
Sotsiaalministri 24.10.2013. a määrus nr 34 
„Sotsiaalministri 30.04.2004. a määruse nr 42 

„Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis 

omandatud kvalifikatsiooni tõendavate 
dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse 

hindamise kord“  muutmine“ 
Lisa 4 

Sotsiaalministri 30.04.2004. a määrus nr 42 
„Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa 

Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis 
omandatud kvalifikatsiooni tõendavate 

dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse 
hindamise kord“ 

Lisa 4 

Erihambaarsti (ortodontia) kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused 

Nr Euroopa 
Majanduspiirkonna 
liikmesriik ja 
Šveitsi Vabariik 

Kvalifikatsiooni tõendava 
dokumendi nimetus 

Väljaandev institutsioon Kvalifikatsiooniga 
kaasnev tõend 

1. Belgia Kuningriik Titre professionnel 
particulier de dentiste 
spécialiste en orthodontie/ 
Bijzondere beroepstitel van 
tandarts specialist in de 
orthodontie 

Ministre de la Santé 
publique/ Minister bevoegd 
voor Volksgezondheid 
(tervishoiuminister) 

 

2. Taani Kuningriik Bevis for tilladelse til at 
betegne sig som 
specialtandlæge i ortodonti 
(ortodotias 
spetsialiseerunud 
hambaarsti kutsenimetus) 

Sundhedsstyrelsen 
(Tervishoiuamet) 

 

3. Saksamaa 
Liitvabariik 

Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Kieferorthopädie 
(ortodondi tunnistus) 

Landeszahnärztekammer 
(Maakonnaarstide Koda) 

 

4. Kreeka Vabariik Τίηλος Οδονηιαηρικής 
ειδικόηηηας ηης 
Ορθοδονηικής 
(ortodontia erikoolituse 
sooritamise tunnistus) 

1. Νομαρτιακή Ασηοδιοίκηζη 
 
2. Νομαρτία 
(1; 2 pädevad organid) 

 

5. Hispaania 
Kuningriik 

 -  -  

6. Prantsuse Vabariik Titre de spécialiste en 
orthodontie 
(ortodontia spetsialisti tiitel) 

Conseil National de l'Ordre 
des chirurgiens dentistes 
(Hambakirurgide Koda) 

 

7. Iirimaa Vabariik Certificate of specialist 
dentist in orthodontics 
(ortodontias 

Competent authority 
recognised for this purpose 
by the competent minister 

 



spetsialiseerunud 
hambaarsti tunnistus) 

(pädev organ) 

8. Itaalia Vabariik Diploma di specialista in 
Ortognatodonzia 

(ortodondi diplom) 

Università 
(ülikool) 

 

9. Luksemburgi 
Suurhertsogiriik 

 -  -  

10. Madalmaade 
Kuningriik 

Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 
(tunnistus ortodontia 
spetsialistina spetsialistide 
registrisse kandmise kohta) 

Registratiecommissie 
Tandheelkundige 
Specialismen van de 
Nederlandse Maatschappij 
tot Bevordering der 
Tandheelkunde 

 

11. Austria Vabariik  -  -  

12. Portugali Vabariik Título de Especialista em 
Ortodontia 
(ortodontia spetsialist) 

Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD) 

 

13. Soome Vabariik Erikoishammaslääkärin 
tutkinto, hampaiston 
oikomishoito/ Specialtand-
läkarexamen, 
tandreglering 
(ortodondi tunnistus) 
 

– Helsingin yliopisto / 
Helsingfors universitet 
(Helsingi/Helsingfori Ülikool) 

– Oulun yliopisto 
(Oulu Ülikool) 

– Turun yliopisto 
(Turu Ülikool) 

 

14. Rootsi Kuningriik Bevis om 
specialistkompetens i 
ortodonti   

Socialstyrelsen 
(Tervishoiuamet) 

 

15. Ühendkuningriik Certificate of Completion 
of specialist training in 
orthodontics 
(ortodontia erialakoolituse 
lõpetamise tunnistus) 

Competent authority 
recognised for this purpose 
(pädev organ) 

