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Masinõmbleja töö on monotoonne, tööd tehakse istudes ja sundasendis, korratakse 

pidevalt ühekülgseid liigutusi küünarvarre, randmete, sõrmede ja jalgadega. Sundasendis 

ja korduvliigutustega tööülesannete täitmine suurendab luu-lihaskonna vaevuste 

tekkimise riski, mis võib aastate jooksul põhjustada töövõimetust. Töö eesmärgiks oli 

analüüsida osalise töövõimega masinõmblejate luu-lihaskonna valude levimust, valu 

tugevust ja kestust erinevates kehapiirkondades ning hinnata luu-lihaskonna 

funktsionaalse seisundi muutusi enne ja pärast sekkumistegevust. Õmblejate luu-

lihaskonna funktsionaalse seisundi hindamiseks kasutati müotonomeetriat, 

goniomeetriat, dünamomeetriat, ankeetküsitlust, valutugevuse skaalat. Mõõtmised viidi 

läbi tööpäeva alguses ja lõpus ning mõõdeti vasakut ja paremat kehapoolt. Sekkumine 

kestis kuus nädalat ning hõlmas töökoha ergonoomikalist kujundamist ja võimlemist. 

Tulemustest selgus, et hinnang valutugevusele vähenes pärast sekkumistegevust, oluline 

muutus avaldus parema õlapiirkonna valutugevuse vähenemisena (p=0,02). Mõõtmis-

tulemuste võrdlusest enne ja pärast sekkumistegevust selgus, et masinõmblejate luu-

lihaskonna funktsionaalne seisund osaliselt paranes. Positiivses suunas muutused 

toimusid lihasdekremendi ja –jäikuse näitajates: m. trapezius’es, m. flexor digitorum 

superficialis’es ja m. extensor digitorum’is näitajad paranesid, kusjuures oluline 

lihastoonuse vähenemine esines m. trapezius´es (p=0,05). Lihasjõud suurenes oluliselt 

(p≤0,02) nii paremas kui vasakus käes. Pärast sekkumist mõõdeti küünar- ja 

randmeliigese liikuvuse olulist suurenemist ning seda vasaku küünarvarre supinatsioonil 

ja mõlema käe pronatsioonil tööpäeva alguses ja lõpus ning vasaku randmeliigese 

radiaaldeviatsioonil tööpäeva alguses (p≤0,05). Uuritavate lülisamba kaelaosa liikuvuse 

tulemused olid oluliselt madalamad pärast sekkumist, eelkõige fleksioonil, 

lateraalfleksioonil vasakule ja paremale ning rotatsioonil vasakule tööpäeva lõpus 

(p≤0,03). Täieliku ja osalise töövõimega gruppide võrdlus näitas alaselja ja vasaku õla 

valutugevuse olulist vähenemist esimeses grupis (p<0,05). Lihasparameetrite ja 

liigesliikuvuse tulemustest on võimalik järeldada, et pärast sekkumist osalise 

töövõimega töötajate luu-lihaskonna funktsionaalne seisund osaliselt paranes. Antud 

teemat tuleks edasi uurida ning keskenduda lülisamba kaelaosa ja käte liikuvuse 

parandamisele. 

Keywords: õmbleja, lihasparameetrid, liigesliikuvuse ulatus, kätejõud, ergonoomikaline 

sekkumine, töövõime  
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Sewing machine operators work is very monotonous, in constant sitting position, with 

repetitive one-side movements of the upper limbs and legs. Over the years working in 

awkward posture and doing the same movements increase the risk of musculoskeletal 

system disorders, and in longer perspective could cause a work disability. The aim of the 

study was to analyze the prevalence of a musculoskeletal disorders, intensity and 

duration of pain in a different body regions and to assess the changes of the functional 

status of the musculoskeletal system before and after intervention among the workers 

with partial work ability. The study was conducted myotonometry, goniometry, 

dynamometry, e-questionnaire and evaluating the pain on Visual Analogue Scale. The 

measurements were carried out in both sides of the body and at the beginning and the 

end of the workday. A six week intervention was implemented, including the redesign of 

the workplace ergonomics and 4-week training program once a day. The results showed 

that pain intensity in study group increased after the intervention program. Only pain 

intensity in the right elbow decreased (p=0,02). There were found that functional status 

was improved of workers with partial work ability after intervention. The decrement and 

muscles’ stiffness showed a positive effect in m. trapezius, m. flexor digitorum 

superficialis and m. extensor digitorum, and frequency was significantly lower in m. 

trapezius (p=0,05). The strength of arm muscles increased significantly in the both hands 

after the intervention (p≤0,02). The results showed a significant increase of the range of 

motion in supination in the left elbow, pronation in the both wrist in the beginning  and 

in the end of workday and radial deviation in the left wrist in the beginning of work-day 

(p≤0,05). After the intervention the results showed significantly (p≤0,03) lower cervical 

ragne of motion, particularly in the flexion, lateral flextion to both left and right and 

rotation to the left at the end of workday. The results showed that musculoskeletal status 

was improved after the intervention among workers with partial work ability. This issue 

should be further investigated, and focused on the improvement of range of motion of 

the wrist and cervical spine. 

Keywords: sewing machine operator, musculoskeletal parameters, range of motion, 

hand force, ergonomic intervention, work ability 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

n   – uuritavate arv 

p   – statistiliselt oluline erinevus 

r   – korrelatsioonikordaja 

AROM   – aktiivne liigesliikuvus 

CROM  – lülisamba kaelaosa liigesliikuvus 

KMI   – kehamassiindeks, kg m-2 

LLV   – luu-lihaskonna vaevused 

NPRS   – numbriline valu hindamise skaala 

RULA   – kiire ülajäseme hindamismeetod 

SD   – standardhälve 

VAS skaala  – visuaal-analoog skaala 
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis tegutses 2014. aasta majandusandmete põhjal umbes 450 rõivatööstust mis pakkusid 

tööd ligi 6000 töötajale [1]. Masinõmbleja töö on monotoonne, tööd tehakse istuvas 

asendis, korratakse pidevalt ühekülgseid liigutusi ülajäsemete ja jalgadega. Aastate jooksul 

suurendab sundasendis- ja liigutustega tööülesannete täitmine luu-lihaskonna vaevuste 

tekkimise riski [2]. Sellest lähtuvalt on oluline uurida masinõmblejate luu-lihaskonna 

funktsionaalset seisundit, et vähendada tekkivaid vaevusi keha erinevates piirkondades.  

 

Antud uurimistöö keskendub osalise töövõimega masinõmblejate luu-lihaskonna seisundi 

hindamisele ning selle parandamisele. Mitmed uuringud on näidanud, et luu-lihaskonna 

vaevuseid esineb üha noorematel masinõmblejatel [3–5], mis on väga suureks probleemiks, 

kuna luu-lihaskonna vaevused on Euroopas ja Eestis üheks suurimaks töövõimetuse 

põhjustajaks. Vähemalt 22% tööealisest elanikkonnast on täieliku või osalise töövõimetuse 

tõttu töötud [6]. Töövõimetus on probleemiks olnud juba pikemat aega, varasemas 

uuringus on leitud, et naissoost rõivatööstuse töötajatel esineb enam töövõimetust, kui 

teistel kutsealadel [7]. Mitmetes uuringutes on leitud, et ergonoomikalised 

sekkumistegevused aitasid vähendada luu-lihaskonna vaevuseid [8–10], mistõttu oleks 

väga oluline rakendada sekkumist töökohadel, kus töötegemine hõlmab sundasendeid, 

korduvaid liigutusi ja istuvat tööasendit. 

 

Uuringu aktuaalsuseks on 1. jaanuarist 2016 aastal alguse saanud töövõimereform, mille 

eesmärk on muuta suhtumist vähenenud töövõimega inimestesse ning aidata neil tööd leida 

ja neid tööl hoida [11]. Antud uuringu puhul keskendutakse läbi sekkumistegevuste osalise 

töövõimega masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste vähendamisele ja funktsionaalse 

seisundi parandamisele. 

 

Uuringu uudsus on see, et osalise töövõimega masinõmblejal hinnatakse korraga 

liigesliikuvust, haardejõudu ning lihasparameetreid (dekrement, toonus, jäikus), samuti 

valu tugevust erinevates keha piirkondades ning viiakse läbi kuuenädalane sekkumine. 

Varasemalt pole sellise mahuga uuringuid tehtud.  
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Hüpotees: Osalise töövõimega töötajatel on võimalik parandada luu-lihaskonna 

funktsionaalset seisundit läbi ergonoomikalise sekkumisprogrammi.  

 

Töö eesmärk: Töö eesmärgiks oli analüüsida luu-lihaskonna vaevuste levimust, valu 

tugevust ja kestust erinevates kehapiirkondades ning luu-lihaskonna funktsionaalse 

seisundi muutusi enne ja pärast sekkumistegevust osalise töövõimega masinõmblejate 

hulgas. Antud eesmärgist lähtuvalt püstitati järgmised ülesanded: 

1. Analüüsida ankeetküsitluse põhjal osalise töövõimega masinõmblejate luu-

lihaskonna valude levimust, tugevust ja kestust erinevates kehapiirkondades sõltuvalt 

vanusest ja kehapoolest ning enne ja pärast sekkumistegevusi;  

2. Mõõta osalise töövõimega masinõmblejate luu-lihaskonna funktsionaalset seisundit 

(müotonomeetria, käte lihasjõud ja liigeste liikuvusulatus) mõlemas kehapooles 

tööpäeva alguses ja lõpus ning võrrelda tulemusi enne ja pärast sekkumistegevusi. 

3. Võrrelda luu-lihaskonna funktsionaalset seisundit osalise ja täieliku töövõimega 

gruppide vahel enne ja pärast sekkumistegevusi. 

 

Uuringus kasutati müotonomeetriat, goniomeetriat, dünamomeetriat, ankeetküsitlust, valu 

hindamist. Lisaks viidi läbi kuuenädalane sekkumistegevus, mille käigus kujundati 

töökohta ergonoomilisemaks ning uuritavad pidi tegema võimlemisharjutusi. Töös on viis 

põhijaotist: kirjanduse analüüs, metoodika, tulemused, arutelu ja järeldused, soovitused.  

 

Magistritöö teemal on avaldatud artikkel: 

Hiir, K., Merisalu, E. (2016). Luu-lihaskonna näitajad osalise ja täieliku töövõimega 

masinõmblejatel. – X Magistrantide Teaduskonverents Inimene ja Tehnoloogiad. Tartu, lk 

123–128. 

 

Antud magistritööd esitleti suulise ettekandena Eesti Maaülikooli poolt korraldatud 

rahvusvahelisel konverentsil „Biosystems Engineering 2016“  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1. Luu-lihaskonna vaevuste levimus masinõmblejatel 

 

Luu-lihaskonna vaevused (Musculoskeletal disorders, MSD) põhjustavad Euroopa Liidu ja 

Eesti kõigis töösektorites ja ametialadel kõige enam kutsehaigestumist ning on oluliseks 

pikaajaliselt töölt puudumise põhjuseks [12]. Mõiste "luu-lihaskonna vaevused" tähistab 

terviseprobleeme liikumisaparaadis, st lihastes, kõõlustes, luustikus, kõhredes, 

veresoonkonnas, sidemetes ja närvides [13]. Luu-lihaskonna vaevuseid esineb kõige enam 

kaela-, õla- ning ülajäsemete piirkonnas ning elukutsetest on esireas elektroonik, 

supermarketi kassiiri, tekstiili- ja õmblustööline, masinkirjutaja ning arvutioperaator [14]. 

Luu-lihaskonna vaevused ja karpaalkanalisündroom olid õmblejatel tööinspektsiooni 

2009–2012 aasta andmete alusel enim diagnoositud terviseprobleemideks. Antud 

ajavahemikus diagnoositi 43–62 aastastel õmblejatel 16 kutsehaigust [15]. 

 

Masinõmbleja töö on monotoonne, tööd tehakse istuvas asendis, korratakse ühetüübilisi 

liigutusi, painutatakse keha ja kaela pidevalt ette- ning külgsuundades. Masinõmblejate 

kõige enam levinumateks riskiteguriteks on ebamugav ning ergonoomiliselt halvasti 

kohandatud töötool, millel puudub seljatoe ja istekõrguse reguleerimisvõimalus, korduvad 

käelised liigutused õmblemisel ja pedaali kasutamisel ning äärmuslikud keha ja kaela 

painutused [16]. Aastate jooksul sundasendis- ja liigutustega tööülesannete täitmine 

suurendab luu-lihaskonna vaevuste tekkimise riski. Esialgu võivad luu-lihaskonna 

vaevused ilmneda tööpäeva jooksul ja olla otseselt seotud töökeskkonna- ja ülesannete 

täitmisega, kuid püsivad kaebused kujunevad välja pikema aja jooksul [15]. Hague jt 

(2001) aruanne näitas, et mitmed Euroopas läbiviidud uuringud leidsid luu-lihaskonna 

vaevuste suurenenud leviku rõiva- ja tekstiilitööstuses, kus kael, õlad ja selg olid 

peamisteks mõjutatud kehapiirkondadeks [17]. Mitmed uuringud on näidanud, et 

masinõmblejatel esineb kõige enam luu-lihaskonna valusid kaelas (51–72% uuringus 

osalejatest) [3, 18–20], alaseljas (42–57%) [21, 22], õlgades (24%) [3], küünarliigestes- ja 

randmetes (38%) [23] ning põlvedes [24].  



10 

 

Türgi masinõmblejate (n=283) hulgas läbiviidud uuringus leiti, et 65% naissoost 

uuritavatest kogesid viimase kuue kuu jooksul luu-lihaskonna valu või ebamugavustunnet 

keha erinevates piirkondades [18]. Samuti leiti kõrge luu-lihaskonna vaevuste esinevus 

Jahan jt (2015) poolt läbiviidud uuringust, kus 150 osalejast 61% esinesid luu-lihaskonna 

vaevused [5]. 

 

Mitmed varasemad uuringud on näidanud, et luu-lihaskonna vaevusi esines enam 

nooremaealistel (42 a) masinõmblejatel võrreldes vanemaealistega (42 a) [3–5]. Lätis 

viidi läbi uuring, kus osales 300 õmblejat ja 50 lõikajat. Tulemustest selgus, et 

nooremaealistel õmblejatel (26–42 a) tööstaažiga 8–15 aastat esines 80% valu kaelas, 74% 

õlgades, 43% käelabas ja 30% selja ülaosa piirkonnas. Seevastu vanemaealistel õmblejatel 

(46–65 aastat) tööstaažiga 15 aastat esines valu kaelapiirkonnas 18%, õlgades 28%, 

käelabas 25% ning 13% selja ülaosa piirkonnas [4]. Los Angeleses masinõmblejate 

(n=520) hulgas läbiviidud uuringus leiti, et nooremaealistel (30 a) töötajatel esines luu-

lihaskonna valusid õla ja kaela piirkonnas 37%, vanusegrupis 30–39 aastat 36%, 

vanusegrupis 40–49 aastat 34% ning üle 49 aastastel 18% uuritavatest. Uuringu 

tulemustest oli näha, et vanuse kasvades vähenes luu-lihaskonna vaevuste hulk kaela ja õla 

piirkonnas [3]. 

 

Eelnevalt mainitud Läti ja Los Angelese uuringutele andis vastupidise tulemuse Sri Lanka 

rõivatööstuses (n=1058) läbiviidud uuring, kus leiti oluline seos luu-lihaskonna vaevuste, 

suureneva vanuse ja KMI vahel. Uuritavatest 16% esinesid luu-lihaskonna vaevused, kelle 

hulgas oli probleemiks kõige enam alaseljavalu (57%). Rohkem kui kaks kolmandikku 

uuritavatest olid nooremad kui 30 aastat ning peamiseks ametiks oli masinõmbleja [21]. 

Sama tulemust kinnitasid ka Itaalias ja Iraanis läbiviidud uuringud, kus vanuse 

suurenemise ja luu-lihaskonna vaevuse esinemise vahel leiti statistiliselt oluline (p≤0,04) 

seos. Antud artiklites käsitleti õlavalu [25, 26].  

 

Aastal 2016 Kagu-Aasia masinõmblejate hulgas (n=702) läbiviidud uuringus leiti, et 89% 

osalejatest esines luu-lihaskonna vaevused vähemalt ühes keha piirkonnas viimase seitsme 

päeva jooksul ja 92% viimase 12 kuu jooksul. Viimase seitsme päeva ja 12 kuu jooksul 

esines kõige enam valu kaela piirkonnas (55% vs. 72%), õla piirkonnas (54% vs. 64%), 

alaseljas (54% vs. 62%), ülaseljas (45% vs. 53%) ja küünarliigeses (13% vs. 19%). 
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Viimase aasta jooksul võeti kõige enam haiguspäevi kaelavalu (11%), õlavalu (7%) ning 

selja ülaosa valu tõttu (6%) [20]. Ka varasemad uuringud kinnitavad, et valu kaela ning õla 

piirkonnas esines kõige enam viimase seitsme päeva ja 12 kuu jooksul [27, 28]. Wang jt 

(2007) poolt koostatud uuringust selgus, et valust ülakehas, mis esines rohkem kui ühel 

päeval nädalas, teatas 58% uuritavatest. Kaela või õla piirkonnas esinevat mõõdukat või 

tugevat valu kaebas 24% ning ülajäseme distaalses osas 16% uuritavatest [3]. Eelnevatele 

tulemustele andis kinnituse ka Bangladeshis läbiviidud uuring, kus tulemustest selgus, et 

rõivatööstuse töötajate hulgas (n=150) esines kõige enam kaela (37%) ja alaseljavalu 

(22%). Akuutse valu esinemist päevas kaebas 81% ja kroonilist 13% uuritavatest [5].  

 

Eesti rõivatööstuses (n=730) läbiviidud uuringu tulemustest selgus, et 37% küsitletud 

töötajatest esinesid pidevalt valud, 43% esines akuutne valu kaela piirkonnas. Õlavalu oli 

krooniline 34% ja akuutne 43%. Alaseljavalu oli krooniline 30% ning akuutne 31% 

küsitlusele vastajatest. Ülaseljavalu esines 21% krooniliselt ja 49% töötajatest oli see 

akuutne. Mõnedel küsitlusele vastajatest oli diagnoositud kutsehaigus [29].  

