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Kattri Arge 
Soovin ka seekord 
kandideerida Eesti 
Hambaarstide Liidu 
volikokku, et aidata 
kaasa eriala arengu
le. Mulle on oluline 

eriala hea maine, hambaravi kvaliteedi 
tõstmine ja inimeste teadlikkuse suu
rendamine suutervisest.

Aleksandra 
Fazlutdinova 
Soovin panustada sel
lesse, et hambakliini
kud võtaksid kasutu
sele aina kaasaegse
maid raviprotokolle. 

Selleks et muuta raviprotokolle, tuleb 
omakorda suurendada üliõpilaste prak
tikumitundide mahtu ning haaratust 
hamba ravisse. Kokkuvõttes, minule sü
damelähedane teema on hamba ravi kva

liteedi tõstmine pikas perspektiivis. Usun, 
et inimesed, kellel on soov midagi muuta, 
on võimelised seda ka saavutama. 

Kristjan 
Gutmann
Mulle olulised tee
mad on eriala isesei
sev areng, hambaravi 
kvaliteet ja organi
satsiooni areng.

Katri  
Hermann
Ravikindlustusraha 
peab liikuma koos  
patsiendiga. Pat sien
di seisukohast oleks 
palju parem, kui ta 

saaks valida ise arsti, kelle juurde ravi
le minna. 

Erinevate hambaravi eriala spetsialis
tide tihe ja meeldiv koostöö.

Reet Joandi
Soovin oma või
mekuse piires kaa
sa aidata hambaravi 
arengule.

Peeter Jõers 
Teemad, mil lega 
soovin volikogus te
geleda, on hamba
ravi arendamine ja 
heade standardite 
rakendamine.

Sven Kalle
Mul le  on  t äht i s 
hamba arsti elu pa
remaks muutmine.

Eesti Hambaarstide Liidu volikokku aastateks 2022–2025  
kandideerib 45 kohale 43 hambaarsti.  

Volinikud kinnitatakse  MTÜ Eesti Hambaarstide Liit korralisel 
üldkoosolekul, mis toimub 26. augustil kell 12.15 Tartus,  
Vanemuise teatri- ja kontserdimajas EHP2022 raames.

EHL volikogu kandidaadid 
2022–2025
Miks soovite kandideerida?  
Millised on Teile südamelähedased teemad?
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Liidia 
Kazanskaja
Olen volikogu koos
seisus olnud 3 aas
tat. Eelmisel aastal 
liitusin EHP 2022 
töörühmaga. Suure 

ürituse ettevalmistus on ilmselt ala
ti väljakutse, samas on see huvitav ja 
kindlasti ka silmaringi laiendav. Saadud 
kogemusi olen valmis rakendama ka 
järgmiste Eesti Hambaarstide Päevade 
korraldamisel. Juureravi eriarstina on 
mulle alati prioriteediks endodontiliste 
teemade edendamine kolleegide ja üli
õpilaste seas.

Kaja Kiige
Soovin osaleda liidu 
tegemistes ja ham
baarstkonna jaoks 
oluliste otsuste te
gemisel.

Kristina Kiisa
Minu kõige südame
lähedasemaks tee
maks on hambaarsti 
eriala maine tõstmi
ne ja suhestumine 
teiste meditsiini eri

aladega, samuti erialase isikkoosseisu 
küsimused. 

Anastassia 
Kuldmaa
Kuus aastat olen ol
nud Suukooli pro
jektijuht. EHLi vo
likogu liikmena olen 
projekti juhtimisel 

efektiivsem ning saan reaalselt mõjuta
da nii Eesti inimeste hammaste tervist 
kui ka hamba arstide tööd.

Regina 
Kuningas-Ott
Tahan kaasa mõelda 
ja osaleda Eesti ham
baravi arengus.

Jaan Lahe
Seisan selle eest, et 
hambaaarst saaks 
keskenduda põhi
tööle, ega peaks te
gelema tarbetu bü
rokraatiaga.

Stanislav 
Liskmann
Senine tegevus EHLi 
volikogu liikmena: 
osavõtt projektist 
“Protseduuride in
folehed patsientide

le”; kuulumine suuhügienistide ja ham
baravi assistentide kutsestandardi välja
töötamise töörühmadesse; osavõtt EHLi 
volikogu kvaliteedi töörühma tööst 
(“Hambaravi kvaliteedijuhiste” koosta
mine); osavõtt projektist “Radioloogia 
kvaliteedijuhiste koostamine hambara
vis” (kitsam osa eespool mainitud pro
jektist).

