
 

 

Hambaraviassistendi kompetentside vastavustabel 

Kompetents M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 

B.2.1 Patsiendi nõustamine suutervise küsimustes 

1. Loob patsiendiga kontakti, tutvub tema 

vajaduste, ootuste ja hetkeolukorraga 

1. Nõustab 

klienti/ patsienti 

suutervise 

küsimustes, 

arvestades 

patsiendi 

individuaalsust. 

       5. Käitub 

vastastikust 

suhtlemist 

toetaval 

viisil. 

2. Küsitleb patsienti, koostab anamneesi ning 

selgitab välja patsiendi suutervist mõjutavad 

käitumuslikud harjumused, lähtudes 

erivajadustest või erihooldust vajavate 

patsientide probleemidest 

1. Nõustab 

klienti/ patsienti 

suutervise 

küsimustes, 

arvestades 

patsiendi 

individuaalsust. 

        

3. Koostab suutervise olukorrast lähtuvalt 

individuaalse tegevusplaani 

1. Nõustab 

klienti/ patsienti 

suutervise 

küsimustes, 

arvestades 

patsiendi 

individuaalsust. 

        

4. Viib läbi grupinõustamisi suutervise 

valdkonnas lähtuvalt kaasaegse meditsiini 

seisukohtadest 

2. Viib läbi 

erinevaid 

ennetuslikke 

tegevusi 

grupinõustamist 

kasutades. 

       5. Käitub 

vastastikust 

suhtlemist 

toetaval 

viisil. 

B.2.2 Meditsiiniseadmete ja instrumentide ettevalmistamine, hooldamine ja kasutamine 

1. Puhastab ja desinfitseerib tööpiirkonna; 

järgib isiklikke ja hambaraviruumi 

hügieeninõudeid (sh kätehügieen, tööriided, 

isikukaitsevahendid jm) 

 1. Valmis-

tab ette 

kliendi/ 

patsiendi 

vastuvõt-

      3. Kasutab 

oma õigusi 

ja täidab 

oma 

kohustusi 

KINNITATUD 

nõukogu 23.01.2018 otsusega nr 9.1 



miseks 

töökesk-

konna ja 

meditsiini-

seadmed ja 

instrumen-

did jälgides 

hügieeni 

nõudeid 

vastavalt 

hambaarsti 

koostatud 

raviplaanile. 

töökeskkon

nas 

toimimisel. 

2. Puhastab, desinfitseerib, komplekteerib 

ning vajadusel pakendab ja steriliseerib 

meditsiiniseadmed ja instrumendid, lähtudes 

kehtestatud nõuetest 

 2. Puhastab 

meditsiinise

admed ja 

korrastab 

töökeskkon

na vastavalt 

juhenditele 

sh 

arvestades 

tööreegleid. 

      3. Kasutab 

oma õigusi 

ja täidab 

oma 

kohustusi 

töökeskkon

nas 

toimimisel. 

3. Valmistab töökeskkonna ja raviseadmed 

ette patsiendi vastuvõtmiseks vastavalt 

raviplaanile (kirurgia, endodontia, 

parodontoloogia jm) 

 1. Valmis-

tab ette 

kliendi/ 

patsiendi 

vastuvõt-

miseks 

töökesk-

konna ja 

meditsiini-

seadmed ja 

instrumen-

did jälgides 

hügieeni 

nõudeid 

vastavalt 

hambaarsti 

koostatud 

raviplaanile. 

      3. Kasutab 

oma õigusi 

ja täidab 

oma 

kohustusi 

töökeskkon

nas 

toimimisel. 

4. Korrastab protseduuri või operatsiooni 

järgselt patsiendi ja protseduuri- või 

 2. Puhastab 

meditsiinise

       



operatsiooniruumi; admed ja 

korrastab 

töökeskkon

na vastavalt 

juhenditele 

sh 

arvestades 

tööreegleid. 

4. Korras-

tab töökoha 

patsiendi/ 

kliendi 

lahkudes 

vastavalt 

hügieeninõu

etele 

5. Hooldab hambaravis kasutatavaid 

meditsiiniseadmeid ja instrumente (sh 

roteeruvad instrumendid), lähtudes nende 

kasutus- ning hooldusjuhendist 

 2. Puhastab 

meditsiinise

admed ja 

korrastab 

töökeskkon

na vastavalt 

juhenditele 

sh 

arvestades 

tööreegleid. 

