
Nii Eestis kui ka mujal maailmas on hambaravi probleemiks selle kõrge hind, mis on seni 
vähendanud hambaravi kättesaadavust madalama sissetulekuga täiskasvanutel, mistõttu otsustas 
riik kehtestada 40 euro suuruse hambaravi hüvitise täiskasvanutele. Tänuväärt ja tervitatav 
ettevõtmine, kuid mille kõigi probleemide allikaks on hüvitise väljamaksmise kord – hüvitist 
saab kasutada piiratud arvul teenuste puhul, millele on omakorda kehtestatud ülempiirhinnad.

Eesti Hambaarstide Liit teeb ettepaneku rakendada täiskasvanute hambaravi 
puhul piirhindadeta rahalist hüvitist. See tähendab, et patsient saab ise valida, millise 
hambaarsti juures ta käib ja piirhindade mitterakendamine garanteerib teenuse normaalse 
toimimise. Selline muudatus annab inimestele rohkem valikuvõimalust, ei pärsi hambaravi 
arengut ning ei muudaks hambaravi hüvitamist mitte kuidagi kallimaks. Lihtsalt tingimused 
hüvitise saamiseks muutuksid patsiendi jaoks lõdvemaks ning hüvitis täidaks veelgi 
paremini oma eesmärki – hambaravi muutuks inimestele veelgi kättesaadavamaks, 
kuid samal ajal ei langeks teenuse kvaliteet.

Valimised on tulemas – mida 
toob tulevik hambaravile?

Eesti 200 lubab algatada erialaseltside poolt 
kogu rahva tervist parandava ja tervishoiukulusid 
vähendava ennetusprogrammi väljatöötamise: 
tagada süstemaatilise hambatervise ennetuse 
lastele, lisada tervisliku toitumise ja elustiili 
õppe lasteasutustesse ja perearstiõppesse 
ning viima sisse väärtuskasvatuse koolidesse ja 
täiskasvanutele. Lisaks tahab Eesti 200 soodustada 
eraravikindlustuse kujunemist ja et abivajaja saab 
kasutada riiklikku kindlustusraha kõigis teenust 
osutavates meditsiiniasutustes vabal valikul.

Keskerakond tahab hambaravihüvitise 
siduda lahti haigekassa lepingutest ning 
suurendada teavitustööd laste seas hambaravi 
ja tervisliku toitumise kohta. Keskerakond 
lubab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja 
kvaliteedi parandamiseks investeerida e-tervise 
lahendustesse, tervisetehnoloogiatesse ning 
jätkame personaalmeditsiini arendamist.

Reformierakond toetab patsiendi õigust vabalt 
valida raviteenuste pakkujate vahel ning soovib 
kaotada meditsiinis ebamõistlikud piirangud ja 
bürokraatia. Ka Reformierakond on veendunud, 
et ennetus ja varajane reageerimine annavad 
parima pikaajalise tulemuse.

EKRE tahab tõsta hambaravihüvitist ja paneb 
raha patsiendiga kaasas käima. Isamaa toetab 
eraalgatust ja erapraksiseid meditsiiniteenuste 
pakkumisel ning tagame patsiendi vaba liikumise 
arstiabi osutajate vahel.

Sotsiaaldemokraadid lubavad arendada 
terviseennetust, mis põhineb nüüdisaegsetel 
ja individuaalsetel nutirakendustel terviseinfo 
edastamiseks. Sotsid lubavad ka edaspidi jätkata 
hambaravihüvitise maksmist. Lisaks tahavad sotsid 
võimaldada haigekassa toel laste ortodontia 
kulude kompenseerimist ning kahekordistada 
proteesihüvitise praeguselt 260 eurolt 520 eurole 
kolme aasta kohta.

Vabaerakond tahab, et raha liigub nii meditsiinis 
kui ka hambaravis koos patsiendiga. Kui praegu 
näevad patsiendid tagantjärele vaid oma 
raviarvete lõppsummat, siis edaspidi avaks 
Vabaerakond patsiendile ka informatsiooni, 
millele raha kulus.

Keskerakond tahab hambaravihüvitise 


