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ABSTRACT 

 

Tamm, T. East-Tallinn Central Hospital occupational risk assessment and level of 

ergonomics in pathology centre. Master’s paper – Tartu: EMÜ, 2014. 65 pages, 12 figures, 

10 tables, format A4. In Estonian language. 

Histological and cytological studies of intravital and autopsy material are made in the 

Centre of pathology. Working conditions of employees are different depending on 

profession. The working environment must be safe for health and as ergonomic as possible 

for jobs of work. The goal of research was to identify the level of ergonomics of working 

environment in the Centre of pathology, including risk factors that are present in morgue 

and to evaluate them. 

The results showed that the workers in the Centre of pathology are threatened by various 

occupational risks: physical, biological, physiological, chemical and psychological. 

Contact with biological materials and sources of infection are considered the main 

biological risk factors. Occupational surveys, risk analysis and questionnaire surveys 

showed that physical risk factors which affect workers the most are the cutting injuries, 

puncture injuries and indoor working environment: air velocity, air quality in the room, 

low temperature in the winter months and high temperature in the summer months. Main 

chemical risks are the constant exposure to hazardous chemicals, such as formalin, o-

xylene, spirit, methyl carbinol. Physiologic risk factors that affect workers the most are the 

compulsory positions and lifting of heavy weights. Psychological risk is the lack of time. 

The risk assessment survey questionnaire revealed that 75% of employees have suffered 

from the pain in shoulders and neck, pain in the wrists, lumbar pain, nasal congestion, dry 

and sore throat, coughing, itching of the skin of hands, tingling of fingers or the 

concentrating difficulties. 

The suitability of the 13 working spaces was analyzed for ergonomic evaluation. As the 

final result the arithmetic average was evaluated, which showed that the average grade of 

Centre of pathology was 6.2 and level of ergonomics was III. Based on the grading of the 

ergonomic level, the working environment of East-Tallinn Central Hospital corresponds to 

the needs of workplace ergonomics, but must be improved by half in scale. 

Keywords: indoor climate, autopsy room, indoor climate regulations, work environment,  

risk assessment. 
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SISSEJUHATUS 

 

XXI sajandil veedab inimene oma tööpäevast ligikaudu 90%siseruumides,mis tähendab, et 

töökeskkonna kvaliteet omab suurt mõju inimeste tervisele ja enesetundele [1].  

Töökeskkond peab olema tervisele ohutu ja tööülesannete täitmiseks võimalikult 

ergonoomiline. Ergonoomilise töökeskkonna saavutamiseks, tuleb esmalt välja selgitada 

töökeskkonna peamised riskitegurid [2].   

Uuringud on näidanud, et patoloogide tervist ohustavad erinevad ohutegurid: füüsikalised, 

bioloogilised, füsioloogilised, keemilised ja psühholoogilised [3].  

Eestis ja mujal maailmas on uuritud patoloogide töös esinevaid ohutegureid peamiselt 

laboriruumides. Vähem on tähelepanu pööratud lahkamissaalidele ning selle sisekliimale. 

Ükski sisekeskkonna normeeritud parameetri kõrvalekalle ei põhjusta tervisehäiret 

momentaalselt, vaid on aastate jooksul eksponeeritud erinevate riskitegurite koosmõju 

tulemuseks [4]. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajate arvu ruumis, 

töötajate töö iseloomu, tööruumi suurust ja kasutatava tehnika spetsiifikat [5]. 

Uuringud on näidanud, et tervishoiutöötajate seas on suurenenud kutsenakkuste arv, mille 

peamiseks põhjuseks on lõike- ja torkevigastused [6]. Oma karjääri jooksul on 

lõikehaavadega kokku puutunud 83% patoloogidest [3]. Kuna patoloogiakeskusi on vähe 

uuritud, on oluline antud töökeskkonda hinnata.  

Käesolev uurimistöö põhines patoloogiakeskuse töökeskkonna ohutegurite 

väljaselgitamisel ja patoloogide töös esinevate terviseriskide iseloomustamisel. Eesmärgist 

tulenevalt on hinnatud Ida-Tallinna Keskhaigla töökeskkonna füüsikalisi, keemilisi, 

bioloogilisi, füsioloogilisi ja psühholoogilisi ohutegureid riskianalüüsmeetodil, teostatud 

sisekliima mõõtmised, sealhulgas lahkamise ajal ja pärast lahkamist. 

Uurimistöö tulemuste põhjal on määratud töökeskkonna ergonoomilisuse tase ja koostatud 

soovitused töökeskkonna tingimuste parendamiseks.   

Uurimistulemused on esitatud konverentsil: 

Tamm, T. Lahkamissaali sisekliima. VIII magistrantide teaduskonverents „Inimene ja 

tehnoloogiad” 17.04.2014 a. Tartu, EMÜ Tehnikainstituut. 
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1. PROBLEEMI OLEMUSE KÄSITLUS 

 

1.1. Terviseriskid patoloogide töös 

 

Patoloogid on koolitatud meditsiinitöötajad, kes etendavad olulist rolli pahaloomuliste 

kasvajate ja põletikuliste haiguste diagnoosimisel ja ravi planeerimisel. Nende töö on 

seotud võimalike terviseriskidega (kokkupuute oht nakkusohtliku inimkoega, 

kemikaalidega või pikaajalise tööga mikroskoobi ja arvutiga).  Šveitsis viidi läbi 

üleriigiline elektrooniline küsimustik, mille eesmärgiks oli anda esimene põhjalik hinnang 

Šveitsi patoloogide tervislikule olukorrale. Šveitsi patoloogidega võeti ühendust Šveitsi 

Patoloogide Seltsi kaudu ning neil paluti täita eetiliselt heakskiidetud anonüümne 

elektrooniline küsitlus, mis hõlmas 48 küsimust töötervishoiu probleemide, töökeskkonna 

omaduste ja tervise kohta. Uuringus osales 163 patoloogi. Nelikümmend protsenti 

patoloogidest kirjeldas luu- ja lihaskonna probleemide esinemist viimaste kuude 

jooksul.  Üldine levimus oli 76%.  Huvitav on, et nende probleemide all kannatavad ka 

paljud noored patoloogid.  See viitab, et antud probleem ei ole sugugi vanadusest tingitud, 

ning rõhutab ka selle probleemi esinemist mitte ainult keskealiste ja vanemate töötajate 

seas, vaid ka nooremate seas. Luu– ja lihaskonna vaevused on üldiselt elanikkonna seas 

levinud ning on üheks töölt puudumise peamiseks põhjuseks arenenud 

riikides.  Soodustavad tegurid esinevad eelkõige naistel, kõrgemaealistel ja madalama 

sotsiaalmajandusliku staatusega inimestel. Luu- ja lihaskonna probleeme seostati 

ületundidega ja mitte teiste faktoritega, nagu töötamine mikroskoobiga ja arvutiga või 

töökoha ergonoomikaga. Järeldus, et 62...67% luu- ja lihaskonna vaevuste all kannatavatest 

patoloogidest vahetasid mikroskoobi ja kontoritooli ergonoomiliselt optimeeritud mudelite 

vastu, leevendades seega ka oma vaevusi [3].  

Nägemishäired on patoloogide seas rohkem levinud kui üldiselt elanikkonna, ülikooli 

tudengite või teiste meditsiinitöötajate seas. Peaaegu 90%-l patoloogidest esines 

nägemishäireid, peamiselt lühinägelikkust. Patoloogide tööd on seostatud silmi pingutavate 

tegevustega, nagu näiteks pikaajaline töö mikroskoobi või arvutiga. Ametroopia 

süvenemine patoloogia alal töötades võib olla seotud tavalise lühinägelikkuse 

süvenemisega, kuid võib olla tingitud ka pidevast silmade pingutamisest [3]. 

83% patoloogidest oli oma karjääri jooksul kokku puutunud tööõnnetustega (joonis 1.1), 

enamasti lõikehaavade näol. Analüüs vigastuste kohta patoloogide seas näitab, et 
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vigastused, mida saadakse teravate ja potentsiaalselt nakkuslike vahenditega (peamiselt 

noad ja nõelad), on peaaegu lahutamatuks osaks patoloogide töökarjääri 

juures.  Ligilähedalt 83%-ga, mis näitab patoloogide mõjutatust, on taoliste vigastuste tüüp 

kõige levinum patoloogias.  Residentide ülekaalu vigastatud patoloogide seas võib seletada 

nende vähese kogemusega, õppimisperioodiga või asjaoluga, et erinevalt konsultantidest 

õpivad nad igapäevaselt organite ja surnukehade lahkamise teel, mistõttu lasub neil ka 

suurem risk.  Mõned patoloogid, kes väitsid, et ei ole kunagi oma karjääri jooksul vigastusi 

kogenud, olid peamiselt vanemad konsultandid.  26% patoloogidest, kes pole kunagi 

vigastusi kogenud, kasutasid lõikekindlaid kindaid. Seitse residenti kaheksast, kes teatasid, 

et pole kunagi vigastusi kogenud, alustasid oma karjääri aasta või vähem tagasi. Ainult üks 

neist residentidest teatas, et ei kasuta lõikekindlaid kindaid.  Kuid arvestades 4–5 aastast 

õpingute perioodi, ei tohiks edasiste vigastuste võimalikkust residentuuris tähelepanuta 

jätta. Arvestades, et lõikekindlate kinnaste kasutamine oli vanemate patoloogide seas harv, 

ning eeldades, et patoloogide põlvkondade vaheline vilumus ei erine oluliselt, tuleb 

eksimuste võimalikkust siiski arvesse võtta.  Lõikekindlad kindad, mida kantakse 

tavapäraste vinüülkinnaste vahel, võib kaitsta kasutajaid lõikevigastuste eest. Tundlikkuse 

ja vilumuse kadumine on põhjuseks, miks neid kindaid ei kasutata. Pritsmeid 

limaskestadele, mis on teiseks levinumaks vigastuste tüübiks, saab vältida kaitseprillide või 

näomaskide kandmisega.  Antud uuring ei analüüsinud selliste maskide kasutamist või 

nende olemasolu.  94% kõikidest vigastada saanud patoloogidest teatas, et püsivat kahju 

nendest juhtumitest tekkinud ei ole. Ent siiski esineb võimalus tõsisteks tagajärgedeks, 

mistõttu peaks vigastuste ohu vähendamisele selles kõrge riskiga valdkonnas erilist 

tähelepanu pöörama [3]. 

 

Joonis 1.1. Vigastuste jaotuvus Šveitsi patoloogidel [3] 
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Depressioon ja läbipõlemine mõjutas igat kaheksandat patoloogi. Läbipõlemise levimus 

teiste meditsiinitöötajate seas jäi vahemikku 4...40%, olenevalt läbipõlemise määrast. 

Uuringus seostati läbipõlemist kõrge töökoormusega, üle 50 töötunniga nädalas ja 

sagedaste sekkumistega töösse.  Seost töö efektiivsuse ja läbipõlemise ning depressiooni 

vahel võib tõlgendada mitmeti.  Kuigi halvasti organiseeritud töö võib olla depressiooni 

tekitav, võivad läbipõlemise ja depressiooni all kannatavad inimesed hinnata oma ümbrust, 

perspektiive ja ka tööefektiivsust veelgi vähem rahuldustpakkuvaks.  Sellegipoolest tuleks 

töötajakeskset töökorralduse optimeerimist tõsiselt võtta, kuna peaaegu pooled 

patoloogidest ei suutnud oma tööd tavapärase tööaja jooksul lõpetada.  Ligi kolmandik 

patoloogidest tunnistas, et nende töökorraldus on ebaefektiivselt organiseeritud [3].  

Andmed formaldehüüdiga kokkupuute ja vähkkasvajate vahelise seose kohta ei ole ühesed. 

Ent pahaloomuliste kasvajate hulka kuuluvad ajukasvaja, lümfi- ja vereloome kasvajad, 

ninaneelu ja pankrease vähk. Pahaloomulised kasvajad olid Šveitsi patoloogide seas väga 

haruldased.  Ühestki ajukasvajast või vereloome- ja lümfisüsteemi pahaloomulisest 

kasvajast, millest usuti varasemalt, et need on patoloogidega seotud kasvajad, ei teatatud. 

Kuigi need tulemused väidavad formaldehüüdi tugevale kantserogeensele toimele 

vastupidist, tuleb ettevaatust võimalike eksimuste tõttu siiski silmas pidada.  Formaliini 

talumatusest teatas 25% patoloogidest, kuid konkreetseid allergiaid formaliini või lateksi 

vastu esines harva [7]. 

Tuberkuloosi peetakse sageli "patoloogide haiguseks" ning see mõjutab patolooge 

tunduvalt sagedamini kui üldpopulatsiooni või teisi meditsiiniharusid. Võrdluseks võib 

tuua, et tuberkuloosi levimus ajaloos oli vastavas meditsiiniharus madal (1,2%). 

Tuberkuloosi (BCG)nahatesti peetakse tuberkuloosi testimisel heaks.  Huvitav on ka see, et 

võrreldes teiste Šveitsi uuringu grupeeringutega teatas suur protsent patoloogidest 

patoloogias töötamise ajal, et nende tuberkuliintest on positiivne. Ligi 80% patoloogidest 

on oma eluajal BCG vastu vaktsineeritud. 6% kuni 10% positiivsetest nahatestidest 

arvatakse olevat tingitud eelmisest BCG vaktsineerimisest, kuigi pärast 10 aastat ei tohiks 

seda tõlgendada enam positiivse testi tulemusena. Vastavalt nendele andmetele võib 

vaktsineerimine selgitada positiivset nahatesti 8–10 patoloogi puhul selle uuringu raames. 

See, et see number on kolm korda suurem, võib peegeldada tuberkuloosibakteri esinemise 

kõrget taset, mis võib jääda inimese kehas passiivsesse olekusse.  Seega ei saa patoloogide 

suurenenud riski tuberkuloosi nakatumises alahinnata.  See näitab, kui tähtis on rutiinsete 

ettevaatusabinõude tarvitusele võtmine, nagu näiteks tõhusad respiraator-maskid [3]. 
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Uuringu tulemused näitasid, et rohkem tähelepanu vajavad tehnilised ja personaalsed 

kaitsemeetmed, ergonoomilise töökeskkonna optimeerimine ja tööefektiivsuse 

parendamine. Vaatamata kirjeldatud terviseriskidele, olid Šveitsi patoloogid tuleviku ja 

oma töökeskkonna suhtes optimistlikud [3].    

 

1.2. Töökeskkonna ohutegurid patoloogiakeskustes 

 

Eesti Patoloogiaosakondade laborantide/bioanalüütikute töö on kõrge terviseriskiga. 

Patoloogialaborite töös on väga palju erinevaid ohutegureid, millega puututakse kokku 

enamus tööajast. Kõrget terviseriski kujutavad endast keemilised ohutegurid, kuna 

tööprotsessis on igapäevaselt kasutusel näiteks formaliin, ksülool, dietüleeter ja mitmed 

koevärvilahused. Bioloogilistest ohuteguritest on kõrge riskiga kokkupuute oht 

nakkusallikatega. Füüsikalistest ohuteguritest õhukvaliteet, füsioloogilistest ohuteguritest 

sundasendid ning korduvliigutused. Psühholoogilistest ohuteguritest töötasu mittevastavus 

tehtavale tööle, töötamine ajapuuduses ja suur vastutus [6]. 

