“HAMBAARSTI ARUANNE” 2012
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.
Andmed esitatakse seisuga 31.detsember.
Aruande tabeli esitavad kõik hambaraviteenuse osutajad, kus 31. detsembri seisuga töötavad
aruande tabelis loetletud arstide, õendustöötajate ja teiste meditsiiniliste ametialade töötajad.
Samuti arvestatakse kõik FIE-d töötajate hulka ja lapsehoolduspuhkusel olevaid töötajaid
andmetes ei kajastata.

Aruande tabelit ei täida need asutused, kes 31. detsembri seisuga olid oma tegevuse
lõpetanud.
Kui asutuse põhitegevusalaks ei ole tervishoid, siis märgitakse aruandesse üksnes see osa
personalist, kes tegelevad meditsiinilise abi osutamisega patsientidele.
Aruande tabeli täitmisel tuleb juhinduda täpselt tabelite päistest. Samas tuleb lähtuda ka
alljärgnevatest täpsustustest ning jälgida, et tabelis kajastatud arvandmed vastaksid aruande
kontrollseostele.
Kõigi aruandes kajastuvate, meditsiinilistel ametialadel töötavate ja meditsiinilist
eriharidust omavate põhikohaga spetsialistide kohta täidetakse aruanne
„Tervishoiupersonal“.
Aruannete “Tervishoiuasutus” ja “Hambaarsti aruanne” täitmisel kehtib üks üldine seos nimelt kõik andmed, mis on märgitud aruandesse “Hambaarsti aruanne”, ei tohi olla
märgitud aruandesse “Tervishoiuasutus” (st põhikohaga töötavaid isikuid ja täidetud
ametikohti ei näidata mõlemas aruandes).
Kõik asutused, kelle üheks põhitegevusalaks on hambaravi osutamine, ei märgi aruandes
“Tervishoiuasutus” hambaravi kabinettide töötajaid, vaid esitab eraldi aruandes “Hambaarsti
aruanne”.
Veerg 1 – näidatakse asutuse kõik täidetud ametikohad vastavatel erialadel – mitte ainult
põhikohaga töötavate isikute poolt täidetud ametikohad. Veergu 1 ei tohi olla märgitud
inimeste arv. Mitmel ametialal töötava isiku täidetud ametikohad näidatakse kõigil
ametialadel vastavalt töökoormusele/töömahule. Mitmes asutuses töötava töötaja täidetud
ametikoht näidatakse kõigis asutustes vastavalt töökoormusele/töömahule (erandiks on
töötajate märkimine).
Üks täidetud ametikoht võrdub antud aruandes 40 töötunniga nädalas. Kui inimene
töötab osalise või suurema töökoormusega, tuleb nädala tundide arv jagada töönädala
normpikkusega ehk siis 40-ga.
Näiteks: 12 tundi nädalas töötav arst, kelle töönädala normpikkuseks on 40 tundi, täidab 0,3
ametikohta (12:40=0,3).
Veerg 2 – kõik töötajad tuleb märkida ametialale selle järgi millist tööd nad teevad.
Vastaval ametialal näidatakse see töötaja, kelle töö sisuks on ametiala nimetuses kajastuvad
tööülesanded. Ametiala ei ole seotud vastava eriharidusega (kui veerg 2 > 0 siis veerg 1 > 0).
Aruande eesmärk on kajastada kõiki praktiseerivaid tervishoiutöötajaid ühekordselt. Seega
märgitakse kõik isikud vastavalt põhikohale. Põhikoht tähendab töötaja suurema
koormusega ametiametiala asutuses, kusjuures mitmel ametialal või mitmes asutuses töötava
isiku puhul topeltarvestuse vältimiseks näidatakse spetsialist ainult sellel ametialal või
asutuses, kus ta töötab suurema koormusega. Need töötajad, kes töötavad näiteks poole
kohaga tervishoiuasutuses, kuid ülejäänud koormusega tervishoiuteenust mitte pakkuvas
asutuses, näidatakse aruandes.

Näiteks:
1. need töötajad, kes teevad administratiivtööd suurema koormusega, kuid töötavad arsti
ametialal, tuleb näidata arsti ametiala järgi. (Näiteks: kui hambaarst töötab ka juhatajana, siis
veerus 1 märgitakse isiku poolt täidetud ametikohad vastavalt töömahule ridadel 01, 02,
(näiteks 0,2) ning ridadel 08 ja 09 (näiteks 0,8). Veerus 2 näidatakse ta aga arstina — näiteks
1 hambaarst ridadel 01 ja 02.)
2. kui juhtimistööga paralleelselt arsti ametialal töötav arst, kelle arsti ametiala töökoormus on
väiksem kui juhtimistöö koormus, näidati „Tervishoiupersonali“ aruandes arsti eriala real,
tuleb siin tabelis näidata õiged töökoormused vastavatel ametialadel, kus tööd tehakse, aga
isik märkida vastava arsti ametiala real.
3. restauratiivse hambaravi arsti haridusega kuid proteesiarstina töötav isik, märgitakse antud
aruandes proteesiarstina.
Jne.
Rida 1 – arstide poolt täidetud ametikohtade ja isikute arv kokku. Sellest ridadel 2-6
näidatakse isikud vastavalt ametialale ning vastavate erialade täidetud ametikohad (rida 01 =
rida 02+…+06). Põhikohaga töötavad arstid ja aruandes „Tervishoiuasutus“ näidatud näolõualuukirurgid (veerg 3 rida 1.22) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli
(tabel 1) hambaravi arstide real (veerg 1 rida 2) vastavalt viimasele omandatud eriharidusele.
Asutused, kelle põhitegevusalaks ei ole hambaravi osutamine, näitavad näo-lõualuukirurgi
ametialal töötavad isikud (ja nende poolt täidetud ametikohad), kes ei tööta hambaravi ja
hambaproteesiosakonnas (kabinetis), aruandes „Tervishoiuasutus“ (tabel 3) näolõualuukirurgide real (rida 1.22). Ülejäänud töötajad seevastu tuleb antud aruandes kajastada.
Rida 7 – kõik residendid kokku. Residente ei kajastata arstide ametialade ridadel (read 2-6).
Põhikohaga töötavad residendid tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli
(tabel 1) hambaarst-resident real (veerg 1 rida 2.5).
Rida 08 – teistel ametialadel töötavate kõrgharidusega spetsialistide arv kokku (rida 09 <=
rida 08).
Rida 10 – õendustöötajate täidetud ametikohtade ja isikute arv kokku. Sellest ridadel 11-13
märgitakse kõik õendustöötajad vastavalt ametialale ning kõikide ametialade täidetud
ametikohad (rida 10 = rida 11+12+13).
Rida 16 – arstiabilistena näidatakse meditsiinilist teenust osutavad abitöötajad.
Rida 17 – asutuse kõik muud täidetud ametikohad/töötajad, mis/kes ei ole antud loetelus
nimetatud (sh. ka asutuses töötav mittemeditsiiniline personal).
Rida 18 – kõik täidetud
01+07+08+10+14+15+16+17).

ametikohad/isikud

kokku

(rida

18

=

rida

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)
7. osa. Ortodontia osakonna (-kabineti) töö.
Rida 02 – näidatakse aruandeaastal esmakordsed külastused.
8. osa. Ambulatoorne kirurgia.
Näidatakse operatsioonide arv
näidatakse 5. osa real 05.

ilma

hambaekstraktsioonideta.

Hambaekstraktsioonid

