
Laiendatud hambaraviteenuse 
kasutuse õiguse võimaldamine 

Teie nimistu patsientidele. 
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Mis peitub naeratuse taga?
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Erivajadusega inimese hambaravi ehk elupuhune 
hambaravi

Statistiline kood 9072
❑ Vastava õiguse peaksid saama kõik erihoolekandel olevad inimesed, kes ei ole ise suutelised 

iseseisvalt vastu võtma adekvaatseid otsuseid - vastutab eestkostja.

❑ Isikud, kellel puudub võime iseseisvalt liikuda ehk lamavad hoolekande patsiendid.

❑ Isikud, kellel puudub adekvaatne side ümbritseva keskkonnaga – vaimsed kõrvalekalded.

❑ Isikud, keda ei ole võimalik ravida tava tingimustes vaid ainult üldanesteesias/haigla tingimustes.

❑Füüsiline erivajadus või motoorika häire , JNE.

❑Onkoloogilisted haigusseisundid (diagnoosidega C00–C14, C30–C32)  kellel on diagnoositud pea- ja 
kaelapiirkonna pahaloomuline kasvaja, kes saab või on saanud kiiritusravi ja/või keemiaravi ja kes on 
saanud antiresorptiivset ravi (bisfosfonaadid, denosumab). 

❑Hematoloogilisted haigusseisundid (diagnoosidega C90–C96)  kellel on diagnoositud hulgimüoloom või 
lümfoid- ja vereloomekoe pahaloomuline kasvaja ja kes vajab ravi osana koodidega 8101 ja 8102 
tähistatud tervishoiuteenuseid või antiresorptiivset ravi (kood 486R). 
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Tasuta hambaravi 
Statistiline kood 9072

❑ Tasuta hambaravi osutatakse  ambulatoorselt või haiglatingimustes (päevaravi /statsionaari vormis).

Teenuseosutajad on laste hambaravi RRL partnerid, kellel on lepingus elupuhuse hambaravi eriala.

Leitavad Tervisekassa kodulehe kaardirakendusest.

▪ Ambulatoorselt hambaravikabinetis osutatavad teenused  on hambaraviteenused TTL §77 .

▪ Haiglatingimustes hambaravi hõlmab lisaks hambaravi teenustele ravil viibimise ajal 
vajaminevaid teenuseid.

https://www.haigekassa.ee/hambaarstid
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Suurenenud hambaravi vajaduse korral kõrgendatud 
määras  hambaravihüvitis

Statistiline kood 9071
• pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi; (alates 2022.a. on teatud onkoloogilite ja 

hematoloogilite haigusseisundite korral on inimesel õigus taotledatasuta hambaravi)

• huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;

• hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;

• näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;

• meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude 
piirkonna trauma;

• kopsu-, maksa-, südame ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks 
ettevalmistamine;

• esimest tüüpi diabeet;

• Sjögreni sündroom
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Suurenenud hambaravi vajaduse korral kõrgendatud 
määras  hambaravihüvitis

Statistiline kood 9071
• Alates 2023 aastast täieneb sihtrühm puusa - ja põlveliigese endoptpteesimise teekonnal 

olevate patsientidega, kellel on 2 aasta jooksul võimalik kasutada hambaravihüvitist 
kõrgendatud määras ehk 85 eurot, omaosalusega 15%

• Kasutada saab ainult hüvitatavaid hambaraviteenuseid

• Leitavad Tervisekassa kodulehelt.

https://www.haigekassa.ee/esmavajalike-hambaraviteenuste-piirhinnad
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Kuidas vastavaid õigusi tekitada ?

Märgi statistiline kood raviarvele!

• Esmalt hinda patsiendi seisundit või õiguste tekke põhjust , mis on arstlik otsus.

• Dokumenteeri hindamise tulemused  terviseinfosüsteemis.

• Vajadusel kontakteeru patsiendile hoolekande või õendusabi teenust pakkuva töötajaga, et 
saada ülevaade patsiendi viimase hetke seisundist, kui andmed puuduvad.

• Märgi statistiline  kood patsiendi raviarvele ja saada raviarve Tervisekassasse.



Tänan kuulamast!
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