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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on hinnata Värska järvemuda kasutamist, ravimuda 

efektiivsust ning kaevandamise vajalikkust. 

 

Uurimistöö on aktuaalne, kuna järvemuda kasutavad suur hulk inimesi erinevate haiguste 

raviks. Sarnast küsitlust Värska Sanatooriumi mudaravi kasutanud klientide seas varem 

läbi viidud pole. On uuritud vaid spetsiifiliselt teatud haiguste reageerimist mudaravile.  

Uurimistöö andmed saadi anonüümsetest vastustest ankeedi küsimustele. Ankeetküsitlus 

viidi läbi kuu aja jooksul Värska Sanatooriumi järvemuda protseduuri kasutanud inimeste 

hulgas. 

 

Uurimistööst selgub, et Värska järvemuda kasutanud inimeste tervislik seisund paranes 

pärast mudakuuri märgatavalt eelkõige valu intensiivsuse alanemise ning valuvaigistite 

tarbimise vähenemise näol, seega on järvemuda kaevandamine ning edasine kasutamine 

kuurortravi eesmärgil igati õigustatud. 

 

Selleks, et järvemuda kasutada säätlikumalt ning jätkusuutlikumalt, on autor toonud välja 

parandusettepanekud: lisaks pakutavale mudavannile tuleks kasutusele võtta alternatiivseid 

mudaravi meetodeid, näiteks mudamähis, mis eeldaks eelnevat ettevalmistust liigse vee 

hulga eemaldamise näol. 

 

Märksõnad: Värska järvemuda, järvemudamaardla, mudaravi 
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The aim of this bachelor thesis is to evaluate the use of Värska's lake mud, the efficiency of 

curative mud and the necessity of its mining. 

 

The thesis is topical, because the lake mud is being used by a large group of people to cure 

different diseases. No similar survey has been conducted before among the Värska Resort's 

clients who have used mud therapy. Only the effect of mud therapy to specific diseases has 

been studied.The data for the thesis was gathered via anonymous replies to a questionnaire. 

The survey was conducted during a one-month period among the people who had used 

Värska Resort's lake mud procedure.  

 

As a result of the thesis, it is seen that health condition of the people who had used lake 

mud improved remarkably after the session, mostly through lowered pain intensity and 

diminished use of painkillers. Thus, the mining and continuos use of lake mud as a form of 

treatment in the resort is fully justified. 

 

In order to use lake mud sustainably, the author of the thesis proposes the following: in 

addition to mud bath, alternative mud therapy methods should be used, such as mud wraps, 

which would require previous preparation to remove excessive water. 

 

 

 

Keywords: Värska lake mud, lake mud shale, mud therapy 

 

 



4 
 

 
 
 

SISUKORD 
 

SISSEJUHATUS .................................................................................................................................... 5 

1. VÄRSKA JÄRVEMUDA ..................................................................................................................... 7 

1.1. Värska järvemuda varasem uuritus ......................................................................................... 7 

1.2. Värska järvemuda geoloogiline eripära................................................................................... 8 

1.3. Värska järvemuda geokeemiline iseloomustus ....................................................................... 9 

1.4. Värska järvemuda kaevandamine ja edasine töötlemine ..................................................... 10 

1.5. Mudaravi toime ja näidustused ............................................................................................ 12 

1.6. Värska Sanatooriumi ravimuda protseduuride kirjeldus ...................................................... 13 

2. MATERJAL JA METOODIKA ........................................................................................................... 15 

2.1. Uurimisobjekt ........................................................................................................................ 15 

2.2. Ankeet ................................................................................................................................... 16 

3. TULEMUSED JA ANALÜÜS ............................................................................................................ 17 

4. JÄRELDUSED ................................................................................................................................. 24 

KOKKUVÕTE ..................................................................................................................................... 25 

VIIDATUD ALLIKAD ........................................................................................................................... 26 

VÄRSKA LAKE MUD AND ITS USE FOR RESORT TREATMENT PURPOSES 

Summary .......................................................................................................................................... 28 

LISAD ................................................................................................................................................ 29 

Lisa 1. Eestikeelne küsitlusankeet ................................................................................................ 30 

Lisa 2. Venekeelne küsitlusankeet ............................................................................................... 32 

Lisa 3. Värska järvemuda keemiline koostis ................................................................................. 34 

Lisa 4. Värska järvemudamaardla asukoht ................................................................................... 35 

 

  



5 
 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimisobjektiks on valitud Värska Sanatooriumis kasutatav 

järvemuda, kuna elades ise Värskas ning olles palju kokku puutunud sealsete looduslike 

eripäradega, otsustasin ühte neist lähemalt uurida. Värska järvemuda on väga ainulaadsete 

omadustega loodusvara, mis pani aluse Värska Sanatooriumi rajamisele ning millest 

kaevandatav maardla on üleriigilise tähtsusega. Värska Sanatooriumist on saanud tänu 

mudaravi kasutuselevõtuga Eesti üks tähtsaim kuurortpaik. 

 

Värska järvemuda on pruuni värvuse ning ühtse konsistentsiga settemuda, mis on tekkinud 

taimejäänuste biokeemilise lagunemise ja settinud orgaanilise ning mineraalse aine 

muundumisel erinevate bioloogiliste, keemiliste ja füüsikalis-keemiliste tegurite toimel. 

Värska järvemuda on ainulaadne oma kõrge väävelvesiniku sisaldus poolest, mida leidub 

keskmiselt 35 mg 100 g kohta. (Reissar 1995: 3) Head raviomadused on seotud mitmete 

füüsikalis-keemiliste näitajatega: kõrge soojusmahtuvuse ning vähese risustatusega 

(Maavara kaevandamise loa seletuskiri 2004). 