 

Meroni jt (2014) leidsid, et 27% naissoost tööealistest uuritavatest (n=302) kaebas õlavalu, 

millest 13% moodustas domineeriv kehapool, 6% mittedomineeriv ja 7% esines valu 

mõlemas õlas [26]. Seevastu Eesti nais–masinõmblejate (n=35) hulgas läbiviidud uuringus 

selgus, et halvemad lihas- ja liigesparameetrid esinesid vasakul kehapoolel, kuigi uuritavad 

olid paremakäelised [30].  

 

 

1.2. Luu-lihaskonna funktsionaalne seisund  

 

Mitmed uuringud kinnitavad, et õmbleja teeb üldjuhul oma tööd istuvas asendis [12, 20, 

25]. Pidevas liikumises on ülajäsemed ja tihti üks alajäse. Paigal asendis on selja-, kaela- 

ning õla piirkond. Suur koormus mõjub tervele kehale, sest igapäevaselt korratakse samu 

liigutusi. Seetõttu on oluline hinnata masinõmbleja luu-lihaskonna parameetreid ning 

nende funktsionaalset seisundit, et ennetada ja vähendada vaevuste teket.  

 

Van jt (2016) poolt tehtud uuringust toodi välja, et luu-lihaskonna vaevuste sümptomite 

suurenenud esinemine oli seotud tööülesannete täitmisega sundasendis, kuna 
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õmblusmasina laud ja töötool olid fikseeritud asendis. Suurenenud esinemissageduse 

põhjuseks võis olla staatiline asend ja korduvad randme/sõrmede liigutused, eelkõige 

esines staatilist asendit seepärast, et masinõmblejad painutasid oma pead liialt ettesuunas 

kui jälgiti õmblusnõela liikumist materjalil. Alaseljavalu põhjuseks oli tõenäoliselt 

töötamine pikka aega istuvas asendis [20].  

 

Olson jt (2000) uurisid 45 naist ja 15 meest, kellel esines kaelavalu. Uuritavad jaotati 

kaheks, esimesse gruppi kuulusid töötajad, kes eelnevalt ei olnud saanud ravi kaelavalu 

vastu ning teised kes said. Regressiooni analüüs näitas, et kaela painutusest oli võimalik 

prognoosida valu (r=0,23), kaela vähenenud liikuvus painutusel oli oluliselt seotud 

suurenenud valutasemega visuaal-analoog skaalal (VAS, Visual Analogue Scale). Kaela 

rotatsiooni liikuvuse vähenemine, lõua sissetõmbamine ning surve valulävi visuaal-

analoog skaalal oli seotud suurenenud töövõimetusega [31].  

 

Saksamaal 750 töötaja hulgas läbiviidud uuringus jagati osalised kaheks grupiks vastavalt 

töökoormuse astmele. Suure koormusega töötasid liinitöötajad, õed, mehaanikud, ehitajad 

ja aednikud ning madalam koormus oli kontoritöötajatel, müügimeestel, administratsiooni 

töötajatel ja üliõpilastel. Kõigil uuritavatel mõõdeti nende pikkus, mass, käe haardejõud ja 

sõrmede pigistusjõud ning hinnati käe liigesliikuvust. Lisaks täideti küsimustik ülajäsemete 

subjektiivseks hindamiseks (DASH, Disabilities of Arm and Shoulder). Uuringust selgus, 

et 30–49 aastaste grupis oli käe ja sõrmede pigistusjõud kõige suurem. Uuritavatel, kes 

tegid intensiivset käelist tööd ei esinenud oluliselt suuremat käe haardetugevust võrreldes 

nendega, kelle töös esines vähem käelist tegevust. Paremakäelistel naistel esines oluliselt 

(p0,05) suurem jõud paremas käes, samas meestel, kes olid paremakäelised, esines 

oluliselt (p0,05) suurem käe haardetugevus vasakus käes. Naistel esines suurem randme 

sirutus-painutus ulatus ning vasaku randme radiaaldeviatsioon ja parema randme 

ulnaardeviatsioon, võrreldes meestega. Uuritavatel, kellel oli suur käeline koormus, 

esinesid oluliselt (p0,05) madalamad randme sirutuse ja painutuse tulemused. Samuti 

selgus, et domineerivas käes esinesid oluliselt (p0,05) madalamad randme painutuse ja 

sirutuse tulemused [32].  

 

Aastal 2016 viidi masinõmblejate hulgas läbi uuring. Uuritavad jagati kaheks grupiks, 

esimesse gruppi kuulusid need töötajad, kellel oli täielik töövõime ning teises grupis olid 
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töötajad, kellel oli eelnevalt arsti poolt diagnoositud osaline töövõime. Tulemustes leiti, et 

osalise töövõimega töötajatel esines suurem jäikus m. trapezius´es. Paremad tulemused, 

võrreldes töötajatega, kellel oli täielik töövõime, mõõdeti küünarliigese väljapöördes, 

vasaku randme sirutusulatuses ning m. flexor digitorum superficialis´e dekremendis [30]. 

 

Eelnevas uuringus leiti, et uuritava grupi lihasparameetrite dünaamika näitas 

lihasparameetrite funktsionaalse seisundi paranemist tööpäeva jooksul, v.a m. trapezius´e 

toonus (p=0,002) ja jäikus (p=0,000), mis vähenesid oluliselt tööpäev lõpuks [30]. Lätis 

läbiviidud uuringu müotonomeetrilised mõõtmised näitasid, et töönädala lõpuks suurenes 

masinõmblejate lihastoonus õla (m. trapezius´e ülaosa) ja randme/käe piirkonnas (m. 

extensor digitorum ja m. flexor carpi radialis) [4].  

 

 

1.3. Töövõime ja toimetulek 

 

Töövõime on inimese terviseseisund, mis võimaldab täita tööülesandeid maksimaalse 

tulemuse saavutamiseks. Osalise töövõime puhul on inimese töötegemine osaliselt piiratud 

terviseseisundist ja tegutsemisvõime prognoosist ning kestusest. Töövõime puudumisel ei 

ole inimene võimeline täitma tööülesandeid [33]. Euroopa Liidus tehtud uuringust selgus, 

et hinnanguliselt 16% tööealisest elanikkonnast esineb pikaajaline terviseprobleem või 

töövõimetus [34]. Eestis ja Euroopas põhjustavad kõige enam töövõimetust luu-lihaskonna 

vaevused. Eestis on hinnanguliselt 22% tööealisest elanikkonnast töövõimetuse tõttu 

töötud. Neist pooltel oli töövõime kaotuse põhjuseks seljavalu, liigesehaigused ning 

lihastoonuse tõus kätes või kaelas [6]. Teised töövõime kaotuse põhjused on välja toodud 

Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud „Töövõime kaotuse protsendi määramise juhendis“ 

[35]. Kõik raskemad töövõimetuse põhjused ei võimalda töötajal teha tavapärast tööd ilma 

töökohta kohandamata. Töötajad, kellel on kergem töövõimetuse põhjus, saavad teha oma 

tavapärast tööd ka ilma suuremate muutusteta. Näiteks töötajatel, kellel on konkreetset 

tüüpi keskmine töövõime, on paremaks valikuks madalate nõudmistega töökohad, kus neil 

on võimalus teha tavapärast tööd [36].  

 

Lääneriikide töötajate hulgas on esikohal alaseljavalu, mis põhjustab kõige enam 

töövõimetust, lühendades produktiivset eluiga, mida mõõdetakse töövõimetusele 
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kohandatud eluaastatega (disability-adjusted life years, DALYs) [37]. Alati pole kergesti 

mõistetav, kui suur osa luu-lihasvaevuste tekkimises on valedel töövõtetel ja teistel 

töökeskkonna teguritel (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühholoogilised ning ka 

individuaalsed, sotsiaalsed ja kultuurilised).  

 

Broersen jt (2012) uurisid töövõimetuse põhjuseid erinevates ametites. Uuring viidi läbi 

Hollandi sotsiaalkindlustusametist saadud 50 391 töötaja kohta käivate töövõimetuse 

andmete põhjal. Töövõimetusega seotud neliteist erinevat tegevust ja põhjust jagati nelja 

üldisesse gruppi: füüsilised võimed, tööülesannete otsustusvabadus ja sõltumatu täitmine, 

psühholoogilised võimed, käelised oskused ning jõud kätes. Psühholoogilisi pingeid 

hinnati läbi tööstressi, tööalaste nõudmiste, kognitiivsete võimete ning arvestatuna töötatud 

tundidega. Füüsiliste võimete alla kuulusid käte, jalgade, kaela, kere ja selja asendid ning 

liigutused. Autonoomia ja sõltumatus jagunes tööülesannete sõltumatuks täitmiseks, 

efektiivseks toimimiseks ja initsiatiivi enda kätte haaramiseks, ning käelised oskused ja 

käeline jõud jagunes käte asendiks, käepigistusjõuks ning käte ja sõrmede liigutusteks. 

Kõige enam oli 35–55 aastastel töötajatel töövõimetus seotud üldiste füüsiliste (34%) ja 

psühholoogiliste võimetega (33%). Antud tulemustest lähtuvalt valiti välja kuus erinevat 

ametit, kelle hulgas oli ka masinõmbleja. Masinõmbleja töövõimetust põhjustasid kõige 

enam psühholoogilised võimed 177 töötajal, 128 töötajal füüsilised võimed, 41 töötajal 

autonoomsusest ja sõltumatusest tingitud tööülesanded ning 22 töötajal käelise tegevusega 

seotud ülesanded. Kuue erineva ameti puhul põhjustas enim (89%) töövõimetust käelise 

tegevusega seotud ülesanded [36].  

 

Varasemas uuringus on leitud, et naissoost rõivatööstuse töötajatel esineb enam 

töövõimetust, kui teistel kutsealadel. Antud uuringust selgus, et rasket töövõimetust esineb 

pigem noorematel, 55–65 aastastel töötajatel, võrreldes grupiga, kus mille moodustasid 

65–70 aastased [7].  

 

 

1.4. Masinõmbleja töökoha ergonoomika 

 

Masinõmbleja töökoha ergonoomika hõlmab töölauda ja -tooli ning samuti masinaid, 

millega masinõmbleja teeb oma igapäevast tööd. Antud juhul on tegemist töötooli, 
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õmblusmasina ning selle ümbrusega. Mitmed uuringud kinnitavad, et vale tööasend on 

levinud probleem rõivatööstuses ning ergonoomiliselt kujundatud töökoht võib oluliselt 

vähendada luu-lihaskonna vaevuseid kaelas, õlas, keres ja ülajäsemetes [16, 38, 39]. 

Kalinkara jt (2011) leidis, et üle pooltel (56%) õmblusettevõttes töötavatest naistest 

esinevad probleemid, mis on tingitud töökeskkonnast- ja vahenditest [28]. Walker-Bone jt 

(2005) leidsid, et ebanormaalne kehaasend, korduvad tööülesanded, kolleegide poolse 

toetuse puudumine, kõrged tööalased nõudmised ja halb kontroll töö üle olid kaelavalu 

tekkimise põhjuseks [31]. Masinõmbleja tüüpiline tööasend sõltub tööpinnast, 

liikumisruumist, tööülesannetest, töötoolist ja pedaalist. Varasemalt on leitud, et 

ergonoomiliselt disainitud käepärane õmblusala säästab aega ja energiat. Ergonoomiline 

tööasend aitab vähendada luu-lihaskonna vaevuste esinemist [42]. Masinõmbleja töötab 

üldjuhul istuvas asendis. Tooli kasutamise eesmärk on antud juhul vähendada füüsilist 

energiakulu ja väsimust. Teisest küljest, vale istumisasend võib põhjustada luu-lihaskonna 

vaevuseid [43]. Varasemates ja hilisemates uuringutes on jõutud järeldusele, et kui õmbleja 

istub, siis laua kõrgus peab olema küünarliigesest 50–150 mm üleval pool, küünarnukk ja 

käsi peavad olema lõdvestunud asendis, ning lauakalle 10˚ nurga all masinõmbleja suunas 

[44, 45].  

 

Kirin jt (2014) poolt teostatud uuringust selgus, et suurest töökoormust tingitud selja ja pea 

sundasendid ning ebasoodne inimene-masin-keskkond suhe masinõmbleja töökohal 

suurendasid survet kõhupiirkonnale ja vähendasid visuaalset ja motoorset võimekust. 

Töökoha analüüsimiseks kasutati OWAS (Ovako Working Posture Assessment System) ja 

OADM (Optical Add-drop Multiplexer) meetodeid ning töökoha ümberdisainimiseks 

ERGO-Plan tarkvara ning selle mooduleid. Vastavalt töötaja antropomeetrilistele 

mõõtudele (pikkus 157 cm) ning materjali tükkide suurusele määrati kindlaks töötooli 

kõrgus põrandast (450 mm), pedaali kõrgus (5 cm), jalatugi (2 cm) ja õmblusmasina 

tööpinna kõrgus (740 cm). Materjali suuruse tõttu soovitati suurendada õmblusmasina laua 

vasakut tööpinda (1250 x 850 mm). Sel meetodil saavutati mugav istumisasend ja 

töötsooni vaatenurk, mis oli 350–400 mm kauguselt alla 40° [46].  

 

Van jt (2016) artiklis toodi välja, et masinõmbleja halva rühi põhjuseks olid 10-12 tunnised 

tööpäevad, mil tööd tehti istuvas asendis. Masinõmblejad istusid tihti terve tööaja, 

mõlemad käed ja jalad kindlas asendis. Terve tööpäeva vältel korrati pidevalt sarnaseid ja 
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vahel jõuliseid liigutusi, mis võis olla põhjuseks luu-lihaskonna vigastuste ja valude 

tekkimises. Masinõmblejad istusid fikseeritud jäigal toolil, millel oli väga lühike seljatugi 

(umbes 20 cm), mis ei toetanud selga tõhusalt või seljatugi üldse puudus. Uuringus leiti, et 

selja toetamine on väga oluline, kui tööd tehakse pikka aega istuvas asendis. Istmepadi 

peab olema tugev ja polsterdatud, reguleeritava kõrguse ja kaugusega tooli istepinnast ning 

reguleerimisvõimalusega vastavalt töötaja antropomeetrilistele mõõtudele [20].  

 

Eestis läbiviidud uuringust selgus, et masinõmbleja töö oli monotoonne ja liiga intensiivne. 

Peamiselt olid probleemiks ebamugavad tööasendid ning töötoolid, millel puudusid 

reguleerimisvõimalused. Töökohtade hindamisel leiti, et masinõmblejad peavad pidevalt 

tegema korduvaid liigutusi, mis olid üsna lihtsad ja ergonoomkalised. Selgus, et tooli 

seljatugi ei toetanud töötajat õmblemise ajal. Mõnel juhul oli seljatugi liiga madalal, 

mistõttu ei saanud töötaja oma selga puhata. Enamikel juhtudel oli iste kõrgus reguleeritav, 

kuid iste või seljatugi olid liiga kõvad või polsterdatud töötaja enda poolt [29]. 

 

 

1.5. Ergonoomikalised sekkumistegevused 

 

Ergonoomikalist sekkumistegevust viiakse läbi eesmärgiga parandada töötajate luu-

lihaskonna funktsionaalset seisundit, vähendada luu-lihaskonna vaevuseid, suurendada 

tootmise efektiivsust ning kvaliteeti. Luu-lihaskonna vaevused võivad vaatamata pidevale 

kontrollile, sealhulgas projekteerimises rakendatud ja organisatoorsetele muutustele või 

treeningprogrammide väljatöötamisele, endiselt põhjustada alalist, osalist või täielikku 

töövõimetust [47]. Sekkumistegevusi on mitmeid, levinumateks on võimlemisprogrammid, 

koolitused/loengud. Sekkumise ajalisi kestuseid on erinevaid, kuid efektiivsemaid tulemusi 

on andnud juba 20 nädalane sekkumine [8, 9].  

 

Tööst põhjustatud luu-lihaskonna vaevused mõjutavad kõiki kehaosasid, kõige enam aga 

kaela, selga ja ülajäsemeid [12]. Lisaks vajab tähelepanu asjaolu, et luu-lihaskonna 

vaevuseid võib esineda ühes või mitmes kehaosas korraga. Luu-lihaskonna vaevuste 

vähendamiseks on tõenäoliselt vaja mitmeid lahendusi. Mitmetes uuringutes on leitud, et 

luu-lihaskonna vaevused on järjest enam suurenev probleem kaasaegses ühiskonnas [12, 

24, 28]. Lihtsate sekkumistega saab luu- ja lihaskonna vaevustega paremini toime tulla 
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ning ennetada kutsehaiguste uusi juhtumeid [6]. Töökohapõhine sekkumine hõlmab 

ergonoomikalist väljaõpet, töökoha kohandamist või ümberkujundamist [48].  

 

Luu-lihaskonna vaevuste vähendamiseks on läbiviidud mitmeid sekkumisprojekte. Mitmed 

uuringud on näidanud sekkumise positiivset mõju [8–10]. Saksamaal läbiviidud uuringu 

eesmärgiks oli hinnata tootmisettevõtte töötajate jõutreeningu mõju efekti kaela ja 

õlavalule. Sekkumises osales 537 töötajat, kellel esines suurenenud valu kaela ja õla 

piirkonnas. Osalejad jagati eksperimentaal (n=282) ja kontrollgrupiks (n=255), ning nende 

hulgas viidi läbi kolmel päeval nädalas kõrge intensiivsusega jõutreening kaela ja õla 

piirkonnale. Kokku kestis sekkumine 20 nädalat. Eksperimentaalrühma võrdlusel 

kontrollrühmaga selgus, et jõutreening vähendas oluliselt kaelavalu ning vähemal määral 

õlavalu [8]. Jõutreeningut kasutati ka Saksamaa kontoritöötajate (n=447) seas läbiviidud 

uuringus. Soo, vanuse, pikkuse, ja kehamassi järgi jagati osalejad nelja gruppi. Esimene 

grupp (n=116) treenis nädalas ühe tunni, teine grupp (n=126) 20 minutit kolmel korral 

nädalas ja kolmas grupp (n=106) seitse minutit üheksal korral nädalas, neljas grupp 

(n=101) oli kontrollgrupp. Jõuharjutusi oli viis, mida sooritati hantlitega: hantlite 

ettesuunas ning küljepeale tõstmine, õlgade langetamine ja tõstmine koos raskusega ja 

randmesirutus. Kahekümne nädalase sekkumise käigus vähenesid oluliselt (p≤0.01) kõigis 

treeninggruppides kaela ja õla valu võrreldes kontrollgrupiga [9]. 