 

16. Tšehhi Vabariik Diplom o specializaci (v 
oboru ortodoncie) 
(diplom ortodontia erialal) 

1. Institut postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví 

2. Ministerstvo zdravotnictví 

 

17. Ungari Vabariik Fogszabályozás 
szakorvosa bizonyítvány 
(ordotondi tunnistus) 

Az Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi Minisztérium 
illetékes testülete 
(Tervishoiuministeeriumi 
pädev organ) 

 

18. Sloveenia Vabariik Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz 
čeljustne in zobne 
ortopedije 
(tunnistus lõualuu ja 
hambaortopeedia 
eksami läbimise kohta) 

1. Ministrstvo za zdravje 
(Tervishoiuministeerium) 
 
2. Zdravniška zbornica 
Slovenije 
(Sloveenia Arstide Kamber) 

 



19. Slovakkia Vabariik Diplom o špecializácii v 
špecializačnom odbore 
čeľustná ortopédia 
(Diplom ortodontia erialale 
spetsialiseerumise kohta)  

Slovenská zdravotnícka 
univerzita 
(Slovakkia Meditsiiniülikool) 

 

20. Poola Vabariik Dyplom uzyskania tytułu 
specjalisty w dziedzinie 
ortodoncji 
(ortodondi diplom) 

Centrum Egzaminów 
Medycznych 
(Meditsiinieksamikeskus) 

 

21. Malta Ċertifikat ta’ speċjalista 
dentali fl-Ortodonzja 
(ortodondi tunnistus) 

Kumitat ta' Approvazzjoni 
dwar Speċjalisti 
(Eriarsti 
Akrediteerimiskomitee) 

 

22. Läti Vabariik “Sertifikāts” – kompetentas 
iestādes izsniegts 
dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
ortodontijā 
(sertifikaat, mis on välja 
antud pädeva asutuse 
poolt ning, mis tõendab, et 
isik on sooritanud 
ortodontia pädevuseksami) 

Latvijas Ārstu biedrība 
(Läti 
Meditsiiniassotsiatsioon) 

 

23. Leedu Vabariik Rezidentūros 
pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo ortodonto 
profesinę kvalifikaciją 
(residentuuri tunnistus, 
millega omistatakse 
ortodondi kvalifikatsioon) 

Universitetas 
(ülikool) 

 

24. Küprose Vabariik Πιζηοποιηηικό 
Αναγνώριζης ηοσ Ειδικού 
Οδονηιάηροσ ζηην 
Ορθοδονηική 
(ortodontina tunnustamise 
tunnistus) 

Οδονηιαηρικό Σσμβούλιο 
(Hambaarstide Koda) 

 

25. Islandi Vabariik  -  -  

26. Liechtensteini 
Vürstiriik 

 -  -  

27. Norra Kuningriik bevis for gjennomgått 
spesialistutdanning i 
kjeveortopedi 
(ortodondi kandidaadi 
diplom) 

Odontologisk 
universitetsfakultet 
(ülikooli 
hambaarstiteaduskond) 

 



28. Šveitsi Vabariik Diplom für 
Kieferorthopädie  
 
Diplôme fédéral 
d’orthodontiste  
 
Diploma di ortodontista 
(ortodondi diplom) 

Eidgenössisches 
Departement des Innern und 
Schweizerische Zahnärzte- 
Gesellschaft  

Département fédéral de 
l’intérieur et Société suisse 
d’odonto-stomatologie  

Dipartimento federale 
dell’interno e Società 
Svizzera di Odontologia e 
Stomatologia 

 

29. Bulgaaria Vabariik Свидетелство за 
призната специалност по 
«Ортодонтия» 
(ortodondi diplom) 

Факултет по дентална 
медицина към Медицински 
университет  
(ülikooli 
hambaarstiteaduskond) 

 

30. Rumeenia Vabariik Certificatul de specialist în 
Ortodonţie şi Ortopedie 
dento-facialǎ 

Ministerul Sǎnǎtǎţii Publice  

31. Horvaatia Vabariik  -  -  

 

 

 

 