 

Värska järvemuda on võimalik kasutada kolmes valdkonnas: põllumajanduses põldude 

väetamiseks, keemiatööstuses toorainena loomasööda valmistamiseks ning raviotstarbeks 

(Reissar 1995: 5). Antud bakalaureusetöös keskendutakse Värska sapropeeli ehk 

järvemuda kasutamisele kuurortravi eesmärgil AS Värska Sanatooriumis. Lisaks antakse 

ülevaade Värska järvemuda koostisest, millest tulenevalt on valitud ka mudaravi 

metoodika antud ettevõttes. 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on hinnata Värska järvemuda kasutamist, ravimuda 

efektiivsust ning kaevandamise vajalikkust. Eesmärgi täitmiseks koostas autor 

ankeetküsitluse, mis viidi kuu aja jooksul läbi Värska Sanatooriumi järvemuda protseduuri 

kasutanud inimeste hulgas. Ankeetküsitlus koosnes nii valik- kui avatud vastustega 

küsimustest, mis puudutasid mudaravi saanud inimeste tervislikku seisundit, selle 

paranemist, rahulolu ning muda kasutamise rohkust. Uurimistöö andmed saadi 

anonüümsetest vastustest ankeedi küsimustele. Kogutud info analüüsiti ning töödeldi 
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statistiliselt, mida on näha koostatud joonistel. Läbiviidud küsitlus on vajalik, kuna sarnast 

uuringut varem Värska Sanatooriumis teostatud pole. On uuritud vaid spetsiifiliselt teatud 

haiguse reageerimist mudaravile.  
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1. VÄRSKA JÄRVEMUDA 

 

1.1. Värska järvemuda varasem uuritus 

 

Esmakordselt saadi teavet võimaliku ravimuda olemasolu kohta Värska lahest 1967. aastal  

kui avastati Värska mineraalvee leiukohti. 1969. aastal alustas geoloog Svetlana 

Tsetshladze oma töögrupiga Värska lahes uuringuid, mille tulemusena leiti ravimuda 

lasund 1,84 km
2
 suurusel laheosal. (Reissar 1995: 1-2) 

 

1975. aastal teostati Värska lahel lisauuringud mudavarude hindamiseks ning saadi teada 

Värska lahe mudalasundi ja selle all olevate setete geoloogiline ehitus. Geoloogid avastasid 

Värska lahe põhjas asunud sügava vagumuse, mis on nüüdseks täitunud sapropeeli ja 

turbakihtidega. Selgitati välja ka järvemuda kasutamisvõimalused põllumajanduses 

söödana ning keemiatööstuses toorainena loomasööda valmistamiseks. (Ibid.: 2) 

 

1981. aastal valmis R. Pirrus ja V. Tassa poolt artikkel „Värska lahe sapropeelimaardla,“ 

kus on tabelitena välja toodud Värska järvemuda keemiline koostis, mikroelementide 

sisaldus ning joonistena muda paksus, 2 mudaprofiili ning õietolmu spekter. Selle artikli 

põhjal on A. Raukas publitseerinud: Eesti Loodus 1995; Peipsi geoloogia 1999 ja Peipsi 

2008. (Eesti ravimuda puudutav teaduspublikatsioonide andmebaas 2015)  

 

2012. aastal teostati terviseameti poolt sihtuuring „Ravimuda turustamine, säilitamine ja 

kasutamine,“ mis hõlmas lisaks Värska järvemudale ka Kuressaare, Haapsalu ja Käina 

meremudamaardlatest pärinevat meremuda. Uuringust selgus, et on toime pandud 

rikkumisi seoses ravimuda turustamise, säilitamise ja kasutamisega tervisekaitsenõuete 

täitmise osas, kuid konkreetselt asutusi, kes nõudeid on rikkunud, pole välja toodud.  

(Terviseameti uuring Ravimuda turustamine, säilitamine ja kasutamine 2012) 
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2012–2014. aastal toimus Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse 

rahastamisel uuring kuurortravi järgse elukvaliteedi muutuste kohta. Uuriti Värska, 

Ermistu ja Haapsalu ravimuda kasutanud põlve osteoartroosi haigete elukvaliteeti ravi 

lõpus ja kuni kuue kuu pärast. Uuringu tulemustest järeldati, et mudaravi positiivne mõju 

kasvas aja jooksul ning vahetult pärast mudaravi protseduuri täheldati positiivset toimet 

vähem. (Muda mõju uuringu aruanne 2014) 

 

1.2. Värska järvemuda geoloogiline eripära 

 

Värska järvemuda on pärit Peipsi järve madalaveelisest Värska lahest, mille sügavus on 1–

2 meetrit ning kus on olnud soodsad tingimused settelise muda tekkeks (Pirrus, Tassa 

1981).  Värska järvemuda on pruuni värvuse ning ühtse tihedusega. Sapropeeli keskmiseks 

paksuseks on mõõdetud 4,1 meetrit ning sapropeeli lamamiks on turvas. Turbasetted 

asuvad 9,0–10,9 meetri sügavusel, mis on arvatavasti tekkinud boreaalse kliima staadiumis 

(9300–7800 aastat tagasi) kui suved olid soojad ja kuivad ning talved  külmad. Turbasetete 

all paikneb liiv või liivsavi pinnas. Liivsavi koosneb peeneteralistest liiva ja savi 

osakestest. Need on tõenäoliselt tekkinud preboreaalse kliima staadiumis (10 200–9300 

aastat tagasi) kui kliima oli pisut soojenenud, kuid endiselt jahe. Sel ajal kasvas järve 

ümbruses ilmselt kasemets, mida võib järeldada sellest, et setete koostisest on leitud 

kaseõietolmu. (Tassa 1976) 
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Joonis 1. Värska mudalasundi läbilõige. Allikas : Värska IV maardla mineraalvee uuring 1976 

 

1.3. Värska järvemuda geokeemiline iseloomustus  

 

Järvemuda ehk sapropeel on tekkinud taimejäänuste biokeemilisel lagunemisel, settinud 

orgaanilise ning mineraalse aine muundumisel erinevate bioloogiliste, keemiliste ja 

füüsikalis-keemiliste tegurite toimel. Värska järvemuda üheks väärtuslikumaks omaduseks 

on tema kõrge väävelvesiniku sisaldus, mida leidub keskmiselt 35 mg 100 g kohta, mis on 

lähedane mineraalmudale. Tavaliselt on seda ühendit järvemudades kuni 10 mg 100 g 

kohta. Väävelvesinik on tekkinud pikaajaliste järvesetete lagunemise tulemusena. (Reissar 

1995: 1-4) 
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Värska järvemudas on levinud sellised veetaimed nagu vesiroosilised, jõgitakjad ja 

penikeelelised (Ibid.: 6). Orgaanilise aine sisaldus Värska järvemudas on tavaliselt üle 50% 

kuivkaalust (Raukas, Teedumäe 1997:365). Sapropeeli orgaaniline aine koosneb: 

humiinhapetest 32,47–39,23%, hüdrolüüsumatust jäägist 28,4–32,5%, fulvohapetest 

15,68–20,95% ja bituumenist 3,48–4,17% (Pirrus, Tassa 1981). Värska sapropeeli 

koostisesse kuuluvad lisaks raidoaktiivsed elemendid, millest uraani (U) ning tooriumit 

(Th) on alla 2 mg/kg, strontsiumit (Sr) leidub 42–45 mg/kg (sertifikaat Värska lahe 

ravimuda omaduste kohta 1998). 

