“HAMBAARSTI ARUANNE” 2017-2019
Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrusega nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase
majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande
juhend

Aruande täidavad nii iseseisvad hambaraviasutused kui ka teise raviasutuse koosseisus olevad
hambaravi, hambaproteesi ja ortodontia osakonnad/kliinikud.
Aruande erinevate osade täitmisel juhinduda tabelite päistest. Samas lähtuda allpool toodud
täpsustustest ning jälgida, et teie aruannetes esitatud arvandmed vastaksid kontrollseostele.
Lapsed on määratletud vanuserühmaga 0–14 aastat.
NB! Alates 2007. aastast tekivad A-veebis aruannet täites kõik summad automaatselt.
Automaatselt arvutatavad summade lahtrid on eristatud teistest (täidetavatest) lilla taustaga.
Tabel 1. Hambaarsti vastuvõtud ja koduvisiidid.
Tabelisse märgitakse aruandeaasta jooksul täiskasvanutele ja lastele tehtud kõigi hambaarsti erialade
ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid kokku. (Varasemalt edastati need andmed
kvartaliaruandega „Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid“.) Kõik hambaarstide, proteesiarstide,
ortodontide ja iseseisvates hambaraviasutustes töötavate suu- ja näolõualuukirurgide vastuvõtud
ning koduvisiidid näidatakse aruandetabelis 1 ühe reana.
Kui ühe visiidi käigus on tehtud erinevaid töid (nt ravi ja proteesimine), siis tabelis 1 kajastatakse visiit
ikkagi ühekordselt.
Juhul kui asutuses tehakse ainult hambaravivastuvõtte, on tabelis 2.“Hambaravi“ esitatud visiitide arv
võrdne tabelis 1.“Hambaarsti vastuvõtud ja koduvisiidid“ toodud vastuvõttude ja koduvisiitide
summaga.
Tabel 2. Hambaravi.
Rida 01 – „Visiitide arv (v.a suuhügienisti visiidid)” – näidatakse kõik hambaarstikülastused (sh suu- ja
hambakirurgia visiidid), välja arvatud proteesitöö ja ortodontia visiidid. Visiidid hõlmavad nii
ambulatoorseid vastuvõtte kui koduvisiite. Suuhügienisti visiite sellel real ei näidata.
Kui hambaravivisiidi käigus on tehtud erinevaid töid (nt ravi ja proteesimine), siis on lubatud visiiti
arvestada mõlemas vastava töö tabelis (st tabelis 2. „Hambaravi“ ja tabelis 3. „Hammaste
proteesimine“).
Rida 02 – „neist parodontiidi ravivisiitide arv“ – kõigist ravikülastustest tuuakse eraldi välja
parodontiidi raviga seotud vastuvõttude arv. Arvestuse aluseks on RHK-10 diagnooside jaotise K05
„Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused“ diagnoosid. Kui ühe visiidi käigus raviti näiteks nii
kaariest kui parodontiiti, siis märgitakse visiit ka parodontiidi ravivisiidiks.
Rida 03 – „Isikute arv aruandeaastal” – näidatakse aasta jooksul asutuses hambaravi vastuvõtul
käinud inimeste arv (sh suu- ja hambakirurgia visiitidel käinud isikud). Juhul kui on tehtud koduvisiite,
siis märgitakse ka need patsiendid. Iga isik peab tabelis kajastuma ühekordselt. Nt kui inimese kaks
või enam külastust jäävad ühe kalendriaasta sisse, tuleb ta aruandesse märkida ühe isikuna.
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Rida 04 – „neist isikute arv, kes ei vajanud ravi” – kõigist aasta jooksul hambaravi vastuvõtul käinud
inimestest tuuakse välja isikute arv, kes ei vajanud raviprotseduure. Real 04 kajastub iga inimene
ühekordselt, st sõltumata asutusse pöördumiste arvust aasta jooksul, kui vähemalt ühel korral on
patsiendil tuvastatud ravivajadus, siis teda real 04 ei kajastata. Arvesse ei lähe need patsiendid, kes
peale ravivajaduse tuvastamist ravi ei alustanud.
Ravi mittevajanud isikuteks tuleb arvestada ka inimesed, kellele osutatud teenused piirdusid üksnes
hammaste valgendamise protseduuride, hammaste fluoroteraapia, hammaste lihvimisega
