
 
 

 
“HAMBAARSTI ARUANNE” 

 
Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määrusega nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse 

aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend 
 
 
Aruande täidavad nii iseseisvad asutused kui ka teise raviasutuse koosseisus olevad 
hambaravi ja hambaproteesiosakonnad (-kabinetid).  
 

Aruande erinevate osade täitmisel juhinduda tabelite päistest. Samas lähtuda allpooltoodud 
täpsustustest ning jälgida, et Teie aruannetes antud arvandmed vastaksid kontrollseostele. 
 
Lapsed on määratletud vanusrühmaga 0–14 aastat. 
 

NB! Alates 2007. aastast A-veebis aruannet täites tekivad kõik summad automaatselt.  
Automaatselt arvutatavad summade lahtrid on eristatud teistest (täidetavatest) lilla 
taustaga.  
 
Aruande osad 1–4 täidetakse aasta lõpu seisuga, osades 5–8 näidatakse aasta jooksul tehtud 
töö. Kui asutus ei töötanud aasta lõpus, jäävad osad 1–4 tühjaks (ka ametikohad aasta lõpu 
seisuga) ning täidetakse vaid tabelid tehtud töö kohta. 
 
1. osa Asutuse tüüp. 
Kui on tegemist teise asutuse allüksusega (real 2 on märgitud 1), siis peab sama asutuse 
aruande “Tervishoiuasutus” osas 3 rida 16 olema samuti märgitud 1. Iseseisev või allüksus 
täidetakse konkreetse tegevuskoha mõttes. Kui hambaraviasutusel on allüksusi, siis vaid üks 
neist on iseseisev ning teised hambaravikabinetid (samas või teises maakonnas) on seega 
allüksused. Tegevuse lõpetanud asutus jätab osa tühjaks.  
 
2. osa. Spetsialiseeritud osakonnad või kabinetid. 
Osakonna või kabineti kriteeriumiks on spetsiaalse ruumi, sisustuse, aparatuuri, täidetud 
ametikohtade ja töö olemasolu. Ainult aparatuuri ja töö olemasolu puhul eraldi kabinetti ei 
näidata. 
 
3. Tehtav töö  
Kui on täidetud read 01, 02, 03, 06 või 07, peab reeglina vastav töö olema näidatud osades 5, 
6, 7, 8 ja 9. Erandiks on juhud, kui aruandeaasta lõpus vastavat teenust enam ei osutata ja siis 
vastavat võimalust ei näidata. 
 
4. osa. Ametikohad. 
Tabel täidetakse seisuga 31. detsember. 
Kui töötaja töötab mitmel ametikohal, siis veerus 1 (täidetud ametikohad) näidatakse need 
kõik vastavalt töömahule. Veerus 2 (põhikohaga isikud) näidatakse ta ainult ühes nn. 
põhikoha real. Näiteks kui hambaarst töötab ka juhatajana, siis veerus 1 märgitakse ta 
vastavalt töömahule ridadel 01, 02, (näiteks 0,8) ning ridadel 07 ja 08 (näiteks 0,2). Veerus 2 
näidatakse aga kas juhi või arstina (lähtudes koormusest) — näiteks 1 hambaarst ridadel 01 ja 
02.  



Kui tervishoiutöötaja töötab mitmes tervishoiuasutuses, tuleb ta põhikohaga töötajana näidata 
ainult ühes neist. Eesmärgiks on kajastada iga tervishoiutöötajat ühekordselt.  
Kõigi põhikoha ja eriharidusega tervishoiutöötajate kohta täidetakse aruanne 
“Tervishoiupersonal”. 
Residente (rida 06) hambaarstide üldarvus (rida 01) ei näidata.  
Hambaraviõed näidatakse real 10, õehariduseta abilised näidatakse real 15 arstiabilistena. 
Kontrollseoseid: 

Rida 01  =  read (02 + 03 + 04+05) 
Rida 17  =  read (01 + 06 + 07 + 09 + 13 + 14 + 15 + 16). 
Rida 09  =  read (10 + 11 + 12) 

 
5. osa. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö. 
Asutuse külastuste üldarvu annab aastaruande ravi-, proteesi- ja ortodontiakülastuste liitmine 
(tabelitest 5, 6 ja 7). Selle üldarvuga peab võrduma Arsti vastuvõttude ja koduvisiitide I-IV 
kvartali aruannete ridade 36 summa. Vastav kontrollseos on lisatud aastaaruande 
tabelitevaheliste seoste juurde (seos 3201), kus märkuste lahtris näidatakse ka arvutuste 
tulemus. 
 
Rida 01 – näidatakse kõik ravikülastused.  
Rida 02 – näidatakse aruandeaasta esmakordsed külastused, see tähendab tegelikult 
hambaravi asutust aasta jooksul külastanud inimeste arvusid. 
Rida 07 – külastuste üldarvust tuuakse välja sihiliste profülaktiliste külastuste arv (lasteaiad, 

koolid, lastekodud, kutsealused, rasedad jne). 
Kontrollseoseid: 

Rida 01  >  rida 07 
Rida 02  >  rida 06 
Rida 06 =/> rida 09 

 
6. osa. Hambaproteesiosakonna (-kabineti) töö. 
Veerus 2 näidatakse proteese saanud inimeste arv, veerus 3–8 valmistatud proteeside arv neile 
inimestele. Seega, kui üks inimene sai mitu proteesi, siis: 

Veerg 2  <  veerg (3 +…+ 8) 
Veerus 9 tasuta proteese saanutena tuleb välja tuua isikute arv, kellele haigekassa poolt või 
muudest allikatest on kompenseeritud proteeside maksumus. 
 
7. osa. Ortodontia osakonna (-kabineti) töö. 
Rida 02 – näidatakse aruandeaastal esmakordsed külastused. 
 
8. osa. Ambulatoorne kirurgia. 
Näidatakse operatsioonide arv ilma hambaekstraktsioonideta. Hambaekstraktioonid 
näidatakse 5. osa real 05. 
 
 


