Hambaarsti aruande tehniline juhend (alates 01.01.2017), vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste uuendatud
loetelule: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122016013.
(Juhendi eelmine versioon koostati jaanuar−mä rts, 2014. a ning see tugines kuni 31.12.2016 kehtinud EHK tervishoiuteenuste loetelule
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015054.
2016.a. aprillis täiendati juhendit breketsüsteemide arvestuse kirjeldusega.
2016.a. detsembris lisati informatsioon tabelite numeratsiooni muutumisest „Hambaarsti aruandes“ alates aruandeaastast 2017.)
NB! Juhend ei hõlma võimalikke muid hambaraviasustuste hinnakirjas olevaid tooteid ja teenuseid, millel Haigekassa teenusteloetelu kood puudub,
kuid mis peaksid samuti Hambaarsti aruandes kajastuma.
Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid (al. 2017 tabel 1) – loetakse kokku ravipäeviku kanded, vanus eraldi kuni 14 a. (lapsed) ja üle (täiskasvanud). Kui
ühel visiidil on ravitud mitu hammast, siis loetakse see üheks vastuvõtuks.

Hambaravi (tabel 3; al.2017 tabel 2)
Visiitide arv – loetakse kokku ravipäeviku kanded, kus ravitüüp/profiil ei ole proteesimine (ravitüüp 10 ja 31 ning profiil A67) ega ortodontia
(ravitüüp 11, profiil A68). Kui ühel visiidil on ravitud mitu hammast, siis loetakse see üheks.
Parodontiidi visiitide arv – lisaks eelmisele otsitakse kandeid, kus diagnoos algab K05-ga (RHK-10).
Isikute arv – loetakse kokku ravipäeviku kanded, kus ravitüüp/profiil ei ole proteesimine ega ortodontia. Üks isik üks kord.
Isikud, kes ei vaja ravi – loetakse kokku ravipäeviku kanded, kus ravitüüp/profiil ei ole proteesimine ega ortodontia ning tehtud teenused on:
Vana
kood
5400

5410

UUS

Vana nimetus (kuni 2016.a.)

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine,
raviplaani koostamine, hügieeni- või
paradontaalindeksite määramine,
hambakatu eemaldamine

52402
52403
52404
52400

Karioloogilise staatuse ja raviplaani koostamine, toitumisharjumuste
analüüs ja nõustamine
Parodontoloogilise staatuse ja raviplaani koostamine
Hambumusest fotostaatuse koostamine
Hambaarsti esmane vastuvõtt

52412

Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest

52401

Hambaarsti korduv vastuvõtt

Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete
õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi
eemaldamine)
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5411
5412
5413
6059
6060
7900
7901
7902

Kõigi hammaste fluoroteraapia
Silandi paigaldamine ühele hambale
Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse
korrigeerimiseks
Intraoraalne hambaülesvõte
Hammaste panoraamülesvõte
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam
ülesvõtet)

UUS
UUS

52408
52409
52410
52405
52406
7922
7900
7901
7902

Hammaste fluoroteraapia ühe sekstandi ulatuses
Silandi paigaldamine ühele hambale
Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või
enameloplastika
Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile)
Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)
Ortopantomograafia (üks ülesvõte)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

52407
7975
52411

3D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast
Kompuutertomograafia natiivis
Kohahoidja komplekshind koos paigaldusega

Üks isik üks kord. NB! Loetakse kokku isikud, kellele osutatud teenused piirduvadki vaid eelpooltoodud koodidega.
Ravitud hambad – loetakse kokku ravipäeviku kanded, kus hamba number on märgitud. Patsiendi üks hammas üks kord. Teenuse koodid:
Vana kood

Vana nimetus (kuni 2016.a.)

ravi
täidistega:
5423 Hõbetäidis, ühe pinna täidis
5427 Klaasionomeertsement, ühe pinna täidis
5431 Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis, ühe pinna
täidis
5435 Valguskõvastuvad täidised, ühe pinna täidis
5424 Hõbetäidis, kahe pinna täidis
5428 Klaasionomeertsement, kahe pinna täidis
5432 Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis, kahe pinna
täidis
5436 Valguskõvastuvad täidised, kahe pinna täidis

Uus kood
Uus nimetus (al.2017)
/lisatud kood
52417

Ühe pinna täidis

52418

Kahe pinna täidis
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5425 Hõbetäidis, kolme pinna täidis
5429 Klaasionomeertsement, kolme pinna täidis
5433 Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis, kolme pinna
täidis
5437 Valguskõvastuvad täidised, kolme pinna täidis
5426 Hõbetäidis, ulatuslik hambakrooni taastamine
5434 Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis, ulatuslik
hambakrooni taastamine
5438 Valguskõvastuvad täidised, ulatuslik
hambakrooni taastamine
5430 Klaasionomeertsement, köndi ülesehitus
5439 Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega
endodontia:
5466 Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal
5467 Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal
5468 Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal
5469 Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal

52419

Kolme pinna täidis

52420

Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine

52421
52423

Hambaköndi taastamine kroonimiseks
Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine

52432
52433

Ühe juurekanali täitmine
Iga järgneva juurekanali täitmine

Juureravitud – lisaks eelmisele otsitakse diagnoose algusega K04 (RHK-10).