3. Kasutab 

meditsiinise

admeid ja 

instrumente 

oma 

pädevuse 

piires ja 

vastavalt 

ametijuhend

ile. 

       

6. Teritab käsiinstrumente lähtuvalt 

instrumendi eripärast 

 3. Kasutab 

meditsiinise

admeid ja 

instrumente 

oma 

pädevuse 

piires ja 

       



vastavalt 

ametijuhend

ile. 

7. Jälgib hambaravis kasutatavate 

meditsiiniseadmete ja muude seadmete 

töökorras olekut; meditsiiniseadmete ja 

instrumentide kõrvalekallete või rikete 

tuvastamisel informeerib vastutavat isikut 

 3. Kasutab 

meditsiinise

admeid ja 

instrumente 

oma 

pädevuse 

piires ja 

vastavalt 

ametijuhend

ile. 

       

B.2.3 Hambaravikabineti varustamine materjalidega 

1. Hindab hambaravi töövahendite ja 

materjalide laoseisu, tellib vajalikke 

materjale või edastab vastava informatsiooni 

valdkonna eest vastutavale isikule 

  1. Tagab 

materjalide, 

töövahen-

dite ja 

seadmete 

olemasolu 

ravikabine-

tis ja tellib 

vajamine-

vad 

vahendid ja 

materjalid. 

      

2. Jälgib materjalide, töövahendite ja 

seadmete olemasolu ravikabinetis, planeerib 

ja tellib neid vastavalt vajadusele või edastab 

vastava informatsiooni valdkonna eest 

vastutavale isikule 

  1. Tagab 

materjalide, 

töövahen-

dite ja 

seadmete 

olemasolu 

ravikabine-

tis ja tellib 

vajamine-

vad 

vahendid ja 

materjalid. 

      

3. Tellib materjali reaalsetele vajadustele 

vastavalt, säästlikult ja efektiivselt 

  1. Tagab 

materjalide, 

töövahen-

dite ja 

seadmete 

      



olemasolu 

ravikabine-

tis ja tellib 

vajamine-

vad 

vahendid ja 

materjalid. 

4. Võtab vastu saabunud materjalid ja 

töövahendid, kontrollib tellimust ning 

ladustab need, lähtudes kehtivast korrast; 

jälgib protsessi kulgu ja kehtivusaegadest 

kinnipidamist 

  2. Ladustab 

soetatud 

töövahendid 

vastavalt 

asutuses 

kehtivatele 

reeglitele. 

      

B.2.4 Hambaarsti assisteerimine raviprotseduuride tegemisel 

1. Kontrollib patsiendi isikuandmeid ja 

valmistab patsiendi raviprotseduuriks ette 

   1. Täidab 

kliendi/ 

patsiendi 

isikuand-

meid orga-

nisatsioonis 

kasutuses 

olevast 

program-

mist ja 

järgib 

isikuand-

mete kaitse 

seadust  

     

2. Selgitab välja süsteemsed kaasuvad 

haigused, allergiad ja kasutatavad ravimid, 

kahjulikud harjumused ja muud/ võimalikud 

hambaravi teostamist mõjutavad tegurid 

   2.Valmistab 

kliendi/ 

patsiendi 

raviprotse-

duuriks ette 

vastavalt 

protseduuri 

spetsiifikale 

ja kasutades 

ergonoomili

si võtteid. 

     

3. Registreerib hambaarsti poolt teostatud 

kliinilised leiud patsiendi kaardile (staatus, 

anamnees jne), kasutades korrektset 

   2.Valmistab 

kliendi/ 

patsiendi 

     



erialaterminoloogiat; teeb suusiseseid ja 

suuväliseid kliinilisi fotosid, hoiustab need 

ettenähtud korras 

raviprotse-

duuriks ette 

vastavalt 

protseduuri 

spetsiifikale 

ja kasutades 

ergonoomili

si võtteid. 

4. Osaleb ravitöö protsessis neljakäe 

meetodil, nt ulatab protsessihetkest lähtuvalt 

materjale, seadmeid, instrumente jm. 

   3. Assis-

teerib 

hambaarsti 

raviprotsedu

uride 

tegemisel 

oma 

pädevuse 

piires ja 

vastavalt 

arsti 

korraldus-

tele. 

     

B.2.5 Hambaarsti assisteerimine parodontoloogia valdkonnas 

1. Osaleb parodontoloogilise ravitöö 

protsessis neljakäe meetodil, nt ulatab 

protsessihetkest lähtuvalt materjale, 

seadmeid ja instrumente jm 

    1. Assis-

teerib 

hambaarsti 

parodonto-

loogilise 

ravitöö 

protsessis 

neljakäe 

meetodil. 

