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1. Asutuse tüüp

Lisaks hambaraviasutuste allüksustele tuleb reale 02 märkida „1” ka haiglates ja 
taastusraviasutustes tegutsevatel hambaravikabinettidel ning samuti eriarstiabiasutustel, 
kes lisaks muule arstiabile pakuvad hambaraviteenust.
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2. Tehtav töö

Endodontia juurde märkida „1”, kui asutuses 
tehakse hammaste juureravi (K04 diagnoosiga 
patsientide ravi). See võimalus jäetakse sageli 
märkimata.

Kirurgia võimalust ei arvestata ainult hammaste 
väljatõmbamise põhjal, st kirurgia juurde 
märgitakse „1” vaid siis, kui asutuses tehakse 
operatsioone (mädakollete avamine, implantaatide 
paigaldamine jm).

Tehtava töö võimalus ei ole seotud spetsialiseeritud 
kabineti olemasoluga, st vastavale reale märgitakse 
„1” ka siis, kui asutuses ei ole selle töö jaoks eraldi 
kabinetti. 

3. Hambaravi

Visiitide arvus ja isikute arvus peavad kajastuma ka need patsiendid, kellel eemaldati 
hammas või kellele tehti operatsioon, samuti näo-lõualuukirurgi vastuvõtud ja patsiendid.

Parodontiidi ravivisiitide alla arvestatakse vaid need visiidid, mille ajal oli tegemist K05 
diagnoosiga patsientide raviga. Siia alla ei arvestata tavalist hambakivi eemaldamist. 
Kuna paljud asutused arvestasid sinna alla ka lihtsat hambakivi eemaldamist, siis ei olnud 
võimalik parodontiidiraviga seotud visiitide andmeid 2013. a kohta TAI andmebaasis 
avaldada.

Isikute arv aruandeaastal tähendab aasta jooksul hambaarsti juures käinud inimeste arvu 
(iga inimest loetud üks kord) ning on üldjuhul väiksem kui visiitide arv real 01. Sageli 
märgitakse isikuid ja visiite võrdselt.

Isikute arv, kes ei vajanud ravi: nende inimeste arv, kellel ei tuvastatud aasta jooksul 
kordagi ravivajadust (siia alla loetakse ka need, kellel eemaldati hambakivi, tehti 
fluoroteraapiat, soodapesu jms, kuid kes ei vajanud hambaravi).
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4. Hammaste proteesimine

„Arsti vastuvõttude ja koduvisiitide” kvartaliaruannetest jäävad sageli välja 
proteetilised visiidid.

6. Ambulatoorne kirurgia

Alates 2013. a pannakse eemaldatud hambad kirja tabelisse 6 (varem hambaravi 
osakonna tööga ühes tabelis). Sageli jäid ekstraktsioonid aruandest välja.

Ekstraktsiooni ehk hammaste väljatõmbamist ei loeta ambulatoorseks operatsiooniks 
ning need ei tohi kajastuda real 01. Erandiks on hammaste kirurgiline eemaldamine, 
mis arvestatakse operatsioonide alla.
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Hambaarsti aruande tehniline juhend 2014

http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

Juhend asub:

Alates 2014. a on 
„Hambaarsti aruande” 
täitmisel abiks koostöös 
Innovaatik OÜ-ga koostatud 
tehniline juhend. Juhend 
on koostatud Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu 
põhjal ning selles 
selgitatakse, millised 
teenused mingitel aruande 
ridadel kajastuma peaksid.  

Kontakt:

liisi.panov@tai.ee

tel. 65 93 812