hambumuse korrigeerimiseks, hammaste puhastamisega biokilest, silandi paigaldamisega või tehti
vaid röntgen- või mõni muu ülesvõte hammaskonnast või näo-, lõualuu-, peapiirkonnast. (Vt.
täpsemalt „Hambaarsti aruande tehniline juhend alates 2017“.)
Parodontiidi ravimenetlusena teostatud küretaaž tuleb arvestada raviprotseduurina ning neid isikuid
real 04 välja ei tooda.
Rida 05 – „Ravitud hammaste arv“ – kui ravitöö ühe ja sama hambaga planeeritakse mitmele
üksteisele vahetult järgnevale visiidile (nt enne lõpliku täidise paigaldamist kasutatakse ajutisi
täidiseid, hambale asetatakse ja vahetatakse ravimeid), peaks see hammas aruandes kajastuma
ikkagi üks kord.
Rida 06 – „neist juureravitud“ – arvesse lähevad kõik RHK-10 jaotise K04 „Hambasäsi ja
juuretipuümbrise haigused“ diagnoosidega ravitud hambad.
Rida 07 – „Suuhügienisti visiitide arv“ – täidetakse, kui asutuses on suuhügienisti ametikohal töötav
spetsialist. Märgitakse suuhügienisti iseseisvate vastuvõttude arv. Suuhügienisti visiite ei kajastata
real 01.
Tabel 3. Hammaste proteesimine.
Veerg 1 – „Visiitide arv” – näidatakse kõik aasta jooksul tehtud proteesitöö vastuvõtud.
Kui proteesitöö visiidi käigus on tehtud erinevaid töid (nt ravi ja proteesimine), siis on lubatud visiiti
arvestada mõlemas vastava töö tabelis (st tabelis 2. „Hambaravi“ ja tabelis 3. „Hammaste
proteesimine“).
Veerg 2 – „Proteese saanud isikute arv“ – näidatakse proteese saanud inimeste arv ning veergudes 37 esitatakse valmistatud proteeside arv neile inimestele. Varem valmistatud ja paigaldatud
proteeside parandamisega seotud töö kajastada vaid veerus 1 ja 2 (visiidid ja isikud). Veergudesse 3-7
parandatud proteesi teist korda ei märgita.
Tabel 4. Ortodontia.
Rida 01 – „Visiitide arv” – näidatakse kõik aasta jooksul toimunud ortodondikülastused.
Rida 02 – „Isikute arv aruandeaastal” – näidatakse aasta jooksul asutuses ortodondi vastuvõtul
käinud inimeste arv. Iga isik peab tabelis kajastuma ühekordselt, sõltumata sellest, mitu korda ta
aasta jooksul ortodondi vastuvõtul käis.
Real 03 näidatakse kõikide paigaldatud ortodontiliste aparaatide arv kokku ning real 04 ja 05 tuuakse
välja suust eemaldatavate ja mitte-eemaldatavate aparaatide arvud.
Paigaldatud breketsüsteemid kajastatakse real 05 – suust mitte-eemaldatavate aparaatide all. Üheks
breketsüsteemiks arvestatakse vähemalt 5 või enama breketi paigaldamist.
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Tabel 5. Ambulatoorne kirurgia.
Rida 01 – „Ambulatoorsete operatsioonide arv“ – näidatakse kõigi ambulatoorsete operatsioonide
arv, sh hambaimplantaatide paigaldamised, hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon (52434) ning
hamba eemaldamine osteotoomiaga (52453).
NB! Hambaekstraktsioone real 01 ei kajastata (Haigekassa koodid: 52450, 52451, 52452).
Rida 02 – „Ekstraktsioonide arv“ – ühe- või mitmejuurelise hamba eemaldamised ning sügavalt
murdunud hamba eemaldamised (Haigekassa hinnakirjakoodid: 52450, 52451, 52452).
Rida 03 – „Isikute arv, kes on saanud implantaate“ – kui inimesele on aasta jooksul paigaldatud mitu
implantaati, arvestatakse teda ikkagi ühekordselt.
Rida 04 – „Paigaldatud
hambaimplantaatide arv.

implantaatide

arv“

–

näidatakse

aasta

jooksul

paigaldatud

Tabel 6. Röntgendiagnostika.
Rida 01 – „Röntgenuuringud“ – märgitakse asutuses tehtud uuringute arv kokku, sõltumata uuringu
tegemise meetodist. Teistes asutustes tehtud röntgenuuringuid ei märgita.
Ridadel 02-05 tuuakse välja uuringute jaotus sõltuvalt uuringu tegemise meetodist ning ülesvõtte
ulatusest.
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