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“HAMBAARSTI ARUANNE” “HAMBAARSTI ARUANNE” 
alates 2013. aastastalates 2013. aastast

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

Olga Boitsov
Tervishoiustatistika aruannete täitmise ja esitamise koolitused 2013

26.11 Jõhvi, 3.12 Tallinn, 5.12 Tartu

Olulisemad muudatused “Hambaarsti aruandes”:

• Ära jäävad tabel nr. 2 “Spetsialiseeritud kabinetid” ja tabel 
nr. 4 “Ametikohad”. 
Hambaravi teenust osutavates asutustes töötava 
personali kohta kogutakse alates 2013. aastast andmeid 
uue isikupõhise aruandega “Tervishoiutöötajad”.

• Suurimad sisulised muutused on “Hambaravi” tabelis.

• Uued näitajad lisatud “Ambulatoorse kirurgia” ja 
“Röntgendiagnostika” tabelitesse.
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Täpsem info: 

• TAI kodulehel – uus aruandevorm ja täitmise juhend:  
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• 2012.a. ettekanne “Hambaarsti aruande” muudatustest:
http://www.terviseinfo.ee/images/14_Hambaarsti_aruanne2013_Riina_Tilk
_koolitus2012.pdf

Ettekanne on täismahus avaldatud ka Eesti 
Hambaarstide Liidu ajakirja “Hambaarst” 2013. aasta 1. 
numbris.

• TAI tervisestatistika osakonna analüütik Riina Tilk:
riina.tilk@tai.ee, tel 659 3811

“Hambaarsti aruande” ja “Arsti vastuvõtud ja 
koduvisiidid” kvartaliaruannete vahelised seosed .

• “Hambaarsti aruande” ravi-, proteesi- ja ortodontia visiitide 
koguarv peab võrduma aruande “Arsti vastuvõtud ja 
koduvisiidid” I-IV kvartali aruannetes real 36 esitatud 
vastuvõttude ja koduvisiitide summaga.
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• Kvartali aruande reale 36 tuleb märkida nii ravi-, 
proteesi- kui ortodontia visiidid. 

Tihti jäetakse proteesitöö või ortodondi visiidid märkimata.

• A-Veebi kontrollseos – kontrollib vaid visiite kokku. 
Seetõttu soovitame asutustel lisaks kontrollida ka 
täiskasvanute (15-a ja vanemad) ja laste (0-14a) 
visiitide koguarve kahes aruandes aasta kokkuvõttes.

Üks punkt, millele siinjuures tähelepanu pöörata: kuigi 
Haigekassa poolt hüvitatav laste hambaravi hõlmab kuni 
19-aastaseid isikuid, siis tervisestatistikas arvestatakse 
lasteks 0-14-aastaseid.

Kvartaliaruannete liitmiseks on mugav kasutada 
A-Veebi “Koondaruannete” funktsiooni:
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Suuhügienisti visiidid . 
(“Hambaarsti aruande” tabeli nr. 3 Hambaravi, uus rida 07.) 
Täidetakse, kui asutuses on suuhügienisti ametikohal töötav spetsialist. 
Märgitakse suuhügienisti iseseisvate vastuvõttude arv.

•“Arsti vastuvõttude ja koduvisiitide” kvartaliaruannetes 
suuhügienisti visiite ei esitata.

• Suuhügienisti visiite ei kajastata ka “Hambaarsti 
aruande” tabeli nr. 3 “Hambaravi” real 01 “Visiitide arv 
(v.a. suuhügienisti visiidid)”.