 

Muda risustatus on alla 1%, mis näitab, et kolloidsete ainete (järvekarpide, lagunemata 

taimeosade ja peene liiva) sisaldus on väike. Sellest tulenevad ka muda head 

raviomadused. Soojusmahtuvus, mis on mudaravi protseduuril oluliseks näitajaks 

saavutamaks vajalik  soojusefekt, on kõrge
 
0,89–0,97 cal g/kraad. (Maavara kaevandamise 

loa seletuskiri 2004) 

 

Settemudadele iseloomulikult on Värska järvemuda veesisaldus kõrge: 90–91%. Värska 

järvemuda pH on 6,2–6,4 ning tihedus 1,02–1,08. Peamiselt nendele näitajatele tuginedes 

on kujunenud Värska Sanatooriumi mudaravi metoodika nii, et  järvemuda protseduuri 

pakutakse vaid vannina. Mudamähiste ja muude aplikatsioonidena Värska järvemuda ei 

kasutata, kuna suure veesidumisvõime pärast omab ta vähest plastilisust ja viskoossust, 

mistõttu on selle kasutamine mudamähiseks raskendatud. (Ibid.) 

 

1.4. Värska järvemuda kaevandamine ja edasine töötlemine  

 

Värska järvemuda kaevandatakse Värska Sanatooriumist paarisaja meetri kaugusel asuvast 

Peipsi järve Värska lahest. Maardla on üleriigilise tähtsusega. Mudakarjääri pindala on 

25,96 ha (Maavara kaevandamise loa seletuskiri 2004). Aktiivne tarbevaru on Värska 

ravimudakarjääris 1067,4 tuhat tonni (Maavaravarude koondbilanss 2013). 
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Värska Järvemuda kaevandamiseks kasutatakse kombineeritud hüdromehhaanilist 

meetodit. Pöördlabida tüüpi ekskavaatoriga kaevandatakse muda kõigepealt Tartu 

Jõesadamalt renditud praamile, mille tõstevõime on 200–300 m
3
 ning seejärel tõstetakse 

see  ekskavaatoriga kas veoauto või traktori järelkärusse. Ammutamise sügavus mudas on 

kuni 1 m ning kaevandatakse vaid kõrgel asuvat muda. Sügavamal paiknevat muda on 

võimalik ammutada ujuvmudapumba abil, kuid seda meetodit on rakendatud vaid üksikutel 

kordadel, kuna ekskavaatoriga kaevandamine on lihtsam ning tõhusam. Kaevandamine 

toimub iga 2–3 aasta järel tavaliselt septembri kuus. Korraga kaevandatakse keskmiselt 

500 m
3
 muda. (Maavara kaevandamise loa seletuskiri 2004) Viimaste andmete kohaselt 

kaevandati ravimuda 29. septembril – 05. oktoobril 2013 kokku 480 m
3
 (ravimuda 

arvelevõtmise akt 2013). Kõrge veetaseme korral kaevandatakse enamasti Värska lahe ida 

või lääne kaldalt, madala veetaseme korral on võimalik kaevandada ka karjääri keskelt.  

Kasutatud on ka territoriaalset kaevandamist, kus järvemuda kaevandatakse kogu 

mäeeraldise piires. (Maavara kaevandamise loa seletuskiri 2004) 

 

Traktori järelkärule tõstetud muda transporditakse Värska Sanatooriumi kõrval asuvasse  

mudahoidlasse ning kallatakse see vastuvõtubasseini, kust omakorda kahe pumbaga see 

järgmisesse basseini pumbatakse. Iga mudahoidlas asuv bassein mahutab 90 m
3
 muda. 

Seejärel transporditakse maa-aluse pumba abil järvemuda Värska Sanatooriumis asuvasse 

basseini ning sealt edasi reaktorisse, kus muda soojendatakse tavaliselt 50 °C. Soe muda 

segatakse külma mineraalveega ning on seejärel kasutamiseks valmis. 

 

Pärast kasutamist teisaldatakse torude kaudu ravimuda puhta muda kõrval asuvasse 

basseini. Sealt pumbatakse edasi maa-aluste torude kaudu Värska Sanatooriumi kõrval 

asuvasse soosse ning jäetakse looduslikuks kõduks. Järvemuda taaskasutamise ning 

puhastamisega ei tegeleta. 
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1.5. Mudaravi toime ja näidustused  

 

Arvamusi ja teooriaid selle kohta, kuidas mudaravi toime inimese organismis teostub, on 

üsna mitmeid. Üheselt ja selgelt ei osata aga ravi toimemehhanisme siiani seletada.  

Balneoloog V. Vadi arvates mõjutab mudaravi kogu organismi vegetatiivse närvisüsteemi 

kaudu, mis reguleerib eelkõige siseelundite ning veresoonkonna talitlust ning mis ei allu 

üldiselt tahtelisele kontrollile. V. Aleksandrova kirjelduste järgi kutsub muda ärritav mõju 

naha närvilõpmetele esile reaktsioone, mille tulemusena moodustavad nahas sellised ained, 

mis lasevad mudas leiduvaid bioloogiliselt aktiivseid aineid paremini läbi naha. Seejärel 

hakkavad toimeained organismis mõjutama elundite talitlust. Bulgaaria bioloog ja 

akadeemik M. Popoffi vaatles aga mudaravi toimemehhanismi kui muda mitmesuguste 

keemiliste ainete tegevusse virgutavat mõju otseselt rakus toimuvatele bioloogilistele 

protsessidele. (Veinpalu E, Veinpalu L. 1976: 44) 

 

Tähtis osa mudaravi toimes on soojusel. Soojust on varasemalt peetud mudaravi peamiseks 

toimeteguriks. Mudale on iseloomulik suur soojusmahtuvus ning väike soojusjuhtivus, mis 

võimaldab mudaprotseduuri ajal soojust organismis piisavalt kaua hoida. See aitab haigete 

piirkondade kudede sügavamaks läbisoojenemiseks kaasa. Soojenenud organismis tekib 

üldine vereringe ja ainevahetuse kiirenemine, kudede verevarustuse paranemine ja muud 

füsioloogilis-bioloogilised nähud, mis soodustavad tervenemist. (Ibid.: 9) Mudakümbluse 

eelis veekümbluse ees on see, et sellega on võimalik saavutada tugevam soojustoime. Kuna 

soojuskonventsioon ehk muda soojuse eraldamine nahalt ümbritsevasse õhku on palju 

aeglasem kui vee puhul, talub inimese keha palju kõrgemaid mudatemperatuure. 

Sealhulgas on naha ärritus samal temperatuuril tunduvalt väiksem kui veeprotseduuril. 