    

2. Hambaarsti korraldusel võtab 

mikrobioloogilised külvid ja teeb sülje 

uuringuid; teeb ise või tellib laborist 

mikrofloora analüüsi. 

    2. Teeb ise 

või tellib 

laborist 

mikrofloora 

analüüsi 

vastavalt 

arsti 

korraldu-

sele. 

    

B.2.6 Hambaarsti assisteerimine restauratiivses ja proteetilises hambaravis 

1. Assisteerib hambaarsti neljakäetöö 

põhimõttel restauratiivsete ja proteetiliste 

     1. Assis-

teerib 

   



protseduuride tegemisel (nt kofferdami 

paigaldamine) 

hambaarsti 

restauratiiv-

sete ja 

proteetiliste 

protseduu-

ride 

teostamisel 

neljakäetöö 

meetodi 

põhimõttel 

2. Võtab diagnostilisi jäljendeid, lähtudes 

tööjuhendist; analüüsib jäljendit ja hindab 

selle sobivust ning langetab otsuse uue 

jäljendi võtmise kohta 

     2. Võtab 

diagnostilisi 

jäljendeid, 

valmistab 

kapesid ja 

kontroll-

mudeleid. 

   

3. Valmistab kaped ja kontrollmudelid, 

kasutades sobiva kvaliteediga materjale ja 

arvestades nende omadusi 

     2. Võtab 

diagnostilisi 

jäljendeid, 

valmistab 

kapesid ja 

kontroll-

mudeleid. 

   

4. Töötleb ja arhiveerib mudeleid, järgides 

seadusest tulenevaid nõudeid ja 

andmekaitseseadust 

     3. Töötleb 

mudeleid ja 

arhiveerib 

need. 

   

B.2.7 Hambaarsti assisteerimine karioloogia ja endodontia valdkonnas 

1. Assisteerib hambaarsti neljakäetöö 

põhimõttel karioloogiliste ja endodontiliste 

protseduuride tegemisel (nt kofferdami 

paigaldamine, instrumentide ja materjalide, 

sh lahuste ulatamine ja tagasivõtmine) 

      1. Assis-

teerib 

hambaarsti 

neljakäetöö 

meetodi 

põhimõttel 

karioloogi-

liste ja 

endodonti-

liste 

protseduu-

ride läbi 

viimisel. 

  

2. Hambaarsti korraldusel võtab       2. Võtab   



mikrobioloogilised külvid ja teeb sülje 

uuringuid; teeb ise või tellib laborist 

mikrofloora analüüsi 

mikrobio-

loogilisi 

külve ja 

teeb 

süljeuurin-

gud 

vastavalt 

ravi-

skeemile. 

B.2.8 Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias 

1. Nõustab patsienti ettevalmistamisel pea- ja 

kaelapiirkonna röntgenülesvõtete tegemiseks; 

kaitseb riskiorganid nõuetekohase 

kaitsevahendiga 

       1. Valmis-

tab 

patsiendi/ 

kliendi ette 

pea- ja 

kaelapiir-

konna 

radioloogia 

toimingu-

teks, arves-

tades  kiir-

gusohutuse 

nõudeid. 

 

2. Teeb pea- ja kaelapiirkonna 

röntgenülesvõtteid vastavalt saatekirjale, 

protokollile, tegevusjuhendile ja 

kiirgusohutusnõuetele; teavitab patsienti 

kiirgusohust 

       2. Teeb 

röntgenüles

võtted pea- 

ja 

kaelapiirkon

nast 

vastavalt 

saatekirjale, 

protokollile, 

tegevusju-

hendile, 

arvestades 

kiirgusohu-

tusnõudeid. 

 

3. Markeerib ja edastab tehtud uuringu 

digitaalsesse arhiivi või tööjaama; salvestab 

ja arhiveerib radioloogilise uuringu 

tulemused kvaliteetselt, lähtudes kehtivatest 

nõuetest 

       4. Arhi-

veerib 

radioloogili-

se uuringu 

tulemused 

vastavalt 

 



arhiivisea-

dusele ja 

tervishoiu-

teenuse 

osutamise 

dokumen-

teerimise 

ning doku-

mentide 

säilitamise 

tingimustele 

ja korrale. 

 


