
_____________________________  _________________________________ 
Haigekassa    Tervishoiuteenuse osutaja 

(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 

Lepingu nr _______ 
lisa 7 

HAMBAHAIGUSTE ENNETUS JA HAMBARAVI 

Hambahaiguste ennetus 

1. Käesoleva lisa alusel kohustub Tervishoiuteenuse osutaja tegema hambahaiguste ennetust 
tegevusloal nimetatud ravikabinetis.  

2. Käesoleva lisa alusel osutab Tervishoiuteenuse osutaja hambahaiguste ennetuse teenuseid 
rahastamise lepingus kokkulepitud mahus üks kord aastas: 
2.1. 2013.aastal 2001, 2004, 2006 ja 2007 aastal sündinud lastele. 
2.2. 2014.aastal 2002, 2005, 2007 ja 2008 aastal sündinud lastele. 

3. Hambahaiguste ennetustegevuse sisu punktis 2 määratud sihtrühmadel on järgmine: 
3.1. 6 ja 7 aastane 

Hambaarst kontrollib hammaste seisundit ja suuõõne hügieeni. Suuõõne vaatlus – 
pöörata tähelepanu limaskestale, pehme suulae liikumisele, neeluringile, hammaste 
struktuurihäiretele ja kaariesele; üksikute hammaste, hambakaarte ja hambumuse 
anomaaliatele. Patoloogia kahtluse korral suunata laps ortodondi või hambaarsti juurde. 
Vajadusel silandi asetamine lõikunud jäävmolaaridele ning fluorlaki aplitseerimine 1-3 
korda. 

3.2. 9 ja 12 aastane 
Hambaarst kontrollib hammaste seisundit ja suuõõne hügieeni. Suuõõne vaatlus – pöörata 
tähelepanu igemete, limaskesta seisundile, pehme suulae liikumisele, neeluringile, 
hammaste struktuurihäiretele ja kaariesele; üksikute hammaste, hambakaarte ja 
hambumuse anomaaliatele. Patoloogia kahtluse korral suunata laps ortodondi või 
hambaarsti juurde. Vajadusel silandi asetamine lõikunud jäävmolaaridele ja premolaaridele 
ning fluorlaki 
aplitseerimine 1-3 korda. 

4. Hambahaiguste ennetustegevused on: 
4.1. kood 5410 – profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, 

hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine); 
4.2. kood 5411 – kõigi hammaste fluoroteraapia; 
4.3. kood 5412 – silandi paigaldamine ühele hambale. 
4.4. kood 5413 - ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks. 

5. Silandi aplitseerimise eest võtab Haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui 
aplitseerimine on tehtud: 
5.1. äsja lõikunud jäävhammaste sügavatesse ja kitsastesse fissuuridesse, juhul kui 

aproksimaalsed pinnad on kahjustuseta; 
5.2. piimamolaaridele hulgikaariese korral. 

6. Silandi aplitseerimise eest ei võta Haigekassa tasu maksmise kohustust üle, kui 
aplitseerimine on tehtud järgmistel juhtudel 
6.1. piimahammaskond on intaktne; 
6.2. hamba oklusioonipind on veel osaliselt igemega kaetud; 
6.3. hambal esineb dentiini kaaris. 
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7. Hambahaiguste ennetustegevuste läbiviimisel Tervishoiuteenuse osutaja: 
7.1. informeerib koostöös kooliõega laste hammaste läbivaatusest ja vajadusel võimalikest 

ennetusmeetmetest (käesoleva lisa p.3) eelnevalt lapsevanemaid; 
7.2. ennetustegevuse läbiviimise kohta tuleb anda lapsele kaasa hammaskonna seisundit ja 

tehtud ennetustegevusi kirjeldav teatis, vajadusel koos informatsiooniga edasise ravi 
vajadusest. 

8. Laste hambahaiguste ennetuse korral märgitakse raviarvele põhidiagnoosina RHK-10 
diagnoosikood Z 13.8. Kaariese esinemisel märgitakse lisaks kaasuv diagnoos K02.0-
K.02.9. Kaariese kaasuva diagnoosi puhul märgitakse raviarvel (haiguse kliinilise 
raskusastme, staadiumi või muu erialaseltsi(de)ga kokkulepitud tunnuse väljal) hammaste 
kaariesest haaratuse näitaja järgmiselt: 
1- DMF=1;  
2 -DMF= 2;  
3- DMF= 3;  
4- DMF= 4 või enam.  

DMF - näitaja hõlmab nii ravimata karioossete defektidega (Decayed), puuduvaid (Missing) 
kui ka ravitud ning täidistega (Filled) hambaid (jäävhammaskond). Laigustaadiumis kaariest 
ei arvestata DMF indeksi hulka. 

Laste hambaravi 

9. Ravijuht laste hambaravis: raviarve, millel kajastub ühele isikule ühe arsti poolt kuni 3 kuu 
jooksul osutatud hambaravi (arve vormistatakse ravitüübiga 4).  

10. Kui laste hambaravi raames teostatakse profülaktiline visiit (kood 5410), siis samal 
raviarvel koodi 5400 ei kasutata. 

11. Meditsiinilisel näidustusel haiglaravi tingimustes üldanesteesias osutatud hambaravi 
korral kantakse raviarvele põhierialana A66, raviteenuse tüübina 4, voodipäevana järelravi 
voodipäev 2047 ja osutatud hambaravi teenused.   

12. Ravijuht ortodontias: ortodontilist ravi vajavate isikute arv. Raviarve osutatud teenuste 
kohta esitatakse 1 kord 3 kuu jooksul. 

Vältimatu hambaravi eest tasumine vähemalt 19 aastasele isikule  

13. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” §-i 5 mõistes vältimatu abi korras vähemalt 
19-aastasele kindlustatud isikule osutatud hamba ekstraktsiooni ja/või abstsessi avamise 
puhul võtab Haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiste tervishoiuteenuste eest 
järgmiste tervishoiuteenuste loetelu koodidega: 
5400 Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, 

hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine; 
5401 Pinnaanesteesia; 
5402 Injektsioonanesteesia; 
5328 Ühe juurega hamba eemaldamine; 
5329 Mitme juurega hamba eemaldamine; 
5339 Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine; 
5330 Mädakolde avamine ja ravimenetlused; 
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5331 Kirurgilise sekkumisega järelkontroll; 
5333 Hemostaas õmblusega; 
5335 Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga; 
6059 Intraoraalne hambaülesvõte; 
6060 Hammaste panoraamülesvõte. 

Teenuste osutamine (sh teenuste osutamise põhjendatus) peab olema dokumenteeritud 
«Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel sotsiaalministri määrusega 
kehtestatud korras. 

 

 