(Vadi 1947: 61) 

 

Soojusest tähtsamaks teguriks võib pidada mudaravi keemilist toimet, mis on seletatav nii, 

et teatud mudavannis lahustatud ainete ioonid pääsevad nahasse ja absorbeeritakse seal ehk 

peetakse kinni, mille tulemusena naha mineraalne koostis ja elektrokeemilised omadused 

muutuvad. Tavaliselt alustatakse mudaraviga siis kui ägedad haigusnähud on möödas ning 

kui asutakse taastusraviga tegelema. (Ibid.: 81) 
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Mudaravi sobib inimestele, kellel on : 

 Lihas- luude ja sidekoehaigused, näiteks liigesepõletikud, liigesekulumus ehk 

osteoartroos, traumajärgsed liigesekahjustused, troofilised haavandid; 

 Piirdenärvisisüsteemi haigused – radikuliit, neuriit, ganglioniit ning truamajärgsed 

liikumis- ja tundehäired;  

 Kesknärvisüsteemi haigused, nagu nähud pärast aju- ja ajukelme põletikku ja laste 

ajuhalvatust ning peaaju ja seljaaju traumajärgsed seisundid;  

 Suguelundite haigused – emaka ja emakamanuste krooniline põletik, viljatus, 

munasarjade talitluspuudulikkus, krooniline eesnäärmepõletik, munandite, 

munandimanuste ning seemnepõiekeste põletik;  

 Nahahaigused, näiteks krooniline ekseem, neurodermiit, psoriaas ja naha põletus- ja 

külmetuskahjustuste tagajärjel tekkinud armistused;  

 Nina-kõrva-kurguhaigused –  kroonilised põletikud nina-neelus, kõrvades, nina 

kõrvalkoobastes ja kurgumandlites; 

 Silmahaigused- krooniline sarvkesta- vikerkesta- ja ripskeha põletik; 

 Teiste põletikuliste protsesside puhul. (Holvandus 2013) 

 

1.6. Värska Sanatooriumi ravimuda protseduuride kirjeldus   

 

Ainukeseks mudaravi võimaluseks Värska Sanatooriumis, kus kasutatakse Värska 

järvemuda,  on ravimuda üldvann. Protseduuriks vajalik muda hangitakse sanatooriumi 

lähedal asuvast järvemudamaardlast. Paks muda lahjendatakse mudavannile sobiva 

püdeluse saavutamiseks 570 miljonit aastat vana ülisoolase Värska–6 mineraalveega, mida 

ammutatakse lähedalolevast puurkaevust. Muda lahjendamine on oluline eelkõige tema 

massi tõttu, mis lahjendamata kujul mõjuks väga koormavalt ravivannis oleva inimese 

hingamis- ja vereringeelunditele. (Veinpalu E, Veinpalu L. 1976: 37) Vann täidetakse 

mudaga nii, et kogu inimese keha oleks mudaga kaetud, vannist välja jääb vaid pea. Vanni 

kuju on kohaldatud inimese kehaga nii, et tal oleks seal mugav lamada ning et kasutatav 

muda kogus oleks väiksem. Kaela toestamiseks antakse protseduuri külastajale kummist 

padi. Mudaravi kasutamise kohta läbiviidud küsitlusest selgus, et mõni inimene soovis 

suuremat vanni, kuna ei mahtunud olemasolevasse ära. Praegusel ajal on Värska 

Sanatooriumis vaid üks suuremate mõõtmetega vann. Protseduur kestab umbes 10 minutit 
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temperatuuril 41–43 °C. Külastajate privaatsuse huvides eraldavad suures ruumis üksikuid 

mudavanne seinad. Pärast vannis käimist saab klient end duši all mudast puhtaks pesta. 

 

 

Joonis 2. Ravimuda üldvann 

 

Lisaks muda üldvannile pakub Värska Sanatoorium mudaravi võimalustest ka 

mudakompressi. Selle mudaprotseduuri kasutamisel ei tarvitata aga Värska järvemuda, 

vaid sissetoodavat meremuda. Põhjuseks, miks aplikatsiooni tegemisel järvemuda ei 

kasutada, on selle töötlemise keerukus. Selleks, et muda hästi keha pinnal püsiks, peab 

olema ta üsna tihke ja viskoosne ning meremuda kasutamine selleks protseduuriks on 

lihtne moodus. Värska järvemudal on aga väike tihedus ning ta ei ole nii plastiline kui 

meremuda, mis ei tähenda aga seda, et tulevikus Värska järvemuda kasutamine 

aplikatsioonideks on välistatud.  Samuti võimaldab aplikatsioon ravida vaid teatud 

üksikuid haigeid kehaosasid ning seda saab teha osale nendest haigetest, kes kuuma 

mudavanni ei talu. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uurimisobjekt 

 

Käesoleva bakalaureusetöö uuritavaks objektiks on Põlvamaal, Peipsi järve Värska lahes 

asuv järvemuda ning selle kasutamine kohalikus sanatooriumis kuurortravi eesmärgil. 

Selleks, et uurida järvemuda kasutamist, koostasin ankeetküsitluse, mis koosnes nii valik- 

kui ka avatud vastustega küsimustest.  

 

Küsitluse käigus jagati paberkandjal ankeete kuu aja jooksul AS Värska Sanatooriumi 

klientidele, kes mudaravi protseduuri võtsid. Ankeetide kätteandmise ning tutvustamisega 

tegeles AS Värska Sanatooriumi taastusravi arst Külli Margus. Küsitlusele vastajad olid 

anonüümsed inimesed, keda eristati vanuse ning soo järgi. Ankeedid olid koostatud eesti- 

ja vene keeles ning kokku saadi tagasi 26 täidetud ankeeti. Täidetud küsitluslehtede 

vähesus võib olla tingitud uuringus osalenud inimeste kõrgest vanusest, kel on raskusi 

nägemise ning kirjutamisega. 

 

Autor otsustas kasutada ankeetküsitlust, kuna intervjuu läbiviimine oleks kujunenud 

aeganõudvaks ning keerukaks. Kuna küsitluses osalenud mudaravi kasutajad viibisid 

sanatooriumis erinevatel aegadel, oli kõige mõistlikum jagada küsitluslehti, mida 

küsitletavad  said täita endale sobival hetkel. Ankeetküsitluse positiivseks küljeks on ka 

anonüümsus, mis intervjueerimisel oleks puudunud. See annab autori arvates ausamad 

vastused kui intervjueerija ning intervjueeritav reaalselt ei kohtu.  
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2.2. Ankeet 

 

Küsitlus koosneb lühikesest tutvustusest ning kuueteistkümnest küsimusest, mis on 

peamiselt valikvastustega (lisa 1). Küsimused puudutavad inimese tervislikku seisundit, 

muda kasutamise rohkust, valu intensiivsuse muutusi ning rahulolu mudaravi 

protseduuriga. 

