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LASTE HAMBAHAIGUSTE ENNETUS JA HAMBARAVI  

 

1. Käesoleva lisa alusel kohustub Tervishoiuteenuse osutaja tegema laste 

hambahaiguste ennetust järgmiste koolide õpilastele* (loetelu koolidest):  

Kool  

 

* laste hambahaiguste ennetuse sihtrühmaks on 2008.aastal 6-12-aastased 

(prioriteetsed on 6, 7, 9 ja 12.aasta) vanused lapsed.  

 

2. Hambahaiguste ennetustegevuse sisu punktis 1 määratud sihtrühmadel on:  

 

6 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. 

Vajadusel suunata hammaste panoraamülesvõtte (edapidi OPTG) tegemisele, et 

jäävhammmaskonnas varakult avastada ortodontilist patoloogiat, hammaste alge  

puudumist jne. 

Patoloogia korral suunata ortodondi juurde. 

Vajadusel silandi asetamine lõikunud jäävmolaaridele ja  ning fluorlaki 

aplitseerimine 1-3 korda. 

 

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. 

Vajadusel suunata OPTG tegemisele, et jäävhammmaskonnas varakult avastada 

ortodontilist patoloogiat, hammaste alge  puudumist jne. 

Patoloogia korral suunata ortodondi juurde. 

Vajadusel silandi asetamine lõikunud jäävmolaaridele ja  ning fluorlaki 

aplitseerimine 1-3 korda. 

 

9 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 korral suunata ortodondi juurde. 

Vajadusel silandi asetamine lõikunud jäävmolaaridele ja premolaaridele ning fluorlaki 

aplitseerimine 1-3 korda. 

 

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 korral suunata ortodondi juurde. 

Vajadusel silandi asetamine lõikunud jäävmolaaridele ja premolaaridele ning fluorlaki 

aplitseerimine 1-3 korda. 

 

3. Hambahaiguste ennetustegevused on: 

3.1 kood 5410 – profülaktiline visiit ( konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, 

hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine) – juhul, kui profülaktikat 

teostatakse koos ravimenetlustega, koodi 5400 ei kasutata;  

3.2. kood 5411 – kõigi hammaste fluoroteraapia;  

3.3. kood 5412 – silandi paigaldamine ühele hambale.  

 

Silandi aplitseerimise näidustused:  Silandi aplitseerimise 

vastunäidustused:  

- jäävhammaste sügavad ja intaktsed fissuurid  - intaktne piimahammaskond  

Optimaalne aeg: äsja lõikunud hammas  - aplikatsioon osaliselt suhu lõikunud 

hammastele  

Tingimus: aproksimaalsed pinnad on terved  - dentiini kaaries  

Soovitav asetada ka piimamolaaridele 

esihammaste hulgikaariese korral  

- silant juba aplitseeritud varasema 

profülaktika käigus  

 

4.Hambahaiguste ennetustegevuste läbiviimise nõuded:  

4.1 silandi aplikatsioon tuleb viia läbi hambaravikabinetis koos vajaliku hambaraviga;  

4.2 ennetustegevuste läbiviimisel selgunud kaariese esinemisel vastutab 

hammaskonna sanatsiooni eest ennetust läbi viinud hambaarst.  

 

5. Vähemalt 19-aastasele kindlustatule hambahaiguste vältimatu abi osas võtab 

Haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiste tervishoiuteenuste eest:  

5.1 abstsessi avamine;  

5.2 hamba ekstraktsioon.  

 

 

 

 

_______________________________                        ______________________ 

Haigekassa                                                                    Tervishoiuteenuse osutaja  

 

 

 

 

 

 

 

 