 

1.2.1. Temperatuur 

 

Selleks, et tagada vastuvõetavad tingimused siseruumides peab õhutemperatuur jääma 

soovitatavatesse vahemikesse. Siseõhu temperatuur peab olema ühtlane kogu ruumi 

ulatuses [1]. Haiglates peab eriti hoolikalt jälgima temperatuuri tänu seal paiknevatele 

seadmetele (näiteks kirurgilised lambid, mis tõstavad temperatuuri). Vastavalt 

rahvusvahelistele eeskirjadele ja standarditele tagab õigesti projekteeritud 

õhukonditsioneer õige õhutemperatuuri tänu ruumis olevale õhuvoolule – tagatud on õhuga 

varustatus ja heitgaaside väljavool [8]. 

Madalam või kõrgem õhutemperatuur on lubatud juhul, kui patsient vajab seda 

mugavustunde tekitamiseks või nõuavad seda patsiendi meditsiinilised näidustused. 

Näiteks spetsiaalsed protseduurid nagu südameoperatsioon, mille puhul võib siseruumi 

õhutemperatuur olla seatud 17 kraadi juurde. Teisest küljest, pediaatrilised operatsioonid 

nõuavad siseruumi kõrgemat õhutemperatuuri, kuna lapsed on madalamale temperatuurile 

palju tundlikumad. Igal juhul võib siseruumi kõrge õhutemperatuur tekitada 

ebamugavustunnet ning pakub bakteritele paremaid kasvu- ja paljunemistingimusi ning 

samuti on kõrge õhutemperatuur kergendav asjaolu bakterite sattumisel keskkonda (ruumi) 

ja keskkonnast patsiendile või vastupidi. Tegelikult ei ole võimalik tagada kõigile ruumis 
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viibijatele 100%-lt vastuvõetavaid sisekliima tingimusi. Samamoodi on operatsioonisaalis 

kui ka lahkamissaalis töötavatel meditsiinitöötajatel valdavalt erinev arusaam ideaalsetest 

siseruumi tingimustest. See tuleneb sellest, et nad töötavad erineva aktiivsusega või 

erinevatel positsioonidel (ametikohtadel). Üldiselt tajuvad kirurgid „kergelt sooja“ kuni 

„sooja.“ Seevastu anestesioloogid ja õed tajuvad soojatunnet „kergelt jaheda“ kuni 

„jahedani“. See kehtib eriti juhul kui temperatuur on alla 21 kraadi, mis on peamiselt 

madala jahutusisolatsiooni tõttu. Uuringute kohaselt on anestesioloogidel 23–24 kraadi, 

õdedel 22–24,5 kraadi ja kirurgidel 18–19 kraadi juures tagatud kõige paremini soojuslik 

mugavustunne. Patsientide puhul on soovitatav õhutemperatuuri vahemik 24–26 kraadi [8]. 

Meditsiinitöötajate rõivastel on otsene mõju personali (inimese) soojuslikule 

mugavustundele. Kirurgilist kaitseriietust peavad tavaliselt kandma operatsioonisaali ja 

lahangusaali töötajad selleks, et ära hoida õhusaastumist. Asümmeetriline soojuskiirgus 

kirurgilistelt lampidelt on üks potentsiaalne allikas, miks kirurgias töötavad inimesed 

tunnevad soojuslikku ebamugavustunnet. Soojuskiirgus, mis eraldub kirurgilistelt 

lampidelt on asümmeetriline soojuskiirgus, mis erineb  6–7 kraadi operatsioonilaual ja 10–

12 kraadi üle põranda taseme (kõrgusel 1,1 meetrit) ning see ei olene ruumi siseõhu 

temperatuurist [9]. 

 

1.2.2. Õhuliikumiskiirus 

 

Haiglates on vajalik tõhus ja hästitoimiv kütte- ja ventilatsioonisüsteem, et tagada 

nõuetekohane sisekliima. Ateena lähistel, Hellenici üheksas suuremas haiglas viidi läbi 

subjektiivne sisekliima hindamine 18-nes operatsioonisaalis. Uuringus osales 557 

meditsiinitöötajat. Operatsioonisaalide töötajad andsid hinnangu siseruumide temperatuuri, 

visuaalse ja akustilise mugavuse ning õhukvaliteedi kohta. Samuti tõid nad välja tööga 

seotud terviseprobleeme. Osalemine antud uuringus oli vabatahtlik ning kõikidele 

osalejatele anti numbriline kood, et tagada haiglate anonüümsus. Uuringu tulemustest 

selgus, et töötajad, kes viibisid sobiva sisekliimaga (õhutemperatuur, õhuniiskus, 

ventilatsioon, müra  ja valgustus) ruumides, esines vähem terviseprobleeme (keskmiselt 

1,8 sümptomit inimese kohta) võrreldes nende töötajatega, kes viibisid ebasobiva 

sisekliimaga operatsioonisaalides [10]. 

Õhu liikumiskiirus oleneb ventilatsioonisüsteemist, akendest,ustest. Liiga väikese 

õhuliikumise korral koguneb inimese lähedusse väljahingatud õhk ja võivad häiruda naha 

ainevahetusprotsessid. Vähesest õhuliikumisest tingitud ruumi kogunenud süsihappegaas 
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võib töötajatel tekitada peavalu ja väsimust [11]. Õhu liikumiskiirus ei tohi olla ka väga 

suur, kuna sellega kaasneb tuuletõmbuse oht. Tõmbetuulega ruumides võib töötaja 

haigestuda külmetushaigustesse,samuti võivad ägeneda viirushaigused ning luu-, lihas- ja 

liigessüsteemi hädad [12]. 

 

1.2.3. Õhuniiskus 

 

Õhuniiskust tuleb hoida aktsepteeritaval tasemel, kuna see on otseselt seotud ruumi 

hügieeni ja termilise mugavuse tingimustega. Õhuniiskuse kontroll saavutatakse kõige 

paremini ventileeritud õhuvoogu töödeldes, selle veesisaldust alandades (kuivatamine) või 

suurendades (niisutamine), kasutades selleks sobilikku varustust. Kasutades rusikareeglit 

nt. 54 l/s või traditsioonilist, ainult temperatuurile kavandatud lähenemist, viib tihti 

süsteemini, mis ei suuda rahuldada rangeid  nõudeid operatsiooniruumile. Seepärast 

mitmekülgne kütte-, ventilatsiooni- ja õhukonditsioneeri süsteemi komplekt suudab tagada 

ruumis tingimused selleks, et saavutada operatsiooniruumides optimaalset temperatuuri ja 

õhu suhtelist niiskust, sealjuures energiat raiskamata. Õhu suhtelise niiskuse kõrge tase 

soodustab bakterite kasvu ja ülekandumist, mis võivad kergesti veemolekulide peal 

muutuda õhuga edasi kanduvateks. Õhu suhtelise niiskuse kõrge tase võib põhjustada ka 

termilist ebamugavust. Ventilatsioon mõjutab sisekliimat. Olenevalt klimaatilistest 

tingimustest võib lisaventilatsioon suurendada kuivatamise koormust enam kui mõistlik 

jahutamine, põhjustades sellega kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri süsteemi 

varustusele ebaproportsionaalse nõudluse. Õhu suhtelise niiskuse madal tase (kuiv õhk) 

võib põhjustada vere hüübimist. Lisaks võib õhus olev niiskus absorbeeruda 

ventilatsioonitoru voodrisse ja ehitusmaterjalidesse, kus see võib soodustada mikroobide 

kasvu. Elektrienergia kasutusega võib madal õhuniiskuse tase põhjustada staatilise 

elektriga seotud probleeme meditsiini aparatuuril ja pindadel. Lisaks võib see isegi 

põhjustada tuleohtu, kuna keskkonnas võib olla tuleohtlikke gaase. Rahvusvaheliste 

regulatsioonide ja standardite kohaselt on siseruumides suhtelise õhuniiskuse soovitatav 

tase 30–60%. Enamus regulatsioone sätestavad, et operatsioonisaalides, kus on võimalik, et 

kasutatakse tuleohtlikke narkoosigaase ja kasutatakse tihti lenduvaid vedelikke, siis selleks 

et vältida staatilise elektri kogunemist, peaks õhuniiskust hoidma tasemel 60%. 

Niisutamine võib olla vajalik selleks, et tõsta kütteperioodil õhuniiskuse taset. Niisutamise 

puhul tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, et ventilatsioonisüsteemi kaudu ei oleks 

bakterite kandumise ohtu, kuna õhuniisutid võivad pakkuda bakterite kasvuks soodsat 
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keskkonda. Selliseid riske alandavad korralik hooldus ja puhastamise kord. Külma-vee 

õhuniisutid kütte-, ventilatsiooni- ja õhukonditsioneeri süsteemides peavad olema 

ühendatud veevõrku ja varustatud vee äravooluga. Autonoomseid konsooltüüpi 

õhuniisuteid, mis niisutamise jaoks retsirkuleerivad vett, ei tohiks kasutada, kuna vesi 

nendes süsteemides saastub kiiresti mikroorganismidega ja sellel on leitud seoseid 

Legionääride haiguse puhangutega [8]. 

Õhuniiskuse taseme tõusuga ning temperatuuri muutustega kaasneb formaldehüüdide 

emissioon ehitusmaterjalidest ning mööblist. Paljud õhkusaastavad ained on siseruumides 

kõrgema kontsentratsiooniga kui väliskeskkonnas. Nende hulka kuuluvad näiteks 

formaldehüüd, mis on patoloogiakeskustes sageli kasutatav ning  lenduvad orgaanilised 

ühendid. Arvatakse ka, et seitsmekümnendatel ehitatud hooned on seostatavad kemikaalide 

kõrge tasemega õhus [13]. 

 

1.2.4. Valgustatus 

 

Lahkamisruumides töötamine on sageli ebamugav ja emotsionaalselt stressirohke ning 

seetõttu tuleks võimaluse korral nendes ruumides tagada loomuliku valguse olemasolu. 

Kuni tänapäevani oli tavatu lahkamissaale ja nendega seotud laboreid paigutada 

ruumidesse, kus on päevavalgus. Selline ruumide paigutus oli põhjendatud sellega, et 

nendes ruumides tehtav töö on väga privaatsust ja turvalisust nõudev töö. Tegelikult on 

võimalik antud töökeskkonnas kasutada loomulikku valgust ning seejuures tagada endiselt 

privaatsust. Juhul kui disainida ruumid nii, et nendes oleks loomulikku valgust, tagab see 

töötajate püsivuse, parema tööviljakuse ja organisatsiooni üldise edu, kuna loomulik valgus 

aitab tõsta meeleolu ja suurendada (töö) võimekust. Uuringutest on selgunud, et loomulik 

valgus aitab suurendada töötajate töö tootlikkust. Lisaks toetab päevavalgus loomuliku 

ööpäevase rütmi säilimist [14]. Loomulik valgustus on inimesele vastuvõetavam, kuna see 

stimuleerib organismi elutegevust. Pikka aega pimedates ruumides viibides või 

öövahetuses olevatel töötajatel võib häiruda organismi bioloogiline tasakaal, kuna puudub 

ultraviolettkiirgus. Selline olukord võib tekitada nn bioloogilise pimeduse [15]. 

 

1.2.5. Kiirgus 

Lahkamisruumis töötaval personalil on oht kokku puutuda radioaktiivsete materjalidega, 

mis tulenevad surnukehalt seoses patsiendile teostatud ravi- või diagnostiliste 
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protseduuridega. Kiirguse ulatus sõltub patsiendile antud kiirguse tüübist ja kogusest, 

kasutatavast radionukleotiidist, kokkupuute kestvusest ja lahkamisarsti 

isikukaitsevahendite kulumisastmest. Kummikindad vähendavad küll väga palju B-

kiirgust, kuid mitte isotoopidest tulevat deltakiirgust [16]. 

 

1.2.6. Süsinikdioksiid 

Süsinikdioksiid (CO2) ehk süsihappegaas on tavatingimustes värvitu ja lõhnatu gaas, mis 

on lihtne lämmataja asendades sissehingamisel hapnikku. Mida suurem on sissehingatava 

CO2 kontsentratsioon, seda rohkem vahendatakse alveoolide kaudu vereringlusesse 

hapniku asemel süsinikdioksiidi [17]. 

Süsinikdioksiidi satub ruumidesse peamiselt inimese ainevahetuse kõrvalsaadusena, kui 

kasutatakse ära õhus leiduv hapnik ja produtseeritakse süsihappegaasi. Süsinikdioksiidi 

kõrge sisaldus on Eesti Terviseameti väitel suureks õhukvaliteedi probleemiks tööruumides 

[34]. Välisõhu süsinikdioksiidi kontsentratsioon jääb tavaliselt 350–400 ppm vahele ning 

siseõhu süsinikdioksiidi kontsentratsiooni kuni 1000 ppm, mida kasutatakse „adekvaatse“ 

ja „mitteadekvaatse“ ventilatsiooni iseloomustamiseks [4]. 

 

1.2.7. Nakkusallikad 

 

Tervishoiuasutuses tegelevas ettevõttes tuleb arvestada ohuga, et inimene võib olla 

nakatunud ning võetud proov võib sisaldada bioloogilisi ohutegureid [18]. Töötajate 

nakatumise vältimiseks peab tööandja kasutusele võtma vajalikud puhastus- ja 

desinfitseerimisprotseduurid, ette nägema saastunud materjalide ohutu käitlemise kuni 

nende hävitamiseni ning määrama korra, kuidas ohutult võtta, uurida ja käidelda inimestelt 

võetud proove [19]. Isolatsiooniruumides, kus viibivad 3. või 4. ohurühma bioloogiliste 

ohuteguritega nakatunud või nakkuskahtlusega patsiendid, tuleb rakendada eriabinõusid 

[18]. 

Personalil, sealhulgas kohtuarstidel ja patoloogidel, kes lahanguid teostavad, on oht kokku 

puutuda erinevate haigustekitajatega. Euroopa ja Prantsuse seadusandlus 

kohtumeditsiinilise lahangu praktika kohta on viimase kümne aasta jooksul oluliselt edasi 

arenenud, näidates tervisepoliitikaalastele seadusandjatele strateegiaid kohtuekspertiisiga 

kaasnevate riskide kontrollimise parandamiseks. 2008. aastal viidi Lyonis (Prantsusmaal) 

kohtumeditsiini osakonnas läbi uuring kahes lahkamissaalis, et hinnata ruumide 
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mikrobioloogilist saastatust.  Saalis, mille suurus oli 62 m
2
, oli kolm lahkamislauda, mida 

kasutati värskete surnukehade lahkamiseks. Külgnevas toas, mille suurus oli 16,5 m
2
, oli 

üks lahkamislaud, mis oli mõeldud lagunevate surnukehade uurimiseks. Mõlemad ruumid 

olid varustatud õhukonditsioneeriga.  Ventilatsioonid töötasid mõlemas saalis võimsusel 12 

õhuvahetust tunnis. Sissetulev ja väljaminev õhk filtreeriti õhufiltritega G4 ja peenfiltritega 

F9. Pindadelt (n=600), õhust (n=48) ja veest (n=42) võeti seitsesada viiskümmend 

mikrobioloogilist proovi. Enne lahkamist ja selle käigus võrreldi keskmist bakterite arvu 

õhust ja veest võetud proovides, kasutades selleks Wilcoxoni testi. Bakteriaalne 

identifitseerimine tugines fenotüübilistel meetoditel. Enne lahkamist oli bakterite arv õhus 

madal, see kasvas märkimisväärselt lahkamise ajal. Vaatamata puhastamisele leiti kõikjalt 

pindadelt inimese väljaheite floorat, mis viitas ebapiisavale desinfitseerimisele. 

