaraviasutustel 
ei ole vaja täita tervishoiustatistilist aastaaruannet „Tervishoiuasutus“.) 
 

Aruande erinevate osade täitmisel juhinduda tabelite päistest. Samas lähtuda allpool toodud 
täpsustustest ning jälgida, et teie aruannetes esitatud arvandmed vastaksid kontrollseostele. 
 
Lapsed on määratletud vanusrühmaga 0–14 aastat. 
 

NB! Alates 2007. aastast tekivad A-veebis aruannet täites kõik summad automaatselt. 
Automaatselt arvutatavad summade lahtrid on eristatud teistest (täidetavatest) lilla taustaga. 
 
Kõik andmed hambaravis töötava personali kohta esitatakse uue aruandevormiga 
„Tervishoiutöötajad“.  
 
Aruande tabelid 1–2 täidetakse aasta lõpu seisuga, tabelites 3–7 näidatakse aasta jooksul 
tehtud töö. Kui asutus ei töötanud aasta lõpus, jäävad tabelid 1–2 tühjaks ning täidetakse vaid 
tabelid tehtud töö kohta. 
 
Tabel 1. Asutuse tüüp. 
Iseseisev või allüksus täidetakse konkreetse tegevuskoha mõttes, märkides vastavasse 
lahtrisse „1“. Kui hambaraviasutusel on allüksusi, siis vaid üks neist on iseseisev ning teised 
hambaravikabinetid (samas või teises maakonnas) on seega allüksused. Tegevuse lõpetanud 
asutus jätab tabeli tühjaks. 
 
Tabel 2. Tehtav töö.  
Vastava hambaravi võimaluse olemasolu korral märgitakse veergu „1“. 
Kui on täidetud read 01, 02, 03, 04, 05, 06 või 07, peab reeglina vastav töö olema näidatud 
aruande tabelites 3, 4, 5, 6 ja 7. Kui aruandeaasta lõpus vastavat teenust enam ei osutata, siis 
vastavat võimalust ei näidata ning täidetakse vaid tabelid tehtud töö kohta. 
Kirurgia võimalus (rida 06) märgitakse juhul, kui lisaks hambaekstraktsioonidele (tabel 6 
„Ambulatoorne kirurgia“, rida 02) on tehtud ka ambulatoorseid operatsioone (tabel 6, rida 
01). Ainult hambaekstraktsioone (Haigekassa koodid: 5328, 5329, 5339) teinud asutuste 
puhul kirurgia võimalust ei arvestata. 
 
Tabel 3. Hambaravi. 
Rida 01 – „Visiitide arv (va. suuhügienisti visiidid)” – näidatakse kõik hambaarstikülastused 
(sh suu- ja hambakirurgia visiidid), välja arvatud proteesitöö ja ortodontia visiidid. 
(Proteesitöö visiidid näidatakse eraldi tabelis 4 ning ortodontia visiidid tabelis 5.) Visiidid 
hõlmavad nii ambulatoorseid vastuvõtte kui koduvisiite nende olemasolul. 
Ainult hambaraviteenust osutav asutus, kus lisaks hambaarstile teeb vastuvõtte ka näo-
lõualuukirurg, märgib reale 01 ka need kirurgiavisiidid. Kvartaliaruandes „Arsti vastuvõtud ja 
koduvisiidid“ tuleb näo-lõualuukirurgi visiidid märkida eraldi näo-lõualuukirurgi reale (rida 
14). Erandina jääb sellisel juhul A-Veebi kontrollseos „Hambaarsti“ aastaaruande 
vastuvõttude summa (ravi-, proteesi- ja ortodontiavisiitide summa tabelitest 3, 4 ja 5) ja „Arsti 
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vastuvõttude ja koduvisiitide“ kvartalite koondaruande vahel (hambaarsti visiitide summa real 
36) näitama viga. See viga on aktsepteeritud juhul, kui kvartali aruannetes on real 14 esitatud 
vastav vaheks jääv näo-lõualuukirurgi visiitide osa.  
Real 01 ei kajastata suuhügienisti visiite. 
 
Rida 02 – „neist parodontiidi ravivisiitide arv“ – kõigist ravikülastustest tuuakse eraldi välja 
parodontiidi raviga seotud vastuvõttude arv. Arvestuse aluseks on RHK-10 diagnooside 
jaotise K05 „Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused“ diagnoosid. Kui ühe visiidi 
käigus raviti näiteks nii kaariest kui parodontiiti, siis märgitakse visiit ka parodontiidi 
ravivisiidiks. 
 
Rida 03 – „Isikute arv aruandeaastal” – näidatakse aasta jooksul asutuses hambaravi 
vastuvõtul käinud inimeste arv (sh suu- ja hambakirurgia visiitidel käinud isikud). Juhul kui 
on tehtud koduvisiite, siis märgitakse ka need patsiendid. Iga isik peab tabelis kajastuma 
ühekordselt. Nt. kui inimene käib oma suu- ja hambatervist kontrollimas kord poolaastas ning 
tema kaks külastust jäävad ühe kalendriaasta sisse, tuleks ta aruandesse märkida ikkagi ühe 
isikuna. 
 
Rida 04 – „neist isikute arv, kes ei vajanud ravi” – kõigist aasta jooksul hambaravi vastuvõtul 
käinud inimestest tuuakse välja isikute arv, kes ei vajanud raviprotseduure. Real 04 peaks isik 
kajastuma ühekordselt. St sõltumata asutusse/hambaarstile pöördumiste arvust aasta jooksul, 
kui vähemalt ühel korral on patsiendil tuvastatud ravivajadus, siis teda real 04 ei kajastata. 
Arvesse ei lähe need patsiendid, kes peale ravivajaduse tuvastamist ravi ei alustanud. 
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). 
Parodontiidi ravimenetlusena teostatud küretaaž (igemealuse hambakivi, katu ja pehmete 
kudede eemaldamine) tuleb arvestada raviprotseduurina ning neid isikuid real 04 välja ei 
tooda.  
Ravi mittevajanud isikuteks tuleb arvestada ka inimesed, kellele teostati vaid hammaste 
valgendamise protseduure.  
 
