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LASTE HAMBAHAIGUSTE ENNETUS JA HAMBARAVI  

 

 

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

õpilastele ja lasteasutuste lastele (loetelu):  

 

2. Käesoleva lisa alusel osutab Tervishoiuteenuse osutaja 2009.aastal laste 
hambahaiguste ennetuse teenuseid ravi rahastamise lepingus kokkulepitud mahus 

1997, 2000, 2002 ja 2003 aastal sündinud lastele üks kord aastas. 
 

3. Hambahaiguste ennetustegevuse sisu punktis 2 määratud sihtrühmadel on järgmine:  

 

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. 

 

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) – juhul, kui profülaktikat 

teostatakse koos ravimenetlustega, koodi 5400 ei kasutata;  

4.2. kood 5411 – kõigi hammaste fluoroteraapia;  

4.3. kood 5412 – silandi paigaldamine ühele hambale.  
 

Silandi aplitseerimise eest võtab Haigekassa tasu maksmise kohustuse üle, kui 
aplitseerimine on tehtud: 

• äsja lõikunud jäävhammaste sügavatesse  ja kitsastesse  fissuuridesse, juhul 
kui aproksimaalsed pinnad on kahjustuseta; 

• piimamolaaridele hulgikaariese korral. 
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Silandi aplitseerimise eest ei võta Haigekassa tasu maksmise kohustust üle, kui 
aplitseerimine on tehtud järgmistel juhtudel  

• piimahammaskond on intaktne; 
• hamba oklusioonipind on veel osaliselt igemega kaetud; 
• hambal esineb dentiini kaaris. 

 

5.Hambahaiguste ennetustegevuste läbiviimisel Tervishoiuteenuse osutaja: 

5.1. informeerib koostöös koolitervishoiutöötajaga laste hammaste läbivaatusest ja 
vajadusel võimalikest ennetusmeetmetest (käesoleva lisa p.3) eelnevalt 
lapsevanemaid;  
5.2. ennetustegevuse läbiviimise kohta tuleb anda lapsele kaasa hammaskonna 
seisundit ja tehtud ennetustegevusi kirjeldav teatis, vajadusel koos informatsiooniga 
edasise ravi vajadusest. 
 

6.  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; 
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.  
 
 

 

_______________________________                        ______________________ 

Haigekassa                                                                    Tervishoiuteenuse osutaja  

 

 

 

 

 