Lahkamisaali keskkond võib olla saastunud ka teiste haigustekitajatega, mis surnukehalt 

tulevad. Teadlane Babb et al. on toonud välja, et õhust ja pindadelt võetud 

bakterioloogilised proovid võivad näidata keskkonna olulist rolli nakkuse levikul. Kuigi 

selline keskkonnasaaste kujutab hügieenilised ettevaatusabinõud tarvitusele võtnud 

töötajatele nakkuse levimisel väikest ohtu, rõhutati siiski asjaolu, et mõned lahkamissaali 

keskkonnas leiduvad ja surnukehalt tulevad mikroorganismid, kaasaarvatud 

grammnegatiivsed bakterid, võivad jääda alles ka pärast ruumi puhastamist ja 

desinfitseerimist [20]. 

Lahkamisega otseselt või kaudselt seotud isikutel on kokkupuute oht vere kaudu levivate 

viirustega. Ülemaailmses mastaabis on lahkamiste arv võrreldes eelmiste aastakümnetega 

oluliselt vähenenud – umbes 50%-lt kõikidest haigla surmajuhtumitest 1950. aastal alla 

10%-le 1995. aastal.  Üheks peamiseks vähenemise põhjuseks on suurenenud risk puutuda 

kokku ohtlike patogeenidega töökeskkonnas. Mitmed uuringud on kinnitanud, et elu 

lõppemine vabastab teatud patogeensed bakterid, mis võivad osutuda nendega tegelevatele 

töötajatele ohtlikuks, kui need tähelepanuta jätta. Enamgi veel, pärast surma ei takista 

retikuloendoteliaalsüsteem ega ka hematoentsefaalbarjäär mikroorganismide trans-

lokatsiooni ning patogeenid levivad surnukehas piiramatult. Üsna tihti on lahkamisele 

viidavate surnukehade taustandmed teadmata, mistõttu on teadmata ka nakkusohud.  

Surmavate infektsioonide levimus isikutes, nagu näiteks narkomaanides, kes surevad 

tõenäoliselt vägivaldset ja ootamatut surma ning kelle teabe kättesaadavust piirab 

sotsiaalne ja eetiline survestatus, moodustavad kombineeritult märkimisväärse riski 

lahkamisruumitöötajale. Dublinis läbiviidud uuring kinnitas, et immuunpuudulikkuse 



 
 

16 
 

viirus (HIV) ja C-hepatiidi viiruse levik süstivate narkomaanide hulgas on vastavalt 1,2 ja 

61,8%.  Vastavalt aruandele põhjustavad saastunud süstlad hinnanguliselt 21 miljonit B-

hepatiidi viiruse (HBV) nakkust, 2 miljonit HCV nakkust ja 260,000 HIV nakkust 

vastavalt 32, 40 ja 5%. Lähtuvalt teisest uuringust esines HIV, HBV, HCV seropositiivset 

algtaset ja tsütomegaloviiruse (CMV) nakkust vastavalt 0%, 21,7, 1,4 ja 43,4% [21]. 

Lisaks sellele töötavad patoloogid erinevas lagunemisfaasis olevate surnukehadega, kus 

osutub tihti vajalikuks koe detailne lahkamine, et teha kindlaks surma põhjus või identiteet. 

Vaatamata inimsäilmete lagunemisfaasile on kokkupuute risk potentsiaalsete 

patogeenidega kudede või kehavedelike kaudu alati olemas ja sõltumata nakkustõrjest või 

B-hepatiidi viiruse vaktsiini olemasolust, lasub töötajatel risk saada vere kaudu levivaid 

viirusnakkusi. Lahkamissaalis esinevad üldised tööohud hõlmavad peamiselt nakkusi, 

toksilisust ja kiirgust [21]. 

 

1.2.8. Formaldehüüd 

 

Formaldehüüd on kõige levinum mürkaine, mis võib lahkamisruumi töötajaid mõjutada. 

See on väga kergesti lenduv ning põhjustab silmade, limaskesta ja naha ärritust. Vastavalt 

töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele on selle kemikaaliga kokkupuutel ohutuks piiriks 0,75 

miljondikku 8 tunni vältel ja 2 miljondikku 15 minuti vältel. Formaldehüüdi lõhnatase jääb 

vahemikku 0,1—1 miljondikku. Seetõttu tähendab üldjuhul võime selle aine lõhna tunda 

ühtlasi kokkupuudet kontsentratsiooniga, mis ületab töökeskkonna standardeid.  Pikaajalist 

kokkupuudet ainega on seostatud ka suurenenud riskiga vähkkasvajate, eelkõige 

kopsuvähi, tekkeks [21]. 

Pahaloomulised kasvajad olid Šveitsi patoloogide seas väga haruldased. Ühestki 

ajukasvajast või vereloome- ja lümfisüsteemi pahaloomulisest kasvajast, millest usuti 

varasemalt, et need on patoloogidega seotud kasvajad, ei teatatud, kuigi need tulemused 

väidavad formaldehüüdi tugevale kantserogeensele toimele vastupidist, tuleb ettevaatust 

võimalike eksimuste tõttu siiski silmas pidada. Formaliini talumatusest teatas 25% 

patoloogidest, kuid konkreetseid allergiaid formaliini või lateksi vastu esines harva [3]. 

Kas täielik formaldehüüdist loobumine patoloogias on mõistlik ja teostatav, oleneb 

täiendavatest tõenditest formaldehüüdi kahjuliku mõju kohta, alternatiivsete ainete 

ohutusest ja otstarbekusest ning rohkem molekulaarpõhiste uuringute nõuetest tulevikus 

[7].   
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1.2.9. Tsüaniid 

 

Patoloogid, lahanguabilised ja teised isikud võivad kokku puutuda ka tsüaniidiga, kui 

lahatav isik on sellesse surnud. Risk on maksimaalne siis, kui magu on lahkamise ajal 

avatud, kuna happelises keskkonnas muutuvad tsüaniidisoolad kergesti lendlevaks 

tsüaangaasiks. Sarnane risk esineb ka alumiinium–tsinkfosfiidi allaneelamisest põhjustatud 

surmade puhul, kui surmav fosfiingaas (vesinikfosfiid) makku eraldub. Fosfiin põhjustab 

toksilisi sümptomeid umbes 2 miljondiku kontsentratsiooni juures. Organofosfaadi (nt 

malatiooni ja paratiooni) aurud võivad mao avamisel põhjustada sissehingamisel 

toksilisust. Teatud närvigaasi ained on organofosfaadi ühendid (Tabun, Sarin). Need 

võivad tungida läbi tihkete kummikinnaste ja põllede ning imenduda naha sisse.  Seetõttu 

tuleb surnukehi, kes selliste ainetega saastunud on, esmalt põhjalikult pesta vee või 5% 

hüpokloriitlahusega [21].   

 

1.2.10.  Tööasendid –ja liigutused 

 

Ergonoomilise optimeerimise võimalikkuse väljatoomiseks viidi 27–30. aprillil 2004. 

aastal Berliinis Saksamaa Kirurgide Seltsi 121. kongressil läbi kirurgide seas üleriigiline 

uuring töötingimuste kohta operatsioonisaalis. Kongressil osalejad täitsid kas küsimustiku 

või osalesid üks-ühele intervjuudes. Uuringust selgus, et enamik küsitletud kirurgidest 

seisis opereerimise ajal püsti (97%). Tavapärast tööasendit pidas ebamugavaks või 

valulikuks 84% kirurgidest. Valu esines eelkõige seljas (85%), pea- ja kaelapiirkonnas 

(60%) ning õlgades ja käevarte ülaosas (39%). Umbes üks kolmandik kirurgidest 

kasutavad valuvaigisteid või käivad füsioteraapias. Küsitletud kirurgide seas oldi 

opereerimise ajal tuntava ebamugavuse põhjustest teadlik vaid osaliselt. 38% mainis, et 

kehva asendi põhjuseks on kaastöötajate segamine. Samas mainiti sageli ka tehnikast 

tulenevaid probleeme: jalglülitid nõuavad ühel jalal seismist (39%), operatsioonilaudade 

külge ühendatud seadmed häirivad optimaalset asendit laua taga (36%), opereeritava ala 

ebapiisav valgustus (32%), raskesti hoitavad instrumendid ebasobilike käepidemete tõttu 

(27%), operatsioonilauad on liiga kõrged või liiga laiad, mis sunnivad kirurgi töötama 

tõstetud kätega (15%) ja jalavaevused (22%). 43% küsitletud kirurgidest tunnistas, et 

tööasend on viinud potentsiaalselt ohtlike olukordadeni kõikide isikute jaoks 

operatsioonisaalis [16].   
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2. UURIMISTÖÖ EESMÄRK, ÜLESANDED, AKTUAALSUS JA UUDSUS 

 

2.1.Uurimistöö eesmärk ja ülesanded 

 

Patoloogide tervist ohustavad erinevad tegurid: füüsikalised, bioloogilised, füsioloogilised 

ja psühholoogilised [3]. Eestis ja mujal maailmas on uuritud patoloogide töös esinevaid 

ohutegureid peamiselt laboriruumides. Vähem on tähelepanu pööratud lahkamissaalidele 

ning selle sisekliimale. Sellest tulenevalt oli uurimistöö eesmärgiks välja selgitada 

patoloogiakeskuses, sealhulgas lahkamissaalis esinevad ohutegurid, neid hinnata ning 

määrata töökeskkonna ergonoomilisuse tase. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on 

lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Probleemi olemuse käsitlus; 

2. Uurimistöö metoodika koostamine; 

3. Ankeetküsitluse ja sisekliima mõõtmiste läbiviimine; 

4. Riskianalüüsi koostamine; 

5. Andmetöötluse tegemine; 

6. Hinnangu andmine töökeskkonna ergonoomilisusele; 

7. Kokkuvõtte tegemine.  

 

2.2. Uurimistöö aktuaalsus ja uudsus 

 

Töökeskkonna tingimuste hindamine on aktuaalne, kuna patoloogiakeskuse töötajad 

viibivad suurema osa oma päevast tööl, siseruumides. Vältimaks tervisekahjustusi, on 

oluline hinnata töökeskkonda, et muuta see töötajatele võimalikult ergonoomiliseks. 

Ainuüksi ergonoomilised töövahendid ei taga töötajatele ohutut töökeskkonda [22]. 

Oluline roll on ka töökeskkonna sisekliimal. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada 

inimeste (töötajate) arvu ruumis, töötajate töö (vaimset ja füüsilist koormust) iseloomu, 

tööruumi suurust ja kasutatava tehnika spetsiifikat [5]. Ükski sisekeskkonna normeeritud 

parameetri kõrvalekalle ei põhjusta tervisehäiret momentaalselt, vaid on aastate jooksul 

eksponeeritud riskitegurite koosmõju tulemuseks [4].  

Uurimisöö uudsuseks on autori poolt kohandatud ja parendatud ankeetküsimustik 

patoloogiakeskuse töökeskkonna ja terviseriskide hindamiseks, sisekliima lahkamissaalis, 

Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuse riskihinnang ja hindamismeetod 

ergonoomilisuse taseme ja selle hinnangu määramiseks.  
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

3.1. Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskus 

 

Ida-Tallinna Keskhaigla ravivaldkonnad on jaotatud 7 iseseisvasse kliinikusse – sisekliinik, 

naistekliinik, taastusravikliinik, silmakliinik, kirurgiakliinik, hooldusravikliinik ja 

diagnostikakliinik. Kliinikud jagunevad omakorda keskusteks. Diagnostikakliiniku 

koosseisu kuulub kesklabor, radioloogiakeskus, nukleaarmeditsiini keskus ja 

patoloogiakeskus. Uurimistöö toimumiskohaks oli patoloogiakeskus.  

Töötingimused patoloogiakeskuses on erinevad, olenevalt sellest, missugune on töötaja 

amet.  

Patoloogiakeskuses teostatakse histoloogilisi ja tsütoloogilisi uuringuid nii elupuhusest kui 

lahangumaterjalist. Rakendatakse immunohisto- ja immunotsütokeemilisi 

uurimismeetodeid ja in situ hübriidisatsiooni. 

Histoloogia tegeleb haiguste elupuhuse uurimisega nii raku- kui koetasandil. 

Histoloogiliste uuringute korral uuritakse eelnevalt fikseeritud koetükke, mis peale 

veetustamist, parafiini sisestamist, mikrotoomil lõikamist ning õhukeste koelõikude 

asetamist alusklaasile, värvitakse erinevate värvimismeetoditega. Bioanalüütiku 

tööülesandeks on valmistada kvaliteetselt ja professionaalselt preparaate patoloogile 

kudedes toimunud muutuste diagnoosimiseks. 

Tsütoloogilise uuringumaterjali abil diagnoositakse patoloogilisi muutusi rakkudes, 

põletikutekitajaid ning vähi- ja vähieelseid seisundeid. Bioanalüütik valmistab 

uuringumaterjalist preparaadid, mille tulemuseks on korrektne uuringuvastus patoloogilt. 

Günekotsütoloogilised uuringud e. PAP-testid moodustavad suure osa tsütoloogialabori 

töömahust. Günekotsütoloogilise uuringumaterjali abil diagnoositakse rakumuutusi 

emakakaelal, mis võivad viia emakakaelavähi tekkeni ning on võimalik diagnoosida 

põletikku ja põletikutekitajaid. Vastava väljaõppe saanud bioanalüütikud hindavad 

preparaate ning markeerivad rakumuutustega preparaadid, püstitavad esialgse diagnoosi ja 

suunavad preparaadid edasi patoloogile lõpliku hinnangu andmiseks. Normleiu korral 

vormistab bioanalüütik iseseisvalt uuringuvastuse. 

Patoloogiakeskus on ehitatud 1996. aastal. Hoone koosneb kolmest korrusest. 

Patoloogiakeskuse juurde kuulub ka leinaruum ja morg. 
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3.2. Riskianalüüsmeetod 

 

Riskianalüüsi eesmärgiks oli välja selgitada patoloogiakeskuses esinevad ohutegurid ja 

nende võimalik mõju töötajate tervisele. Riskianalüüsi koostamisel on kasutatud 

01.11.2012, 05.03.2013 ja 02.04.2014 fotohinnangmeetodi, töökeskkonna vaatlusprotokolli 

(lisa B) ja sisekliima mõõtmistulemusi. Samuti on kasutatud 2014.a aprillis läbiviidud 

ankeetküsitluse tulemusi. Vaatlusviisi ja fotoahinnangmeetodi abil oli võimalik kirjeldada 

hoonet ja selle asukohta, töökeskkonda, töö iseloomu ning ära kaardistada silmaga 

nähtavad ohud.  

Töökeskkonna riskide hindamiseks on kasutatud Suurbritannia töötervishoiu ja tööohutuse 

juhtimise standardile vastavat tõenäosuse maatriksit BS 8800, mille järgi hinnatakse 

riskide esinemise tõenäosust ja tagajärgede tõsidust. Selle kohaselt jagatakse riskid 

tasemetesse I...V. Riski suurus võrdub tõenäosus korrutatuna tagajärjega [23]. 