 

Eerd jt (2015) süstemaatiline ülevaateartikkel käsitles mitmeid sekkumisprojekte, mis 

hõlmasid luu-lihaskonna vaevuste ennetamist ja vähendamist töökeskkonnas. Leiti 

tugevaid tõendeid, et töökohal rakendatud vastupidavustreeningu harjutustega oli võimalik 

vähendada ülajäsemete luu-lihaskonna vaevuseid. Analüüsi käigus selgus, et efektiivseid 

tulemusi luu-lihaskonna vaevuste vähendamises ülajäsemetes andis venitamine ja käsivarte 

treenimine [10].  

 

Kennedy jt (2009) poolt koostatud süstematiseeritud ülevaateartiklis uuriti mitmeid 

sekkumisi ergonoomilise treeningu ja töökoha kohandamise, töötooli ja puhkepauside 

tegemise kohta. Antud artiklis toodi välja kõrge kvaliteediga uuring, kus leiti, et treenimine 

ja töökoha kohandamine koos vähendasid käe- ja küünarvarre ning suurendasid kaela, 

õlgade ja randmete/käte vaevuseid. See uuring leidis ainult piiratud tõendeid, et treening ja 

töökohakujundamine vähendab ülajäsemete luu-lihaskonna vaevuseid [48]. Mitmed 
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uuringud on näidanud, et puhkepauside ja venituste tegemine ennetavad tööga seotud luu-

lihaskonna vaevuste tekkimist kaelas ja õlgades [10, 49]. 

 

Kuid on ka sekkumisprojekte, mis ei ole näidanud olulisi erinevusi. Uus-Meremaal viidi 

läbi sekkumisprojekt, eesmärgiga vähendada ülajäsemetes tööga seotud vaevuseid. 

Projektis osales 82 tootmistöölist. Luu-lihaskonna vaevuste väljaselgitamiseks kasutati 

kohandatud NMQ (The Nordic Musculoskeletal Questionnaire) küsimustikku ja 

ülajäsemete funktsionaalse seisundi hindamiseks käevarre, õla ja käe (QuickDASH) 

küsimustiku lühendatud versiooni. Kaheteistnädalase sekkumise vältel rakendatud 

harjutused koosnesid 3–5 minutilistest venitustest sagedusega kolm korda päevas. 

Harjutused olid suunatud õla, küünarvarre ja randme liikuvuse parandamiseks. 

Vastupidavus- ja venitusharjutusi sooritati kummilindiga. Kaheteistnädalane 

treeningprogramm ei avaldanud olulist mõju luu-lihaskonna vaevuste vähenemisele. Vaid 

väike osa uuritavatest teatas luu-lihaskonna vaevuste sümptomite paranemist pärast 

treeningprogrammi läbimist [50].  

 

Mitteolulist tulemust kinnitas ka Lõuna-Aafrika rõivatööstuses 80 töötaja hulgas läbi 

viidud sekkumistegevus, kus uuritavad jaotati eksperimentaal- (n=39) ja kontrollgrupiks 

(n=41). Treeningprogramm hõlmas ühte tundi nädalas kuuenädalase perioodi jooksul. 

Programm koosnes 30-minutilisest füsioterapeudi loengust tervisekäitumise teemal (teema 

muutus igal nädalal) ja 30 minuti jooksul tehtavatest treeningust (koosnes viiest 

kategooriast: venitamisest, jõutreeningust, kõndimisest, ujumisest, rattagasõitmisest ja 

aeroobika harjutustest). Treeningu intensiivsust ja korduste arvu suurendati iga nädal. 

Eksperimentaal- ja kontrollgrupi VAS-skaala ja küsitluse tulemuste võrdlus, ei andnud 

statistilist olulist erinevust peale kuuenädalast sekkumist [51].  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Valim 

 

Eestis tegutses 2014. aasta majandusandmete põhjal umbes 450 rõivatööstust mis pakkusid 

tööd ligi 6000 töötajale [1]. Uuring viidi läbi ühes Eesti õmblusettevõttes, kus töötas 2015 

aasta jaanuari andmete põhjal 270 inimest. Uuring viidi läbi ettevõtte tellimusel. Antud 

ettevõte tegeleb kvaliteetsete ameti- ja töörõivaste tootmisega, kogu toodang suunatakse 

välismaale. Edu aluseks on paindlikkus tellija suhtes, mistõttu tuleb päeva jooksul 

õmmelda mitmeid erinevaid ameti- või töörõiva mudeleid. Osa masinõmblejatest töötab 

trukimasina ning mitme erineva õmblusmasinaga (ühe- ja kahenõelalised õmblusmasinad, 

kolme- ja viieniidilised õmblusmasinad, kinnitus-, vöö- ja katteõmblusmasinad). Töö 

toimub kahel viisil: ekspressliin ja paindliku režiimiga liinil. Ekspressliinil toodetakse 

rohkem erinevaid mudeleid ning töötempo on kiirem. Tava režiimiga liinil toodetakse ühte 

mudelit suuremas koguses ning töötempot mõjutab kogu toodangu valmissaamine. 

Töötatakse väikestes rühmades, töö tulemuslikkus sõltub grupi koostööst ja tootlikkusest. 

Tööaeg on kella 7:30 – 16:30, sisaldades kolme pausi: 8:30 paus 15 minutist, 12:00 lõuna 

(1 h) ja kell 14:00 paus 15 minutit. 

 

Joonis 2.1. Uuritava grupi valimine uuringusse etapiliselt, kuni esmaste luu–lihaskonna 

parameetrite mõõtmiseni 
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Uuritavas ettevõttes töötas 130 masinõmblejat, kellest 57 olid nõus mõõtmistega ja 

sekkumistegevuses osalemisega, kaks töötajat ei olnud nõus uuringus osalema. Luu-

lihaskonna vaevused esinesid neist 51 töötajal, kelle hulgast valiti välja uuritav grupp. 

Täieliku töövõimega oli neist 23 töötajat ja osalise töövõimega 12 töötajat (joonis 2.1). 

Uuritava grupi moodustamise kriteeriumiteks oli naissugu, osaleja vanus 18–65, õmblejana 

töötanud antud ettevõttes vähemalt 12 kuud, luu-lihaskonnavalude esinemine või arsti 

poolt diagnoositud osaline töövõime. Uuritavasse gruppi valiti need töötajad, kellel 

esinesid luu-lihaskonna vaevused ja diagnoositud osaline töövõime [35] ning 

võrdlusgruppi need, kellel esinesid ainult luu-lihaskonna vaevused. 

 

 

2.2. Mõõtmismeetodid ja uuringu korraldus 

 

Enne mõõtmiste läbiviimist ja sekkumistegevuse alustamist jagati ettevõtte esindajale (Lisa 

A.1) ja kõigile uuritavatele informatsiooni- ja nõusolekulehed (Lisad A.2–A.3). 

Informatsiooni lehed tutvustasid üldiselt läbiviidavat uuringut ja sekkumistegevusi (Lisa 

A). Vajaliku informatsiooni kogumiseks tööasenditest ja töövõtetest ning vajadusel 

intervjuu läbiviimiseks paljuti luba nõusolekulehel. Samuti paluti luba tööasendite 

pildistamiseks ja luu-lihaskonna parameetrite mõõtmiseks. Kõik andmed koguti turvaliselt 

ja sisestati vaid uuringu läbiviija poolt. Tulemusi analüüsiti grupitasandil, isikute ja 

osakondade nimesid ei avaldata. Andmete säilitamine toimub parooliga arvutis, millele on 

juurdepääs ainult uuringu läbiviijal. Uuringus osalesid töötajad, kes olid eelnevalt täitnud 

ankeetküsimustiku ja kirjaliku nõusolekulehe ning vastasid uuringu kriteeriumitele. 

Uuringu läbiviimine etapiliselt on esitatud joonisel 2.2. 
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Joonis 2.2. Uuringu korraldus ja läbiviimine etapiliselt  

 

Luu-lihaskonna funktsionaalse seisundi hindamiseks kasutati müotonomeetriat, 

goniomeetriat ja dünamomeetriat, valutugevuse hindamiseks numbrilist valu 

hindamisskaalat. Tööpäeva jooksul viidi läbi kaks mõõtmist, tööpäeva alguses (7:30–

10:30) ning tööpäeva lõpus (14:00–16:30), et hinnata luu-lihaskonna seisundi muutusi 

tööpäeva jooksul. Uuritavaid mõõdeti teistest töötajatest eraldi ruumis, mistõttu oli häiritud 

ka tööprotsess. Ühe töötaja mõõtmiseks kulus umbes 10 minutit. Uuritavatel mõõdeti 

parema ja vasaku kehapoole näitajaid. Mõõtmised teostati Eesti Maaülikooli 

tehnikainstituudi seadmetega: müomeeter Myoton–2, pikendavate haaradega goniomeeter 

Lafayette Gollehon, kaela liikuvuse hindamise vahend CROM (Cervical Range of Motion) 

ja dünamomeeter Lafayette. Esmased mõõtmised viidi läbi 14 jaanuar 2016. aastal.  
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2.2.1. Ankeetmeetod 

 

Uuritavas ettevõttes töötab 130 masinõmblejat. Individuaalsete andmete, vaba aja, töö 

eripära, luu-lihaskonna valude ja üldise terviseseisundi andmete kogumiseks kasutati 

ankeetküsitlust, millele said töötajad vastata Google drive programmis. Antud küsimustiku 

täitmisel sai uuringu läbiviija koheselt vastused tabeli formaadis, mida oli lihtsam 

analüüsida. Töötajal oli võimalik küsimustiku täitmisel valida eesti (Lisa B.1) ja vene (Lisa 

B.2) keele vahel. Ankeetküsitluse täitmine oli vabatahtlik. Uurimistöö läbiviimiseks andis 

loa Tartu Ülikooli Inimuuringute eetika komitee (protokolli nr. 253/T–9). Eetikakomitee 

protokoll on esitatud lisas C. Küsimustiku täitmine toimus tööajal ettevõtte arvutis. 

Uuringus kasutati rahvusvaheliselt valideeritud küsimustikku, mille koostamise aluseks 

olid CUPID (Cultural and Psychosocial Influences on Disability) A osa [52], BQ (Baecke 

Physical Activity Questionnaire) [53] ja NMQ (The Nordic Musculoskeletal 

Questionnaire) [38] ankeetküsimustikud. Küsimustik juhatati sisse pöördumiskirjaga, mis 

seletas töötajale läbiviidavat uuringut ja uurimistöö eetilisi aspekte. Ankeet jaotati kolmeks 

põhijaotiseks. A – osa oli põhiküsimustik, mis koosnes sotsiaal-demograafilistest 

andmetest, spordiharrastustest, kehalisest aktiivsusest ja tööd puudutavatest küsimustest 

(põhitöö, staaž, puhkepauside tegemine, autonoomsus ja toetus kolleegidelt/juhatajalt) 

(kokku 32 küsimust). Küsimustiku B–osa koosnes valu käsitlusest erinevates keha 

piirkondades (alaseljas, kaelas, õlgades, küünarvartes, randmetes/käelabades ja põlvedes) 

viimase 12 kuu ja viimase ühe kuu jooksul. Hinnata tuli valu ajalist kestust ning 

toimetulekut igapäevases elus. Valu tugevuse hindamiseks oli küsimustikku lisatud 

numbriline valu hindamise skaala (NPRS, Numeric Pain Rating Scale). B–osa koosnes 

kokku 20 küsimusest. Küsimustiku C – osa koosnes üldistest terviseküsimustest, mis on 

töötajale viimase seitsme päeva jooksul probleeme tekitanud, üldhinnangut 

terviseseisundile ja töövõimele ning märkida töövõime kaotus protsentides (kokku 6 

küsimust). Küsitlus koosnes kokku 48 küsimusest ning vastamine võttis aega ligikaudu 20–

30 minutit. Kasutati avatud ja suletud küsimustest. Küsimustele oli võimalik vastata jah/ei, 

hinnata ohutegureid Likert’ tüüpi skaala järgi, kus: 4–väga sageli, 3–sageli, 2–mõnikord, 

1–harva, 0–ei iialgi, ning ajalise kestvuse järgi: 0–päeva, 1–5 päeva, 6–30 päeva ja enam 

kui 30 päeva. Töövõime hindamiseks kasutati kümnepalliskaalat, kus 1 tähistas väga halba 

ja 10 väga head töövõimet. Avatud küsimused puudutasid uuritava põhitööd ja muid (lisa) 

töökohti. Küsimustiku lõpus oli võimalik nõustuda või mitte nõustuda järelküsimustiku 
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täitmisega. Küsitluse läbiviimise teises etapis kasutati ainult küsimustiku B – osa küsimusi 

valudest keha erinevates piirkondades viimase kuu jooksul, numbrilist valu hindamise 

skaalat ning küsimusi igapäevase toimetuleku kohta (Lisa D). 

 

Ankeetküsimustikust lähtuvalt arvutati välja töötajate kehamassiindeks (KMI) ning 

uuritavad jagati vastavatesse kategooriatesse: 18,5 kg m-2–alakaal, 18,5–24,9 kg m-2– 

normaalkaal, 25,0–29,9 kg m-2–ülekaal, 30,0–34,9 kg m-2–rasvumise I aste, 35,0–39,9 kg 

m-2–rasvumise II aste, >40 kg m-2–rasvumise III aste. KMI arvutamisel kasutati valemit: 

KMI = mass (kg)/pikkus (m)2 [54]. Täieliku töövõimega grupi uuritavate hulka ei arvatud 

KMI >30,0 kg m-2 töötajaid, ning osalise töövõimega grupi moodustamisel, KMI ei 

arvestatud.  

 

 

2.2.2. Müotonomeetria 

 

Õmbleja töötab pidevalt sundasendis, istudes õmblusmasina taga terve tööpäeva, mistõttu 

on lihased üle koormatud. Skeletilihaste funktsionaalse seisundi hindamiseks viidi läbi 

müotonomeetrilised mõõtmised. Müomeetri löökotsik annab valitud punktis skeletilihasele 

standardse jõu ja kestusega impulsi. Impulsi lõppedes säilib löökotsiku ja lihasevaheline 

kontakt ning võnked jätkuvad koos lihasmassiga, mille vastused registreeritakse 

kiirendusanduri abil ning signaali analüüsitakse personaalarvuti abil [55]. Uurimistöö 

käigus mõõdeti kõigil uuritavatel rahulolekus nelja lihast: trapetslihas (musculus 

trapezius), sõrmede sirutaja lihas (m. extensor digitorum), pindmine sõrmepainutaja lihas 

(m. flexor digitorum superficialis) ja selgroosirgestaja lihas (m. erector spinae). M. 

trapezius, m. extensor digitorum ja m. flexor digitorum superficialis mõõdeti töötajal 

istuvas asendis ning m. erector spinae mõõtmiseks pidi uuritav minema massaažilauale 

kõhuli. Mõõtmiseks kasutati Tartu Ülikoolis väljatöötatud seadet Myoton–2. Eelnevalt 

märgistati mõlema kehapoole mõõdetavad lihased värvise markeriga ning seejärel teostati 

tööpäeva alguses ja lõpus vastavad mõõtmised. Müomeetrisse sisestati enne uuringu 

läbiviimist uuritavate nimed ja mõõdetavad lihased. Igast mõõtepunktist registreeriti kolm 

katset, mille põhjal leiti arvesse võetav keskmine väärtus. Vaatluse alla võeti kõik kolm 

parameetrit: sagedus (Hz), dekrement ja jäikus (N/m). Müomeetri abil mõõdetavad 

näitajad: 



24 

 

Sagedus (frequency) – kirjeldab lihase pinget. Lihastoonus on lihase omavõnkumise 

sagedus lihase lõdvas (relaxed) olekus ning parameetri väärtuseks on tavaliselt 11–16 Hz, 

sõltuvalt lihasest. Sagedus suureneb kui lihast pingestatakse, normaalse lihase puhul on 

lihase toonus puhkeolekus väike [55].  

Dekrement (decrement) – iseloomustab esialgse kuju taastamist pärast kokkutõmmet ehk 

lihase elastsust. Olenevalt lihasest jäävad dekremendi väärtused tavaliselt alla 1,0–1,2. 

Dekremendi vähenedes suureneb elastsus. Madal elastsus võib lihastes põhjustada 

tööliigutuste tegemisel halvenenud verevarustuse, mistõttu töötaja väsib kiirelt ning 

liigutuste kiirus on piiratud [55].  

Jäikus (stiffness) – lihase omadus osutada vastupanu tema kuju muutvale jõule. Jäikuse 

väärtused olenevalt lihasest jäävad vahemikku 150–300 N/m. Lihase kontraktsioonil jäikus 

suureneb. Jäigemate lihaste puhul tuleb antagonisti väljavenitamiseks rohkem tööd teha 

[55].  

 

 

2.2.3. Lülisamba kaelaosa liikuvuse hindamine 

 

Goniomeetriat kasutatakse liigesliikuvuse hindamiseks. Liigesliikuvuse ulatuse mõõtmine  

iseloomustab liigutuse ulatust, mida inimene saab teha liigese teatud liigutussuunas. 