Järgmises EHLi volikogus soovin jät
kata kvaliteedi töörühmas, kuna hetkel 
ei ole selle töörühma projektid veel lõ
petatud.

Martin 
Martma
Kandideerin, et olla 
kursis Eesti hamba
ravivaldkonnas toi
muvaga ja aidata 
kaasa Eesti hamba
ravi arengule.

Toomas 
Männaste
Olen olnud EHLi 
volikogu liige mit
meid aastaid. Saame 
Ees t i  hambarav i 
arenguks koos pal

ju rohkem ära teha kui igaüks eraldi. 
Selleks tuleb kindlasti leida ka ühised 
teemad väljaspool tööaega. Olen aastaid 
aidanud korraldada EHLi suvepäevi ja 
arvan, et selliseid kokkutulekuid on 
meile edaspidigi vaja.

Katrin Metstak
Olen aastaid veda
nud hinnaläbirää
kimisi haigekassaga 
ning näen, et töö 
selles vallas pole veel 
kaugeltki tehtud. 

Lisaks on minu südameasjaks hamba
ravi kvaliteeedi tagamine, et üle Eesti 
oleks patsientidele kättesaadav nüüdis
aegsetele standarditele vastav raviteenus.

Tuuli Orn
Olen juba piisavalt 
kaua töötanud ham
baarstina mõistmaks 
meie igapäevatöö 
probleeme, mille la
hendamisega ük

sik hambaarst hakkama ei saa. Ainult 
tihedas koostöös kolleegidega saame 
hambaravi taset paremaks muuta. Soovin 
oma kogemusega selle juures abistada.

Jan Orn
Olen töötanud ham
baarstina nii riikli
kus kui ka eraette
võttes. Igapäevatöös 
puutume  kokku 
mitmete problee

midega, millega võitlemisel hambaarst 
üksi hakkama ei saa ning selleks on 
meil tarvis teha koostööd kolleegidega. 
Hambaarstide Liit on aastate jooksul 
saanud Eesti riigis arvestatavaks jõuks 
ja ma sooviksin EHLi töös oma oskus
te ja teadmistega abiks olla.

Arina 
Palm-Lillepea
Olen töötanud ham
baarstina üle kahe
kümne aasta, viima
sel kaheksal aastal on 
sellele lisandunud ka 

tööandja roll. Pean oma töös kommu
nikatsiooni väga oluliseks, nii ettevõtte 
sees kui ka patsiendi ja koostööpartne
rite suunal. Olen seda meelt, et EHLi 
tegevus võiks olla läbipaistvam ja suht
lus tavaliikmega parem. Omalt poolt 
soovin sellele kaasa aidata.

EHL VOLIKOGU KANDIDAADID



mai 202214

EHL VOLIKOGU KANDIDAADID

Ülo  
Pintson
Soovin jätkata EHLi 
volikogus – omades 
pikaajalisi kogemusi 
Haigekassaga suht
lemise  ja seadusand

luse rakendamise valdkonnas, tahan kaa
sa lüüa juhatuse ja volikogu sellealases 
heas töös. 

Viimasel aastal olen osalenud hamba
ravi kvaliteedijuhendi töörühmas ning 
soovin selles osalemisega muuta meie 
hambaravi kvaliteedijuhtimist paremaks. 

Olen valmis kaasa lööma ka  teistes 
hambaarstidele olulistes valdkondades.

Epp Pohlak
Olen hambaarstina 
töötanud juba pä
ris pikka aega. Oma 
tööaastatest viimased 
20 olen pühendunud 
põhiliselt juureravile. 
Olen end selles vald

konnas pidevalt täiendanud ning oma 
teadmisi ja kogemusi ka teistele edasi and
nud. Alates 2011. aastast kasutan oma 
töös mikroskoopi ja ei kujuta elu ilma 
selleta enam kuidagi ette.

Oma igapäevatöö kõrvalt leian, et et on 
aeg anda panus seismaks hambaravi eest 
nii riiklikul tasemel kui ka viies hambara
vialast teavet rohkem inimesteni. Soovin 
anda oma panuse, et hamba arstide seas 
oleks kasutusel tänapäevased ravivõtted.