 

Tabel 3.1. Riski hindamise maatriks BS 8800 [23] 

Esinemistõenäosus 
Tagajärjed 

Vähene Ohtlik (kahjulik) Väga ohtlik 

Ebatõenäoline (ehk 

võimatu) 

Olematu risk 

(tühine) I 

Vähene risk (talutav) 

II 

Lubatav risk 

(ohustav) III 

Vähetõenäoline 

(ehk võimalik) 

Vähene risk 

(talutav) II 

Lubatav risk 

(ohustav) III 

Lubatav koos 

kontrollimisega 

(kahjustav) IV 

Tõenäoline 
Lubatav risk 

(ohustav) III 

Lubatav koos 

kontrollimisega 

(kahjustav) IV 

Lubamatu risk 

(eluohtlik) V 

 

Tabelis 3.1 esitatud tagajärgede tõsidust selgitatakse lahti järgnevalt [23]: 

1) vähene – mööduv haigus või vigastus, mis ei põhjusta püsivat kahju; 

2) ohtlik (kahjulik) – põhjustab suuremat või püsivat tervisekahjustust; 

3) väga ohtlik – tagajärg põhjustab püsivaid ja pöördumatuid kahjustusi. 

 

Esinemistõenäosus selgitatakse järgnevalt: 

1) ebatõenäoline – juhtum esineb harva ja sellel puudub seaduspärasus; 

2) vähetõenäoline – juhtum esineb korduvalt, kuid ebareeglipäraselt; 

3) tõenäoline – juhtum esineb pidevalt ja reeglipäraselt. 
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Riski suuruse määramine ja ettevaatusabinõud: 

1) olematu risk (I tase) – oht tervisele ebatõenäoline ning meetmeid rakendada ei tule; 

2) vähene risk (II tase) – ei eelda ettevaatusabinõude kasutuselevõttu, küll aga riskide 

kontrollimist; 

3) lubatav risk (III tase) – risk tervisekahjustuseks on vastuvõetavalt madalal tasemel, 

kuid abinõude rakendamine tuleb läbi viia 3...5 kuu jooksul; 

4) lubatav koos kontrollimisega (IV tase) – vajalik riski suuruse üksikasjalik hindamine 

ning võimalikult kiire ettevaatusabinõude rakendamine riski vähendamiseks; 

5) lubamatu risk (V tase) – töötamine on keelatud kuni riski kõrvaldamiseni. 

 

3.3. Ankeetmeetod 

 

Ankeetküsimustik (lisa A) jaotati patoloogiakeskuse töötajatele täitmiseks 11.04.2014. 

Ankeedi koostamisel on kasutatud Örebro Ülikoolis 1980-ndatel aastatel välja töötatud 

küsimustiku (MM-040 NA for workplaces) ja Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi 

küsimustikku [24, 25, 26]. Lähtuvalt Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuses 

01.11.2012 ja 05.03.2013 läbiviidud töökeskkonna vaatlusest, on uuringuküsimusi 

kohandatud vastavalt töökeskkonnale. Ankeet koosnes seitsmest põhijaotisest: 

üldküsimused, töötingimuste üldiseloomustus, keemilised ohutegurid, füüsikalised 

ohutegurid, bioloogilised ohutegurid, füsioloogilised ohutegurid ja töö mõju tervisele. 

Põhijaotised on omakorda jaotatud alajaotisteks. Küsimustik sisaldas nii kinniseid kui ka 

avatud küsimusi. Kinnistele küsimustele vastamisel oli uuritaval võimalik valida etteantud 

vastusevariantide vahel. Avatud küsimustele pidid uuritavad vastuse ise sõnastama. 

Ankeetküsimustik on esitatud lisas A. 

 

3.4. Mõõtmismeetod 

 

Lahkamissaali sisekliimat on määratud kahe tööpäeva (02.04.2014 – 03.04.2014) jooksul 

enne lahkamise algust, lahkamise ajal ja pärast lahkamist. Mõõdetavateks 

sisekliimaparameetriteks olid õhu temperatuur k, õhu suhteline niiskus Wk, kastepunkt 

p, õhu liikumiskiirus v, hapnikusisaldus O2, süsikdioksiidi CO2 kontsentratsioonja 

valgustustihedus E (lx). Sisekliima parameetrite mõõtmiseks on kasutatud mõõteseadet. 

Datalogger Almemo 2690 koos termohügromeetriga FH A646-1 (mõõteviga ±2% 

lõppväärtusest), termoanemomeetriga FH a645 TH2 (mõõteviga ±3% lõppväärtusest), 
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hapnikuanduriga ZA 900-AK2K (mõõteviga ±1% lõppväärtusest), 

süsinikdioksiidianduriga FYA 6000-C02 (mõõteviga ±1% lõppväärtusest). Valgustiheduse 

E (lx) mõõtmiseks on kasutatud valgustustiheduse mõõturit Digital Light Meter YF-170 

(mõõteviga ±3%). Ventilatsiooniava ja tööpindade kõrguste mõõtmiseks on kasutatud 

laserkaugusmõõturit Makita LD060P. Usaldusväärsete (α = 0,90) tulemuste saamiseks on 

lähtutud mõõteseadmete mõõteveast ε = 0,5σ, kus σ on ruutkeskmine hälve. Statistiliselt 

usaldusväärsete tulemuste saamiseks on valitud 6 mõõtmiskohta (joonis 3.1) [27]. Igat 

parameetrit on mõõdetud vähemalt 18 korda. 

 

 

Joonis 3.1. Lahkamissaali skeem: 1...6 − sisekliimaparameetrite mõõtmiskohad kõrgusel 

1,5m. Skeemil on esitatud lahkamislaudade asukohad 

 

Kõikide mõõtmiste ajal asus mõõtur koos anduritega (joonis 3.2) kärustatiivil 1,5 m 

kõrgusel põrandapinnast. 
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Joonis 3.2. Mõõtur koos anduritega kärustatiivil 

 

Mõõtmiskõrgus on valitud põhjusel, et töö tegemine toimub seistes [28]. 

Ventilatsiooniseadme jõudlus on arvutatud valemiga: 

 

kus L on ventilatsiooniseadme jõudlus m
3
/h; 

v − õhu keskmine liikumiskiirus ventilatsiooniava  ristlõikes m/s; 

   F − ventilatsiooniava pindala m
2
; 

t – aeg (1h=3600s). 

 

Patoloogiakeskuse tööruumides on sisekliimat määratud kahel tööpäeval (01.11.2012 ja 

05.03.2013). Mõõdetavateks sisekliimaparameetriteks olid valgustustihedus Elx, 

õhutemperatuur k ja õhu suhteline niiskus Wk. Mõõtmised on teostatud 12 ruumis 

(RK0106, RK0240, RK0241, RK0242, RK0243, RK0244, RK0245, RK0248, RK0249, 

RK0263, RK0264 ja RK0265). Antud ruumid on valitud seetõttu, et töötajad viibivad seal 

üle 50% oma tööajast. Statistiliselt usaldusväärsete tulemuste saamiseks on igas ruumis 

valitud 4 mõõtmiskohta. Usaldusväärsete (α = 0,90) tulemuste saamiseks on lähtutud 

mõõteseadmete mõõteveast ε = 0,5σ, kus σ on ruutkeskmine hälve [27]. Igat parameetrit on 
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mõõdetud vähemalt 18 korda. Valgustustiheduse Elx mõõtmiseks on kasutatud mõõteseadet 

TES 1335 (mõõtepiirkond 0…400 000 lx, mõõteviga ±3%) ning õhutemperatuuri k ja õhu 

suhtelise õhuniiskuse Wk mõõtmiseks on kasutatud mõõteseadet  FLUKE 971 

(mõõtepiirkond temperatuuril -20–60 °C, mõõteviga temperatuuril ±0,5 °C; mõõtepiirkond 

suhtelisel õhuniiskusel 5–95% ja mõõteviga ±2,5%). Mõõtmiste ajal asusid mõõteseadmed 

töölaudadel (ca 1,5 m kõrgusel). Mõõtekõrgus valiti seetõttu, et kõikides kabinettides 

toimub töö istudes [28]. 

Mõõtmistulemused on registreeritud põhiliselt sidustöötlusmeetodil. Statistiliste andmete 

töötlemiseks on kasutatud arvutiprogrammi Microsoft Office Excel 2010.  

 

3.5. Hinnangmeetod 

 

Ergonoomilisuse hinnang on antud visuaalse vaatluse, riskianalüüsi, ankeetküsimustiku 

ning sisekliima tulemuste alusel. Hinnangu andmiseks on analüüsitud töökeskkonna 

vaatlusprotokolli, ankeetküsimustikku, töökeskkonna riskianalüüsi ja töökeskkonna 

sisekliimat, mille alusel on leitud 13-s tööruumis kriteeriumide − ruumi sobivuse, 

töövahendite ja seadmete, olemasolevate töövahendite sobivuse, töövahendite paigutuse, 

tööruumi mikrokliima, tööruumi parakliima alusel hinnang punktides. 

Tööruumi sobivuse juures on hinnatud ruumi suurust, liikumisteid, siseviimistlust, 

materjali konstruktsiooni, loomuliku ja kunstliku valgustatuse olemasolu, kütte- ja 

ventilatsioonisüsteemi olemasolu ja vastavust nõuetele. 

Töövahendite ja seadmete puhul on hinnatud vajalike töövahendite olemasolu ja nende 

seisukorda. 

Olemasolevate töövahendite puhul on hinnatud nende sobivust: töölaudade, töötoolide, 

mikroskoopide jm aparatuuri kõrguse, kauguse ja kalde reguleerimise võimalusi. 

Töövahendite ja seadmete sobivust töötajale, arvestades töötajate antropomeetrilisi 

eripärasid.  

Töövahendite paigutuse taseme määramisel on hinnatud töölaudade ja seadmete paigutust 

valgusallikate ning liikumisteede suhtes, peamiste töövahendite asetust töölaual, 

töövahendite kättesaadavust ruumis. 

Tööruumi mikrokliima hindamisel on aluseks võetud mõõtmistulemused ning tööruumi 

vaatlustulemused. Hinnati õhutemperatuuri reguleerimise võimalusi: termoreguleer-
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ventiilide olemasolu, ventilatsiooni ja või konditsioneeri olemasolu ning reguleerimise 

võimalusi, õhustamise võimalusi, akende suurust ja tüüpi. 

Parakliima hindamisel on aluseks võetud mõõtmis- ning vaatlustulemused. Hinnati 

valgustite arvu, tüüpi, võimsust, valgusvärvustemperatuuri, akende suurust, valguse 

räigust, valguse peegeldusi ja varje. 

Töökeskkonna vaatlusprotokollist, ankeetküsimustikust, töökeskkonna riskianalüüsist ja 

sisekliimaandmetest valitud kriteeriumide (6 kriteeriumit) osas saadud hinnangutest 

protsentides on määratud tabeli 3.2 alusel aritmeetilised keskmised hinnangud punktides, 

kus igale punktile vastab 10% (1 punkt vastab 10%, 10 punkti vastab 100%) ja vastavalt 

protsendile määrati hinnang 1−10. 

 

Tabel 3.2. Hindamisskaala punktides ning selle teisendus protsentidesse 

Hinnang punktides Protsent ülesande täidetavast mahust % 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 80 

9 90 

10 100 

 

Keskmised hinnangud punktides on aluseks tabelis 3.3 esitatud selgitustele. 

Keskmised hinnangud punktides on analoogselt aluseks tabelis 3.4 esitatud ergonoomilisuse 

taseme määramiseks. Ja määratud ergonoomilisuse tasemele vastavad töökeskkonna 

ergonoomilisuse hinnang on määratud tabeli 3.5 alusel. 

 

Tabel 3.3. Selgitused hindamisskaala väärtustele 

Hinnang punktides Selgitus 

1−2 punkti Töökeskkond ei vasta ergonoomikale, vajab täies mahus parendusi 

3−4 punkti Töökeskkond vastab osaliselt ergonoomikale, kuid suurem osa 

vajab parendusi 

5−6 punkti Töökeskkond vastab ergonoomikale, kuid vajab kuni pooles 

mahus parendusi 

7−8 punkti Töökeskkond on üldiselt ergonoomiline, kuid vajab üksikuid 

parendusi 

9−10 punkti Töökeskkonna ergonoomilisus on suurepärane 
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Aritmeetiline keskmine on juhusliku suuruse (parameetri) empiiriline väärtus, mis 

arvutatakse järgmise valemiga: 

 

 

− parameetri aritmeetiline keskmine; 

n  – andmete arv; 

xi  – parameetri i- ndas väärtus. 

 

Tabel 3.4. Ergonoomilisuse tase vastavalt hindamisskaalale 

Hinnang punktides Ergonoomilisuse tase 

1−2  I 

3−4  II 

5−6  III 

7−8  IV 

9−10  V 

 

Tabel 3.5. Selgitused ergonoomilisuse tasemele 

Tase Hinnang 

I Mitterahuldav 

II Kasin 

III Rahuldav 

IV Hea 

V Suurepärane 

 

Koostatud hinnangmeetod on põhimõtteliselt rakendatav kõikide ettevõtete töökeskkonna 

ergonoomilisuse taseme määramiseks ja hindamiseks. 

,x
n

x
n

i
i




1

1
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4. TÖÖKESKKOND LAHKAMISSAALIS 

 

4.1.Nõuded lahkamissaalile 

 

Eesti Vabariigis reguleerib töökeskkonda „Töötervishoiu ja tööohutuse“ seadus, mis on 

vastu võetud 16.06.1999 ning jõustunud 26.07.1999. Vastavalt „Töötervishoiu ja 

tööohutuse“ seaduse järgi esinevad töökeskkonnas füüsikalised, keemilised, bioloogilised, 

füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid, mis ei tohi ohustada töötajate tervist [19]. 

Lahkamissaalis peab olema kätepesemise võimalus ja vahetus läheduses riietusruum. 

Ventilatsioon peab olema reguleeritav (vähemalt 10 õhuvahetust tunnis). Riietusruum peab 

olema eraldatud lahkamise ruumist näiteks lükandseinaga ja sinna ei tohi siseneda 

jalanõudega või spetsiaalsete meditsiiniasutuses kasutatavate ühekordsete kilesussidega, 

mis olid kasutusel lahkamise ajal. Jalanõud tuleb paigutada põrandale või riiulisse, mis 

asuvad saastunud poolel ning ühekordsed kilesussid tuleb visata selleks ettenähtud 

prügikasti. Tööpiirkond peab olema loodud viisil, mis aitab ohutusele kaasa nii palju kui 

võimalik . Kui ruum ei võimalda tervet lahkamissaali saastunud alana määrata, peab olema 

selgelt eraldatud „saastunud“ ja „mittesaastunud“ alad. „Saastunud ala“ on ala, mis asub 

lahkamislauast ja/või –seadmetest kolme meetri raadiuses. Kahe ala vahel tuleks kõndida 

nii vähe kui võimalik. Saastunud materjalid (instrumendid jms) peavad jääma  saastunud 

alale. Kaitseriided, kindad ja teised kaitsevahendid tuleb ära võtta saastunud alal kohe kui 

töö on lõpetatud [29]. 

Lahkamissaali põrandad peavad olema väga vastupidavad, libisemiskindlad ja liitmike 

juurest veidi tõstetud.  Põrand peab juhtima vedelikke äravoolu suunas. Põranda ning uste 

ja seinte vahelised liitmikud peaksid olema veekindlalt tihendatud [29]. 