 

Küsiti järgnevat: 

 Värska Sanatooriumi külastamiskordade arvu 

 inimese tervisliku seisundi kohta 

 Põetavaid haigusi 

 Valu intensiivsust enne ja pärast mudaravi kuuri 

 Enesetunde muutust pärast protseduuri 

 Protseduure, mida võetakse lisaks mudaravile 

 Rahulolu mudaravi protseduuriga 
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3. TULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

Küsitluses osales 26 anonüümset inimest, kelledest 14 täitis vene keelse ning 12 eesti 

keelse ankeedi. Joonisel nr. 3 on näha, et mudaravi protseduuri külastanud inimesed 

jagunesid vanuse järgi järgmiselt: kõige enam oli vastanute hulgas 63 aastaseid ja 

vanemaid kliente – 12 inimest. 42–62 aastaseid inimesi oli 10, 21–41 aastaseid 3 ning 20 

aastaseid ja nooremaid inimesi oli vaid üks. 

 

Joonis 3. Järvemuda kasutanud inimeste vanuseline koosseis 

Mudaravi kasutanud küsitletavatest peaaegu pooled olid 63 aastased ja vanemad inimesed. 

Seoseid kõrge vanuse ning mudaravi kasutamise vahel võib leida sellest, et mudaravi sobib 

hästi haiguste raviks, mis esinevad just vanemas eas. Mida nooremad olid küsitletavad, 

seda vähem nad ka mudaravi kasutasid. Noorematel inimesel on vähem elu jooksul 

tekkinud kaebusi, mida mudaprotseduuriga ravida. 

 

Arvesse võttes mudaravi kasutanud kliendi soove ning vajadusi määratakse meditsiinilise 

konsultatsiooni käigus inimesele mudaravi protseduuride hulk ravikuuri jooksul. Jooniselt 

nr. 4 võib näha, et kõige rohkem saadi mudaravi protseduuri 3 korda ravikuuri vältel. Neid 

inimesi oli kokku 11. Viiel korral käisid mudaravi protseduuril 9 inimest, kahel korral 3 

inimest. 4 korda võttis mudaravi vaid üks inimene ning 6 ja 10 korda samuti üks inimene.  

1 
3 

10 

12 

Vanuseline koosseis 

20 a  ja nooremad

21-41 a

42-62 a

63 a ja vanemad
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Joonis 4. Mudaravi protseduuril käimise arv ravikuuri ajal 

Tavaliselt käiakse mudaprotseduuril ülepäeviti, kuna see annab efektiivseima tulemuse 

ning ei mõju inimese südametegevusele halvasti. Mudaravi hästi taluvatele inimestele võib 

määrata vajadusel ka 4–5 protseduuri nädalas. Ravikuur koosneb enamasti 12–15 

protseduurist (Veinpalu E, Veinpalu L. 1976: 40). Antud uuringus mudaprotseduuril 

käimise sagedust ei uuritud, küll aga seda mitme korral mudaravi saadi. 

 

Küsitletud inimeste seas kasutati mudaravi kokku 104 korda. Kuigi kasutatud kordade arv 

tundub suur, siis varude otsalõppemise pärast veel muretsema ei pea, kuna aktiivseks 

tarbevaruks on hinnatud Värska ravimudakarjääris 1067,4 tuhat tonni (Maavaravarude 

koondbilanss 2013). Kasutatud mudakogust kokku sellest küsitlusest ei selgu, kuna 

inimesi, kes ankeedile ei vastanud, kuigi mudaravi kasutasid, oli rohkesti. Kõige enam 

käidi ravikuuri vältel 3 korda mudaprotseduuril. See võib olla tingitud kõige enam 

müüdavast 7 päevasest ravipaketist, mille jooksul saab klient mudaravi ülepäeviti ehk 3 

korda nädalas.  

 

Mudaravi kasutamise põhilisteks eesmärkideks on mõni tervisehäda ning selle ravi. 

Joonisel nr. 5 on välja toodud haigused, mille tõttu mudaravi kasutati. Peamiseks 

põhjuseks, miks antud küsitluses mudaravi protseduuril käidi, oli luu- või liigeshaigus. 

Selline kaebuse esines 14 vastanul. Nahahaigust tuli ravima 4 inimest. Väsimuse tõttu käis 

mudaravi protseduuril 3 inimest. Profülaktika eesmärgil külastas mudaravi protseduuri 

samuti 3 inimest. Kõrgvererõhutõbi esines kahel küsitletaval.  

3 

11 

1 

9 

1 1 

Mudaravi protseduril käimise arv 
ravikuuri ajal 

2 korda

3 korda

4 korda

5 korda

6 korda

10 korda
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Joonis nr 5. Mudaravi protseduuri käimise põhjused 

Kõige enam mudaravi protseduuril käimise põhjust luu- või liigeshaiguste korral võib 

seostada kõrge vanusega. Enamus mudaravi saanud küsitletavatest olid 63 aastased ja 

vanemad, kellel paratamatult on suurem tõenäosus luu- või liigeshaiguste tekkeks. luu- ja 

liigeshaiguste hulka kuulusid näiteks osteoartroos ehk liigesekulumus, osteoporoos ehk luu 

hõrenemine ja luu ning liigese valud.  

 

Üldlevinud arvamusele tuginedes ravitakse luu- ja liigeshaigusi meremudaga, kuna selles 

on palju mineraalaineid ning järvemudaga pigem nahahaigusi, kuna see sisaldab palju 

orgaanilisi aineid. Värska järvemuda segatakse aga ülisoolase mineraalveega, mis annab 

sarnaselt meremudale mineraaliderohke koostise ning sobib hästi luu- ning liigeshaiguste 

raviks.  

 

Ravipõhjust – nahahaigust vanusega seostada ei saa, kuna näiteks ühel küsitluses osalenud 

9 aastasel lapsel oli kaasasündinud nahahaigus: ihtüoos ehk soomustõbi. Ülejäänud 

nahahaigust põdevad inimesed olid 41 aastased ja vanemad. Nahahaiguste hulka kuulusid 

lisaks ihtüoosile veel akne. Kõrgvererõhutõbi, mis on peamiselt vanema ea haigus, esines 

kahel küsitletaval, kes olid 72 ja 74 aastased. Närvisüsteemihaigustest põdes 4 inimest 

radikuliiti ning 1 inimene neuriiti. 
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Ravimuda kasutanud inimeste jaoks on olulisim valu vähenemine ning parema enesetunde 

saamine. Selleks, et teada saada kas lubatud ravitoime vastab ka tegelikkusele, kästi 

küsitletavatel oma valu intensiivsust hinnata skaalal ühest kümneni enne ning pärast 

mudaravi kuuri.   