Lisaks vajavad ka hambaarstid oma 
igapäevategevuses turvatunnet, et keegi 
seisab nende eest ja kaitseb nende huve. 
Olnud osaline volikogu töös, olen aru 
saanud, et see töö on väga vajalik, aega ja 
järjekindlust nõudev. 

Kõik lahendused ei tule kiiresti, ent on 
oluline eesmärkide poole püüelda. Kes 
meie eest seisab, kui mitte me ise.

Merike Põder
Teemad, mil lega 
soovin volikogus te
geleda, on hamba
ravi võimalikkus ja 
olukord maapiir
kondades.

Ave Põld
Mulle südamelähe
dased teemad on 
suutervis ning suu
õõne haiguste enne
tus. Nende teema
dega tegelen ka oma 

igapäevases töös. Mul on lai rahvusva
heline tutvusvõrgustik nii teaduse kui 
ka organisatoorse töö vallas ning olen 
EHLi tegemistega olnud seotud juba tu
dengina ning nüüd jätkuvalt ka praegu
ses volikogus. Tean, et suudan ja tahan 
panustada Eesti rahva suutervise eden
damisse, sest tervis algab suust!

Alon Rass
Soovin anda oma 
väikese panuse meie 
hambaravi arengus
se, osaleda debat
tidel, mis eelnevad 
EHLi poliitilistele 

otsustele, tunda end kuuluvana heade 
kolleegide hulka ning olla informeeri
tud meie eriala puudutavast päevapo
liitikast.

Vaadetelt olen liberaal ja demokraat, 
kes loodab, et tulevikus on võimalik 
Eestis ellu jääda ka ühe hambaarstiga 
kabinettidel. Teen, mis minu võimuses, 
et meie eriala reguleeriks vähem pime 
bürokraatia ja rohkem teadusel basee
ruvad otsused.

Aleksei Rätsep
Soovin kandideerida 
Eesti Hambaarstide 
Liidu volikogusse, 
kuna arvan, et mul 
on mõtteid ja ideid, 
mida jagada nii las

te hambaravi kui ka muude hambaravi
valdkondade arendamiseks parima töö
korralduse nimel.

Irina Reiska
S o o v i n  o s a l e d a 
EHLi elus.

Riina Runnel
Olen olnud Eesti 
Haigekassa tel l i 
tud ja rahastatud 
üleeestilise täiskas
vanute suutervise 
uuringu juht aastatel 

2019–2022. Nimetatud uuringu tule
mused on näidanud kätte täiskasvanud 
elanikkonna suutervise kitsaskohad, 
mille ennetusele tuleks nüüd keskendu
da. Minu huvisuundadeks on karioloo
gia ja suutervis – olen osalenud EHLi 
volikogu liikmena vastavates töörühma
des ja olen valmis seal jätkama. 

Dmitri 
Ruzanov
Soovin muuta maa
ilma hambaarsti
sõbralikumaks. 

Mare Saag
Soovin jätkata tööd 
tervishoiukorral
duse ja koolituse 
teemadel, FDIs ja   
Euroopa regionaal
se organisatsiooni 
töörühmas.

Kristina 
Saarepera
Soovin kandideeri
da, et olla abiks eri
ala arengus. Südame  
l ähedaseks  pean 
igeme haiguste ja ül

dist profülaktikat, kuna tegelen palju 
implantaadipatsientidega. Pean väga va
jalikuks hügienistide/profülaktikaõdede 
süsteemi rakendumist. 

Kristine 
Schmidt 
Sooviksin ka seekord 
kandideerida EHLi 
volikokku, et anda 
panus Eesti ham
baravi kõrge taseme 

hoidmisse, arendamisse ning edenda
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misse. Oluline on hambaarstide töö 
väärtustamine, eetika ning kollegiaalsus. 

Sooviksin kaasa mõelda, kuidas tõs
ta ühiskonnas teadlikkust suutervi
sest ning kuidas jõuaks rohkem alla 
19aastaseid lapsi hambaarsti vastu
võtule. 

Taavo Seedre
Sooviksin anda oma 
panuse hambaarsti 
ja patsiendi suhete 
normaliseerimisse.