Töötamise ajal on oluline saavutada ergonoomiline tööasend. Ergonoomilist tööasendit on 

võimalik tagada ergonoomiliselt disainitud reguleeritavate laudade abil [22]. Igal laual 

peaks olema kuuma ja sooja vee varustus ning umbes 75 mm läbimõõduga äravooluava, 

mis on varustatud sobiva, kergesti ligipääsetava sifooni ja äravoolutoruga. Need on 

fikseeritud põranda külge, mis asuvad äravoolutoru kohal ning mis on varustatud madala 

survega veega [29]. 

Instrumendid, seadmed, lauad ja muud vahendid peavad olema kergesti puhastatavad ja 

peavad vastu pidama steriliseerimisele ja desinfitseerimisele. Seadmed ja vahendid peavad 
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asetsema nii, et fikseerimata bioloogilise materjali liigutamisel ühest kohast teise oleks 

vahemaa võimalikult lühike. Organite loputamise vann peab asetsema lahkamislaua 

jalgadepoolses otsas (joonis 4.1) [29]. 

 

Joonis 4.1. Valamu asukoht lahkamislaual [30] 

 

Loputusvanni puhastamisel tuleb vältida pritsimist nii palju kui võimalik. Kraanid peavad 

asetsema vanni kohal ja nendes ei tohi olla tugeva survega voolu. Kraane ei tohi käega 

puutuda, seega peavad need olema reguleeritavad jala, põlve või küünarnukiga.  

Häälega juhitavad salvestusseadmed (registreerimisseadmed) on rohkem eelistatud kui 

patoloog/assistent pliiatsi ja paberiga. Eelistatud sidesüsteemiks on häälega juhitav 

intercom süsteem [31].  

 

4.2.Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuse lahkamissaali töökeskkond 

 

Patoloogiakeskuse lahkamissaal asub hoone esimesel korrusel. Lahkamissaali pindala on 

59,6 m
2
, külmruumi pindala 69,3 m

2
, riietusruumi pindala 22,6 m

2
 ja duširuumi pindala 5,9 

m
2
.  

Lahkamisi viiakse läbi esmaspäevast reedeni. Sõltuvalt surmajuhtudest, toimub nädalas 

2−8 lahangut. Ühe lahangu kestus on ligikaudu 90 minutit, mis hõlmab laiba transportimist 

külmruumist lahkamisaali, laiba kehaõõne avamist, siseelundite eemaldamist, et neid 

lähemalt uurida prepareerimislaual ja vajalikeks lisauuringuteks koelist materjali koguda, 

välist laiba hindamist ja ruumi puhastamist ning desinfitseerimist.   

Personalil, kes siseneb lahkamissaali, on kohustus kanda isikukaitsevahendeid. Vajalikud 

isikukaitsevahendid on paigutatud riietusruumi. Isikukaitsevahenditest on kasutusel 

puudrita lateks- ja nitriilkindad, kaitseekraaniga maskid, ühekordsed kilepõlled, kitlid, 

kätised ja jalatsikaitsed. 
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Lahkamissaalil on kaks ust, aknad puuduvad. Ruumi kõrgus on 3300 mm ja uste kõrgus on 

2100 mm. Külmruumi ja lahkamissaali vahelise ukse laius on 1709 mm. Ukse laius ja 

kõrgus on piisav, et transportida laip ratastega alusel lahkamisruumi.  

Lahkamissaalis on kaks lahkamislauda, kolm valamut ning riiul ja kapp töövahendite 

hoidmiseks. Põrandakate ja siseseinad on kaetud heledate kahhelplaatidega. Ruumis on 18 

laevalgustit ja kohtvalgusti Chromophare D530.  

Lahkamislauad on roostevabast terasest (joonis 4.2). Lahkamislaudade ja 

prepareerimislaudade kõrgused ei ole reguleeritavad. Prepareerimislaud on asetatud 

lahkamislaua valamu kohale. Lahkamislaudade kõrgus põrandapinnast on 850 mm ja 

pikkus ühest laua servast teise 1083 mm. Prepareerimislaua kõrgus on 250 mm. 

 

 

Joonis 4.2. Lahkamislaud 

Töövahenditest on lahkamissaalis kasutusel pintsetid, amputatsiooni nuga, luusaag, haamer, 

meisel, haavakonksud, sondid, skalpellid, mõõtekulp, ajunuga, roidetangid, lahangukäärid, 

koljupuur (joonis 4.2), õmblusnõelad, kapronnöör.  

 

 

Joonis 4.3. Koljupuur  
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5. TÖÖKESKKONNA SISEKLIIMA 

 

 

5.1. Nõuded sisekliimale 

 

Sisekliimaks nimetatakse ruumis valitsevat ning meid ümbritsevat keskkonda. Sisekliimat 

kirjeldatakse keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste tegurite kaudu [32]. Sisekliima 

jaguneb omakorda kolmeks alamõisteks: mikrokliima, parakliima ja elektrokliima. 

Mikrokliima alla kuuluvad õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus ja õhu liikumiskiirus. 

Parakliima alla koonduvad näiteks müra, tolm, valgustatus ja gaasid. Elektrokliima on elu-, 

tootmis- või muu tegevusega seotud ruumivälise või -sisese õhu elektrostaatiline seisund 

[33]. 

Valgustustihedus (luks, lx) on 1 m
2
 suurusele pinnale langev 1 1m suurune valgusvoog 

[15]. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 14.06.2007.a. määruse nr 176 „Töökohtadele esitatavad 

töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 8 nõudele peab töökoha valgustus vastama standardi 

EVS-EN 12464-1:2003 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus“ 1. osa „Sisetöökohad“ 

nõuetele [34]. Nõuded valgustusele on määratud inimese kolme vajaduse rahuldamisega – 

nägemismugavus, töötootlikkus ja nägemisvõime [15]. Nõuded patoloogiakeskuse ruumide 

valgustatusele on esitatud tabelis 5.1. 

 

Tabel 5.1. Ruumide nõutav valgustatus [35] 

 

Töökeskkonna temperatuuriväärtuste ja õhuliikumiskiiruse normvahemikud olenevad töö 

raskuskategooriast ja aastaajast. Tööde liigitamisel raskuskategooriateks on võetud arvesse 

energiakulu tööde tegemisel: 

Ib (kerge) töökategooria juures on optimaalne alumine õhutemperatuuri piirsoojal aastaajal 

23 °C ja optimaalne ülemine piir 25 °C. Optimaalne õhuliikumiskiirus on 0,2 m/s; 

optimaalne alumine õhutemperatuuri piir külmal aastaajal 19 °C ja optimaalne ülemine piir 

Ruumi liik, nägemus-

ülesanne või tegevus 

Ềm 

lx 

UGRL Ra Märkused 

Laboratooriumi üldvalgustus 500 19 90  

Lahkamislaual võib vaja 

minna ka tugevamat valgust 

kui 5000lx 

Värvikontroll 1000 

Lahkamisruumi üldvalgustus 500 19 90 

Lahkamislaud 5000  90 
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23 °C. Optimaalne õhuliikumiskiirus on 0,1 m/s [27]. 

Ruumiõhu niiskussisaldus peab olema ekspluatatsiooniks ettenähtud piires, mis ei kahjusta 

inimeste tervist, rahuldab tehnoloogilistele protsessidele esitatud nõudeid, väldib  veeauru 

kondenseerumist konstruktsioonidel ning ei põhjusta niiskusekahjustusi ega 

mikoorganismide kasvu. Ruumi siseõhu suhteline niiskus peab jääma piiridesse talvel 

25−45% ja suvel 30−60% [36]. 

 

5.2.Lahkamissaali sisekliima 

 

Sisekliima mõõtmistulemuste keskmised väärtused on esitatud joonisel  5.1 ja joonisel 5.2. 

Sisekliima keskmiste väärtuste vastavus soovituslikele piirnormidele (olenevalt aastaajast), 

on esitatud tabelis 5.2. Välisõhu keskmine temperatuur 02.04.2014 oli 8,07 °C ja 

03.04.2014 oli 7,7 °C. 

 

Joonis 5.1.  Lahkamissaali sisekliima (02.04.2014) 

 

Joonise 5.1 põhjal saab järeldada, et õhutemperatuur oli madalaim enne lahkamist ja kõrgeim 

pärast lahkamist. Vastupidiselt õhutemperatuurile ja süsinikdioksiidi kontsentratsioonile, mis 

lahkamise ajal hakkasid tõusma ja suurenema, vähenes õhu suhteline niiskus lahkamise ajal 

ja pärast seda. 

0,073 

21,9 

6,6 

0,00 

31,4 

17,2 

22,90 

0,077 

22 

6,2 

0,00 

27,3 

18,88 

23,05 

0,123 

18,7 

6,6 

0,00 

27,1 

21,6 

24,09 

Süsihappegaas %

Hapnik %

Ventilatsiooniseadme jõudlus I/s

Õhuliikumiskiirus m/s

Õhu suhteline niiskus %

Kastepunkt ⁰C 

Õhutemperatuur ⁰C 

enne lahkamist lahkamise ajal pärast lahkamist
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Joonis 5.2. Lahkamissaali sisekliima (03.04.2014) 

 

Võrreldes joonisel 5.1 ja joonisel 5.2 esitatud arvväärtusi saab järeldada, et õhutemperatuur 

ja süsinikdioksiidi kontsentratsioon lahkamise ajal tõusis ja suurenes ning saavutas 

kõrgeima väärtuse pärast lahkamist. Õhu suhteline niiskus langes lahkamise ajal ja pärast 

seda. Kuna ruumis viibis mõlemal päeval korraga kolm inimest, siis ventilatsiooniseadme 

jõudlus inimese kohta jäi 2,2 l/s. Võttes arvesse kõikides kuues mõõtmispunktis 

õhuliikumiskiiruse keskmise (0,00 m/s), süsinikdioksiidi suure kontsentratsiooni pärast 

lahkamist, temperatuuri väärtuse enne ja pärast lahkamist ning ventilatsiooniseadme 

jõudluse, võib järeldada, et lahkamissaalis ei ole tagatud piisavat õhuvahetust.  

Lahkamissaali üldvalgustuse keskmine valgustustihedus oli 406,3 lx, mis on alla lubatud 

piirnormi. Valgustuse tüüp ja tugevus mõjutavad tähtsaid nägemiseks vajalikke 

funktsioone, nagu nägemisteravust, -mugavust ning nägemisala ja selle stabiilsust antud 

ülesande täitmiseks. Liiga nõrk valgustus pärsib ülesande efektiivset sooritamist. Silmade 

pingutamine aga nõrgendab nägemisteravust, see aga lõpeb sageli lühinägelikkuse tekkega 

[37]. 

Prepareerimislaua kohtvalgustuse keskmine valgustustihedus oli 7024lx, mis vastab 

normile. 
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Tabel 5.2. Sisekliima keskmiste väärtuste vastavus piirnormidele 

Keskmised väärtused 

Piirnormid 

Vastavus piirnormile 

Sisekliima 

 

ºC 

 

% 

 

ºC 

 

m/s 

O2 

% 

CO2 

% 

Enne lahkamist 

Keskmised väärtused 22,65 30,35 18,25 0,00 21,95 0,073 

Piirnormid [36, lk 7; 27, lk 9] 19…23 25…45 ≤15 0,1...0,2 21±1 ≤0,1 

Vastavuspiirnormile JAH JAH EI EI JAH JAH 

Lahkamise ajal 

Keskmised väärtused 23,11 27,25 18,87 0,00 22,0 0,078 

Piirnormid [36, lk 7; 27, lk 9] 19…23 25...45 ≤15 0,1...0,2 21±1 ≤0,1 

Vastavuspiirnormile EI JAH EI EI JAH JAH 

Pärast lahkamist 

Keskmised väärtused 24,89 27,1 21,1 0,00 18,75 0,137 

Piirnormid [36, lk 7; 27, lk 9] 19…23 25...45 ≤15 0,1...0,2 21±1 ≤0,1 

Vastavuspiirnormile EI JAH EI EI EI EI 

 

Tabeli 5.2 põhjal saab järeldada, et enne lahkamist vastasid piirnormidele ruumi 

temperatuur, õhu suhteline niiskus, hapnikusisaldus ja süsinikdioksiidi kontsentratsioon. 

Normidele ei vastanud kastepunkt ning õhuliikumiskiirus.  

Lahkamise ajal vastasid piirnormidele õhu suhteline niiskus, hapnikusisaldus ja 

süsikdioksiidi kontsentratsioon. Normidele ei vastanud õhutemperatuur, kastepunkt ja 

õhuliikumiskiirus. 

Pärast lahkamist vastas piirnormidele õhu suhteline niiskus. Piirnormidele ei vastanud 

õhutemperatuur, kastepunkt, õhuliikumiskiirus, hapniku sisaldus, süsinikdioksiidi 

kontsentratsioon. 
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5.3. Patoloogiakeskuse sisekliima 

 

5.3.1. Õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus 

Sisekliima mõõtmistulemuste keskmised väärtused on esitatud joonisel 5.3, 5.4 ja 5.5. 

Välisõhu temperatuur 01.11.2012 oli 3,1 °C ja 05.03.2013 oli 5,3 °C. 

 
Joonis 5.3. Õhu temperatuur patoloogiakeskuse tööruumides 

 

Joonise 5.3 põhjal saab järeldada, et õhutemperatuur oli kõikides mõõdetud ruumides 

märtsikuus madalam kui novembris. Märtsikuus jäi kahes ruumis õhutemperatuur alla lubatud 

normi. Madalaim õhutemperatuur (17,7 °C) mõõdeti ruumis RK0263 ja kõrgeim 

õhutemperatuur (22,1 °C) ruumis RK0241. Märtsikuus ei jäänud üheski ruumis 

temperatuuriväärtus üle lubatud normi.  

Novembrikuus oli madalaim õhutemperatuur (18,3 °C) ruumis RK0263, mis jäi alla lubatud 

piirnormi. Üle lubatud piirnormi oli õhutemperatuur ruumides RK0245 (23,8 °C) ja RK0249 

(23,6 °C).  

Võrreldes novembri- ja märtsikuu õhutemperatuure, esines suurim mõõdetud parameetri 

erinevus ruumis RK0240, kus märtsikuus oli ruumi õhutemperatuur võrreldes novembrikuuga 

2,7 °C madalam. Väikseim temperatuuride erinevus esines ruumides RK0241, kus mõõdetud 

parameetri keskmine väärtus erines 0,4 °C.  

Patoloogiakeskuse tööruumide õhutemperatuur vastas 58,3% ulatuses piirnormidele. 
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Joonis 5.4. Õhu suhteline niiskus patoloogiakeskuse tööruumides 

 

Joonise 5.4 põhjal saab järeldada, et õhu suhteline niiskus oli enamuses ruumides kõrgem 

novembrikuus ja madalam märtsikuus. Madalaim õhu suhtelise niiskuse tasemärtsi kuus oli 

27,0% ja kõrgeim 42,4%. Õhu suhtelise niiskuse tase märtsikuus jäi kõikides ruumides normi 

piiridesse. 

Novembrikuus oli madalaim õhu suhtelise niiskuse tase ruumis RK0249 (28,0%) ja kõrgeim 

(46,7%) ruumis RK0263. Õhu suhtelise niiskuse tase ruumis RK0263 ületas lubatud normi. 

