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TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL´i ÕPPEKAVA 

Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL 

Õppeasutuse kood 70003980 

Õppekavarühm Hambaravi 

Õppekava nimetus Hambaraviassistent 

Õppekava nimetus 

inglise keeles  
Dental assistent 

Õppekava kood EHIS-es 196437 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA 
JÄTKUÕPPE 

ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 

EKR 4 

kutsekesk- 

haridus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

    X   

Õppekava maht (EKAP) 120  

Õppekava koostamise 

alus 

Hambaraviassistent, tase 5 kutsestandard. Tervishoiu Kutsenõukogu  

otsus 1/28.04.2016 ja  kutseharidusstandard nr 130, 26.08.2013. 

Õppekava eesmärk 

Õpetusega taotletakse,  et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud 

hambaraviassistendina töötamiseks osaledes aktiivselt hambaravi 

meeskonna liikmena kvaliteetse suutervishoiuteenuse tagamisel ja 

valmisolek erialaseks enesetäiendamiseks ning elukestvaks õppeks. 

Õppekava õpiväljundid 

1. Teab ja tunneb kutset põhjalikult, sealhulgas tunneb ja rakendab 

kutseala põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid loovalt tavalistes 

ja uudsetes töösituatsioonides. 

2. Täidab iseseisvalt ja vastutab kutse- või eriala keerukaid ja 

mitmekesiseid, loovaid ja uudseid lahendusi eeldavaid etteantud 

raamidest väljuvaid tööülesandeid ning valib ja kasutab selleks 

sobivaid töö- ja probleemilahendusmeetodeid. 

3. Õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt, hindab oma 

õppimist sh analüüsib oma teadmiste taset, määrab kindlaks 

koolitusvajaduse enese täiendamiseks ning õpingute jätkamiseks. 

4. Põhjendab üksikasjalikult oma seisukohti ja väljendab neid ka 

endale uudsetes situatsioonides ning edastab oma mõtteid ja 

kavatsusi selgelt ja arusaadavalt suuliselt ja kirjalikult kasutades 

kutsealaste probleemide lahendamisel erinevaid ja spetsiifilisi 

infoallikaid hinnates kasutatava informatsiooni usaldusväärsust 

ja tõesust. 

5. Kasutab enesehindamist oma käitumise muutmiseks, arvestades 

vajaduse korral sotsiaalset konteksti, hindab adekvaatselt tööd 

ning teeb ettepanekuid töötulemuste parendamiseks ja juhendab 

kaastöötajaid muutuvates situatsioonides. 
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6. Juhendab kaastöötajaid ja osaliselt vastutab nende väljaõpetamise 

eest, osaleb tulemuslikult erinevate meeskondade töös ning 

vajaduse korral moodustab ja juhib neid. 

7. Teab tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, 

suhtub kriitiliselt saadaoleva teabe usaldusväärsusesse ja kasutab 

arvutirakendusi ning interneti võimalusi isiklikel ja tööalastel 

eesmärkidel ning rakendab abivahendeid teabe loomiseks, 

esitamiseks ja mõistmiseks ning leiab ja kasutab internetipõhiseid 

otsingusüsteeme ja muid teenuseid. 

8. Leiab ja analüüsib asjakohast teavet ideede teostamiseks ning 

hindab allika või käsitluse usaldusväärsust; esitab ja kaitseb oma 

seisukohti ja ideid isiklikus, avalikus ja ametlikus suhtluses ning 

teeb otsuseid ja eksperimenteerib; koostab äriplaani, lühi- ja 

pikaajalise karjääriplaani; analüüsib ja hindab iseseisvalt oma 

kutse-, eri- ja ametialast ettevalmistust ning tööturul rakendumise 

ja edasiõppimise võimalusi.  

Õppekava rakendamine 
Õpe võib toimuda statsionaarse (koolipõhine ja töökohapõhine) ja 

mittestatsionaarse õppe vormis. 

Nõuded õpingute 

alustamiseks 

Hambaraviassistendi õppekaval õpingute alustamise tingimus on  

keskhariduse olemasolu. Vastuvõtutingimused  ja –kord määratakse  

kindlaks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtukomisjoni töökorra 

ja vastuvõtueeskirjaga. 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks 

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud 

õpiväljundite saavutamist ja lõpueksami või kutseeksami sooritamist 

positiivsele tulemusele. 

Õpingute läbimisel omandatav 

kvalifikatsioon: Hambaraviassistent, tase 5 

osakvalifikatsioon: puudub 

Spetsialiseerumised puuduvad 

Õppekava struktuur 

Põhiõpingud:  

1. Patsiendi nõustamine suutervise küsimustes (19 EKAP, sh 4 EKAP-t praktikat) 

Õpiväljundid: 

1.1. Nõustab klienti/ patsienti suutervise küsimustes, arvestades patsiendi individuaalsust. 

1.2. Viib läbi erinevaid ennetuslikke tegevusi grupinõustamist kasutades. 

 

2. Meditsiiniseadmete ja instrumentide ettevalmistamine, hooldamine ja kasutamine (15 EKAP, 

sh 5 EKAP-t praktikat) 

Õpiväljundid: 

2.1. Valmistab ette kliendi/ patsiendi vastuvõtmiseks töökeskkonna ja meditsiiniseadmed ja 

instrumendid jälgides hügieeni nõudeid vastavalt hambaarsti koostatud raviplaanile. 