Proteesimine (tabel 4; al.2017 tabel 3) (EHK koodid ei muutunud.)
Visiitide arv – loetakse kokku ravipäeviku kanded, kus ravitüüp/profiil on proteesimine.
kroonid –
5074 Metallokeraamiline kroon
5075 Mitteväärismetallist stantsitud kroon
5077 Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga
5079 Kahevärviline plastmasskroon
5081 Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga
5082 Plastmassist tihvthammas
5095 Valatud kroon või hammas
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5096
5097
5100
5102

sillad –
5084

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga
Valatud mitteväärismetallist poolkroon
Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

Kahe krooni jootmine

täisprotees –
Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale
5008
Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale
5009
osaline –
Osalise proteesi baashind
5004
muu –
5033
5053
5120
5121
5122
5123
5124

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil Baashind
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil Baashind
Ortopeedilised aparaadid Kaldpind
Ortopeedilised aparaadid Suulaeplaat obduraatoriga
Ortopeedilised aparaadid Oklusioonikape, üks osa
Ortopeedilised aparaadid Resektsiooniproteesi baasis
Ortopeedilised aparaadid Operatsiooniplaat

Proteese saanuid - isikute arv, kellele on tehtud teenused: kroonid, sillad, täisprotees, osaline, muu. Üks isik üks kord.

Ortodontia (tabel 5; al.2017 tabel 4)
Visiitide arv – loendatakse kokku ravipäeviku visiidid, kus ravitüüp on 11 Ortodontia või profiil A68 Ortodontia.
Isikute arv – loendatakse kokku isikud, kelle ravipäeviku kannete ravitüüp on 11 Ortodontia või profiil A68 Ortodontia. Üks isik üks kord.
Aparaatide arv – loendatakse kokku ravipäeviku kanded, kus ravitüüp on 11 Ortodontia või profiil A68 Ortodontia ja lisaks järgnevad koodid:
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eemaldatavad –
Vana Vana nimetus (kuni 2016.a.)
kood
5128 Baasisplaat või kaitseplaat
5129 Horisontaal- või kaldpinnaga suulaeplaat
5141 Komplitseeritud ortodontiline aparaat
5151 Ekstraoraalse aparaadi komplekshind
5152 Funktsionaalne aparaat hambumusanomaalia
korrigeerimiseks
UUS
mitte-eemaldatavad –
Vana nimetus (kuni 2016.a.)
Vana kood
5142
5164

5147 koos 5160,
kui 5160>=5

UUS
UUS
UUS

Võru koos kinnitamisega
Reteineri kinnitamine eelnevalt
töödeldud hammastele kuue hamba
ulatuses

Breketsüsteemiks loetakse: ühe hamba
eel- või järeltöötlus elemendi
fikseerimiseks või eemaldamisjärgselt
(kood 5147) koos breketi koodiga 5160
(üks breket koos kinnitamisega), kui
breketeid on märgitud 5 või enam.

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

52610
52611
52663
52620
52621

Baasisplaat (suulaeplaat)
Kaldpinnaga suulaeplaat
Keerukas ortodontiline aparaat koos paigaldusega
Ekstraoraalse aparaadi sobitamine
Funktsionaalne aparaat

52625

Kapeaparaat

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

52631
52661;
Kui 52661>1 ja <10,
siis loetakse 1,
kui 52661>=10, siis
loetakse 2
52630 koos
52651;
Kui 52651>4 ja <10,
siis loetakse 1,
Kui 52651>=10, siis
loetakse 2

Võru koos kinnitamisega
Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hambale ühe hamba
ulatuses. Üheks aparaadiks loetakse alates 2-st kuni 9 (k.a.) reteineri
paigaldamist. Kui ühe ravipäeviku kande/visiidi kohta on märgitud 10
või rohkem korda (ehk 10 või enama hamba kohta), siis arvestatakse
kaks aparaati.
Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimisel või
eemaldamisel (52630) koos breketi koodiga 52651 (üks breket koos
kinnitamisega) loetakse järgmiselt:
Üheks aparaadiks loetakse alates 5-st kuni 9 (k.a.) breketi
paigaldamist. Kui ühe ravipäeviku kande/visiidi kohta on märgitud 10
või rohkem korda (ehk 10 või enama hamba kohta), siis arvestatakse
kaks aparaati.
Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat koos paigaldusega
Kiire palatinaalne laiendaja koos paigaldusega
Suust mitte-eemaldatav ankurdusaparaat koos paigaldusega
Quad-Helix seade koos paigaldusega

52640
52642
52641
52637
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Kirurgia (tabel 6; al.2017 tabel 5)
Ambulatoorsete operatsioonide arv – loendatakse kokku ravipäeviku kanded/visiidid (ühe operatsiooni käigus võidakse paigaldada mitu
implantaati – loetakse üheks), kus teenuste koodideks on:
Vana nimetus (kuni 2016.a.)