Õhu suhteline niiskus ei jäänud 01. novembril ega 05. märtsil üheski ruumis alla lubatud 

normi. Võrreldes novembri- ja märtsikuu õhu suhtelise niiskuse tasemeid, esines suurim õhu 

suhtelise niiskuse taseme erinevus ruumis RK0262, kus novembri- ja märtsikuu mõõdetud 

parameetri väärtuse erinevus oli 7,6%. Õhu suhtelise niiskuse taseme erinevus esines ruumis 

RK0249, kus novembri- ja märtsikuus mõõdetud parameetri erinevus oli 0,1%. Novembri- ja 

märtsikuus õhu suhtelise niiskuse taseme erinevust ei esinenud ruumis RK0106, kus 

mõõdetud parameetri väärtus oli 32,1%.  

Patoloogiakeskuse labori ja tööruumide õhu suhteline niiskus vastas piirnormidele 91,6%. 
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5.3.2. Valgustatus 

 

Valgustiheduse E (lx) kahe päeva (01.11.2012 ja 05.03.2013) keskmised väärtused on esitatud 

joonisel 5.5. Valgustuse mõõtmise ajal olid aknad kaetud aknakatetega (rulood, 

püstlamellkardinad). Loomulik valgus ruumidesse ei paistnud.  

 
Joonis 5.5. Tööruumide valgustatus 

 

Joonise 5.5 põhjal saab järeldada, et labori ja tööruumide valgustustihedus vastas normidele 

58,3% ulatuses.  Kõige tugevam valgustustihedus (840lx) mõõdeti ruumis RK0245 ja kõige 

nõrgem valgustustihedus (240lx) mõõdeti ruumis RK0242.  

Lisaks on mõõdetud 01.11.2012 ruumi RK0264 kolme tõmbekapi, kus teostatakse 

histoloogilisi erivärvinguid, tsütoloogilisi erivärvinguid ning klaaside katmist, 

valgustustihedust. Histoloogiliste erivärvingutel oli valgustustihedus 1387lx (alumine 

piirnorm 1000lx), tsütoloogilistel erivärvingutel oli valgustustihedus 1230lx (alumine 

piirnorm 1000lx) ja klaaside katmisel oli valgustustihedus 1027lx (alumine piirnorm 1000lx). 
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6. PATOLOOGIAKESKUSE TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS 

 

6.1. Töökeskkond ja terviseriskid 

 

Patoloogiakeskuses on 34 töötajat. Ankeetküsimustikule (lisa A) vastas 47% töötajatest. 

Vastanute tööstaaž oli 4 kuud kuni 54 aastat.  

25% vastanutest väitis, et neil tuleb teha pikemaid tööpäevi kui 8 tundi. Töövahendite ja 

seadmetega olid kõik töötajad rahul. 94% töötajatest väitis, et nende töökeskkonnas on 

piisavalt vaba ruumi liikumiseks.  

63% vastanutest väitis, et puutub oma töös kokku keemiliste ohuteguritega. Peamised 

kemikaalid, mida nimetati ning millega sageli kokku puututakse on formaldehüüd, o-

ksülool, värvid, piiritus ja äädikhape. 31% vastanutest väitis, et neil tuleb oma 

tööülesannete käigus valmistada ka töölahuseid. Kõik töötajad väitsid, et kemikaalide 

ohutuskaardid on osakonnas olemas, kättesaadavad ning määratud on kemikaalide eest 

vastutav isik. 

Füüsikalistest ohuteguritest peeti kõige häirivamaks töökeskkonna õhukvaliteeti. 75% 

töötajatest vastas, et sageli häiriv on halvad lõhnad koridoris. Samuti toodi välja umbne ja 

liiga kuiv õhk suveperioodil. 69% vastanutest ei olnud rahul oma töökeskkonna 

temperatuuriga. 62% vastas, et häirib kõrge õhutemperatuur suvekuudel ja liiga madal 

temperatuur talvekuudel. Sageli esinevat tuuletõmbust väitis 12% töötajatest, harva 

esinevat tuuletõmbust 38% ning 50% vastanutest väitis, et nende töökeskkonnas ei esine 

häirivat tuuletõmbust. Müra, mis on tingitud ventilatsiooniseadme ja labori aparatuuri 

töötamisest, häiris 25% töötajatest. 87,5% töötajatest pidas töökeskkonna valgustatust 

piisavaks ning 12,5% leidis, et töökeskkonna valgustus ei ole töötamiseks sobiv.  

50% vastanutest tõi välja, et puutub oma töökohas kokku nakkusohuga. 75% töötajatest on 

vaktsineeritud B-hepatiidi vastu. Juhuslikke traumasid nakkusohtliku materjaliga on 

esinenud 25% töötajatest. Kõik töötajad väitsid, et neid on juhendatud töö ohutuks 

läbiviimiseks. 62,5% töötajatest vastas, et puutub oma töös kokku nakkusohtlike 

jäätmetega ja 37,5% töötajatest vastas, et ei puutu. Kõik töötajad vastasid, et 

nakkusohtlikud jäätmed kogutakse spetsiaalsesse kotti ning nende töökohas on 

nakkusohtlike jäätmete käitlemise eest vastutav isik määratud.  

Oma tööd hindas füüsiliselt raskeks 12,5% vastanutest, tuues sealjuures välja, et raskuste 

teisaldamine vaheldub teiste tööülesannetega. 75% väitis, et nende töös esineb sageli 
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sundasendeid, 12,5% väitis, et sundasendeid esineb harva ning 12,5% väitis, et nende töös 

ei esine sundasendeid. 81,2% väitis, et nende töös esineb korduvliigutusi. Kõige enam on 

töötajatel koormatud kaela-õlapiirkond ning käed. Antud probleemi nimetasid kõik 

vastanud. Lisaks kaela-õlapiirkonna ja käte koormusele tõi 31,2% töötajatest välja ka 

koormuse seljale. 

68,7% vastas, et neid on ergonoomikaalaselt juhendatud ja 31,2% vastas, et ei ole. 12,5% 

töötajatest vastas, et sooviks oma töökohal muuta töölaua kõrgust.  

Oma tööd hindas huvitavaks ja stimuleerivaks 93,7% vastanutest. 81,2% vastas, et tehtava 

töö maht ei ole nende jaoks liiga suur ning 18,75% vastas, et töö maht on suur. 93,7% 

töötajatest väitis, et nad ei pea täitma tööülesandeid, mis ei kuulu nende tööülesannete 

hulka. 81,3% töötajatest mõtleb ka töövälisel ajal oma tööülesannete peale, sealhulgas 23% 

mõtleb sageli ja 76,9% teeb seda mõnikord. 

Viimase kuu aja jooksul on 31,2%-l vastanutest esinenud pidevalt kas valud kaela-

õlapiirkonnas, valud randmepiirkonnas, valud nimmepiirkonnas, sõrmede surin ja käte 

naha kihelus. 

75% vastas, et viimase kuu aja jooksul on harva esinenud kas valud kaela-õlapiirkonnas, 

valud randmepiirkonnas, valud nimmepiirkonnas, ninakinnisus, kuiv ning kähe kurk, 

ärritusköha, käte naha kihelus, sõrmede surin või keskendumisraskused. 

18,75% vastas, et neil ei ole viimase kuu aja jooksul esinenud ühtegi ankeedis käsitletud 

sümptomit.  

Terviseriski ja tervisehäire jaotuvus (joonis 6.1) ankeetküsitluses esitatud andmetöötluse 

põhjal on järgmine:  

1. Kaela–õlapiirkonna ning käte koormus (100%)  

2. Halvad lõhnad (75%),  

3. Õhutemperatuur (69%),  

4. Tuuletõmbus (50%),  

5. Selja koormus (31,2%),  

6. Juhuslikud traumad nakkusohtliku materjaliga (25%).  
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Joonis 6.1. Terviseriski ja häire jaotuvus 

 
 

Nimetatud tegurite osas on tervisehäire ja terviseriski keskmiseks osakaaluks 51,8%, mida 

võib ka käsitleda töötajatepoolse negatiivse hinnanguna töökeskkonnale ja terviseriskidele. 

Töökeskkonna ja terviseriski mõjusid ettevõtte ergonoomilisuse tasemele on hinnatud 

töökindluse prognoosimeetodi [39] skaalas teguri esinemise protsentuaalse väärtuse järgi 

liigitatuna vastavalt 0...20 – looduslik, 20...25 – tervisenorm, 25...30 – terviserisk, >30 

tervisehäire [40, 41].  

 

6.2. Ohutustingimused patoloogiakeskuses 

 

Patoloogiakeskuse töötajatel on 8-tunnised tööpäevad esmaspäevast reedeni. Töötajad on 

läbinud töötervishoiu-, tööohutus- ja tuleohutusalase sissejuhatava juhendamise ning 

tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures ettenähtud ajal.  

Esmaabivahendite kättesaadavus on tagatud ning määratud esmaabivahendite eest 

vastutaja. Olemas on tulekahju korral tegutsemise plaan: tegutsemisjuhised, 

operatiivkaardid ja evakueerimise skeemid. Hoone on varustatud tulekahjuanduritega. 

Tulekustutid asuvad vastavalt määrusele „Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja 

nende vajadus“ 1 tulekustuti iga 200m
2
 kohta, kuid vähemalt 2 tulekustutit igale korrusele 

[38]. 
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6.3. Ohutegurite hinnang riskianalüüsmeetodil 

Riskitaseme (tabeli 6.1) määramisel on arvesse võetud töökeskkonna ankeetküsimustiku, 

sisekliima parameetrite ja töökeskkonna vaatluse tulemusi. 

Tabel 6.1. Ohuteguritest tulenevate riskide hindamine 

 

 

Ohutegur 

 

Riski iseloom 

Riski 

tase 

 

Meetmed 

1 2 3 4 

Füüsikalised ohutegurid 

Valgustatus Mõõtmistulemuste kohaselt on 

värvimisruumi RK0264 

üldvalgustus alla 500lx. 

Alla 500 lx mõõdeti ka 

tööruumides RK0241, RK0242, 

RK0244 ja RK0265.  

Ebapiisav valgustatus võib 

põhjustada tähelepanu ja 

töövõime nõrgenemist ning 

silmade väsimist, millega võib 

kaasneda peavalu,  

nägemishäired.  

 

 

 

 

 

III 

Kuvaritöökohtadel, kus 

valgustus ei vasta standardile, 

on vajalik võtta kasutusele 

lisaks kohtvalgustid. 

Piisava üldvalgustatuse 

tagamiseks tuleb välja töötada 

valgustus-lahendus, mis 

kindlustab keskmiselt 500 

luksi ruutmeetri kohta. 

Ruumiõhk ja 

ventilatsioon  

Laboriruumides ja koridorides 

esineb lahkamisest tingitud 

ebameeldivaid lõhnu.  

Laboriruumis RK0265 esineb 

parafiini lõhna. 

Enamuses ruumides on 

ventilatsiooniavade ümbrused 

määrdunud.  Visuaalsel vaatluse 

põhjal on alust eeldada, et 

patoloogiakeskuses ei ole 

teostatud ventilatsioonisüsteemi 

dokumentatsioonis ettenähtud 

hooldust. 

 

 

 

 

 

III 

Vajalik tagada tööruumides 

hästitoimiv 

ventilatsioonisüsteem. 

Vajalik teostada 

ventilatsioonisüsteemi 

korrapärast puhastamist. 
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Tabeli 6.1 järg 

1 2 3 3 

Õhu-

temperatuur 

Mõõtmistulemuste kohaselt jäi 

ruumide õhutemperatuur 

vahemikku 18,3−23,8
 o

C. Töötajate 

väitel on talveperioodil paljudes 

ruumides külm ja suvel liiga soe. 

Visuaalsel vaatlusel enamuse 

akende soojapidavus ei ole piisav. 

 

 

 

 

III 

Akende soojapidavuse 

tagamiseks on soovitav 

vahetada vanad puitaknad 

pakettakende vastu. 

Õhuliikumis- 

kiirus 

Ruumis RK0264 esineb 

aastaringselt tuuletõmbust, mis on 

tingitud ventilatsioonisüsteemi 

töötamisest.  Samuti esineb suvisel 

ajal enamuses ruumides  akende 

lahtioleku ajal tuuletõmbust. 

Tuuletõmbusest ehk rõhkudevahest 

tingitud õhu liikumine võib 

põhjustada luu-, lihase- ja 

liigesevaevusi ning hingamisteede 

haigusi. 

 

 

 

 

 

 

II 

Reguleerida 

ventilatsioonisüsteemi.  

 

Müra Mürataset riskihindamise ajal 

mõõdetud ei ole, kuid subjektiivsel 

hinnangul ei ületa see 60dB (A). 

Töötajate väitel esineb müra, mis 

on põhjustatud ventilatsiooni-

süsteemi töötamisest. Pidev tasane 

müra võib mõjuda väsitavalt ja 

takistada kontsentreerumist. 

Kaudselt toimib müra eeskätt 

inimese närvisüsteemile ja selle 

kaudu kogu organismile. 

 

 

 

 

 

 

II 

Vajadusel võtta kasutusele 

kuulmiskaitsevahendid. 

Vibratsioon 

 

 

Töötajate töös puuduvad koht- ja 

üldvibratsiooni tekitavad seadmed. 

 

 

I 

Ei vaja täiendavaid 

abinõusid. 
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Tabeli 6.1 järg 

1 2 3 4 

Kiirgus Töötajad ei puutu kokku ioniseeriva 

kiirgusega. Optilist kiirgust 

tekitavate allikate mõju inimese 

tervisele on vähene. 

 

 

I 

Ei vaja täiendavaid 

abinõusid. 

Põrandate 

libedus ning 

ebatasasused 

Patoloogiakeskuse II korruse 

koridori põrandakattes esineb 

ebatasasusi ja auke. Kasutusel on 

erinevad lahuseid, mis tööpindadele 

ja põrandale sattudes võivad 

põhjustada libisemis-, komistamis- 

ja kukkumisohtu. Libisemis-, 

komistamis- ja kukkumisohtu 

võivad põhjustada lisaks trepid 

koridoris, töötaja tähelepanematus 

ja mittevastavad jalanõud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Vajalik teostada katkise 

põrandakatte vahetus. 

Soovitav kanda 

libisemiskindla tallaga 

jalanõusid. 

Lõike- ja 

torkevigastused 

Patoloogiakeskuses on kasutusel 

erinevaid töövahendeid nagu 

õmblusnõelad, käärid, skalpellid, 

saelehed, naasklid, traadid, 

luuhoidjad, freesid, mikrotoomi 

terad, preparaadiklaasid, mis 

ebaõige ja hooletu kasutamise 

korral võivad tekitada lõike- ja 

torkevigastusi. 

 

 

 

 

 

II 

Olla ettevaatlik ja 

tähelepanelik. Hoida 

töövahendid selleks 

ettenähtud kohas ja 

käsitleda nõuetekohaselt. 

Seadmed Seadmed on puhtad ja töökorras. 

Oht vigastada ennast seadmete 

erinevate osadega 

tähelepanematusest. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Seadmetel on olemas 

ohutusjuhendid. 

Töötajad on läbinud 

vastava juhendamise. 
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Tabeli 6.1 järg 

1 2 3 4 

Keemilised ohutegurid 

Puhastus- ja 

desinfektsiooni-

vahendid 

Allergia võib tekkida vahendite 

valest kasutamisviisist või 

isikukaitsevahendite kasutamise 

eiramisest. 

 

 

II 

Vajalikud 

ohutuskaardid ja 

kasutamisjuhendid on 

keskuses olemas. 