 

Joonis 6. Valu intensiivsus enne ja pärast mudaravi kuuri 

 

Joonisel 6 on välja toodud muutused valu intensiivsuses erinevate haiguste korral ning 

arvutatud keskmised tulemused. Valu intensiivsus enne mudaravi kuuri oli keskmiselt 3,36 

ning pärast 1,62.  Valu intensiivsuses on näha selgeid muutusi, selle tugevus on keskmiselt 

langenud enam kui poole võrra. Valu intensiivsus oli suurim enne mudaravi protseduure 

luu- ja liigeshaigusi ning närvisüsteemihaigusi põdevatel inimestel. Suurimad muutused 

valu vähenemise osas toimusid samuti neid haigusi põdevatel klientidel. Valu 

intensiivsuses täheldati väiksemaid muutusi nahahaiguste korral. Valu kadus täiesti 

väsimuse ning profülaktika eesmärgil mudaravi kasutanud küsitletavatel. 

Kõrgvererõhutõbe põdenud vastanute hulgas muutusi valu intensiivsuse osas ei täheldatud. 

Antud küsitluses ei esinenud valu intensiivsuse kasvu ühelgi vastanul. Tulemused olid 

positiivsed ning võib väita, et Värska Sanatooriumi mudaravi protseduuri külastades 

väheneb erinevate kaebuste korral valu intensiivsus rohkemal või vähemal määral. 

   

  

5,5 

4,4 

1 
2 

4,3 

3 

1,6 
1 

0 0 

4,16 

3 

0
1
2
3
4
5
6

P
al

li 

Valu intensiivsus enne ja pärast 
ravikuuri 

Enne

Pärast



21 
 

Pärast mudaravi protseduuri kästi hinnata oma enesetunnet. Tulemused on esitatud joonisel 

nr. 7. Valdav enamus tundis ennast pärast mudaravi protseduuri hästi. 19 inimest kogesid 

lõõgastumust. Väsinult tundis end 5 inimest. Energiliseks pidasid oma enesetunnet pärast 

mudaprotseduuri üks inimene ning enesetunde muutusi ei täheldanud samuti vaid üks 

vastanu.  

 

Joonis 7. Enesetunne pärast mudaravi protseduuri  

 

Erinevad organismid reageerivad mudaravile erinevalt, kuid kerge kehatemperatuuri tõus 

mõjub kõigile sarnaselt. Enesetundes täheldati läbiviidud küsitluses peamiselt positiivseid 

muutusi. Kõige rohkem tunti end lõõgastunult ning väsinult. Pärast mudaprotseduuri 

sooviti puhata ning lamada, milleks ka kõigil võimalus oli. Mõnel mudaravi kasutajal 

esines pärast protseduuri higistamist ning ühel inimesel esines kerge rahutustunne ja 

südamepekslemine. 

 

Mudaravi kasutanud inimeste tervisliku seisundi paranemist tõestab joonis nr. 8, kus on 

välja toodud valuvaigistite tarbimine pärast mudaravi kuuri. Küsitluses osalenud 26-st 

inimesest kasutas valuvaigisteid 10 vastanut. Valuvaigistite tarbimine vähenes 7 inimesel 

ning ei muutunud 3 inimesel. Küsitluses osalenud 16 inimest valuvaigisteid aga ei 

tarvitanudki. 

1 

5 

19 

1 

Enesetunne pärast mudaravi 
protseduuri 

energiline

väsinud
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Joonis 8. Valuvaigistite tarbimine pärast mudaravi kuuri 

 

Valdav enamus mudaravi kasutajatest ei tarvita valuvaigisteid üldse. Valuvaigistite 

tarbimine ei suurenenud ühelgi inimesel. Nende hulgas, kes valuvaigisteid tarbisid, oli 

näha positiivseid tulemusi, kuna valuvaigistite kasutamine kas vähenes või ei muutunud. 

Seega võib pidada mudaravi protseduuri efektiivseks ning inimese organismi 

paranemisprotsessi soosivakaks.  

 

Valuvaigisteid tarbisid peamiselt naised. Haigused, mille puhul valu vaigistavate ravimite 

tarbimine vähenes pärast mudakuuri, olid osteoartroos ning osteoporoos. Valuvaigistite 

tarbimine ei vähenenud ega suurenenud ühel radikuliidihaigel ning kahel osteoporoosi 

põdeval küsitletaval.  Peamiselt olid valuvaigisteid kasutavad ravialused vanemaealised.  

 

Lõpuks paluti Värska Sanatooriumi mudaravi protseduuri külastanud inimestel hinnata 

nende rahulolu pakutud teenusega. Jooniselt nr. 9 võib näha, et kõik vastanud olid kas 

rahul või väga rahul. Rahul oli 8 vastanud ning väga rahul 18 inimest.  
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Joonis 9. Rahulolu ravimuda protseduuriga 

 

Üldiselt võib hinnata mudaravi kasutanud klientide rahulolu pakutud teenusega kõrgeks. 

Kõik vastajad hindasid protseduuri positiivselt ning vaid üks küsitluse vastanu arvates oli 

vann liiga väike, kuid jäi siiski ravitoimega rahule.   
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4. JÄRELDUSED 

 

Läbiviidud uuring on näidanud seost vanuse ning mudaravi kasutamise vahel. Vanuse 

kasvades suurenes ka mudaravi kasutamine. Vanemate inimeste intensiivsemat mudaravi 

kasutamist võib seostada haigustega, mida nad põevad kui ka vaba aja rohkusega.  

 

Värska järvemuda kasutanud inimesed olid ravimuda protseduuriga rahul, vaid üks 

küsitluse vastanu kaebas liiga väikese vanni üle. Värska Sanatooriumis on küll üks 

suuremate mõõtmetega mudavann, kuid võib spekuleerida, et antud hetkel oli see vann 

juba kasutuses. Parandusettepanekute tegemisel Värska Sanatooriumile soovitaks töö autor 

muretseda juurde veel mõni suurem vann, et pakkuda klinetidele veelgi suuremat rahulolu.   