Eristatakse kahte tüüpi liigesliikuvust – aktiivne ja passiivne. Uuritavatel mõõdeti aktiivset 

liigeseliikuvust (AROM, Active Range of Motion) mis tähendab, et liigese liikuvus sõltus 

ümbritsevatest lihastest. Passiivse liigesliikuvuse puhul lisatakse juurde välisjõud [56]. 

Liikuvusulatus saadakse kraadides (˚). Lülisamba kaelaosa liikuvuse hindamiseks paluti 

uuritaval istuda seljatoega toolil. Pea ja kael pidid olema otse. Uuritavale kinnitati pähe 

goniomeeter. Lülisamba kaelaosa aktiivset liikuvust hinnati fleksioonil, ekstensioonil, 

lateraalfleksioonil paremale ja vasakule ja rotatsioonidel paremale ja vasakule. Kaelaosa 

liikuvuse hindamisel oli oluline, et ülejäänud keha ei liiguks kaasa. Esmalt asetati 

sagitaaltasapinnal kompass nullasendisse, mille järel pidi uuritav painutama oma pead 

maksimaalselt ette. Pärast igat asendi muutmist pidi uuritav taastama algasendi ehk 

vaatama otse. Lülisamba kaelaosa ekstensiooni hindamiseks pidi uuritav sirutama oma pea 

kuklasse. Kaelaosa lateraalfleksiooni määramiseks pidi uuritav kallutama pead esmalt 

vasakule ja seejärel paremale nii, et õlad ei liiguks kaasa ning pea ei roteeruks. Kaelaosa 

rotatsiooni hindamiseks asetati uuritava kaela takjapaela abil magnetid, millest lähtuvalt 



25 

 

nulliti pea kohal olev kompass. Pea rotatsioon sooritati esmalt vasakule ja seejärel 

paremale nii, et pea ei asetseks kaldu. Kõik saadud tulemused fikseeriti [57].  

 

 

2.2.4. Küünar- ja randmeliigese liikuvuse hindamine 

 

Masinõmbleja teeb kätega pidevalt ühetüübilisi liigutusi, mis ajapikku suurendavad 

mitmete terviseprobleemide riski (karpaalkanalisündroom, epikondüliit jne), seetõttu 

mõõdeti käe- ja küünarliigese liikuvust. Küünar- ja randmeliigese liikuvuse hindamiseks 

paluti uuritaval istuda sirge seljaga, mõlemad jalatallad toetati vastu maad. Õlad asetsesid 

ühel tasapinnal ja mõlemad käed painutati 90˚ nurgaga õlavarrest ning asetati lauale, 

käelabad üle lauaserva [32]. Küünar- ja randmeliigese liikuvuse analüüsimiseks hinnati 

küünarvarre supinatsiooni ja pronatsiooni, randmeliigese fleksiooni, ekstensiooni, 

radiaaldeviatsiooni ja ulnaardeviatsiooni. Mõõtmist alustati vasakust käest. Enne mõõtmise 

alustamist ja pärast igat mõõtmist fikseeriti goniomeetril nullasend. Esimesena sooritati 

küünarvarre supinatsioon. Uuritav pidi võtma kätte pastapliiatsi ning sooritama 

küünarvarre väljapöörde nii, et pöördliigutuses ei oleks kaasatud õlavarreluu. Samal 

põhimõttel pidi uuritav sooritama küünarvarre sissepöörde. Pärast igat mõõtmist fikseeriti 

goniomeetril nullasend. Randmeliigese fleksiooni sooritamiseks paigutati goniomeeter 

keha sagitaaltasapinnaga paralleelselt mööda pikki luukangi nii, et goniomeetri mõõdiku 

alla jäi luukangi pea, vajadusel sai goniomeetri haarasid pikendada. Uuritaval paluti teine 

käsi asetada goniomeetri haara peale, mis oli suunatud küünarliigese poole, selle kindlalt 

paigal hoidmiseks. Uuritav pidi sooritama randmeliigese fleksiooni ja ekstensiooni. 

Randmeliigese radiaal- ja ulnaardeviatsiooni mõõtmiseks paigutati goniomeeter piki 

luukangi keha horisontaaltasapinnaga nii, et uuritav hoidis oma teist kätt haara peal. 

Goniomeetri mõõdiku alla jäi kodar- ja küünarluu distaalne kokkupuute koht. Sama 

tegevust korrati teisel käel.  
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2.2.5. Dünamomeetria 

  

Käelihaste isomeetrilise jõu määramiseks kasutati dünamomeetrit Lafayette, mis ühendati 

NS PsühhoTest arvutiprogrammiga. Mõõtmiseks paluti uuritaval istuda sirge seljaga,  nurk 

puusa- ja põlveliigese vahel oli 90°, pea neutraalasendis, mõlemad jalad maas ning käsi 

sirgelt kõrval. Uuringu läbiviija andis käskluse dünamomeetri surumiseks. Uuritav surus 

dünamomeetrit oma maksimaalse jõuga 2–3 sekundit. Iga mõõtmise vahe oli ligikaudu 30 

sekundit. Katset sooritati kuus korda ning kummagi käe kohta kolm kordust. Esmalt 

sooritati kolm surumist vasaku ning seejärel kolm parema käega [58]. NS PsühhoTest 

arvutiprogramm andis mõlema käe keskmise lihasjõu tulemused kilogrammides (kg).  

 

 

2.2.6. Numbriline valu hindamise skaala 

 

Valu tugevust hinnati enne ja pärast sekkumistegevust. Uuringus kasutati numbrilist valu 

skaalat (NRS, Numeric Rating Scale) (joonis 2.3), kuhu lisati valu sõnalised selgitused, et 

lihtsustada uuritava valikut.  

 

 

Joonis 2.3. Numbriline valu hindamise skaala [59]  

 

Skaala koosneb numbritest, kus 0 – tähistab valu puudumist ning 10 – talumatut valu. 

Ülejäänud skaala on jagatud neljaks, kus skaala esimene neljandik (1–2) tähistab vähest 

valu, teine osa (3–4) mõõdukat valu, kolmas osa (5–6) tugevat valu, neljas osa (7–8) väga 

tugeva valu esinemist [59]. Valu hinnati kuues keha piirkonnas: alaselg, kael, õlg, 

küünarliiges, ranne ja käelaba ning põlv. Õla-, küünarliigese-, randme- ja käelaba- ning 

põlvevalu hinnati mõlemas kehapooles eraldi. Uuritav pidi tegema ringi ümber sellele 

numbrile, mis tema valu tugevust kõige täpsemini kirjeldab. Enne sekkumistegevuse 
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läbiviimist tuli hinnata valu viimase 12 kuu ja viimase kuu jooksul. Pärast 

sekkumistegevuse lõppu pidi uuritav hindama valu tugevust ainult viimase kuu jooksul. 

 

 

2.3. Sekkumistegevus 

 

Sekkumine viidi läbi kõigi kaheteistkümne uuritava hulgas. Sekkumistegevus 

(intervention) on kavandatud protsess, mis viiakse läbi loomulikus töökeskkonnas ning 

hinnatakse selle tingitud mõju avaldumist [60]  

 

Joonis 2.4. Uuringu läbiviimise skeem koos sekkumistegevustega (LLV – luu-lihaskonna 

vaevused) 

 

Antud ettevõttes rakendati kahte sekkumise viisi – töökoha ergonoomikaline kujundamine 

ja võimlemine. Sekkumistegevuse kestuseks oli kuus nädalat, algusega 1. veebruar 2016 – 

17. märts 2016. aastal. Eesmärgiks oli luu-lihaskonna vaevuste vähendamine ja luu-

lihaskonna funktsionaalse seisundi suurendamine. Sekkumise käik on esitatud joonisel 2.4. 
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2.3.1 Töökoha ergonoomikaline hindamine 

 

Töökoha ergonoomikalisust hinnati kõigil uuritavatel. Esmalt vaadeldi töökohti ning täideti 

igale uuritavale eraldi kohandatud RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

hindamismeetodil tuginev vaatlusprotokoll (Lisa E) [61, lk 56–58] Vaatlusprotokoll 

sisaldas hinnanguid õla- ja küünarvarre, randme, kaela ning ülakere kohta. Lisaks tuli 

uurijal leida vastused küsimustele, mis puudutasid töölauda ja -tooli (laua kõrgus 

põrandast, seljatoe kõrgus, istekõrgus põrandast, tooli-laua suhe). Saadud tulemuste põhjal 

koostati tabel, kuhu lisati vajalik sekkumistegevus (tabel 2.1).  

 

Tabel 2.1. Uuritavate kehapikkuse, töökoha mõõtude ja sekkumistegevuse koondtabel 

Jrk 

Keha-

pikkus 

Seljatoe 

kõrgus 

(a) 

Istekõrgus 

põrandast 

(b) 

Tooli–

laua 

suhe 

(c) 

Laua 

kõrgus 

põrandast 

(d) 

Sekkumistegevus Märkused 

cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 156 38 54 27 77 

Lauakalde nurga 

suurendamine 10˚, 

jalatoe lisamine 

(joonis 2.4), tooli 

seljatoe liigutamine 

ettesuunas 

Võimalusel 

lisada 

alaseljapadi 

(joonis 2.4) 

2 162 40 55 18 82 

Lauakalde nurga 

suurendamine 10˚, 

jalatoe lisamine, 

tooli seljatoe 

liigutamine 

ettesuunas 

Võimalusel 

lisada 

alaseljapadi 

3 170 31 53 30 80 

Lauakalde nurga 

suurendamine 10˚, 

jalatoe lisamine, 

tooli seljatoe 

liigutamine 

ettesuunas 

Võimalusel 

lisada 

alaseljapadi 

4 161 36 48 25 77 

Lisada jalatugi, 

tõsta tooli kõrgust 

1–2 cm võrra 

 

5 154 37 49 35 82 

Lisada jalatugi, 

tõsta tooli kõrgust 

1–2 cm võrra 
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Tabel 2.1. järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 165 40 51 30 78 

Lauakalde nurga 

suurendamine 10˚, 

jalatoe lisamine, 

tooli seljatoe 

liigutamine 

ettesuunas 

Võimalusel 

lisada 

alaseljapadi 

7 169 39 54 31 80 Jalatoe lisamine   

8 160 38 50 27 78 

Lauakalde nurga 

suurendamine 10˚, 

jalatoe lisamine, 

tooli seljatoe 

liigutamine 

ettesuunas 

Võimalusel 

lisada 

alaseljapadi 

9 167 45 21 28 79 

Lisada jalatugi, 

suurendada 

lauakallet  

10˚ võrra, töötooli 

kõrguse tõstmine 3 

cm 

 

10 172 40 54 28 79 

Lisada jalatugi ja 

liigutada seljatuge 

ettepoole 

Võimalusel 

lisada 

alaseljapadi 

11 170 38 54 20 74,5 

Lauakalde nurga 

suurendamine 10˚ 

jalatoe lisamine, 

tooli seljatoe 

liigutamine 

ettesuunas 

Võimalusel 

lisada 

alaseljapadi 

12 165 37 54 20 75,5 

Lauakalde 

muutmine 10˚ 

võrra, jalatoe 

lisamine, seljatoe 

liigutamine 

ettesuunas ja 

allapoole, tooli 

kõrguse 

reguleerimine  kuni 

5 cm võrra 

madalamaks 

Võimalusel 

lisada 

alaseljapadi 
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Joonis 2.4. Sekkumistegevuse käigus lisatud muudatused. Vasakpoolsel pildil – pikem 

seljatugi, parempoolsel pildil – puidust jalatugi. Allikas: (autori fotod) 

 

Joonisel 2.5 on esitatud mõõdetud parameetrid: tooli seljatoe kõrgus (a), istekõrgus (b), 

tooli – laua suhe (c) ja laua kõrgus põrandast (d). 

 

 
Joonis 2.5. Töötooli skeem a – töötooli seljatoe kõrgus, b – töötooli kõrgus, c – tooli- ja 

lauavaheline kõrgus, d – töölaua kõrgus [62]  

 

Sekkumistegevuse plaani mõjutasid mitmed tegurid, mida hinnati koos ettevõtte 

mehaanikuga. Töölaua kalle sõltus õmblusmasinast, mõnel seadmel oleks hakanud õli 

vahelt välja voolama, kui oleks asendit muudetud. Töötooli asendi muutmisel lähtuti 

töötaja antropomeetrilistest mõõtudest. 
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2.3.2. Võimlemine 

 

Kõik uuritavad pidid hakkama igapäevaselt tegema võimlemisharjutusi [63]. Võimeldi 

kogu grupiga 10 minutit hommikuse kohvipausi ajal neljal järjestikusel nädalal. 

Eesmärgiks oli, et töötajad võimleksid seitsmel päeval nädalas ehk esmaspäevast – reedeni 

selleks väljakoolitatud töötaja juhendamisel ja laupäeval – pühapäeval töötaja enda õpitud 

harjutuste põhjal. Ettevõttesse edastati kinnitatud võimemiskava (Lisa F). Üks töötaja tegi 

ees ja teised töötajad tegid järele. Võimlemisharjutusi tehti töökohal. Võimlemisharjutusi 

tuli sooritada vastavalt enesetundele ja töötaja võimekusele. Samuti oli oluline 

sirutuspauside tegemine, mis tähendas, et töötaja tõusis kolmel korral tööpäeva jooksul 

oma töökohalt püsti ning venitas kõiki kere lihaseid. Samuti paigutati stendidele joonised 

silmade harjutustest ning soovitustest tervislikuks toitumiseks [64] (Lisad G, G.1, G.2). 

Joonised, mis stendidel olevale infomaterjalile paigutati, saadi Internetist. 

 

 

2.4. Tulemuste statistiline analüüs 

 

Tulemuste statistiliseks analüüsiks kasutati SPSS 23.0 ja SPSS 24.0 

andmetöötlusprogramme. Lisaks kasutati MS Excel 2013 programmi, kus mõõdetud 

väärtuste puhul arvutati protsendid, aritmeetiline keskmine ja aritmeetilise keskmise 

standardhälve (±SD). Gruppide erinevusi hinnati 2–testiga, mõõtepunktide võrdlusel 

(hommikul ja õhtul, paremas ja vasakus kehapooles, enne ja pärast sekkumist) kasutati 

paaris-t-testi (Paired T–test) ja keskmiste võrdlemisel dispersioonianalüüsi (One–Way 

ANOVA). Statistilise olulisuse nivooks võeti p<0,05. 



 

 

 

 

3. TULEMUSED 

 

3.1. Uuritavate üldandmed  

 

Küsimustiku täitis kokku 57 töötajat 130-st, seega oli vastamismääraks 44%. 

Lihasparameetrite mõõtmiseks nõusoleku andnud vastajate hulgast valiti uuringusse 12 

töötajat, kes vastasid uuringu kriteeriumitele (naine, vanuses 18–65 aastat, töötanud antud 

õmblusettevõttes vähemalt 12 kuud ning luu-lihaskonna vaevuste esinemine ja arsti poolt 

diagnoositud osaline töövõime). Kõigil uuringusse valitud töötajatel oli diagnoositud 

osaline töövõime. Neist seitsmel töötajal oli varem diagnoositud töövõime langust 40%, 

neljal töötajal 50% ja ühel töötajal 60%. Kõik uuritavad olid naised keskmises vanuses 

47,6±7,4 aastat. Töötajate arv jagunes vanusgruppides võrdselt (noorem vanusgrupp 45 

aastat (n=6) ja vanem vanusgrupp 45 aastat (n=6)). Töötajate keskmine pikkus oli 

1,64±0,06 meetrit ja mass 78,92±18,16 kg. Kehamassiindeks oli 29,36±7,34 kg m-2, mis 

näitas, et osa uuritavatest olid ülekaalulised. Kehamassiindeksist lähtuvalt oli 42% 

uuritavatest normaalkaalus, ülekaalus 17% ja rasvunud (I ja III aste) 42% [54]. Pooled 

uuritavatest suitsetasid. Enamus osalise töövõimega töötajatest tegi nädalas 40 töötundi. 

Tööstaaž oli 1–5 aastat 16% ja üle 5 aasta 84% uuritavatest. Osalise töövõimega töötajatest 

kaks kolmandikku õmblesid, ning ligi viiendik tegelesid koordineerimise ja trukkide 

löömisega [30].  

 

 

3.2. Ankeetküsitluse tulemused 

 

Ankeetküsitluse esimese osa tulemuste põhjal leiti, et spordiga tegelesid pooled 

vastanutest. Peamiselt võimeldi, vähem käidi ravivõimlemises ja kõndimas (joonis 3.1). 

Nädala lõikes tuli enamiku uuritavate treeningute kestuseks 1–2 tundi. Omaealistega 

võrreldes leidis 42% uuritavatest, et nende kehaline aktiivsus on väiksem, 33% hindas selle 

sama suureks ja 25% suuremaks. Pooled uuritavatest tegid oma vabal ajal jalutuskäike ning 

enamus liikus mõnikord ka jalgrattaga. Jalgsi liiguti tööle, koju ja kauplusesse päevas 
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kokku rohkem kui 15 minutit. Jalgrattaga sõideti igapäevaselt vähem aega (5–15 min). 

Televiisori vaatamist tuli 67% ette mõnikord, 33% vaatasid seda sageli. 

 

 

Joonis 3.1. Uuritavate sportimisharrastused (%, vastajate osakaal) 

 

Küsimustiku teine osa käsitles töö eripära ja töötaja autonoomiat ettevõttes. Õmbleja 

peamine töökoht asub õmblusmasina taga, seetõttu pooled küsitlusele vastajatest töötasid 

harva seisvas asendis, 25% seisid tööpäeva jooksul mõnikord ja 25% pidid sageli seisma. 

Tööl liikusid väga sageli vaid 8% uuritavatest. Pooled töötajatest tõstsid mõnikord 

tööpäeva jooksul suuri raskuseid. Omaealistega võrreldes leidis 58% uuritavatest, et nende 

töö oli füüsiliselt sama raske, 33% hindas selle raskemaks ja 8% kergemaks. Enamus 

vastajatest tegi tööpäeva jooksul sõrmede ja randmeliigutusi üle nelja tunni ning 

küünarliigese painutamist – sirutamist üle ühe tunni. Kõiki uuritavaid mõjutas pinge, kui 

nad ei jõudnud päevas vajalikku kogust toota ja õigeaegselt oma tööülesandeid täita. 