Ohtlikud 

kemikaalid 

Kasutusel on väga palju erinevaid 

kemikaale nagu näiteks formaliin, 

mida kasutatakse kudede 

fikseerimisel ja värvingutel; o-

ksülool, lümfisõlmede fiksaatorlahus 

GEWF, piiritus, metüülkarbinool, 

jää-äädikhape, 

kaaliumpermanganaat. Ebaõige 

kasutamise korral võivad kemikaalid 

ohustada töötajate tervist. Ohustatud 

ei ole ainult kemikaale kasutav 

töötaja, vaid ka kõik kaastöötajad, 

kes viibivad samas töökeskkonnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Kasutada 

isikukaitsevahendeid, 

hoida avatud kemikaale 

tõmbekapi all. 

Füsioloogilised ohutegurid 

Preparaatide 

hindamine ja 

kuvaritöö 

Pikaajaline preparaatide hindamine, 

mikroskopeerimine ja pidev kuvariga 

töötamine võivad põhjustada silmade 

väsimist.  

Pikka aega samas asendis viibimine 

ja mitteergonoomiline tööasend võib 

põhjustada kaela, õlavöötme ja 

ülaselja vaevusi. 

 

 

 

 

 

III 

Amortiseerunud 

mikroskoobid asendada 

nüüdisaegsetega. 

Kasutada ergonoomilisi 

töövõtteid, teha aeg-

ajalt lühiajalisi 

puhkepause koos 

sirutus- ja 

venitusharjutustega. 

Sundasendid Sundasendeid esineb mikroskoobiga 

töötamisel, mikrotoomiga koetükkide 

lõikamisel. 

 

 

 

III 

Vajalik teha 

regulaarseid 

puhkepause. 
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Tabeli 6.1 järg 

1 2 3 4 

Töötoolid ja 

töölauad 

Enamus töötoolid on ratastel ja 

reguleeritava kõrgusega. Lauad on 

standartsete mõõtudega ning neil 

puudub reguleerimisvõimalus. 

 

 

III 

Soovitav reguleerida 

enne töö alustamist 

töötool sobivale 

kõrgusele. 

Kuvari, 

klaviatuuri ja 

hiire paigutus 

Andmetöötlejate ruumis RK0106 ja 

laboriruumis RK0240 on 

klaviatuurid ja hiired asetatud 

erineva kõrgusega töötasapinnale. 

 

 

 

II 

Asetada klaviatuur ja 

hiir samale tasapinnale. 

Jälgida, et monitori 

kaugus silmadest oleks 

50−70cm. 

Raskuste 

teisaldamine 

Destilleeritud vett ja piiritust tuuakse 

apteegist 10−20kg kanistritega. Kuna 

Patoloogiakeskuses puudub lift, tuleb 

kanistreid esimeselt korruselt teisele 

korrusele käsitsi kanda. 

Laboritöötajatel tuleb sageli 20kg 

kaaluvat veekanistrit tõsta, et valada 

sealt vajalik kogus vett vastava 

suurusega anumasse. Osakonna 

abilisel tuleb teisaldada ka kuni 

120kg kaaluvat laipa. Laiba 

teisaldamiseks külmruumist 

lahkamisruumi kasutatakse ratastel 

raami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Hinnata vee 

destilleerimisaparaadi 

soetamist. Võimalusel 

kasutada abivahendeid 

või  abitööjõudu. 

Soovitav 

automaatsüsteemiga 

lahkamislaud ja 

spetsiaalne tõstuk 

laipade teisaldamiseks. 

Bioloogilised ohutegurid 

Nakkusallikad 

 

Võimalikeks nakkusallikateks võivad 

olla bakterid, viirused, 

piisknakkused. Nakatumine võib 

toimuda kontaktülekandel (otsene ja 

kaudne), õhu kaudu ja saastunud 

materjaliga. 

 

 

 

 

 

 

II 

Isiklik hügieen, 

isikukaitsevahendite 

kasutamine, 

vaktsineerimine. 
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Tabeli 6.1 järg 

1 2 3 4 

Kokkupuude II ja 

III bioloogilise 

ohurühmaga 

Kokkupuute oht patoloogilis-

anatoomilise lahangu teostamisel, 

histoloogilise ja tsütoloogilise 

uuringu läbiviimisel. 

 

 

 

 

II 

Kinnipidamine 

infektsioonikontrolli- 

alastest juhenditest, 

isikukaitsevahendite 

kasutamine, 

vaktsineerimine. 

Tervishoiujäätmed 

ja nende 

käitlemine 

Enamik töötajatest puutub 

igapäevaselt kokku bioloogiliste 

jäätmetega (välja arvatud 

andmetöötlejad ja sekretär). 

Osakonna abiline viib keskmiselt 

kord päevas bioloogilised jäätmed 

haigla bioloogiliste jäätmete 

kogumiskohta. Käitlemine toimub 

vastavalt haiglas kehtestatud 

bioloogiliste jäätmete käitlemise 

nõuetele. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Isikukaitsevahendite 

kasutamine, 

ohutuseeskirjade 

järgimine, olla 

ettevaatlik ja 

tähelepanelik. 

Psühholoogilised ohutegurid 

Emotsionaalne 

pinge 

Stressiallikateks võivad olla täpsust 

nõudev töö, suur vastutus, vigade 

tekkimise võimalus, monotoonne 

töö, ebamugav sisekliima. 

 

 

 

II 

Ühisürituste 

korraldamine, 

töötajatevahelise 

suhtlemise 

aktiviseerimine. Teha 

piisavalt puhkepause. 

Töökorraldus Esineb ajapuudust ja tuleb ette 

olukordi, kus tuleb teha pikemaid 

tööpäevi kui 8 tundi. 

 

 

 

II 

Järgida tööülesannete 

süstematiseerimise ja 

korraldamise 

põhimõtteid. 

Koolitused Võimaldatud osaleda haigla 

sisekoolitustel vastavalt 

koolitusplaanile ja väliskoolitustel 

vastavalt võimalustele. 

 

 

I 

Ei vaja täiendavaid 

abinõusid. 
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Tabeli 6.1 järg 

1 2 3 4 

Konfliktid tööl Töötajate omavahelised suhted on 

üldjuhul head. 

Omavahelised pingelised suhted 

võivad tekitada stressi, mille 

tulemuseks on tervisehäired. 

 

 

 

II 

Ei vaja täiendavaid 

abinõusid. 

Tööga seotud 

riskide teadlikkus 

Tööga seotud riskid ja nende mõju 

vähendamise viisid on välja toodud 

ohutusjuhendites, millega töötaja on 

kohustatud tutvuma, kinnitades seda 

oma allkirjaga juhendamise 

registreerimiskaardil. 

 

 

 

II 

Selgitada töötajatele 

tööga seotud riske. 

Juhendada töötajaid 

riskide mõju 

vähendamise ja 

vältimise viisidest. 

 

Riskianalüüsi põhjal saab järeldada, patoloogiakeskuses esineb ohutegureid riski tasemega 

I...III. Riski tasemega III hinnati kaheksat erinevat ohutegurit: valgustatus, ruumiõhk ja 

ventilatsioon, õhutemperatuur, raskuste teisaldamine, töötoolid ja töölauad, sundasendid, 

preparaatide hindamine ja kuvaritöö ning ohtlikud kemikaalid. Tabeli 3.1 põhjal on 

lubatava riski (tase III) korral risk tervisekahjustuseks vastuvõetavalt madalal tasemel, kuid 

abinõude rakendamine tuleb läbi viia 3...5 kuu jooksul. 

68% patoloogiakeskuse töökeskkonna ohuteguritest on vastuvõetaval tasemel. 

Riskitasemele vastavuses olevate riskihinnangute arvväärtustele protsentides [42] järgi oli 

Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuse riskihinnanguks rahuldav.  
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7. PATOLOOGIAKESKUSE ERGONOOMILISUSE HINNANG 

 

7.1. Ergonoomilisuse hinnang 

 

Ergonoomilisuse hinnangu andmiseks analüüsiti 13 tööruumi: ruumi sobivust, 

töövahendeid ja seadmeid, olemasolevate töövahendite sobivust, töövahendite paigutust 

ruumis, tööruumi mikrokliimat ja tööruumi parakliimat. 

 

Tabel 7.1. Patoloogiakeskuse ergonoomilisuse hinnang 

Hinnatav 

ruum 

Töö- 

ruumi 

sobivus 

 

Töö- 

vahendid 

ja 

seadmed 

Olemas-

olevate töö- 

vahendite 

sobivus 

Töö- 

vahendite 

paigutus 

Töö- 

ruumi 

mikro- 

kliima 

Töö- 

ruumi 

para- 

kliima 

Koond-

hinnang 

% 

 Hinnang skaalal 1−10  

RK0106 6 8 6 7 5 8 40 

RK0240 7 6 6 7 8 8 42 

RK0241 7 8 6 6 7 4 38 

RK0242 6 8 6 7 7 3 37 

RK0243 6 8 6 7 8 9 44 

RK0244 4 8 7 7 4 4 34 

RK0245 8 9 8 6 7 9 47 

RK0248 2 8 6 6 7 7 36 

RK0249 2 9 7 6 7 7 38 

RK0263 6 5 7 7 5 8 38 

RK0264 5 4 7 7 6 4 33 

RK0265 6 7 6 7 7 4 37 

RK0127 4 5 6 7 3 4 29 

Koond-

hinnang % 

 

69 

 

93 

 

84 

 

87 

 

81 

 

79 

 

82,1 

Keskmine 

hinnang  

punktides 

 

5,3 

 

7,1 

 

6,4 

 

6,6 

 

6,2 

 

6,0 

 

6,2 

 

Tabeli 7.1 põhjal saab järeldada, et kõrgeim hinnang on töövahenditel ja seadmetel (7,1) 

ning madalaim hinnang tööruumi sobivusel (5,3). Madalaim ergonoomilisuse hinnang on 

ruumisRK0127 ning kõrgeim ruumis RK0245.  

Patoloogiakeskuse keskmine hinne punktides on 6,2, mis tabeli 3.3 järgi tähendab, et 

patoloogiakeskuse töökeskkond vastab ergonoomikale, kuid vajab kuni pooles mahus 

parendusi. 
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7.2. Ergonoomilisuse tase 

 

Asutuse ergonoomilisuse üldhinnang kujuneb visuaalse vaatluse, riskianalüüsi, 

ankeetküsimustiku ning sisekliima tulemuste alusel. 

Tabelis 7.2 on esitatud kuue kriteeriumi keskmised hinnangud punktides. Positiivsemaid 

hinnangutulemusi said töövahendid ja seadmed (7,1) ning töövahendite paigutus (6,6). 

Vähem hinnangupunkte said olemasolevate töövahendite sobinus  (6,4) ning tööruumi 

mikrokliima (6,2) ja parakliima (6,0). Kõige vähem hinnangupunkte sai tööruumi sobivus 

(5,3).   

 

Tabel 7.2. Ergonoomilisuse tase 

Keskmine 

hinnang 

punktides 

Töö- 

ruumi 

sobivus 

 

Töö- 

vahendid 

ja 

seadmed 

Olemas-

olevate töö- 

vahendite 

sobivus 

Töö- 

vahendite 

paigutus 

Töö- 

ruumi 

mikro- 

kliima 

Töö- 

ruumi 

para-

kliima 

Koond-

hinnang  

Keskmine 

hinnang  

punktides 

 

5,3 

 

7,1 

 

6,4 

 

6,6 

 

6,2 

 

6,0 

 

6,2 

Ergo- 

noomilisuse 

tase 

 

III 

 

IV 

 

III 

 

III 

 

III 

 

III 

 

III 

 

Ergonoomilise koondhinnangu järgi punktides 6,2 on tabeli 3.4 alusel määratud 

ergonoomilisuse tase patoloogiakeskuse töökeskkonnale III, mis tabeli 3.5 alusel vastab 

hinnangule rahuldav. 
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada patoloogiakeskuses, sealhulgas lahkamissaalis 

esinevad ohutegurid, neid hinnata ning määrata töökeskkonna ergonoomilisuse tase. 

Uurimistöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: 

1. Lõike- ja torkevigastused on peamine tööõnnetuste põhjus patoloogide seas. 

2. Terviseriski ja tervisehäire keskmine osakaal Ida-Tallinna Keskhaigla 

patoloogiakeskuses on 51,8%. 

3. Riskianalüüsi tulemuste alusel selgub, et patoloogiakeskuses esineb erinevaid 

ohutegureid riskitasemega I−III. 

4. Riskianalüüsist selgub, et patoloogiakeskuse töökeskkonna ohuteguritest vastab 

riskitasemele III kaheksa erinevat ohutegurit: valgustatus, ruumiõhk ja ventilatsioon, 

õhutemperatuur, raskuste teisaldamine, töölaud ja töötoolid, preparaatide hindamine ja 

kuvaritöö, sundasendid ning ohtlikud kemikaalid.  

5. Riskianalüüsist selgub, et patoloogiakeskuse töökeskkonna ohuteguritest vastab 68% 

riskitasemele I..II. 

6. Riskitasemele vastavuses olevate riskihinnangute arvväärtustele protsentides järgi oli 

patoloogiakeskuse riskihinnanguks rahuldav. 

7. Patoloogiakeskuse kaheteistkümne tööruumi sisekliima mõõtmistest selgus, et 

õhutemperatuur vastas 58,3% ulatuses piirnormidele, õhu suhteline niiskus vastas 

91,6% ulatuses piirnormidele ning valgustatus vastas 58,3% ulatuses piirnormidele. 

8. Patoloogiakeskuse tööruumidest 75% ei vastanud sisekliima piirnormidele. 

9. Lahkamissaali sisekliima mõõtmistest selgus, et enne lahkamise algust vastasid 

piirnormidele õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus, hapniku sisaldus, süsinikdioksiidi 

kontsentratsioon. Normidele ei vastanud kastepunkt ja õhuliikumiskiirus. 

10. Lahkamise ajal vastasid piirnormidele õhu suhteline niiskus, hapniku sisaldus ja 

süsinikdioksiidi kontsentratsioon. Normidele ei vastanud õhutemperatuur, kastepunkt 

ja õhuliikumiskiirus. 

11. Pärast lahkamist vastas piirnormidele õhu suhteline niiskus. Piirnormidele ei vastanud 

õhutemperatuur, kastepunkt, õhuliikumiskiirus, hapniku sisaldus, süsinikdioksiidi 

kontsentratsioon.  
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12. Enne lahkamist vastas lahkamissaali sisekliima piirnormidele 66,6%, lahkamise ajal 

vastas sisekliima piirnormidele 50% ja pärast lahkamist vastas sisekliima piirnormidele 

16,6%. 

13. Kõrgeim ergonoomilisuse hinnang (7,1) on patoloogiakeskuse töövahenditel ja 

seadmetel ning madalaim hinnang (5,3) tööruumi sobivusel. 

14. Patoloogiakeskuse keskmine hinnang punktides on 6,2, mis tähendab, et töökeskkond 

vastab ergonoomikale, kuid vajab kuni pooles mahus parendusi. 

15. Patoloogiakeskuse töökeskkonna ergonoomilisuse tase on III, millele vastav hinnang on 

rahuldav. 

16. Uurimistöö käigus saadud riskianalüüsi tulemusi tuleb rakendada patoloogiakeskuse 

töötingimuste parendamiseks: optimaalse sisekliima tagamiseks parendada 

sundventilatsiooniseadme jõudlust, mis suvekuudel tagab normikohase õhutemperatuuri 

ning hoiab ära lahkamisel eralduvate lõhnade levimist teistesse ruumidesse. 