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

52443
52454

Parodontaalne operatsioon ühe sekstandi ulatuses
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

5325

Parodontaalne operatsioon
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika
Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon,
hamba kirurgiline vabastamine
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon

52455
52445

5330
5334

Mädakolde avamine ja ravimenetlused
Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon

52457
52434

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga
Alveolaarluu resektsioon
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline
korrektsioon
5338 Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline
testimine
5340 Biopsia pindmistest kudedest
020803 Retineerunud või impakteerunud hamba
eemaldamine osteotoomiaga
020807 Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

52453
52461
52456

Hamba kirurgiline vabastamine
Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine
kuni kolme hamba ulatuses
Mädakolde avamine ja ravimenetlused
Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne
täidis
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga
Alveolaarluu resektsioon
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

52462

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

52463
1E2108

Biopsia pindmistest kudedest
Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine või
vabastamine osteotoomiaga
Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

030807 Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonid. Implantaadi
paigaldamine lõualuusse

1E2123

Vana
kood
5322
5324
5327

5335
5336
5337

UUS

1E2112

52465

Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonid Implantaadi paigaldamine
lõualuusse - NB! al.01.01.2017 EI KUULU EHK POOLT
RAHASTATAVATE TEENUSTE HULKA (seetõttu puudub uus kood EHK
tervishoiuteenuste loetelu kehtestavast määrusest)
Võib kasutada ka vana koodi – 030807.
Lõualuu regeneratiivne operatsioon ühe sekstandi ulatuses või
periimplantiidi kirurgiline ravi
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UUS
UUS
UUS
UUS
UUS

52466
52632
52446
52447
52448

Hamba transplantatsioon
Kortitsisioon
Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses
Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses
Gingivoplastika ühe hamba ulatuses

Ekstraktsioonid – loendatakse kokku eemaldatud hammaste arv. Teenuse koodid on:
Vana
kood
5328
5329
5339

Vana nimetus (kuni 2016.a.)

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

Ühe juurega hamba eemaldamine
Mitme juurega hamba eemaldamine
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba
eemaldamine

52450
52451
52452

Ühe juurega hamba eemaldamine
Mitme juurega hamba eemaldamine
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine

Isikute arv, kes on saanud implantaate – loendatakse kokku isikud, kus ravipäeviku teenuste koodiks on valitud 030807 (näo- ja lõualuukirurgia
kood).
Vana
kood
030807

Vana nimetus (kuni 2016.a.)

Uus kood
Uus nimetus (al.2017)
/lisatud kood

Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonid. Implantaadi
paigaldamine lõualuusse

1E2123

Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonid Implantaadi paigaldamine
lõualuusse - NB! al.01.01.2017 EI KUULU EHK POOLT RAHASTATAVATE
TEENUSTE HULKA (seetõttu puudub uus kood EHK tervishoiuteenuste
loetelu kehtestavast määrusest)
Võib kasutada ka vana koodi – 030807.

Paigaldatud implantaatide arv – loendatakse kokku ravipäeviku kanded, kus teenuste koodiks on valitud 030807. Üks hammas üks kord.
Vana
kood
030807

Vana nimetus (kuni 2016.a.)

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonid. Implantaadi
paigaldamine lõualuusse

1E2123

Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonid Implantaadi paigaldamine
lõualuusse - NB! al.01.01.2017 EI KUULU EHK POOLT
RAHASTATAVATE TEENUSTE HULKA (seetõttu puudub uus kood EHK
tervishoiuteenuste loetelu kehtestavast määrusest)
Võib kasutada ka vana koodi – 030807.
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Röntgen (tabel 7; al.2017 tabel 6)
intraoraalne –
Vana
kood
6059

Vana nimetus (kuni 2016.a.)

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

Intraoraalne hambaülesvõte

52405

Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile)

Vana nimetus (kuni 2016.a.)

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

Hammaste panoraamülesvõte

52406
7922

Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)
Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

7975
52407

Kompuutertomograafia natiivis
3D koonuskiir kompuutertomogramm näo-lõualuu piirkonnast

Vana nimetus (kuni 2016.a.)

Uus kood
/lisatud kood

Uus nimetus (al.2017)

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam
ülesvõtet)

7900
7901
7902

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)
Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

panoraam –
Vana
kood
6060

3D –
Vana Vana nimetus (kuni 2016.a.)
kood
7975 Kompuutertomograafia natiivis
UUS
(vanasti oli HK hinnakirjas kood 6061 – võib ka seda kasutada)
kolju –
Vana
kood
7900
7901
7902
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