Enamus uuritavatest otsustas ise kuidas oma tööd teha (töövõtted ja tegevuste järjekord), 

33% ei saanud peaaegu mitte kunagi või mitte kunagi ise otsustada. Uuritavatest 25% 

määrasid oma töö sisu ja tegevused, ülejäänud ei saanud seda ise teha. Oma töö ajakava ja 

puhkepauside üle otsustas 17% töötajatest. Ainult 25% uuritavatest tegi oma töös 

regulaarseid puhkepause. Kui töötajal esines raskusi oma töö tegemisel, siis kõik uuritavad 

said sageli abi teistelt kolleegidelt ja juhatajalt/töökorraldajalt. Oma tööga olid senini rahul 

kõik uuritavad. Vastajatest 92% olid kindlad, et kui peaks ette tulema tõsisem haigus, mis 

hoiaks neid kolm kuud tööst eemal, siis nad saavad pärast haigust oma tööga jätkata, 8% 

olid tööga jätkamises üsna ebakindlad.  
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3.3. Luu-lihaskonna valude esinemine  

 

Õmbleja töö on sageli monotoonne, töötades istuvas asendis kogu tööpäeva jooksul, 

painutades keha pidevalt ette- või külgsuunas ning korrates ühetüübilisi liigutusi. 

Uuritavatel hinnati luu-lihaskonna valusid kuues keha piirkonnas: alaselg, kael, õlad, 

küünarliigesed, käed ja randmed ning põlved. Hindamiseks kasutati ankeedi B – osas 

olevaid küsimusi. Küsimustikuga oli võimalik hinnata luu-lihaskonna valude esinemist 

viimasel kaheteistkümnel kuul ja viimasel kuul enne küsitluse läbiviimist. Kõik 12 

uuritavat vastasid ankeetküsitluse valude peatükis olevatele küsimustele. Vastustest selgus, 

et kõigil esines luu-lihaskonna vaevuseid erinevates kehapiirkondades. Tulemused on 

esitatud tabelis 3.1.  

 

Tabel 3.1. Luu-lihaskonna valu osalise töövõimega õmblejatel erinevates 

kehapiirkondades 12 kuul ja viimasel kuul (%, vastajate osakaal) 

Valu 

piirkond 

Valu esinemine viimase 12 kuu 

jooksul 
Valu esinemine viimase kuu jooksul 

valu 

esinemine 
parem vasak mõlemas 

valu 

esinemine 
parem vasak mõlemas 

Õlg 42 0 25 17 25 0 25 0 

Küünarliiges 25 8 8 8 33 0 17 17 

Ranne ja 

käelaba 

67 8 25 33 42 0 25 17 

Põlv 25 8 8 8 25 8 17 0 

Kael       58       42 

Alaselg       83       50 

 

Tabelist 3.1 selgus, et viimase 12 kuu jooksul esines uuritavatel kõige enam valusid 

alaseljas (83%), randmes ja käelabas (67%) ning kaelas (58%). Vähem esines valusid 

õlapiirkonnas (42%) ning põlves ja küünarliigeses (25%). Viimasel kuul esines samuti 

kõige enam alaseljavalu (50%), kaela ja randme ning käelaba valu (42%). Küünarliigese 

valu oli viimase aasta kohta toodud näitajatega võrreldes suurenenud (33%). Tabelis on 

näha, et valu tendents on vasakus kehapooles suurem. Viimasel 12 kuul esinesid kahel 

uuritaval valud kuues kehapiirkonnas, neljal uuritaval kolmes kehapiirkonnas (peamiselt 

alaseljas, randmes/käelabas ja õlas), kahel uuritaval kahes piirkonnas (mõlemal 

randmes/käelabas) ja neljal ühes keha piirkonnas, milleks oli alaselg. Viimasel kuul 

esinesid kolmel uuritaval neljas keha piirkonnas valud (peamiselt alaseljas), kahel uuritaval 

kolmes keha piirkonnas (peamiselt kaelas), kolmel uuritaval kahes kehapiirkonnas 
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(peamiselt randmes/käelabas), kahel uuritaval ühes piirkonnas. Kahel uuritaval viimasel 

kuul üheski kehapiirkonnas valusid ei esinenud.  

 

  

Joonis 3.2. Luu-lihaskonna valude esinemine enne ja pärast sekkumistegevust 

 

Joonisel 3.2 on luu-lihaskonna valude esinevus 12 kuu jooksul enne sekkumistegevust ja 

sekkumistegevuse ajal. Pärast sekkumistegevust vähenes valu tendents alaselja-, kaela- ja 

põlve piirkonnas. Õla-, randme- ja käelabapiirkonnas valu esinemissageduse tendents 

suurenes. Küünarliigese piirkonnas muutust ei toimunud. 

 

  

Joonis 3.3. Luu-lihaskonna valude esinemine vanusjaotuse järgi viimasel 12 kuul 

 

Uuritavad jaotati vanuse järgi kahte rühma: nooremad alla 45 aasta ja vanemad üle 45 

aasta, mõlemas grupis oli uuritavaid kuus (joonis 3.3). Valude esinemise suhtes viimasel 
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12 kuul suuri erisusi ei olnud, v.a õla- ja põlvevalu, mida esines rohkem noorematel 

töötajatel. Antud juhul ei analüüsitud eraldi kehapooli. Tulemustest võis järeldada, et 45 

aastastel masinõmblejatel esineb suurem luu-lihaskonna valude tendents kui 

vanemaealistel töötajatel. 

 

  

Joonis 3.4. Luu-lihaskonna valude esinemine vanusjaotuse järgi viimasel kuul 

 

Luu-lihaskonna valude esinemine vanuse järgi viimasel kuul on toodud joonisel 3.4. 

Tulemustest selgus, et kõige enam mõjutasid valud töötajaid, kes olid nooremad kui 45 

aastat. Kõige enam esines alaselja- ja kaelavalu (67%) ning randme ja käelaba valu (50%). 

Võrdselt (33%) esines õla-, küünarliigese- ja põlvevalu 45 aastastel. Vanematel 45 

aastastel esines alaselja-, küünarliigese-, randme- ja küünarliigese valu 33% ja kaela-, õla- 

ning põlvevalu 17% vastajatest.  

 

 

Joonis 3.5. Luu-lihaskonna valude esinemissageduste jaotumus erinevates 

kehapiirkondades viimasel 12 kuul 

Joonisel 3.5 on võimalik näha, et viimase 12 kuu jooksul on masinõmblejatel esinenud 

alaseljavalu 1–6 päeva 42%, randme- ja käelabavalu 33%, ning kaelavalu 25% töötajatest. 
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Vähem (8%) on esinenud valusid nädala jooksul küünarliigeses, õlas ja põlves. Ühe kuu 

jooksul esines valusid kõige enam kaelapiirkonnas (33%), vähem randme ja käelaba 

piirkonnas (25%), küünarliigeses, õlas ja alaseljas (17%) ning põlves (8%). Vastanutest 

33% esines alaseljavalu, 17% põlve- ja õlavalu ning 8% kaela-, küünarliigese-, ning 

randme- ja käelabavalu, mille kestuseks oli 1–12 kuud. Tulemustest võis järeldada, et 

kõige pikema ajalise kestusega esinesid valud alaseljas ning randme ja käelaba piirkonnas. 

Kõige vähem oli valu kestus küünarliigese, põlve ja õla piirkonnas.  

 

 

Joonis 3.6. Alaseljavalu tekkimise algus (%, vastajate osakaal) 

 

Enamasti ei takistanud luu-lihaskonna valud tööle minemist. Kõige enam 17% uuritavatest 

puudus töölt alaseljavalu tõttu 6–30 päeva. Kaela- ja õlavaluga puudus 8% töötajatest ning 

1–5 tööpäeva puuduti seoses valuga küünarliigese ja õla piirkonnas. Pooltel uuritavatel on 

alaseljavalu tekkinud tasapisi süvenedes ning 33% toimus valu tekkimine äkki (vähem kui 

minutiga) (joonis 3.6). 
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Joonis 3.7. Töölt puudutud päevade arv luu-lihaskonna vaevuste tõttu viimasel 12 kuul (%, 

vastajate osakaal) 

 

Luu-lihaskonna vaevuste tõttu puudutud päevade arv viimasel 12 kuul on esitatud joonisel 

3.7. Tulemustest selgus, et peamiselt (25%) ollakse töölt eemal 6–30 päeva, vähem (8%) 

puudutakse töölt 1–5 päeva ja rohkem kui 30 päeva. Vastajatest 58% ei ole pidanud 

viimase 12 kuu jooksul töölt puuduma luu-lihaskonna vaevuste tõttu.  

 

 

Joonis 3.8. Masinõmblejate hinnang terviseprobleemide kestusele protsentides, mis on 

uuritavatele probleeme tekitanud viimase nädala jooksul enne sekkumist 

 

Uuritavatel esines vähesel määral üldist nõrkust, peapööritust (58%) ja lihaste nõrkust 

(50%). Üsna palju tuli ette kuuma- ja külmahoogusid, tuimust ja torkeid kehaosades ning 

iiveldust või maohäireid 8% vastajatest (joonis 3.8). 
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3.4. Luu-lihaskonna valude hindamine numbrilise valuskaala abil 

 

Kõik uuritavad andsid hinnangu oma luu-lihaskonna valu tugevusele erinevates 

kehapiirkondades viimasel kuul. Valu tugevust hinnati alaseljas, kaelas, õlgades, 

küünarliigestes, randmetes ja käelabades ning põlvedes. Hinnangu andmine toimus 

mõlemas kehapooles eraldi ning enne ja pärast sekkumistegevuse läbiviimist skaalal 1–10 

(1–valu ei esine...10–talumatu valu). Järgneval joonisel 3.9 on esitatud saadud tulemused. 

 

 

Joonis 3.9. Masinõmblejate luu-lihaskonna valu hinnang skaalal 1...10 pallides enne ja 

pärast sekkumistegevust (keskmine±SD; *p≤0,05) 

 

Kõige tugevam valu esines uuritavatel alaseljapiirkonnas, enne sekkumist hinnati valu 

tugevuseks 4,9±2,7 palli ning pärast sekkumist 4,3±3,1 palli. Nõrgem valu esines vasaku 

õla (3,9±3,3 palli vs. 3,2±3,4 palli) ja kaela (3,6±2,8 palli vs. 3,7±3,1 palli) piirkondades. 

Ülejäänud kehapiirkondades esinev valu hinnangu tulemused olid tunduvalt madalamad. 

Joonisest 9 võis järeldada, et valu hinnang vähenes pärast sekkumistegevust kaheksas 

kehapiirkonnas: alaselg, parem ja vasak õlg, parem küünarliiges, parem ja vasak ranne 

ning käelaba, parem ja vasak põlv. Valu hinnangu tendentsi suurenemine esines kahes 

kehapiirkonnas: kaelas ja vasakus küünarliigeses. Leiti oluline statistiline seos (p=0,02) 

parema õla valutugevuse hinnangu kohta enne ja pärast sekkumistegevust.  

 

 

* 



40 

 

3.5. Luu-lihaskonna parameetrid enne ja pärast sekkumist 

 

3.5.1. Muutused lihasdekremendi, lihastoonuse ja lihasjäikuse näitajates 

 

Uuritavatel mõõdeti m. trapezius, m. flexor digitorum superficialis, m. extensor digitorum 

ja m. erector spinae dekrementi, toonust ning jäikust. Tulemused näitasid olulisi erinevusi 

nii parema ja vasaku kui ka tööpäeva alguse ja lõpu vahel, järgnevatel joonistel on esitatud 

ainult need näitajad, mille vahel olid statistilised olulised seosed. Kõige olulisemad 

erinevused (p0,003) leiti lihastoonuse- ja jäikuse näitajates. Kuuenädalase 

sekkumistegevuse käigus suurenes uuritavatel lihasjäikus ja osaliselt vähenes lihastoonus. 

Dekremendi vähenedes lihase elastsus suureneb. Sõltuvalt lihase tüübist peaks dekrement 

jääma alla 1,0–1,2, lihastoonus vahemikku 11–16 Hz ning lihasjäikus 150–300 N/m [55]. 

Mõõtmiste tulemused lihasdekremendis, -toonuses ja -jäikuses vähenesid tööpäeva jooksul. 

Parema kehapoole näitajate esinemise tendents olid oluliselt kõrgem võrreldes vasaku 

kehapoolega. Müotonomeetriliste näitajajate keskmiste võrdlused ja statistiliselt olulised 

erinevused on esitatud lisade tabelites (Tabelid H.1, H.3, I.1, I.3, J.1). Keskmiste näitajate 

üldtabel enne sekkumist on esitatud lisas H, pärast sekkumist lisas I ning mõõdetud 

tulemuste võrdlus enne ja pärast sekkumist lisas J.  

 

 

3.5.1.1. Dekrement 

 

Joonisel 3.10 on esitatud m. flexor digitorum superficialis´e ja m. extensor digitorum´i 

mõõtmistulemuste keskmised ja standardhälbed. Võrreldud on mõlemat kehapoolt, 

tööpäeva algust ja lõppu ning sekkumistegevusest tulenevaid muutusi.  
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Joonis 3.10. Masinõmblejate m. flexor digitorum superficialis´e ja m. extensor digitorum´i 

lihasdekremendi näitajad mõlemas kehapooles tööpäeva alguses ja lõpus enne ning pärast 

sekkumist (keskmine ±SD; *p≤0,05) 

 

Mõõtmistulemustest selgus, et m. flexor digitorum superficialis´e dekrement vähenes 

tööpäeva jooksul mõlemas kehapooles, kuid oluliselt rohkem (p=0,02) paremas 

(1,53±0,26) võrreldes vasakuga (1,40±0,22). Tööpäeva alguses oli parema kehapoole m. 

flexor digitorum superficialis´e dekrement (1,53±0,26) oluliselt (p=0,02) suurem võrreldes 

vasaku kehapoole näitajaga (1,36±0,12) enne sekkumist. Sekkumistegevuse järgsetest 

mõõtmistulemustes selgus, et vasaku kehapoole m. flexor digitorum superficialis´e 

dekrement oli oluliselt madalam võrreldes parema kehapoolega nii tööpäeva alguses 

(p=0,006) kui lõpus (p=0,04). M. extensor digitorum dekrement oli vasakus kehapooles 

(1,60±0,23) oluliselt (p=0,02) suurem kui paremas (1,32±0,36). Põhinedes normväärtustel, 

peaks dekrement jääma allapoole vahemikku 1,0–1,2, antud juhul olid väärtused 

populatsiooni keskmisest kõrgemad. Tulemustele tuginedes selgus, et lihaste elastsus 

vähenes pärast sekkumist. Lihasdekremendis enne ja pärast sekkumist olulisi erinevusi ei 

selgunud.  

 

 

 

 

* * 

* 

* 

* 
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3.5.1.2. Lihastoonus 

 

Joonistel 3.11 on esitatud kõigi mõõdetud lihaste toonuse näitajate keskmised ja 

standardhälbed. Võrreldud on mõlemat kehapoolt, tööpäeva algust ja lõppu ning 

sekkumistegevusest tulenevaid muutusi. 

 

 

 

Joonis 3.11. Masinõmblejate m. trapezius´e, m. flexor digitorum superficialis´e, m. 

extensor digitorum´i ja m. erector spinae toonuse näitajad mõlemas kehapooles tööpäeva 

alguses ja lõpus enne ning pärast sekkumist (keskmine ±SD; *p≤0,05) 

 

Enne sekkumistegevust mõõdetud tulemustele tuginedes leiti, et m. trapezius´e toonus 

vähenes tööpäeva jooksul mõlemas kehapooles. Oluline (p=0,002) vähenemine toimus 

vasakus kehapooles. Tulemustest oli näha, et m. trapezius´e vasaku kehapoole toonus oli 

oluliselt (p=0,03) suurem võrreldes parema kehapoole näitajaga ning m. flexor digitorum 

superficialis´e parema kehapoole näitaja oli oluliselt (p=0,04) suurem vasaku kehapoole 

näitajast. M. extensor digitorum´i näitaja oli paremas kehapooles oluliselt (p=0,006) 

suurem võrreldes vasaku kehapoolega tööpäeva lõpus. Pärast sekkumist saadud 

mõõtmistulemustele tuginedes leiti, et m. erector spinae toonus oli tööpäeva alguses 

oluliselt (p=0,01) suurem pärast sekkumist (14,51±1,77 Hz vs. 13,29±1,24 Hz) vasakus 

* 

* 

* * 

* 

* 
* 
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kehapooles. Hinnatuna sekkumistegevuse mõju, võis järeldada, et lihastoonus suurenes 

sekkumise järgselt. Olulised muutused avaldusid m. trapezius´e (p=0,05) lihastoonuse 

vähenemisena ja m. erector spinae (p=0,03) toonuse suurenemisena vasakus kehapooles 

(joonis 3.11).  

 

 

3.5.1.3. Lihasjäikus 

 

Joonistel 3.12 on esitatud m. trapezius´e, m. flexor digitorum superficialis´e, m. extensor 

digitorum´i ja m. erector spinae lihasjäikuse näitajate keskmised ja standardhälbed. 

Võrreldud on mõlemat kehapoolt, tööpäeva algust ja lõppu ning sekkumistegevusest 

tulenevaid muutusi. 