Õhutemperatuuri vältimiseks talvekuudel parendada küttesüsteemi efektiivsustegurit. 

Piisava üldvalgustatuse tagamiseks töötada välja valgustuslahendus, mis kindlustab 

keskmiselt 500 luksi ruutmeetri kohta. 

17. Kavandada töötajate töökeskkond ja töötamiskohad ergonoomika-alaselt: töötada välja 

lahendus, mis kindlustab destilleerimisvee ergonoomilise kasutamise võimaluse 

patoloogiakeskuses. Tagada reguleeritava kõrgusega töölauad, sealhulgas lahkamislaud 

ja prepareerimislaud. Parem on varustuses omada automaatsüsteemiga lahkamislauda 

koos laipade teisaldamise tõstukiga. Vananenud mikroskoobid asendada 

nüüdisaegsetega.  

18. Järgida lahkamissaalidele esitatavaid nõudeid ja viia sisse vajalikud rakendused. 
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Lisa A. Ankeetküsimustik 

 

I Üldandmed          

1.1. Sugu  □ naine  □ mees      

1.2.Vanus:  □18-28 □29-39 □40-50 □51-61            □62-72                 □73-…   

1.3. Pikkus …….. cm   1.4 Kaal …………… kg 

1.5. Ametinimetus …………………………. 

1.6. Tööstaaž antud töökohas ….. aastat/ ……. kuud (kui alla 1 aasta) 

 

II Töötingimuste üldiseloomustus 

2.1. Mitu tundi kestab Teie tööpäev?   tundi  

2.2. Loetlege ruumid, kus töötate vähemalt 10% oma tööajast ja hinnake, mitu tundi nädalas 

Te neis ruumides viibite.  

Ruum       Tunnid 

………………………………………   …………………………………………… 

………………………………………   …………………………………………… 

………………………………………   …………………………………………… 

………………………………………   …………………………………………… 

 

2.3. KasTeil on vaja teha pikemaid tööpäevi kui 8h?  □jah    □mõnikord  □ ei 

2.4. Mitu tundi tööpäevast Te töötate arvutiga?  tundi       □ei kasuta arvutit 

2.5. Palun loetlege, missuguseid aparatuure, seadmeid Te kasutate? 

………………………………………………………………………………………..............

…..…….………………………………………………………………………..................... 

2.6. Kas Te olete rahul oma töövahendite/seadmetega?  

□1jah   □2ei    □3 ei oska öelda 

Kui Te ei ole rahul, palun selgitage, mis Teid häirib? (nt töövahend on ebamugav, 

raskesti käsitletav) 

…………………………………………………………………………………………………. 

Kas tööruumis on piisavalt ruumi liikumiseks? □1jah    □2 ei 
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III Keemilised ohutegurid 

3.1. Kas puutute oma töökohas kokku keemiliste ohuteguritega?       □1 jah          □2 ei 

Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 4.1.1. 

3.2. Kasutatavad kemikaalid 

Nimetus Missuguse tegevuse 

sooritamisel kasutate seda 

kemikaali? 

Sageli Harva Ei 

puutu 

kokk

u 

Formaldehüüd 

e. formaliin 

………………………….. 

….......................................   □1                 □2                  □3 

 ………………………….. 

….......................................   □1                 □2                  □3 

 ………………………….. 

….......................................   □1                 □2                  □3 

 ………………………….. 

….......................................   □1                 □2                  □3 

 ………………………….. 

….......................................   □1                 □2                  □3 

 

 

………………………….. 

….......................................   □1                 □2                  □3 

 ………………………….. 

….......................................   □1                 □2                  □3 

 ………………………….. 

….......................................   □1                 □2                  □3 

 

3.3. Kas Te valmistate ise töölahuseid (lahjendate kontsentreeritud lahuseid vm)? 
□1 jah    □2 ei 
Kui jah, siis milliseid? 

Lahuse nimetus Sageli Harva Ei valmista 

 

     □1                                       □2                                 □3 

 

     □1                                       □2                                 □3 

 

     □1                                       □2                                 □3 

 

     □1                                       □2                                 □3 

 

     □1                                       □2                                 □3 

 

     □1                                       □2                                 □3 
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3.4. Kas kemikaalide ohutuskaardid / kasutusjuhendid on Teie osakonnas olemas? 

□jah    □ osaliselt olemas      □ ei 

3.5. Kas ohutuskaardid/ kasutusjuhendid on Teile kättesaadavas kohas? 

□jah    □ osaliselt olemas    □ ei 

3.6. Kemikaalide säilitamine ja utiliseerimine:  

Kas Teie töökohas on kemikaali käitluse eest vastutav isik?       □1 jah        □2 ei 

3.7. Kus Teie töökohas kemikaale hoitakse? 

□1 selleks eraldatud spetsiaalses ruumis                 □2 üldruumis tõmbekapi all 

□3 üldruumis eraldi kapis          □4 tõmbekapita üldruumis               □5 mujal …………… 

3.8. Kuidas on korraldatud kemikaalijääkide/ tühjade kemikaalinõude utiliseerimine Teie 

töökohas? 

□1 eraldi kogumine                      □2 üldiste jäätmete hulka 

□3 kanalisatsiooni kallamine       □4 muu…………………...… 

3.9. Kas jäätmekottidel kasutatakse vastavat märgistust?     □1 jah             □2 ei 

 

IV Füüsikalised ohutegurid 

4.1. Müra 

4.1.1.  Kas Teie töökeskkonnas on müra?  □1 jah       □2 ei 

4.1.2. Kui vastasite jah - kui sageli esineb müra?  □1 väga harva     □2 mõni kord kuus□3 

mõni kord nädalas  □4 iga päev 

4.1.3. Nimetage müra allikad (nt ventilatsiooni töötamine): 

…………………………………………………...............…………………………………...

…..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

4.2. Mikrokliima 

4.2.1. Kas Te olete rahul oma töökeskkonna temperatuuriga?     □1 jah         □2 ei 
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4.2.2. Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

Häiriv tegur Kas häirib? Kui mõnel aastaajal antud tegur eriti 

häirib, siis kirjutage missugusel Sageli Harva Ei häiri 

Soe □1 □2 □3  

Külm □1 □2 □3  

Temperatuuri 

kõikumine 
□1 □2 □3  

 

4.2.3. Kas töökohas esineb häirivat tuuletõmbust?         □1 sageli     □2 harva       □3 ei 

4.2.4. Kas Te olete rahul õhu kvaliteediga oma tööruumides?     □1 jah        □2 ei 

4.2.5. Kui esineb häirivaid omadusi, siis palun täpsustage. 

Häiriv tegur Missuguses 

ruumis? 

Kas häirib? Kui mõnel aastaajal 

antud tegur eriti häirib, 

siis kirjutage missugusel 

Umbne  □1 □2 □3  

Kuiv õhk  □1 □2 □3  

Liiga niiske   □1 □2 □3  

Halvad 

lõhnad 

 □1 □2 □3  

Tolm  □1 □2 □3  

Muu        □1 □2 □3  

 

 

4.3. Valgustus 

4.3.1. Kas Te olete rahul oma töökoha valgustusega? □1 jah □2 ei 

4.3.2. Kui Te ei ole rahul oma töökoha valgustusega, siis palun täpsustage, mis häirib? 

Häiriv tegur Kas häirib? Kui mõnel aastaajal antud tegur eriti 

häirib, siis kirjutage missugusel Sageli Harva Ei häiri 

Ere □1 □2 □3  

Hämar □1 □2 □3  

Halb 

kohtvalgustus 
□1 □2 □3  

Värelev/võbelev 

Valgus 
□1 □2 □3  

Muu □1 □2 □3  
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V Bioloogilised ohutegurid 

 

5.1. Nakkusoht 

5.1.1. Kas te puutute oma töökohas kokku nakkusohuga?    □1 jah     □2 ei 

5.1.2. Kui jah, palun täpsustage, kui sageli:  

□1 harva       □2 mõni kord kuus       □3 mõni kord nädalas       □4 iga päev 

5.1.3. Kas Teil on esinenud juhuslikke traumasid saastunud töövahenditega? 

□1 jah          □2 ei 

Kui jah, millisel viisil?     □1 torked       □2 lõiked                □3 muu ..................................... 

5.1.4. Kas Teil on juhendid töö ohutuks läbiviimiseks?  □1 jah       □2 ei 

 

5.2. Nakkusohtlikud jäätmed 

5.2.1. Kas Te puutute oma töökohas kokku nakkusohtlike jäätmetega?     □1 jah      □2 ei 

5.2.2. Kas Teie töökohas on nakkusohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik?   

□1 jah    □2 ei 

5.2.3. Kuidas toimub nakkusohtlike jäätmete kogumine Teie töökohas? 

□1 spetsiaalsesse kotti  □2 eraldi kogumine musta prügikotti             □3 muud ……… 

 

5.3. Vaktsineerimine 

5.3.1. Milliste nakkushaiguste vastu Te olete vaktsineeritud? 

B-hepatiit  □1 jah     □2 ei 

Muud 

…………………………………………………………………………………………… 

 

VI. Füsioloogilised /ergonoomilised ohutegurid 

6.1. Raskuste teisaldamine 

6.1.1. Kas Teie töö on füüsiliselt raske?    □1 jah, sageli     □2 jah, harva         □3 ei 

6.1.2. Kui jah, kas raskuste teisaldamine vaheldub Teil teiste tööülesannetega?  

□1 jah     □2 ei 
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6.1.3. Kas raskust teisaldades kasutate tehnilisi abivahendeid? □1 jah    □2 ei 

Kui jah, siis missuguseid.......................................................................................................... 

6.1.4. Raskuste tõstmise sagedus tööpäeva jooksul?      

□1  tõstanalla 10 korra tööpäeva jooksul …………kg raskust 

□2 tõstan 10-39 korda tööpäeva jooksul …………kg raskust 

□3 tõstan 40-199 korda tööpäeva jooksul …………kg raskust 

6.1.5. Mida Teil tuleb tõsta? 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

6.2. Sundasendid ja korduvliigutused 

6.2.1. Kas Teie töö juures esineb sundasendeid?     □1 sageli       □2 harva        □3 ei 

6.2.2. Kui esineb, siis millise tööprotsessi juures? 

……………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

6.2.3. Kas Teie töös esineb (pidevalt samu tööliigutusi) korduvliigutusi?   

□1 sageli          □2 harva            □3 ei 

6.2.4. Kui esineb, siis millise tööprotsessi juures?  

……………………………………………………………………………………………….. 

6.2.5. Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud?   

□1 jalad      □2 puusad   □3 selg       □4 kaela-õlapiirkond ja käed          □5muu................... 

6.2.6. Kas Teid on ergonoomia alaselt juhendatud ?  □1 jah       □2 ei 

6.2.7. Mida sooviksite oma töökohal muuta? 

……………………………………………………………………………………………..…

.……………………………………………………………………………………………… 

 

VII Töö mõju tervisele 

7.1. Kas Teie töö on Teie jaoks huvitav ja stimuleeriv?      □1 jah       □2 ei 

7.2. Kas töö maht on Teie jaoks liiga suur?    □1 jah      □2 ei 

7.3. Kas Teil on kaastöötajatega hea koostöö ja kas nad aitavad Teid vajadusel? 
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□1 jah      □2 mõnikord     □3 ei 

7.4. Kas Te peate täitma ülesandeid, mis Teie arvates ei kuulu Teie töökohustuste hulka? 

□1 jah       □2 ei 

7.5. Kas mõtlete ka töövälisel ajal oma tööülesannete peale?   □1 jah   □2 mõnikord □3 ei 

7.6. Kas Teil on viimase kuu vältel esinenud järgnevaid sümptomeid? 

 

 

Suur tänu osalemise eest! 

 

 

 

 

 

 

 

Sümptom

id 

Jah, 

pidevalt 

Jah, 

harva 

Ei Sümptomid Jah, 

pidevalt 

Jah, 

harva 

Ei 

1. Seletamatu 

väsimus  

   5. Silmade 

kihelus  

   

2. Peavalu    6. Pisaratevool    

3. Pearinglus    7. Silmade 

punetus 

   

4. Iiveldus     8. Silmade 

kuivustunne 

   

Sümptomid Jah, 

pidevalt 

Jah, 

harva 

Ei Sümptomid Jah, 

pidevalt 

Jah, 

harva 

Ei 

9. Keskendumis-

raskused 

   16. Häälepaelte 

probleemid 

   

10. Valud kaela-õla 

piirkonnas  

   17. Ärritusköha    

11. Valud 

nimmepiirkonnas  

   18. Käte naha 

kihelus 

   

12. Valud randme 

piirkonnas  

   19. Muud 

 

   

13. Sõrmede surin        

14. Ninakinnisus       

15. Kuiv, kähe kurk       



 
 

63 
 

Lisa B. Töökeskkonna vaatlusprotokoll      

 

1. Üldinfo 

KORRUS  

RUUMI NUMBER  

 

2. Töötajate peamised tööülesanded ruumis 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Peamised töövahendid 

Nimetus Kasutamisala 

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Isikukaitsevahendid, mida töötajad ruumis kasutavad 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..................................................................... 

 

5. Esmaabivahendid ruumis 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..................................................................... 

 

6. Puhastus- ja desinfitseerimisvahendid 

Nimetus Kasutamisala Kasutaja 
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7. Tööruumi kirjeldus  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

8. Ohutegurite identifitseerimine 

 

8.1. Füüsikalised ohutegurid: 

8.1.1. Valgustatus 

 

Laevalgustite arv 

 

Laevalgustite tüüp ja võimsus 

 

Valgusvärvustemperatuur 

 

Kohtvalgustite olemasolu, tüüp ja võimsus 

 

Akende arv ja tüüp 

 

Aknakatete tüüp 

 

Töölaudade paigutus valgusallikate suhtes  

 

8.1.2. Õhutemperatuur 

 

Küttesüsteem 

 

Küttesüsteemi reguleerimise võimalus 

 

8.1.3. Ventilatsioon ja õhu liikumine 

 

Ventilatsiooni tüüp, konditsioneeri olemasolu 

 

 

Töökohtade paigutus ventilatsiooniavade ja konditsioneeri suhtes 
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8.1.4. Töövahendite liikuvad ja pöörlevad osad 

 

8.2. Keemilised ohutegurid 

 

8.2.1. Kemikaalide hoiustamine ja käitlemine 

 

8.2.2. Töös kasutatavad kemikaalid 

 

 

 

8.3. Bioloogilised ohutegurid 

 

8.3.1.  Nakkusallikad 

 

 

8.3.2. Bioloogiline materjal 

 

 

 

8.4. Füsioloogilised ohutegurid 

 

8.4.1. Töötoolide kirjeldus 

 

 

 

8.4.2. Töölaudade kirjeldus 

 

 

8.4.3. Kuvaritöökohtade kirjeldus (kuvari, klaviatuuri ja hiire asetus) 

 

 

 

 

8.4.4. Tööasendite kirjeldus 

 

 

 

 

 

8.4.5. Tööliigutuste kirjeldus 
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8.4.6. Raskuste teisaldamine ruumis (teisaldamise abivahendid ja nende kirjeldus) 

 

 

8.5. Psühholoogilised ohutegurid 

 

8.5.1. Töökohtade ergodisain 

 

8.5.2. Töötajate arv ruumis 

 

 

 

 

 

 

 