Kristiina-
Maria 
Steinberg
Olen 11 a teinud 
nar koosis hambaravi 
lastele lastehaiglas. 
Arvan, et olen valmis 

haigekassaga maid jagama kõikvõimalikel 
teemadel, mis puudutavad nii tavaham
baravi, kompenasatsioone kui ka laste ja 
puuetega inimeste hambaravi.

Marjo Sinijärv
Kandideerin Eesti 
Hambaarstide Liidu 
volikogusse, sest töö 
volikogus ja juha
tuses on avardanud 

minu erialast silmaringi ja püsib soov 
hambaravi tuleviku kujundamises kaa
sa rääkida. 

Ülikooli õppejõu ja Eesti täiskasva
nute suutervise uuringu projekti mees
konna liikmena oman teadmisi ja koge
musi, mille abil tahan arendada hamba
ravi korralduse nii arsti kui ka patsiendi 
jaoks veelgi paremaks. 

Merike Toovis
Soovin jätkata tegut
semist selle nimel, et 
hambaravi erialana 
areneks.

Lauri Vahtra
Olen olnud juba nii 
mõnegi volikogu lii
ge, aga tunnen, et 
veel on jõudu ja taht
mist Eesti hamba
ravivaldkonnna pa

randamisse panustada. 
Minule hingelähedasemad teemad 

on ikka seotud koolituste ja elukestva 
õppega, ka olen aidanud silma peal hoi
da liidu majandustegevusel.

Kati Vald
Annan oma panuse, 
et hambahaiguste 
ennetuse tase Eestis 
tõuseks.  Tegelen 
kuuendat  aa s t a t 
Eesti Haigekassa las

te hammaste tervise edendamise pro
jekti ehk Suukooliga. Usun, et koos
töös Eesti Hambaarstide Liiduga saa
me projekti tegevustega liikuda kõige 
õigemas suunas.

Eleri Valliste
Olen oma töös suu
resti keskendunud 
laste hammaste ravi
le ja need teemad on 
minu jaoks väga olu
lised. Soovin kan

dideerida, et olla osa kogukonnast ja 
teiste hambaarstidega veelgi rohkem 
tutvuda.

Krista Vapper
Südamelähedased 
teemad on hamba
ravifi rmade liidesta
mine pildipangaga; 
liidu liikmete kaasa
mine teemade leid

miseks, mis on hambaarstidele täna 
Eestis olulised. 

Ravikvaliteedi parandamine ja üht
lustamine, et igas Eestimaa nurgas 
saaks inimene vähemalt kvaliteetseid 
nõuandeid, mida oma suuseisukorra
ga ette võtta. 

Marek Vink
Soovin jätkata ham
baarstinduse maail
ma paremaks muut
mist.

Ülle Voog-Oras
Loodan oma tead
miste ja oskustega 
kaasa rääkida tee
madel, mis aitaks 
meie eriala arenda
da. Arvan, et kollee

gide ja ka patsientide teadlikkuse tõus 
valdkondades, milles olen enam kompe
tentne, aitaks laiendada meie eriala välja
vaateid. Seistes hea Tartu Ülikooli ham
baarstiteaduse instituudi tegemiste eest, 
leian, et akadeemiliste tegemiste osakaal 
peaks olema eriala arengu tugisammas. 

Karmo Vunk
Pean oluliseks jätka
ta hambaravis kõrge 
kvaliteedi tagamist 
ja kvaliteedijuhiste 
rakendamist. 

Ja mis kõige täht
sam, peame seisma selle eest, et hambara
vid jääksid hambaarstidele, mitte ei muu
tuks suurkontsernide raha masinateks.

Piret Väli 
Soovin seista sel
le eest, et liit oleks 
jätkuvalt arvestatav 
partner nii riigile 
kui ka teistele eri
ala seltsidele, kaits

tud oleksid hambaarstide huvid, nii 
väike kliiniku omaniku kui suurfi rma 
töötaja omad; eriala areneks arstkonna 
teadmiste ja oskuste kaudu; noorte ars
tide õpetamine kodumaal oleks jätku
suutlik ja õiglaselt rahastatud ning üli
koolist väljuksid hambaarstid, kel on li
saks suurepärastele erialateadmistele ka 
kõrged eetilised tõekspidamised; oleksi
me nähtavad ja kuuldavad nii Eesti ter
vishoiupoliitikas kui ka rahvusvahelisel 
tasandil. 