 

 

Joonis 3.12. Masinõmblejate m. trapezius´e, m. flexor digitoru superficialis´e, m. extensor 

digitorum´i ja m. erector spinae jäikuse näitajad mõlemas kehapooles tööpäeva alguses ja 

lõpus enne ja pärast sekkumist (keskmine ±SD; *p≤0,05) 

 

M. trapezius, m. flexor digitorum superficialis ja m. extensor digitorum jäikus vähenes 

oluliselt (p≤0,04) tööpäeva jooksul. Enne sekkumistegevust mõõdetud lihasjäikuse 

näitajate tulemustest selgus, et m. trapezius`e jäikus on vasakus kehapooles oluliselt 

(p=0,02) suurem võrreldes parema kehapoolega. M. extensor digitorum´i ja m. erector 

spinae jäikuse näitajad oli paremas kehapooles oluliselt (p≤0,05) suuremad võrreldes 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* * * 

* 
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vasaku kehapoolega. Lihasjäikuse tulemustes pärast sekkumist olulisi erinevusi ei 

esinenud. Võrreldes enne ja pärast sekkumise tulemusi, leiti statistilised olulised (p≤0,03) 

erinevused m. trapezius´e, m. extensor digitorum´i ja m. erector spinae lihasjäikuse 

näitajates tööpäeva lõpus. Põhinedes normväärtustel, jäävad lihasjäikuse tulemused 

vahemikku 150–300 N/m. Antud mõõtmistulemused jäid populatsiooni keskmise väärtuse 

piiridesse.  

 

 

3.5.2. Lülisamba kaelaosa liikuvus 

 

Lülisamba kaelaosa liikuvust hinnati goniomeetriga, mõõtmised viidi läbi tööpäeva alguses 

ja lõpus. Enne mõõtmisi soojendusharjutusi ei tehtud, eesmärgiks oli võimalikult vähe 

häirida produktiivset tööaega, kuna ühe vaatlusaluse mõõtmine võttis 10–15 minutit, lisaks 

tööpostilt lahkumise ja tagasijõudmise aeg, kõik kokku umbes 20 minutit. Joonisel 3.13 on 

esitatud mõõtmistulemused, mis on mõõdetud uuritavatel enne sekkumistegevust. 

 

NASA (National aeronautics and space administration) andmete põhjal leiti, et naiste 

populatsioonis 5–95 protsendil oli lülisamba kaelaosa fleksiooni väärtus vahemikus 46,0˚–

84,4˚, ekstensioonil 64,9˚–103,9˚, lateraalfleksioonil vasakule 29,1˚–77,2˚ ning paremale 

37,0˚–63,2˚ ja rotatsioonil vasakule 72,2˚–109,0˚ ning paremale 74,9˚–108,8˚ [65]. Gonio- 

ja dünamomeetriliste näitajajate keskmiste võrdlused ja statistiliselt olulised erinevused  on 

esitatud lisade tabelites (Tabelid H.2, H.4, I.2, I.4, J.2). Näitajate keskmiste üldtabel enne 

sekkumist on esitatud lisas H, pärast sekkumist lisas I ning mõõdetud tulemuste võrdlus 

enne ja pärast sekkumist lisas J. Järgnevatel joonistel on esitatud ainult need, näitajad, 

mille vahel esinesid statistiliselt olulised seosed. 



45 

 

 

 Joonis 3.13. Lülisamba kaelaosa liikuvus (°) masinõmblejatel tööpäeva alguses ja lõpus 

enne ning pärast sekkumist (keskmine ±SD; *p≤0,05) 

 

Mõõtmistulemustest selgus, et enne sekkumistegevust suurenes lülisamba kaelaosa 

liikuvus tööpäeva jooksul oluliselt (p≤0,03) fleksioonil ettesuunas (42±8° vs. 46±8°) ja 

lateraalfleksioonil vasakule (44±8° vs. 41±8°) võrreldes lateraalfleksiooniga paremale 

(38±6° vs. 37±7°). Vähenemise tendents esines ekstensioonil (53±9° vs. 49±13°), 

rotatsioonil vasakule (64±10° vs. 62±12°) ja paremale (57±12° vs. 56±14°).  

 

Pärast sekkumistegevuse lõppu lülisamba kaelaosa liikuvuse tendents suurenes tööpäeva 

jooksul fleksioonil (36±10° vs. 37±7°) ja ekstensioonil (50±15° vs. 52±12°). Liikuvuse 

tendentsi vähenemine esines lateraalfleksioonil mõlemas suunas (vasak – 36±7° vs. 36±7° 

ja parem – 35±5° vs. 33±8°) ja rotatsioonil mõlemas suunas (vasakule 59±9° vs. 57±13° ja 

paremale 63±9° vs. 59±12°). Pea pööramisraadius paremale vähenes oluliselt (p=0,01) 

tööpäeva lõpuks. Võrreldes NASA uuringuga jäid lülisamba kaelaosa fleksioon, 

ekstensioon, rotatsioon vasakule ja paremale ning lateraalfleksioon paremale populatsiooni 

keskmise vääruse piiridest madalamaks [65].  

 

Lülisamba kaelaosa liikuvuse näitajad vähenesid osaliselt pärast kuuenädalast sekkumist. 

Olulised seosed leiti tööpäeva lõpus kaela fleksioonil ettesuunas (p=0,008), tööpäeva 

alguses lateraalfleksioonis vasakule (p=0,002) ning tööpäeva lõpus paremale (p=0,03). 

Liikuvustendentsi suurenemist oli märgata rotatsioonil paremale päeva alguses ja lõpus 

* 
* 

*

 
* 

* 
* 
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ning ekstensioonil tööpäeva lõpus. Tulemustest võis järeldada, et sekkumine ei avaldanud 

positiivset mõju lülisamba kaelaosa liikuvusele. 

 

 

3.5.3. Küünar-ja randmeliigese liikuvus 

 

Masinõmbleja teeb töö käigus korduvalt ühetüübilisi käeliigutusi, sellega seonduvalt 

hinnati goniomeetriga parema ja vasaku küünar- ning randmeliigese liikuvuse erisust ning 

muutust tööpäeva jooksul. Vastavalt NASA uuringu andmete põhjal leiti, et naiste 

populatsioonis 5–95 protsendil jäi küünar- ja randmeliikuvuse väärtus supinatsioonil 

90,4˚–139,5˚, pronatsioonil 82,3˚–118,9˚, randmeliigese fleksioonil 68,3˚–98,1˚, 

ekstensioonil 42,3˚–74,7˚, radiaaldeviatsioonil 16,1˚–36,1˚ ning ulnaardeviatsioonil 21,5˚–

43,0˚ vahemikku [65]. Järgnevalt on esitatud ainult need näitajad, mille vahel leiti 

statistiliselt olulised seosed. 

 

 

Joonis 3.14. Masinõmblejate küünar- ja randmeliigese liikuvus (°) mõlemas kehapooles 

tööpäeva alguses ja lõpus ning enne ja pärast sekkumist (keskmine ±SD; *p≤0,05, 

***p≤0,0001) 

 

Enne sekkumist mõõdetud näitajatest selgus selgus, et vasaku käe liikuvus oli väiksem 

võrreldes parema käega tööpäeva jooksul. Kõige suurem erinevus (p=0,003) leiti 

* * 
* 

* 

* * 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
*** 
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randmeliigese ekstensioonil tööpäeva alguses (vasak – 72±24° vs. parem – 62±19°). 

Parema kehapoole tulemused olid oluliselt (p≤0,02) suuremad küünarvarre supinatsioonil 

tööpäeva lõpus ja randmeliigese radiaaldeviatsioonil tööpäeva alguses. Vasaku kehapoole 

oluliselt (p≤0,02) suuremad liikuvuse tulemused avaldusid küünarvarre pronatsioonil 

tööpäeva lõpus, randmeliigese ekstensioonil tööpäeva alguses ja lõpus. Pärast sekkumist 

masinõmbleja küünar- ja randmeliigese liikuvus osaliselt suurenes tööpäeva jooksul. 

Olulised erinevused (p=0,03) leiti parema küünarvarre supinatsiooni suurenemisena 

(58±17° vs. 73±24°) ja vasaku randmeliigese radiaaldeviatsiooni vähenemisena (19±6° vs. 

15±5°) tööpäeva jooksul.  

  

Pärast sekkumistegevust näitasid küünar- ja randmeliigese liikuvuse mõõtmistulemused 

parema ja vasaku käe olulisi erinevusi. Olulised (p≤0,03) erinevused leiti supinatsioonil, 

ekstensioonil tööpäeva alguses, pronatsioonil tööpäeva lõpus ning alguses ja 

ulnaardeviatsioonil tööpäeva lõpus. Kõige suurem oluline erinevus (p=0,000) leiti 

randmeliigese ekstensioonil tööpäeva alguses (vasak – 72±21° vs. parem – 65±19°). 

Oluliselt (p≤0,02) väiksemad tulemused leiti parema küünarvarre pronatsioonil ja vasaku 

randmeliigese ulnaardeviatsioonil tööpäeva alguses ning vasaku randmeliigese 

ekstensioonil tööpäeva lõpus.  

 

Olulisi erinevusi leiti enne ja pärast sekkumistegevust. Kõige suuremad statistilised 

erinevused leiti parema küünarvarre pronatsioonis (p=0,002) ja vasaku supinatsioonis 

(p=0,005) tööpäeva alguses ning vasaku küünarvarre pronatsioonis (p=0,009) tööpäeva 

lõpus. Küünar ja randmeliigese liikuvus suurenes pärast sekkumist osaliselt supinatsioonil 

(p≤0,05) ja täielikult pronatsioonil (p≤0,05) (joonis 3.14). 

  

 

3.5.4. Käe dünamomeetria  

 

Uuritavatel mõõdeti dünamomeetriga käe maksimaalset jõudu käehaarde 

kokkupigistamisel paremas ja vasakus käes, nii tööpäeva alguses kui ka lõpus ning enne ja 

pärast sekkumist. Mõõtmistulemuste aritmeetilised keskmised ja standarthälbed esitati 

joonisel 3.15. 
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Joonis 3.15. Masinõmblejate käe lihasjõu tulemuste (kg) võrdlus mõlemas kehapooles 

tööpäeva alguses ja lõpus enne ja pärast sekkumist (keskmine ±SD; *p≤0,05, ** p≤0,001) 

 

Dünamomeetrilised mõõtmised näitasid käe lihasjõu suurenemist enne sekkumist paremas 

käes 17,8±9,0 kg vs. 19,2±9,2 kg ja vasakus käes 16,9±9,3 kg vs. 17,4±9,9 kg ning 

vähenemist pärast sekkumist vasakus käes 27,7±2,2 kg vs. 26,0±0,9 kg ja paremas käes 

28,4±0,4 kg vs. 27,6±1,4 kg tööpäeva jooksul. Leiti olulised seosed parema (p=0,02) ja 

vasaku (p=0,001) käe jõu näitajate vähenemises tööpäeva jooksul pärast sekkumist. Pärast 

sekkumistegevust leiti, et parema käe lihasjõud oli oluliselt (p=0,04) suurem vasaku käe 

lihasjõust. Statistilised erinevused leiti tööpäeva lõpus mõõdetud parameetritelt. Parema 

käe lihasjõud oli oluliselt suurem võrreldes vasaku käega, nii enne (p=0,01) kui ka pärast 

(p=0,04) sekkumist. Enne ja pärast sekkumistegevust saadud mõõtetulemuste võrdlusest 

leiti olulised erinevused kõigi käe lihasjõu näitajate suurenemises: parem käsi (p=0,004) ja 

vasak käsi (p=0,002) tööpäeva alguses ning parem (p=0,02) ja vasak (p=0,02) käsi 

tööpäeva lõpus. Muutus oli positiivses suunas – käe lihasjõud suurenes pärast kuuenädalast 

sekkumist (p≤0,02) (joonis 3.15). 

 

 

* * 
* * 

* 

* 

* 

** 
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3.6. Osalise ja täieliku töövõimega töötajate võrdlus  

 

3.6.1. Üldandmed 

 

Lihasparameetreid mõõdeti kokku 35 töötajal. Ankeetküsitluse vastustest lähtuvalt jagati 

töötajad kahte gruppi: osalise töövõimega grupp (n=12) ja täieliku töövõimega grupp 

(n=23). Kogu grupi keskmiseks vanuseks oli 44,5±8,4 aastat, täieliku töövõimega grupil 

42,9±8,6 aastat ja osalise töövõimega grupil 47,6±7,4 aastat. Osalise töövõimega grupis oli 

võrdselt noorema- (45 a.) ja vanemaealiseid (45 a.) töötajaid. Kehamassiindeks erines 

oluliselt (p0,005) täieliku ja osalise töövõimega töötajate vahel. Tabelist 3.2 on näha, et 

täieliku töövõimega töötajad on pigem normaalkaalus ning vähesel määral ülekaalus, 

osalise töövõimega töötajate hulgas on ka I ja III astme (40 kg m-2) rasvunuid. Suurem 

suitsetajate osakaal oli osalise töövõimega grupis, kus pooled uuritavatest suitsetasid. 

Samuti pooled kehaliselt aktiivsed töötajad kuulusid osalise töövõime gruppi.  

  

Tabel 3.2. Üldvalimi kirjeldus (%, vastajate osakaal) 

Tunnus 
Uuritavad kokku 

(n=35) 

Täieliku 

töövõimega 

töötajad (n=23) 

Osalise 

töövõimega 

töötajad (n=12) 

1 2 3 4 

Individuaalsed tegurid 

Keskmine vanus (±SD) 45 (±8,4) 42,9 (±8,6) 47,6 (±7,4) 

Noorem vanusgrupp (%)  63 70 50 

Vanem vanusgrupp (%) 37 30 50 

KMI** (keskmine ±SD) (%) 

alakaal 

 normaalkaal 

 ülekaal 

 rasvumise I aste 

rasvumise III aste 

25,7 (±5,7) 

3 

51 

29 

11 

6 

23,8 (±3,6) 

4 

57 

35 

4 

- 

29,4 (±7,3) 

- 

42 

17 

25 

17 

Suitsetajate osakaal (%) 37 30 50 

Kehaliselt aktiivsete osakaal 

(%) 
41 39 46 

Tööga seotud tegurid 

Tööstaaž (%) 

 1-5 aastat 

 5 aastat 

 

14 

86 
13 

87 

16 

84 

Randme või sõrmede 

liigutused kokku 4 h 

tööpäeva jooksul (%) 

89 91 83 
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Tabel 3.2 järg 

**p0,005 keskmise KMI erinevus täieliku ja osalise töövõimega töötajate vahel 

 

Eelnevast tabelist on näha (tabel 3.2), et nii osalise- kui ka täieliku töövõimega töötad on 

töötanud antud ettevõttes pikka aega. Peamiselt on uuritavad töötanud antud ettevõttes 

rohkem kui viis aastat. Pidevalt sooritatakse korduvaid sõrmede, küünarliigese ning 

randme liigutusi. Õmblejana töötab põhikohana 67% osalise töövõimega töötajatest, lisaks 

tegeletakse veel töö koordineerimisega ja trukkide löömisega.  

 

 

3.6.2. Lihasparameetrid 

 

Müotonomeetrilised mõõtmised näitasid olulisi erinevusi täieliku ja osalise töövõimega 

töötajate vahel juba enne sekkumistegevusi (tabel 3.3).  

 

Tabel 3.3. Lihasparameetrite võrdlus täieliku ja osalise töövõimega masinõmblejatel 

sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus enne sekkumistegevusi (p – statistiliselt 

oluline gruppide vaheline erinevus) 

Kehapool Näitaja 

Keskmine (±SD) 

p 
täieliku 

töövõimega 

grupp 

osalise 

töövõimega 

grupp 

1 2 3 4 5 

tööpäeva algus 

Vasak 

m. trapezius 

 

dekrement 1,42 (±0,22) 1,38 (±0,26) - 

toonus (Hz) 16,71 (±2,56) 16,94 (±2,41) - 

jäikus (N/m) 302,8 (±56,9) 312,2 (±42,4) 0,02 

m. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,42 (±0,31) 1,36 (±0,12) 0,002 

toonus (Hz) 13,03 (±1,71) 10,69 (±0,90) - 

jäikus (N/m) 234,7 (±29,8) 204,3 (±22,5) - 

m. extensor 

digitorum 

dekrement 1,35 (±0,49) 1,65 (±0,29) - 

toonus (Hz) 13,85 (±1,95) 12,45 (±1,45) - 

jäikus (N/m) 229,7 (±34,7) 222,3 (±30,8) - 

m. erector spinae 
dekrement 1,44 (±0,56) 1,71 (±0,52) - 

toonus (Hz) 13,77 (±2,49) 13,54 (±2,76) - 

Küünarliigese painutamine ja 

sirutamine kokku 1 h 

tööpäevas (%) 

94 96 92 

Põhitöö (%) 

õmbleja 

koordinaator 

trukkide löömine 

 

83 

11 

6 

 

91 

9 

- 

 

67 

17 

17 
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Tabel 3.3 järg 

1 2 3 4 5 

  jäikus (N/m) 218,1 (±38,5) 214,0 (±37,4) - 

Parem 

m. trapezius 

 

dekrement 1,39 (±0,18) 1,30 (±0,16) - 

toonus (Hz) 16,5 (±2,72) 15,88 (±2,20) - 

jäikus (N/m) 289,7 (±52,0) 290,8 (±40,5) - 

m. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,53 (±0,41) 1,53 (±0,26) - 

toonus (Hz) 12,39 (±1,61) 12,06 (±1,73) - 

jäikus (N/m) 224,4 (±23,0) 214,2 (±37,4) - 

m. extensor 

digitorum 

dekrement 1,29 (±0,34) 1,53 (±0,30) - 

toonus (Hz) 13,56 (±1,97) 12,21 (±1,27) - 

jäikus (N/m) 220,7 (±33,9) 217,8 (±30,8) - 

m. erector spinae 

dekrement 1,52 (±0,43) 1,90 (±0,41) - 

toonus (Hz) 13,40 (±1,79) 13,72 (±1,77) - 

jäikus (N/m) 226,7 (±38,4) 233,4 (±38,8) - 

tööpäeva lõpp 

Vasak 

m. trapezius 

 

dekrement 1,33 (±0,35) 1,46 (±0,28) - 

toonus (Hz) 16,13 (±2,15) 15,29 (±2,38) - 

jäikus (N/m) 281,0 (±57,1) 268,4 (±43,4) - 

m. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,36 (±0,18) 1,34 (±0,19) - 

toonus (Hz) 12,07 (±1,44) 10,79 (±1,13) - 

jäikus (N/m) 230,0 (±31,7) 193,0 (±24,7) - 

m. extensor 

digitorum 

dekrement 1,43 (±0,40) 1,53 (±0,29) - 

toonus (Hz) 13,28 (±1,71) 11,46 (±0,92) 0,04 

jäikus (N/m) 228,5 (±35,5) 195,2 (±25,7) - 

m. erector spinae 

dekrement 1,66 (±0,55) 1,76 (±0,46) - 

toonus (Hz) 13,92 (±1,89) 12,55 (±1,30) - 

jäikus (N/m) 223,7 (±42,6) 206,92 (±33,2) - 

Parem 

m. trapezius 

 

dekrement 1,38 (±0,16) 1,37 (±0,46) - 

toonus (Hz) 15,17 (±2,48) 15,24 (±1,67) - 

jäikus (N/m) 269,1 (±54,0) 264,7 (±33,5) 0,04 

m. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,53 (±0,32) 1,40 (±0,22) - 

toonus (Hz) 12,38 (±1,99) 11,13 (±1,44) - 

jäikus (N/m) 226,4 (±26,9) 208,1 (±26,9) - 

m. extensor 

digitorum 

dekrement 1,43 (±0,35) 1,45 (±0,27) - 

toonus (Hz) 13,22 (±1,51) 12,28 (±1,07) - 

jäikus (N/m) 223,2 (±27,4) 212,2 (±20,1) - 

m. erector spinae 

dekrement 1,72 (±0,40) 1,77 (±0,34) - 

toonus (Hz) 13,89 (±1,25) 13,16 (±2,10) - 

jäikus (N/m) 234,6 (±33,8) 231,3 (±37,7) - 

 