Rida 05 – „Ravitud hammaste arv“ – kui ravitöö ühe ja sama hambaga planeeritakse mitmele 
üksteisele vahetult järgnevale visiidile (nt. enne lõpliku täidise paigaldamist kasutatakse 
ajutisi täidiseid, hambale asetatakse ja vahetatakse ravimeid), peaks see hammas aruandes 
kajastuma ikkagi ühekordselt. 
 
Rida 06 – „neist juureravitud“ –  arvesse lähevad kõik RHK-10 jaotise K04 „Hambasäsi ja 
juuretipuümbrise haigused“ diagnoosidega ravitud hambad. 
 
Rida 07 – „Suuhügienisti visiitide arv“ – täidetakse, kui asutuses on suuhügienisti ametikohal 
töötav spetsialist. Märgitakse suuhügienisti iseseisvate vastuvõttude arv. Suuhügienisti visiite 
ei kajastata real 01. (Kvartaliaruandes „Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid“ suuhügienisti visiite 
ei esitata.) 
 
Kontrollseoseid: 

veerg1 = veerg2 + veerg3 
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rida 01 >/= rida 02 
rida 03 >/= rida 04 
rida 05 >/= rida 06 

 
Tabel 4. Hammaste proteesimine. 
Veerg 1 – „Visiitide arv” – näidatakse kõik aasta jooksul tehtud proteesitöö vastuvõtud. 
 
Veerg 2 – „Proteese saanud isikute arv“ – näidatakse proteese saanud inimeste arv ning 
veergudes 3–7 esitatakse valmistatud proteeside arv neile inimestele. Seega, kui üks inimene 
sai mitu proteesi, siis võib veerus 2 näidatud number olla väiksem kui veergude 3–7 summa:

veerg 2 < veerg (3 +…+ 7) 
 
Varasemalt valmistatud ja paigaldatud proteeside parandamisega seotud töö tuleks kajastada 
vaid veerus 1 ja 2 (visiidid ja isikud). Veergudesse 3–7 parandatud proteesi teistkordselt ei 
märgita (va. juhul, kui lisaks parandamisele paigaldati ka täiesti uus protees). 
Veergu 3 märgitakse lisaks paigaldatud kroonidele ka panused ja laminaadid. 
 
Tabel 5. Ortodontia. 
Rida 01 – „Visiitide arv” – näidatakse kõik aasta jooksul toimunud ortodondikülastused. 
 
Rida 02 – „Isikute arv aruandeaastal” – näidatakse aasta jooksul asutuses ortodondi vastuvõtul 
käinud inimeste arv (sh eraldi täiskasvanud ja lapsed). Iga isik peab tabelis kajastuma 
ühekordselt, sõltumata sellest, mitu korda ta aasta jooksul ortodondi vastuvõtul käis. 
 
Real 03 näidatakse valmistatud ortodontiliste aparaatide arv kokku ning real 04 ja 05 tuuakse  
välja suust eemaldatavate ja mitte-eemaldatavate aparaatide arvud. 
 
Tabel 6. Ambulatoorne kirurgia. 
Rida 01 – „Ambulatoorsete operatsioonide arv“ – näidatakse kõigi ambulatoorsete 
operatsioonide arv, sealhulgas hambaimplantaatide paigaldamised. NB! Hambaekstraktsioone 
(Haigekassa koodid: 5328, 5329, 5339) real 01 ei kajastata! 
 
Rida 02 – „Ekstraktsioonide arv“ – 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. 
 
Rida 03 – „Isikute arv, kes on saanud implantaate“ – kui inimesele on aasta jooksul 
paigaldatud mitu implantaati, arvestatakse teda ikkagi ühekordselt. 
 
Rida 04 – „Paigaldatud implantaatide arv“ – näidatakse aasta jooksul paigaldatud 
hambaimplantaatide ehk tehisjuurte arv. 
 
Tabel 7. Röntgendiagnostika. 
Rida 01 – „Röntgenuuringud“ – märgitakse uuringute arv kokku, sõltumata uuringu 
teostamise meetodist. Koguarvust tuuakse eraldi välja lastele ja täiskasvanutele teostatud 
uuringud. 
 
Ridadel 02–05 tuuakse välja uuringute jaotus sõltuvalt uuringu teostamise meetodist ning 
ülesvõtte ulatusest. 
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Visiitide koguarvu kontrollseos „Hambaarsti aruande“ ja „Arsti vastuvõttude ja 
koduvisiitide“ kvartaliaruannete vahel:  
Asutuse külastuse üldarvu annab aastaruande ravi-, proteesi- ja ortodontiavisiitide liitmine 
(tabelitest 3, 4 ja 5). Selle üldarvuga peab võrduma arsti vastuvõttude ja koduvisiitide I–IV 
kvartali aruannete ridade 36 summa. Vastav kontrollseos on lisatud aastaaruande 
tabelitevaheliste seoste juurde, kus märkuste lahtris näidatakse ka arvutuste tulemus.  
Erandina on visiitide koguarvu kontrollseose viga aktsepteeritud vaid sellisel ainult 
hambaraviteenust osutaval asutusel, kus teeb vastuvõtte ka näo-lõualuukirurg (vt. selgitust 
Tabel 3 täitmise kohta). 
 