Värska järvemuda kasutanud küsitletavate valu intensiivsuses, enesetundes ning 

valuvaigistite tarbimises oli näha positiivseid muutusi pärast mudakuuri. Nende tervislik 

seisund paranes ning võib järeldada, et ravi oli efektiivne.  Kuna üleriigilise tähtsusega 

maardlast kaevandatav järvemuda veel lähima tuhande aasta jooksul ammenduma ei 

hakka, pole selle otsalõppemist vaja karta ning inimeste tervise huvides on kasulik selle 

kaevandamist ja kasutamist jätkata. 

  

Värska Sanatooriumis kasutatakse järvemuda hetkel vaid ravimuda üldvannina. 

Võimalused, kuidas ravimuda lisaks kümblusele kasutada on: mähised, kompressid, 

tampoonid, galvaniseeritud ja soojendatud (45–50 C°) muda (Terviseameti uuring 

Ravimuda turustamine, säilitamine ja kasutamine 2012). Värska järvemuuda on kõrge 

veesidumisvõimega ning seetõttu omab vähest plastilisust ja viskoossust, mille tõttu on 

tema kasutamine mudaaplikatsioonidena raskendatud, kuid sobiva ettevalmistuse ning 

tehniliste seadetega on seda siiski võimalik rakendada. Toormudast tuleb eemaldada liigne 

vee hulk, saavutamaks aplikatsiooni jaoks sobiv konsistents. Värska Sanatoorium võiks 

mõelda näiteks järvemuda ümbertöötamise peale mähisteks. Selle abil saaks pakutavat 

teenust kasutada ka need kliendid, kes üldvanni ei talu ning mähiste kasutamine 

võimaldaks ravida vaid teatud haigeid kohti kehal. Samuti saaks sellega Värska järvemuda 

ratsionaalsemalt ning kokkuhoidlikumalt kasutada.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida Värska järvemuda kasutamist, selle 

efektiivsust ning kaevandamise vajalikkust. Anonüümsest ankeetküsitlusest selgus, et 

Värska järvemuda kasutavad peamiselt vanemaealised inimesed, kellel esineb põhiliselt 

luu- või liigeshaigusi, nahahaigusi või närvisüsteemi haigusi. Ravimuda kasutanud 

inimeste enesetundes oli näha selgeid muutusi positiivsuse suunas. Enamasti tunti end 

lõõgastunult ning rahulolevalt. Positiivseid tulemusi andis ka valu intensiivsuse 

vähenemine ning valuvaigistite tarbimise vähenemine pärast mudaravi kuuri. Kõik 

küsitluses osalenud jäid mudaravi kasutamisega rahule ning hindasid protseduuri kõrgelt 

või väga kõrgelt.  

 

Värska Sanatooriumis kasutatakse järvemuda hetkel vaid üldvannina tema suure 

veesidumisvõime ning vähese plastilisuse tõttu, muuks aplikatsiooniks kasutatakse 

sissetoodavat meremuda. Värska järvemuda ratsionaalsema ja keskkonnasõbralikuma 

kasutamise peale mõeldes oleks Värska Sanatooriumis aga mõistlik kasutada järvemuda 

peale üldvanni ka näiteks mudamähise või kompressina. Muda tuleks eelnevalt ette 

valmistada: sellest liigse hulga vee eemaldades, et saada aplakatsiooni jaoks vajalik 

konsistents ja plastilisus. Mudamähise ning kompressi eelis üldvanni ees on seegi, et need 

võimaldavad ravida vaid teatud üksikuid haigeid kehaosasid ning seda saab teha ka osale 

nendest haigetest, kes kuuma muda üldvanni ei talu. 

 

Läbiviidud küsitlusest selgus, et Värska järvemuda kasutanud inimeste tervislik seisund 

paranes märgatavalt, eelkõige valu intensiivsuse alanemise ning valuvaigistite tarbimise 

vähenemise näol. Kuna ainulaadsete omadustega Värska järvemuda on Värska 

Sanatooriumis raviotstarbel asendamatu loodusvara ning selle efektiivsus küsitlejate seas 

on tõestatud, on kohaliku järvemuda kaevandamine ning edasine kasutamine kuurortravi 

eesmärgil igati õigustatud.  

 

 

 



26 
 

 

 

VIIDATUD ALLIKAD 

 

Haberman, J., Raukas A., Timm, T. (2008). Peipsi. Lk 47. Viidatud: Pirrus, Tassa. 1981 

vahendusel.  

 

Holvandus, J. (2013). Mida muda meile teeb.[WWW] https://www.kliinik.ee/uudised/aid-

11096/mida-muda-meile-teeb (03.05.2015). 

 

Raukas, A., Teedumäe A. (1997). Geology and mineral resources of Estonia. Tallinn: 

Tallinna Raamatutrükikoda. 436 lk. 

 

Reissar, L. (1995). Värska Sanatoorium. Tartu. 33 lk. 

 

Veinpalu E., Veinpalu L. (1976). Ravimuda ja mudaravi. Tallinn: Valgus. 64 lk. 

 

Eesti ravimuda teaduspublikatsioonide andmebaas. (2015). Värska Sanatoorium, Tartu 

Ülikooli geoloogia osakond.  

 

Maavara kaevandamise loa seletuskiri. (2004). EV Keskkonnaministeerium. Värska 

Sanatoorium AS. Tallinn. 

 

Maavaravarude koondbilanss. (2013). (Andmed uuendatud 27.06.2014)  [WWW] 

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-

andmed/Maardlad/Maavaravarude-koondbilansid-p193.html (21.04.2015). 

 

Muda uuringu mõju aruanne, II kvartal 2014. (2014). Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni 

Kompetentsikeskus. [WWW] http://www.spavarska.ee/Uuringud/Muda-m%C3%B5ju-

uuringu-aruanne (28.03.2015). 

 



27 
 

Ravimuda turustamine, säilitamine ja kasutamine. (2012). Tallinn: Terviseamet.  [WWW] 

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/teenused/Ravimuda.pdf  

(21.04.2015). 

 

Värska IV maardla mineraalvee uuring. (1976). Uuringu aruanne. Tassa, V. Värska 

Sanatoorium AS. 554 lk.  

 

Värska lahe ravimuda omadused. (1998). Sertifikaat. OÜ Eeesti Geoloogiakeskus. Värska 

Sanatoorium AS. Tallinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

VÄRSKA LAKE MUD AND ITS USE FOR RESORT 

TREATMENT PURPOSES  

Summary 

 

Värska lake mud is an important natural resource, which is being used to treat several 

diseases. The aim of this bachelor thesis is to analyse the use of Värska lake mud, its 

efficiency and the necessity of its mining. Based on the anonymous replies to a 

questionnaire, it is shown that Värska lake mud is mainly used by older people who suffer 

mostly from bone or bursal diseases, skin diseases or nervous system diseases. Distinct 

improvement of well-being was seen among people who had used curative mud. Mostly 

people felt relaxed and content. Also, positive results were noted in regards of lowered 

pain intensity and diminished use of painkillers after mud therapy session. All the 

participants of the survey were content with the use of mud therapy and rated the 

procedure highly or very highly.  