Osalise töövõimega grupis olid oluliselt paremad tulemused vasaku kehapoole m. flexor 

digitorum superficialis’e dekremendis (p=0,002) tööpäeva alguses, vasaku kehapoole m. 

extensor digitorum toonuses (p=0,04) ja parema kehapoole m. trapezius´e jäikuses 

(p=0,04) tööpäeva lõpus. Tabelist selgus, et lihasdekremendis, -toonuses ja -jäikuses on 

osalise töövõimega töötajatel paremad näitajad, kui täieliku töövõimega töötajatel. 
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6.3.3. Liigesliikuvuse ulatus 

 

Liigesparameetrite mõõtmised näitasid olulisi erinevusi osalise ja täieliku töövõimega 

grupi vahel (tabel 3.4). Enne sekkumist saadud tulemustes on näha, et osalise töövõimega 

grupil liigesliikuvus on suurem kui täieliku töövõimega grupil. Tööpäeva alguses leiti neil 

suurem liikuvusulatus vasaku randmeliigese ekstensioonis (p=0,05) ja parema 

randmeliigese ulnaardeviatsioonis (p=0,001). Tööpäeva lõpus oli osalise töövõimega 

grupis suurema liikuvusulatusega parema ja vasaku küünarvarre väljapööre (supinatsioon) 

ja parema randme ulnaardeviatsioon, võrreldes täieliku töövõimega grupi näitajatega 

(p=0,02, kõikidel juhtudel).  

 

Tabel 3.4. Liigesliikuvuse ja käte lihasjõu võrdlus täieliku ja osalise töövõimega 

masinõmblejatel sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus enne sekkumist (p – 

statistiliselt oluline gruppide vaheline erinevus)  

Kehapool Näitaja 

Keskmine (±SD) 

p 
   täieliku 

töövõimega 

grupp 

osalise 

töövõimega 

grupp 

1 2 3 4 5 

tööpäeva algus 

Vasak 

küünarvarre supinatsioon (˚) 53 (±32) 55 (±22) - 

küünarvarre pronatsioon (˚) 55 (±30) 64 (±23) - 

randmeliigese fleksioon (˚) 52 (±17) 53 (±19) - 

randmeliigese ekstensioon (˚) 64 (±15) 72 (±24) 0,05 

randmeliigese radiaaldeviatsioon (˚) 19 (±12) 15 (±4) 0,05 

randmeliigese ulnaardeviatsioon (˚) 26 (±6) 26 (±10) - 

käe lihasjõud (kg) 17,2 (±6,0) 16,9 (±9,3) 0,05 

lülisamba kaelaosa lateraalfleksioon (˚) 41 (±9) 44 (±8) - 

lülisamba kaelaosa rotatsioon (˚) 62 (±13) 64 (±10) - 

Parem 

küünarvarre supinatsioon (˚) 50 (±37) 66 (±20) - 

küünarvarre pronatsioon (˚) 48 (±27) 58 (±22) - 

randmeliigese fleksioon (˚) 55 (±18) 60 (±12) - 

randmeliigese ekstensioon (˚) 62 (±11) 62 (±19) - 

randmeliigese radiaaldeviatsioon (˚) 23 (±7) 18 (±5) - 

randmeliigese ulnaardeviatsioon (˚) 22 (±8) 25 (±13) 0,001 

käe lihasjõud (kg) 18,2 (±5,9) 17,8 (±9,0) - 

lülisamba kaelaosa lateraalfleksioon (˚) 38 (±10) 38 (±6) - 

lülisamba kaelaosa rotatsioon (˚) 63 (±13) 57 (±3) - 

lülisamba kaelaosa fleksioon (˚) 53 (±15) 42 (±8) - 

lülisamba kaelaosa ekstensioon (˚) 59 (±15) 53 (±9) - 
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Tabel 3.4 järg 

tööpäeva lõpp 

 
küünarvarre supinatsioon (˚) 54 (±23) 61 (±14) 0,02 

küünarvarre pronatsioon (˚) 54 (±26) 65 (±19) - 

Vasak 

randmeliigese fleksioon (˚) 57 (±16) 59 (±20) - 

randmeliigese ekstensioon (˚) 65 (±15) 70 (±19) - 

randmeliigese radiaaldeviatsioon (˚) 17 (±5) 17 (±7) - 

randmeliigese ulnaardeviatsioon (˚) 23 (±6) 24 (±7) - 

käe lihasjõud (kg) 15,4 (±6,8) 17,4 (±9,9) - 

lülisamba kaelaosa lateraalfleksioon (˚) 40 (±7) 41 (±8) - 

lülisamba kaelaosa rotatsioon (˚) 59 (±12) 62 (±12) - 

Parem 

küünarvarre supinatsioon (˚) 53 (±26) 68 (±15) 0,02 

küünarvarre pronatsioon (˚) 53 (±22) 54 (±20) - 

randmeliigese fleksioon (˚) 56 (±17) 61 (±14) - 

randmeliigese ekstensioon (˚) 63 (±10) 62 (±18) 0,02 

randmeliigese radiaaldeviatsioon (˚) 17 (±6) 19 (±7) - 

randmeliigese ulnaardeviatsioon (˚) 22 (±8) 25 (±13) 0,02 

käe lihasjõud (kg) 17,1 (±6,5) 19,2 (±9,2) - 

lülisamba kaelaosa lateraalfleksioon (˚) 36 (±9) 37 (±7) - 

lülisamba kaelaosa rotatsioon (˚) 58 (±16) 56 (±14) - 

lülisamba kaelaosa fleksioon (˚) 46 (±11) 46 (±8) - 

lülisamba kaelaosa ekstensioon (˚) 58 (±12) 49 (±13) - 

 

Täieliku töövõimega grupis leiti tööpäeva alguses oluliselt suurem liigesliikuvus vasaku 

randmeliigese radiaaldeviatsioonis ja vasaku käe lihasjõus (p=0,05 mõlemal juhul). 

Tööpäeva lõpus oli selles grupis ka suurem parema randmeliigese ekstensioon, võrreldes 

osalise töövõimega töötajatega (p=0,02).  

 

 

6.3.4. Valuskaala 

 

Numbrilise valuskaala tulemust põhjal selgus, et osalise töövõimega töötajate valutugevus 

keha erinevates piirkondades enne sekkumist oli kõrgem võrreldes töötajatega, kellel oli 

täielik töövõime. Olulised erinevused leiti alaselja (p0,02), vasaku õla (p0,04), ning 

vasaku põlve (p0,03) piirkonnas (joonis 3.16). Joonisel 3.17 on esitatud osalise ja täieliku 

töövõimega töötajate valu tugevuse võrdlus keha erinevates piirkondades pärast sekkumist. 

Tulemustest selgus, et osalise töövõimega töötajatel oli hinnang valule oluliselt suurem 

(p≤0,02) eelkõige alaselja ja vasaku õla piirkonnas võrreldes töötajatega, kellel oli täielik 
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töövõime. Täieliku töövõimega töötajad tundsid enam valu parema õla ja küünarliigese 

piirkonnas, kuid mitte oluliselt. 

 

 

Joonis 3.16. Osalise ja täieliku töövõimega masinõmblejate valu tugevuse võrdlus keha 

erinevates piirkondades enne sekkumist (keskmine ±SD, *p≤0,05) 

 

 

Joonis 3.17. Osalise ja täieliku töövõimega masinõmblejate valu tugevuse võrdlus keha 

erinevates piirkondades pärast sekkumist (keskmine ±SD; *p≤0,05, ** p≤0,001) 

* * 

* 

** 
* 
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Hinnangu andmisel keha erinevates piirkondades esinevatele valudele selgus, et enne 

sekkumist hindasid osalise töövõimega töötajad oma valutugevust kõrgemaks võrreldes 

töötajatega kellel oli täielik töövõime. Sama tulemuse andis kordusküsitlusest saadud 

numbrilise valuskaala hinnangud, mille põhjal sai järeldada, et osalise töövõimega 

töötajate tendents valuesinemisele oli kõrgem võrreldes töötajatega, kellel oli täielik 

töövõime. 
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4. ARUTELU 

 

Antud uurimistöös analüüsiti osalise töövõimega masinõmblejate luu-lihaskonna valude 

levimust ja valu tugevust erinevates kehapiirkondades ning hinnati luu-lihaskonna 

funktsionaalse seisundi muutusi enne ja pärast sekkumistegevust. Antud uuringus leiti, et 

kõigil osalejatel esines luu-lihaskonna vaevus vähemalt ühes keha piirkonnas. Luu-

lihaskonna vaevuste suurenenud levikut on tõestatud ka mitmes läbiviidud uuringus. [5, 18, 

20]. Suure probleemina võis välja tuua selle, et luu-lihaskonna vaevused esinevad üha 

noorematel masinõmblejatel, mida kinnitavad mitmed artiklid [3–5]. Põhjus võis sõltuda 

töö eripärast, arvuti kasutamisest pärast tööd või majanduslikust olukorrast, kuna 

õmblusettevõtetes makstakse masinõmblejatele üldjuhul tükitöö eest, siis on oluline 

koguseliselt võimalikult palju õmmelda. Leitud on ka vastupidiseid tulemusi, mille puhul 

esinevad luu-lihaskonna vaevused just vanematel töötajatel [21, 25, 26], siinkohal võis 

põhjuseks olla ka ealised iseärasused.  

 

Peamise olulise tulemusena antud magistritöö põhjal võis välja tuua, et sekkumistegevuse 

tõttu luu-lihaskonna funktsionaalne seisund osaliselt paranes, mille põhjal sai täidetud ka 

uuringu hüpotees. Müotonomeetrilistest näitajatest peamised muutused positiivses suunas 

olid lihasdekremendis ja –jäikuses ning lihastest: m. trapezius, m. flexor digitorum 

superficialis ja m. extensor digitorum. Käe lihasjõud suurenes nii paremas kui vasakus 

käes. Töötajate hinnangust valu tugevusele selgus positiivne tendents, v.a. kaela ning 

vasaku küünarliigese piirkonnale, mille valuhinnangud olid pärast sekkumist madalamad. 

Lülisamba kaelaosa liikuvuse tulemused olid madalamad pärast sekkumist, eelkõige 

fleksioonil, lateraalfleksioonil vasakule ja paremale ning rotatsioonil vasakule tööpäeva 

jooksul. Küünar- ja randmeliigese liikuvuse tulemused suurenesid osaliselt pärast 

sekkumist vasakus kehapooles ja tööpäeva alguses. Liikuvuse vähenemist vasakus 

kehapooles leiti randmeliigese radiaal- ja ulnaardeviatsioonil tööpäeva lõpus. Paremas 

kehapooles esines liikuvuse tendentsi vähenemine tööpäeva alguses ning eelkõige 

küünarvarre supinatsioonil, randmeliigese fleksioonil ja radiaaldeviatsioonil. Antud 

uuringus leiti, et masinõmblejatel on läbi aastate probleemiks olnud valu kaela piirkonnas, 

lisaks kinnitavad antud väidet mitmed varasemad ja hilisemad uuringud [5, 27, 28]. 
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Liigeste liikuvuse vähenemisel võis olla mitmeid põhjuseid – valed võimlemisharjutused 

kaelale ja ülajäsemetele, füüsiline ülepingutamine (mitu võimlemist samal päeval), liiga 

suur töötempo koheselt pärast võimlemist, tõmbetuul, mis mõjutas eelkõige 

kaelapiirkonda, väljas suitsetamine ja vale istumisasend. Kindlasti tuleks võimlemiskava 

korrigeerimisel rohkem rõhku panna harjutustele, mis on suunatud just käe-ja 

küünarliigese ning lülisamba kaelaosa liikuvuse parandamisele, sest tulemuste ja 

kirjanduse põhjal võis väita, et antud piirkonnad vajavad kõige enam tähelepanu.  

 

Valimisse kuulus kaksteist masinõmblejat, kellel oli eelnevalt arsti poolt diagnoositud 

osaline töövõime. Varasemalt on avaldatud mitmeid artikleid, kus uuritakse 

masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste esinemissagedust, uuritavate arvud on olnud 

suured hõlmates isegi sadasid ja tuhandeid masinõmblejaid. Vähem on uuritud neid 

masinõmblejaid, kellel on diagnoositud töövõime kaotus. Juba 1989. aastal läbiviidud 

uuringus leiti, et naissoost rõivatööstuse töötajatel esineb enam töövõimetust, kui teistel 

kutsealadel [7], mistõttu on töövõimetuse uurimine ülimalt oluline teema. Antud töös 

keskendutakse peamiselt osalise töövõimega masinõmblejat mõjutavatele luu-lihaskonna 

vaevustele, kuna luu-lihaskonna vaevused põhjustavad Eestis ja Euroopas kõige enam 

töövõimetust. Oluline on ka märkida, et Eestis on hinnanguliselt 22,0% tööealisest 

elanikkonnast töövõimetuse tõttu töötud. Neist pooltel oli töövõime kaotuse põhjuseks 

seljavalu, liigesehaigused ning pinged kätes või kaelas [6]. Antud uuringust selgus, et väga 

suureks probleemiks on vähene lülisamba kaelaosa liikumine, mis võis olla tingitud valust 

kaela piirkonnas. 

 

Kirjandusest leitud artiklites oli peamiselt kasutatud uurimismeetodina kohandatud 

valiidset rahvusvahelist NMQ küsimustikku, goniomeetriat, dünamomeetriat, 

müotonomeetriat, VAS-skaalat ning teisi erinevaid meetodeid, kuid kõiki nimetatud 

meetodeid kasutati üldjuhul iseseisvalt. Antud töö uudsuseks võib pidada seda, et uuringus 

kasutati erinevaid mõõtmismetoodikaid korraga – hinnati liigesliikuvust, käe haardejõudu 

ning lihastoonust, -jäikust ning -dekementi. Lisaks viidi läbi küsitlus ning uuriti hinnangut 

valu tugevusele läbi numbrilise valuskaala. Uuringus mõõdeti ja analüüsiti nelja lihast (m. 

trapezius, m. flexor digitorum superficialis, m. extensor digitorum ja m. erector spinae), 

mõõtmisi teostati mõlemal kehapoolel ja tööpäeva alguses ning lõpus. Mitmete 

parameetrite korraga uurimine võimaldas näha tervikpilti masinõmbleja funktsionaalsest 
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seisundist. Tulemustele tuginedes selgus, et parameetrite mõõtetulemused jäid üldjuhul 

normipiiridesse. Osalise töövõimega töötajate mõõtmisel oli näha, et nad soovisid anda 

endast maksimumi, kuid mitmel töötajal jäid mõõtmistulemused valu tõttu väiksemaks.   

 

Kõik uuritavad osalesid neile kohandatud sekkumistegevuses ning tulemusi mõõdeti ka 

pärast sekkumist. Varasemalt on masinõmblejate hulgas tehtud mitmeid 

sekkumisuuringuid, eelkõige läbilõikeuuringuid, peamiselt on rakendatud võimlemist, 

venitusi, vastupidavus- ja jõutreeninguid, erinevaid koolitusi ja töökoha ergonoomilist 

kujundamist. Efektiivsemaid tulemusi on andnud jõutreening [8, 9], vastupidavustreening 

[10], võimlemine ja töökoha kujundamine ergonoomilisemaks [48] ja puhkepauside ja 

venituste tegemine [10, 49]. Sekkumistegevusi on nii pikema- kui lühemaajalisi, alustades 

20 nädalast kuni mitme aastani. Antud ülevaateartiklis teostati sekkumist kuus nädalat ning 

uuritavad pidid neljal nädalal võimlema ja nende töökohad kujundati ergonoomilisemaks 

[49]. Vähe on uuringuid, kus on rakendatud mitut sekkumistegevust korraga. Antud 

sekkumine sai valitud seetõttu, et Kennedy jt (2009) poolt oli üks selline uuring tehtud, mis 

andis ka positiivse tulemuse. Mitmes uuringus on leitud sekkumise positiivne mõju, kuid 

on ka vastupidiseid tulemusi. Ühe uuringu puhul oli mitte efektiivse tulemuse põhjuseks 

liiga lühike sekkumisperiood, harjutustega mittekohandumine ja töökorralduslikud tegurid 

[50]. Oluline on siinkohal lisada, et ka töötaja ise peab olema motiveeritud 

sekkumisetegevuses osalemiseks. Järgnevates uuringutes peaks keskenduma ka 

pikemaajalisele sekkumistegevuse mõjule.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tulenevalt uuringu eesmärgist analüüsiti luu-lihaskonna vaevuste levimust, valu tugevust 

ja kestust erinevates kehapiirkondades ning luu-lihaskonna funktsionaalse seisundi muutusi 

osalise töövõimega masinõmblejate hulgas enne ja pärast sekkumistegevust.  