2.2. Puhastab meditsiiniseadmed ja korrastab töökeskkonna vastavalt juhenditele sh arvestades 

tööreegleid. 

2.3. Kasutab meditsiiniseadmeid ja instrumente oma pädevuse piires ja vastavalt ametijuhendile.  
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2.4. Korrastab töökoha patsiendi/kliendi lahkudes vastavalt hügieeninõuetele. 

 

3. Hambaravikabineti varustamine materjalidega (3 EKAP, sh 1 EKAP praktikat) 

Õpiväljundid: 

3.1. Tagab materjalide, töövahendite ja seadmete olemasolu ravikabinetis ja tellib vajaminevad 

vahendid ja materjalid.  

3.2. Ladustab soetatud töövahendid vastavalt asutuses kehtivatele reeglitele. 

 

4. Hambaarsti assisteerimine raviprotseduuride tegemisel (25 EKAP, sh 10 EKAP-t praktikat) 

Õpiväljundid: 

4.1. Täidab kliendi/patsiendi isikuandmeid kajastavad dokumendid kasutades asutuse 

dokumendihaldussüsteemi. 

4.2. Valmistab kliendi/ patsiendi raviprotseduuriks ette vastavalt protseduuri spetsiifikale ja 

kasutades ergonoomilisi võtteid. 

4.3. Assisteerib hambaarsti raviprotseduuride tegemisel oma pädevuse piires ja vastavalt arsti 

korraldustele. 

 

5. Hambaarsti assisteerimine parodontoloogia valdkonnas (9 EKAP, sh 3 EKAP-t praktikat) 

Õpiväljundid: 

5.1. Assisteerib hambaarsti parodontoloogilise ravitöö protsessis neljakäe meetodil. 

5.2. Teeb ise või tellib laborist mikrofloora analüüsi vastavalt arsti korraldusele. 

 

6. Hambaarsti assisteerimine restauratiivses ja proteetilises hambaravis (9 EKAP, sh 3 EKAP-t 

praktikat) 

Õpiväljundid: 

6.1. Assisteerib hambaarsti restauratiivsete ja proteetiliste protseduuride teostamisel neljakäetöö 

meetodi põhimõttel. 

6.2. Võtab diagnostilisi jäljendeid, valmistab kapesid ja kontrollmudeleid. 

6.3. Töötleb mudeleid ja arhiveerib need. 

 

7. Hambaarsti assisteerimine karioloogia ja endodontia valdkonnas (9 EKAP, sh 3 EKAP-t 

praktikat) 

Õpiväljundid: 

7.1. Assisteerib hambaarsti neljakäetöö meetodi põhimõttel karioloogiliste ja endodontiliste 

protseduuride läbi viimisel. 

7.2. Võtab mikrobioloogilisi külve ja teeb süljeuuringud vastavalt raviskeemile. 

 

8. Menetlused pea- ja kaelapiirkonna radioloogias (5 EKAP, sh 1 EKAP praktikat) 

Õpiväljundid: 

8.1. Valmistab patsiendi/ kliendi ette pea- ja kaelapiirkonna radioloogia toiminguteks, arvestades 

kiirgusohutuse nõudeid. 

8.2. Teeb röntgenülesvõtted pea- ja kaelapiirkonnast vastavalt saatekirjale, protokollile, 

tegevusjuhendile, arvestades kiirgusohutusnõudeid. 

8.3. Arhiveerib radioloogilise uuringu tulemused vastavalt arhiiviseadusele ja tervishoiuteenuse 

osutamise dokumenteerimise ning dokumentide säilitamise tingimustele ja korrale. 
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9. Karjääri ja ettevõtluse alused (6 EKAP) 

Õpiväljundid: 

9.1. Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise 

protsessis. 

9.2. Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist. 

9.3. Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas toimimisel. 

9.4. Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 

9.5. Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. 

 

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht): 

Valida 20 EKAP-i ulatuses. 

 

1. Hambaarsti ja/või näo-lõualuude kirurgi assisteerimine kirurgia valdkonnas (10 EKAP) 

2. Menetlused ortodontias ja ortodondi assisteerimine (10 EKAP) 

3. Hambaarsti assisteerimine mikroskoobi kasutamisel (10 EKAP) 

4. Meditsiiniseadmete hooldamine (5 EKAP) 

5. Meditsiiniseadmete steriliseerminine (5 EKAP) 

 

Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi 
Piret Tamme 

ametikoht 
Kutseõppe osakonna juhataja 

telefon 
+372 6711 729 

e-post 
piret.tamme@ttk.ee 

Märkused 

Lisad: 

1. Moodulite rakenduskava 

2. Vastavustabel 

 

 

http://www.ttk.ee/et/hambaraviassistent
http://www.ttk.ee/et/hambaraviassistent

