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Lisa 1. Täiskasvanute mitterahalise hambaravi teenuste loetelu (teenuse kood, nimetus, hind ning hambavalemi ja -

vahemiku ning DMF indeksi märkimise tingimused) 

Teenuse 

kood 

Teenuse nimetus Hambavalem* Vahemik DMF** 

52400 Hambaarsti esmane vastuvõtt    X 

52401 Hambaarsti korduv vastuvõtt    

52402 Karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, 

toitumisharjumuste analüüs ja nõustamine 

  X 

52403 Parodontoloogilise staatuse ja raviplaani koostamine    

52404 Hambumusest fotostaatuse koostamine    

52405 Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile) X   

52406 Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)    

52412 Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest    

52413 Pinnaanesteesia X X  

52414 Injektsioonanesteesia X X  

52417 Ühe pinna täidis X   

52418 Kahe pinna täidis X   

52419 Kolme pinna täidis X   

52422 Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine X   

52424 Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale X   

52425 Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine  X  

52426 Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis X   

52427 Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis X   

52428 Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine X   

52429 Ühe juurekanali avamine ja puhastamine (sh juurdepääsu 

rajamine ja ravimi asetamine) 

X   

52430 Iga järgneva juurekanali avamine ja puhastamine (sh ravimi 

asetamine) 

X   

52432 Ühe juurekanali täitmine X   

52433 Iga järgneva juurekanali täitmine X   

52440 Supragingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses X X  

52441 Subgingivaalne kivi eemaldamine ühe sekstandi ulatuses X X  

52442 Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses X   

52450 Ühe juurega hamba eemaldamine X   
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52451 Mitme juurega hamba eemaldamine X    

52452 Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine X   

52453 Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga X   

52457 Mädakolde avamine ja ravimenetlused X X  

*Standardite ja klassifikaatorite publitseerimiskeskuse alusel valemid jäävhammaste, piimahammaste ning 

lisahammaste osas: http://pub.e-tervis.ee/classifications/Hambavalem 

** DMF=0 märgitakse raviarvele, kui restauratiivset ravi vajavat kaariesekahjustust, täidist või kaariese tüsistuse tõttu 

eemaldatud hambaid ei leidu. Emailikaariese esinemisel märgitakse arvele RKH 10 diagnoosi kood K02.0, terve 

hammaskonna puhul läbivaatuse RHK 10 diagnoosi kood Z01.2; 

 

DMF=1 märgitakse raviarvele kui 1 hammas vajab kaariese tõttu restauratiivset ravi või on kaariese või selle tüsistuse 

tõttu eemaldatud või on kaariese tõttu täidetud. Arvele märgitakse dentiinikaariese RHK 10 diagnoosi kood K02.1; 

 

DMF=2 (või vastavalt suurem väärtus kuni 28) märgitakse raviarvele kui 2 (või vastavalt rohkem hambaid) vajavad 

restauratiivset ravi või on kaariese või selle tüsistuse tõttu eemaldatud või on kaariese tõttu täidetud. Arvele 

märgitakse dentiinikaariese RHK 10 diagnoosi kood K02.1; 

 

DMF=32 märgitakse raviarvele kui kõik indeksihambad vajavad restauratiivset ravi või on kaariese (tüsistuse) tõttu 

eemaldatud või on kaariese tõttu täidetud.  

 

DMF väärtuse märkimine raviarvele on kohustuslik ehk raviarvet ei saa salvestada kohustuslikku haiguse kliinilise 

raskusastme tunnuse välja täitmata. 

 

Kindlustatud isiku hambaravi raviarvele staatuse märkimisel kasutatakse DMFT  indeksit, järgides Tervise ja 

Heaolu Infosüsteemide Keskuse Standardite ja klassifikaatorite publitseerimiskeskuse lehel http://pub.e-

tervis.ee/manuals/DMFT%20ja%20CPI%20indeksite%20m%C3%A4%C3%A4ramise%20juhend. 
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