 

In Värska Resort, the lake mud is currently used in a general bath due to its large water 

binding abilities and low plasticity, for other applications, imported sea mud is used. For 

more rational and eco-friendly use of Värska lake mud in the resort, it would be reasonable 

to use the lake mud not only in general bath, but also in mud wraps or compresses. The 

mud should be prepared in advance by removing the excessive water in order to obtain the 

necessary consistency and plasticity for the application. Also, an advantage of mud wrap 

and compress when compared to general bath is that these methods enable to cure certain 

body parts separately and it can be used to cure patients who do not endure hot general 

bath. 

 

As a result of the questionnaire, it is shown that the health condition of the people who had 

used Värska lake mud improved remarkably, mostly through lowered pain intensity and 

diminished use of painkillers. Värska lake mud with its unique qualities is irreplacable in 

Värska Resort as a curative natural resource and its efficiency among the participants of 

the survey has been proved. Therefore, mining local lake mud and its continuous use in 

resort treatment is fully justified. 
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Lisa 1. Eestikeelne küsitlusankeet 

 

Armas Värska Sanatooriumi külastaja! Olen Eesti Maaülikooli III kursuse tudeng ning 

analüüsin oma lõputöö raames Värska järvemuda ning selle kasutamist. Selleks, et 

pakkuda parimat teenust ning välja selgitada mudaravi tõhusus, oleksin ma väga tänulik 

kui Te täidaksite selle küsimustiku.  

 Sugu:         Mees                    Naine   

 Vanus: ____ 

  

Palun märkige ristike [x] kasti, mis kirjeldab kõige täpsemini Teie võimeid viimase kahe 

nädala jooksul: 

       ILMA 

RASKUSTETA 

MÕNINGATE 

RASKUSTEGA 

   SUURTE 

RASKUSTEGA 

EI 

SUUDA 

TEHA 

 

Suudan  ise riietuda,  

sealhulgas kingapaelu 

siduda 

                     

Suudan oma juukseid 

pesta 

                     

Suudan kõndida 

pausideta 100 meetrit 

                     

Suudan treppidest 

üles kõndida 

                     

 

Missuguseid haiguseid Te põete? _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 1. korda  2.-5. korda 6. või enamat korda 

Külastate Värska Sanatooriumit                       
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Mitu korda Te siinviibimise ajal mudaravi protseduuri saate?_______________ 

Hinnake oma valu intensiivsust ENNE mudaravi protseduuri: 

 

Kas Teie kaebused: vähenesid/ suurenesid/ ei muutunud pärast mudaravi protseduuri? 

Kuidas Te end tundsite pärast mudavannis käimist? (nt energiliselt, väsinult,  lõõgastunult 

jne)______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Hinnake oma valu intensiivsust PÄRAST mudaravi protseduuri:  

 

Kas valuvaigistite tarbimine vähenes/ suurenes/ ei muutunud pärast mudaravi protseduuri? 

Missuguseid raviprotseduure võtate lisaks mudaravile?___________________________ 

________________________________________________________________________ 

Kuidas jäite rahule mudaravi protseduuriga?______________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Lisa 2. Venekeelne küsitlusankeet 

                                                                                      

Уважаемый посетитель Санаторий Вярска!  

Я студентка третьего курса Эстонского Сельскохозяйственного Университета и 

анализирую в рамках своеи выпускнои работы озѐрный ил Вярска и его 

использования. Для этой цели чтобы предложить найлучшие услуги и выяснить 

еффективность грязевных процедур, я была бы вам весьма признательна если вы 

заполняли бы эту анкету. 

Пол:            Мужчина☐                   Женщина☐ 

Возраст:____ 

  

Пожалуйста отметчаите крестик (X) в ящик который наиболее точно описывает 

ваши способности за последние две недели: 

 без  

трудностей      

с 

некоторыми  

трудностями      

   с 

большими  

трудностями   

не сможете 

делать 

 

Можете одеваться  

(в том числе завязать шнурки)   

                     

Можете вымыть свои волосы                      

Можете без передышки 

пройти 100 метров 

                     

Можете ходить вверх по 

лестнице 

                     

Под какими заболеваниями вы страдаете? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Сколько процедур грязелечение вы получаете за пребывания здесь?_______________ 

 

 

 1. раз  2-5. раз                   6. раз или больше 

Посещаете Санаторий Вярска                       
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Оцените интенсивность вашей боли ДО процедур грязелечение 

 

Ваши жалобы уменьшились\ увеличились\ не изменились после грязевых процедур? 

 

Как вы себя почувствовали после посещения грязевых процедур? (например 

энергично, утомлѐнно, расслабленным и т.д.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Оцените интенсивность вашей боли ПОСЛЕ процедур грязелечение: 

  

 

Употребление обезболивающих уменьшилось\ увеличилось\ не изменилось после 

грязевых процедур? 

Какие процедуры вы ещѐ принимаете вдобавок? 

_________________________________________________________________________ 

 

Насколько удовлетворены вы процедурами грязи? 

_________________________________________________________________________ 
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Lisa 3. Värska järvemuda keemiline koostis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mudaekstrakt 

  19.04.2000 22.05.2000 21.12.2004 18.02.2009 17.07.2014 

pH (mg/l) 6,2 6       

NH4
+ 

(mg/l) 3 1,5       

NO2
- 
(mg/l) 0,07         

PHT (mgO/l) 72,6         

Cl
- 
(mg/l) 4900 3900       

SO4
2- 

(mg/l) 110 100       

Fe
2+

, Fe
3+

 (mg/l) 1,4 2,5       

Ca
2 

(mg/l)   389       

Mg
2
 (mg/l)   155       

Na
+
 (mg/l)   1900       

K
2 

(mg/l)   48       

B (mg/l)   2,1       

F
- 
(mg/l)   0,3       

Cd (mg/kg)     <1 0,26 <1 

Cr (mg/kg)     16 30 23 

Ni (mg/kg)     14 21 17 

Pb (mg/kg)     7,6 7,9 12 

Zn (mg/kg)     66 86 100 

Cu (mg/kg)     17 21 23 

Hg (mg/kg)     0,08 0,07 0,042 
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Lisa 4. Värska järvemudamaardla asukoht 
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