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Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem küsimusega laste hammaste kontrolli korraldusest 

koolis. Õiguskantsleri nõunik võttis Teiega ühendust, et olukorda täpsustada. Samuti rääkis ta 

kooliõe, sotsiaalpedagoogi ja hambaarstiga.  

 

Selgitustest ilmnes, et koostöö hambaarstiga on koolil olnud mitmeid aastaid. Koostöö on kantud 

soovist toetada laste hammaste tervishoidu, kuna mitte kõik lapsevanemad ei käi lapsega 

hambahaigusi ennetavas kontrollis ja [ ] puudub statsionaarne hambaarst. On kena, et kool sellist 

võimalust pakub. Edaspidi tuleks laste hambakontrolli korraldamisel hoolitseda selle eest, et 

teave hambaarsti visiidist jõuaks vanemateni aegsasti, ning et kool ei vahendaks vanematele laste 

hammaste kontrolli tulemusi. Lapsevanema teavitamine on hambaarsti ülesanne.  

 

Sotsiaalministri määruse järgi kuulub koolitervishoiuteenuse hulka alaealise õpilase vanema 

teavitamine vajadusest läbida hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis 

(Määruse § 2 lg 1 p 4). Kooli kooliõde on järginud määrust ja teavitanud vanemaid ennetava 

hambakontrolli vajadusest. Hammaste kontrollimine koolitervishoiuteenuse hulka ei kuulu.  See, 

et laps hambakontrolli jõuaks, on vanema vastutus. Vastavalt perekonnaseadusele on lapse 

seaduslik esindaja vanem. See tähendab, et vanem tegutseb oma lapse nimel ja esindab oma last 

kõigis teda puudutavates küsimustes, sealhulgas lapse tervise ja raviga seotud küsimustes. 

Vanemal on õigus valida, millise hambaarsti juurde lapsega pöörduda.  

 

Teie selgitusel toimub kooli koostöö hambaarstiga üldjuhul nii, et hambaarsti õde teavitab kooli 

hambaarsti tulekust [ ] ambulatooriumisse ja tema valmisolekust läbi viia kooliõpilaste 

hammaste kontroll. Kool teavitab sellest lapsevanemaid läbi veebikeskuse. Selgus, et seekord jäi 

teade laste hammaste kontrolli võimalusest vanematele õigeaegselt edastamata, mistõttu ei 

jõudnud info lapsevanemateni. 

 

Selgitasite, et kool on juhtunust järeldused teinud, suhelnud hambaarstiga ja soovitanud 

hambaarstil edaspidi oma tulekust pikemalt ette teatada. See võimaldab koolil lapsevanemaid 

varakult teavitada ning vanematel on võimalik oma nõusolekust või keeldumisest teada anda.  

 

Kuna lapsevanem märkis oma kirjas õiguskantslerile, et tal puudub tagasiside hammaste 

kontrolli tulemustest, palus õiguskantsleri nõunik kirjeldada Teil ka senist praktikat 
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hambakontrolli tulemustest tagasiside andmise kohta. Teie selgituste kohaselt annab hambaarsti 

õde koolisekretärile teada neist õpilastest, kes hambaravi vajavad. Kooli sekretär annab selle info 

edasi klassijuhatajale ja viimane teavitab lapsevanemat. See tähendab, et lapse terviseandmetega 

puutub kokku vähemalt kaks inimest, enne, kui info vanemani jõuab. Teie selgituste kohaselt 

olukorras, kus lapse hambad on korras, hambaarsti õde üldjuhul tagasisidet ei anna. 

 

Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud peavad hoidma 

saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud 

andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et osutatud 

tervishoiuteenus saaks nõuetekohaselt dokumenteeritud (võlaõigusseaduse § 768 ja § 769). 

Nimetatud dokumentides sisalduvad andmed ei tohi saada teatavaks kõrvalistele isikutele kui 

seaduses või kokkuleppel patsiendiga ei ole ette nähtud teisiti. Seetõttu pole koolil õigust laste 

hammaste kontrolli tulemustega seotud infot saada ega vahendada. Seda saab teha üksnes 

hambaarst, andes tagasisidet lapsele ja lapsevanemale. Seda selgitas õiguskantsleri nõunik ka 

hambaarstile. 

 

Loodan, et neist selgitustest on Teile abi.  

 

 

Lugupidamisega 
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