 

Vastavalt uurimistöö ülesannetele tehti järgnevad järeldused: 

1. Ankeetküsitlusest selgus, et osalise töövõimega masinõmblejatel esinesid viimasel 12 

kuul valud kõigis kuues kehapiirkonnas: alaseljas (83%), kaelas (58%), õlas (42%), 

küünarliigeses (25%), randmes/käelabas (67%) ning põlves (25%). Valutugevus oli 

üldjuhul suurem vasakus kehapooles. Kõige enam kurdeti alaselja-, randme/käelaba- ning 

kaelavalu viimasel 12 ja vähem möödunud kuul. Võrreldes vanemaealistega esines 

nooremaealistel enam valusid õla- ja põlve piirkonnas viimasel 12 kuul ja alaselja-, kaela- 

ning randme ja käelaba valu viimasel kuul. Kõige pikema ajalise kestusega (33%) olid 

valud alaseljapiirkonnas. Kõige vähem kestis valu (8%) küünarliigese, põlve ja õla 

piirkonnas. Pärast sekkumistegevust valu tugevus suurenes kahes keha piirkonnas: kaelas 

ja vasakus küünarliigeses, teistes piirkondades valutugevus vähenes. Kõige enam esines 

töölt puudumisi alaseljavalu tõttu 6–30 päeva. 

2. Osalise töövõimega masinõmblejate luu-lihaskonna funktsionaalne seisund 

(lihasparameetrid, liigeste liikuvusulatus ja käte jõud) paremas ja vasakus kehapooles, 

tööpäeva alguses ja lõpus muutus enne ja pärast sekkumistegevust. 

Enne sekkumistegevust lihasdekremendi, lihastoonuse ja -jäikuse näitajad m. trapezius´es, 

m. flexor digitorum superficialis´es, m. extensor digitorum´is ja m. erector spinae´s 

vähenesid osaliselt tööpäeva jooksul, eelkõige paremas kehapooles. Lülisamba kaelaosa 

liikuvus vähenes vahetuse lõpuks ning käe- ning küünarliigese liikuvus ja mõlema käe 

lihasjõud suurenesid tööpäeva jooksul.  

Pärast sekkumistegevust selgus, et masinõmblejate luu-lihaskonna funktsionaalne seisund 

osaliselt paranes. Müotonomeetrilistest näitajatest peamised muutused positiivses suunas 

esinesid m. trapezius’e, m. flexor digitorum superficialis’e ja m. extensor digitorum’i 

lihasdekremendis ja -jäikuses. Käe lihasjõud suurenes nii paremas kui vasakus käes. Pärast 

sekkumist küünar-ja randmeliigese liikuvus vähenes vasaku randmeliigese radiaal- ja 
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ulnaardeviatsioonil tööpäeva lõpus ning parema küünarvarre supinatsioonil, randmeliigese 

fleksioonil ja radiaaldeviatsioonil tööpäeva alguses. Pärast sekkumist olid lülisamba 

kaelaosa liikuvuse tulemused madalamad, eelkõige kaela fleksioonil, lateraalfleksioonil 

vasakule ja paremale ning rotatsioonil vasakule tööpäeva lõpus. Enamus kehapiirkondades 

valutugevus pärast sekkumist vähenes, v.a. kaela ning vasaku küünarliigese piirkonnas, kus 

valuhinnangud suurenesid. 

3. Gruppide võrdlus näitas osalise töövõimega grupis oluliselt tugevamat valu alaseljas, 

vasakus õlas ja põlves. Pärast sekkumistegevust oli märgata valutugevuse hinnangu 

vähenemist üldjuhul kõigis kehapiirkondades nii täieliku kui osalise töövõimega töötajatel. 

Sekkumistegevused andsid luulihasparameetrite näitajate dünaamikas nii positiivseid kui 

negatiivseid tulemusi. Osalise ja täieliku töövõimega gruppide võrdlus näitas enne 

sekkumistegevusi olulisi erinevusi m. trapezius´e, m. flexor digitorum superficialis´e ja m. 

extensor digitorum´i lihasdekremendis, -toonuses ja -jäikuses. Täieliku töövõimega 

töötajate lihasnäitajate tulemused olid madalamad võrreldes töötajatega, kellel oli osaline 

töövõime. Täieliku töövõime grupis olid liigesliikuvuse näitajad madalamad ja käe lihasjõu 

näitajad kõrgemad, võrreldes osalise töövõimega. 

 

Mõõtmistulemuste ja valutugevuse analüüsi põhjal selgus, et sekkumistegevus oli edukas, 

mis kinnitas ka käesoleva töö alguses esitatud hüpoteesi. Osalise töövõimega töötajatel on 

võimalik parandada luu-lihaskonna funktsionaalset seisundit läbi sekkumisprogrammi.  

 

Antud töö põhjal antakse järgnevaid soovitusi: 

1. Töövahetuse jooksul on soovitatav teha regulaarseid puhkepause, püsti seista ja ennast 

venitada ning lisaks teha harjutusi silmadele. Väga oluline on ka tervislik toitumine ja 

liikumine pärast tööpäeva. 

2. Võimlemisel peaks rohkem tähelepanu pöörama harjutustele, mis on suunatud kaelale ja 

randmeliigestele, kuna masinõmblejatel esineb nendes kehaosades kõige enam vaevuseid. 

3. Võimlemis- ja venitusharjutuste valik ja intensiivsus tuleb individuaalselt kohandada 

vastavalt töötaja luu-lihaskonna vaevuste ja teiste tervisekaebuste tõsidusele. 

4. Rakendada töökoha ergonoomikalist kujundamist kõigi töötajate suhtes. Viia läbi 

koolitusi ergonoomikalistest töövõtetest, et töötaja oskaks ise jälgida ja reguleerida õiget 

kehaasendit ning mugandada tööliigutusi, ennetamaks luu-lihaskonna vaevuste süvenemist.  
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PREVALENCE OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS, FUNTIONAL STATUS 

AND WORK ABILITY BEFORE AND AFTER INTERVENTION AMONG 

SEWING MACHINE OPERATORS 

Summary 

 

Sewing machine operators work is very monotonous, they are working in a sitting posture 

and with repetitive movements, constantly bending the body to the front and sideways in 

the all work day. Wrong working posture was caused by the inappropriate height of a 

working table, unregulated chair or wrong feet position. Over the years, working in a 

forced position could cause increased risk of musculoskeletal disorders and further 

disability. 

 

The aim of this study was to analyze the prevalence of a musculoskeletal disorders, 

intensity and duration of muscle pain in a different body regions and to assess the changes 

of the functional status of the musculoskeletal system before and after intervention among 

workers, who had partial work ability. The tasks of the study were following: 1) to analyze 

the prevalence, pain intensity and duration of musculoskeletal disorders in a different body 

regions depending on age and side of body before and after intervention, 2) to measure 

functional status of the musculoskeletal system (myotonometric muscle parameters, muscle 

strength in the arms and range of motion of the joints) in both side of the body and at the 

beginning and the end of the working day and to compare the results of measurements 

among the participants before and after intervention, and 3) to compare the measurements 

between the groups of full and partial work ability before and after interventions. All the 

participants (n=12) worked as a sewing machine operators had a partial work ability. In 

this study myotonometry, goniometry, dynamometry, e-questionnaire and the pain 

evaluating scale have used. In addition a six week intervention have used, what included 

redesign of the workplace ergonomics and training program once a day. SPSS 23.0 and 

24.0 were used to analyze the data of this research.  

 

There were 12 participants in the study group, female gender, with the mean age 47,6±7,4 

years and the mean body mass index (BMI) 29,4±7,3 kg m-2. The most of them had work 

experience more than five years. All the subjects had musculoskeletal disorders in a 
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different body region. The results showed that younger than 45 years had more 

musculoskeletal disorders than workers, who were over 45 years. Lower back (83%), 

wrist/hand (67%), and neck (58) were most loaded regions of the body in the last 12 

months. The longest duration of the pain was in the lower back (33%). The smallest pain 

duration was reported in elbow (8%), knee and shoulder regions. The ratings of pain 

severity showed increased pain in two areas after the intervention: the neck and left elbow, 

and in the other body regions the pain intensity decreased. 

 

There were used different measurements to assess the functional status of the workers with 

partial work ability. The muscle parameters (decrement, frequency and stiffness), arm and 

elbow and cervical range of motion and muscle strength of hands were measured. The 

measurements were carried out in the beginning and in the end of the workday, in both 

sides of the body and before and after intervention. The results showed that 

musculoskeletal status improved after the intervention among workers with partial work 

ability, which means that the trial was successful. The decrement and stiffness of the 

muscles showed a positive effect in m. trapezius, m. flexor digitorum superficialis and m. 

extensor digitorum, and significantly lower frequency was measured in m. trapezius 

(p=0,05). The muscle strength in hands increased in the both hands after the intervention 

(p≤0,02). The results showed significant decrease of functional status of the 

musculoskeletal system in mobility of the elbow and wrist (p≤0,05 in both). The lowered 

left wrist radial and ulnar deviation in the end of the work day. The diminished supination 

in the right elbow, and extension in the right wrist and radial deviation at the beginning of 

the work day were found after the intervention. The results showed significantly lower 

mobility of the cervical spine after intervention (p≤0,03) - particularly in the flexion, 

lateral flexion to the left and right, and rotation to the left during the workday. The pain 

intensity showed decrease after the intervention, except pain intensity in the neck and left 

elbow increased. 

 

The comparison of the measurements between the groups showed higher intensity of pain 

in the lower back, left shoulder and knees among workers with partial work ability. In both 

groups there were noticed a lower intensity of pain in all body regions after the 

intervention. In the group with partial work ability there were found a significant 

difference in the pain intensity of the lower back and the left elbow, compared to the 
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workers with full work ability. The dynamics of muscle parameters showed decrease in the 

stiffness and decrement of m. trapezius and in the decrement of the m. flexor digitorum 

superficialis at the end of the workday. After the intervention the worse functional status of 

musculoskeletal system was measured among the workers with partial work ability 

compared to the workers with full work ability. The ROM measurements showed higher 

mobility in the left wrist extension and lower mobility in the right wrist radial deviation 

through the work day. Neck-shoulder and hand-arm regions were the most problematic 

body sites for sewing machine operators, whereas the more loaded was the left side of the 

body. 

 

It is advisable to take breaks, do exercises, eat healthy and implement ergonomics 

techniques in the workplace for reducing musculoskeletal disorders and improving 

functional status of sewing machine operators. In particular, it is important to pay attention 

on better mobility of the neck and wrist, because these regions were the most loaded 

among sewing machine operators. To prevent of musculoskeletal disorders it is advisable 

to carry out a training on work place ergonomics, that employees would be able to self-

monitoring and adjusting the correct working posture and movements. 
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Lisa A. Informatsiooni- ja nõusolekulehed 

 

Lisa A.1. Informatsiooni- ja nõusolekuleht ettevõttele 

 

LUU-LIHASKONNA VAEVUSTE LEVIMUS NING TÖÖVÕIME ENNE JA 

PÄRAST SEKKUMISTEGEVUSI ÕMBLEJATE HULGAS 

INFORMATSIOONILEHT ETTEVÕTTELE 

 

Lugupeetud ettevõtja! 

 

Uuringu eesmärgiks on uurida ülekoormusvigastuste põhjuslikke seoseid töökeskkonnast 

tulenevate teguritega, parandada töövõtteid ja ohutuskäitumist. Uuringu oodatavaks 

tulemuseks on töötajate luu–lihasvalude vähenemine, töövõime paranemine ja töölt 

haiguse tõttu puudutud päevade arvu vähenemine. Uuringut viivad läbi Eesti Maaülikooli 

ergonoomika eriala magistrandid Kadi Hiir ja Mona Männaste. Uuringu toimumisaeg on 

hinnanguliselt kuus kuud. Me palume Teid osaleda uuringus, mille käigus töötajatel tuleb 

vastata küsimustikule, mis on seotud ettevõtte personali isikuandmetega:  

1. Töötajate koguarv. 

2. Töötaja amet, sugu, vanus, staaž, töövõime, töökoormus; 

3. Eelnevalt läbi viidud ergonoomikalise hindamise kohta käiv info. 

4. Ettevõtte eelnev tegevus vähendamaks haiguspuudumiste arvu. 

5. Haiguspuudumiste arv viimase kuu jooksul. 

 

Töötajatele läbiviidavas küsitluses võib küsimustikus olla Teie ettevõtte jaoks delikaatseid 

küsimusi. Kinnitame, et Teie töötajate poolt jagatud andmed sisestatakse kodeeritud vormil 

ja töödeldakse grupitasandil. Uuringu tulemused avaldatakse ainult sellisel viisil, mille 

puhul ei ole võimalik uuringus osalejaid tuvastada. Ettevõtte nime magistritöös avaldatakse 

vaid ettevõtte nõusolekul. Uuringu tulemusi hoitakse arvutis parooli all. Andmetele 

ligipääs jääb ainult uuringu läbiviijatele. Uuringus osalemise eest ei nõuta majanduslikku 

kompensatsiooni. 

Uuringus osalemine on töötajale vabatahtlik ja nõusolek antakse täidetud küsimustiku 

tagastamisel uurijale. Vaid lihasparameetrite mõõtmiseks ja sekkumistegevustel 

osalemiseks annab uuritav selleks oma nõusoleku ja kontakt andmed küsimustiku lõpus. 

Uuringu käigus tekkivate küsimuste korral on võimalik ühendust võtta uuringu 

läbiviijatega. Teie ettevõtte osalus võimaldab panustada uudsete, asjakohaste ja 

innovatiivsete andmete kogumisele, mis toetavad uusi suundi, tõhusaid sekkumistegevusi 

ja strateegiaid tööga seotud ülekoormushaiguste ennetamiseks töökohal. 

 

Suur tänu Teile koostöö eest!  

Kadi Hiir, Mona Männaste 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut  

 



72 

 

Nõusolek 
 

 

Käesolevaga volitan ja kinnitan oma valmidust osaleda sekkumisprojektis. Ma kinnitan, et 

mind on informeeritud uuringu olemusest ja käigust ning projekti tarbeks vaja minevatest 

andmetest ja võimalikest riskidest. Kinnitan, et olen saanud vastuse kõikidele küsimustele ja 

nõus uuringu läbiviimiseks minu ettevõttes.  

 

 

 

 

Ettevõtte esindaja nimi ja allkiri……………………                                            

Kuupäev………………………………………… 

 

 

Lisa A.2. Informatsiooni- ja nõusolekuleht töötajale eesti keeles 

 

LUU-LIHASKONNA VAEVUSTE LEVIMUS NING TÖÖVÕIME ENNE JA PÄRAST 

SEKKUMISTEGEVUSI ÕMBLEJATE HULGAS 

 

Uuritava informeerimise ja teadliku nõusoleku vorm 

Informatsioon uuritavale 

 

Lugupeetud uuringus osaleja! 

 

 

Uuringu eesmärk: Uuringu eesmärgiks on uurida ülekoormusvigastuste põhjuslikke seoseid 

töökeskkonnast tulenevate teguritega, parandada töövõtteid ja ohutuskäitumist. Uuringu 

oodatavaks tulemuseks on töötajate luu-lihasvalude vähenemine, töövõime paranemine ja 

töölt haiguse tõttu puudutud päevade arvu vähenemine. Uuringut viivad läbi Eesti 

Maaülikooli ergonoomika eriala magistrandid Kadi Hiir ja Mona Männaste. Uuringu 

toimumisaeg on hinnanguliselt kuus kuud. 

 

Osalus: Soovime paluda Teid osalema meie uuringus, mis puudutab luu-lihaskonna vaevuste 

levimuse väljaselgitamist Teie ettevõtte õmblejate hulgas ja sekkumistegevuste abil luu-

lihaskonna funktsionaalse seisundi parandamist. Teie osalemine on täielikult vabatahtlik. 

Küsitlusuuringus osalemise ja isikuandmete turvalisuse tagab selle täitmine kodeeritud 

vormil. Küsimustikud jagab kätte ja korjab kokku ning tulemused analüüsib grupi tasemel 

vaid uuringu läbiviija. Teie vastused ei satu kõrvaliste isikute kätte, tulemused andmebaasis 

kodeeritakse ja Teie vastuseid ei saa seostada Teie isikuga. Tulemused analüüsitakse ja 

avaldatakse üldistatud kujul. Uuringu andmed säilitatakse arvutis parooli all.  

 

Täidetud küsimustiku lõpus nõusoleku andnud töötajatest moodustub grupp, kelle hulgas 

teostatakse lihasparameetrite mõõtmised ja viiakse läbi sekkumisprogramm. Uuringu käigus 

viiakse läbi töökohtade ergonoomikaline hindamine, töövõtete ja -asendite parandamine, 

töövahendite kohandamine töötaja individuaalsetele mõõtmetele; võimlemisharjutuste 
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rakendamine (10 min) hommikuse puhkepausi ajal ja massaaž 2 korda nädalas 30 minutit 

töövahetuse ennelõunasel ajal, kestusega neli nädalat. Sekkumistegevuste grupid 

moodustatakse vabatahtlikkuse alusel, võttes arvesse töötaja eelistusi. Lihasparameetrite 

funktsionaalset seisundit hinnatakse enne ja pärast sekkumistegevusi. Ankeetküsitlust 

korraldatakse vahetult pärast sekkumistegevusi.  

 

Teil on võimalik esitada ettepanekuid muudatuste ja parenduste tegemiseks töökohal. Video- 

ja / või fotosalvestiste tegemine toimub vaid osaleja nõusolekul.  

 

Uuringus osalemise ohud ja võimalikud kasud: Uuringus osalemisel taga uuritava 

privaatsus. Teie osalemine uuringus annab võimaluse parandada luu- lihaskonna 

funktsionaalset seisundit, vähendada vaevusi ja seeläbi parandada töövõimet.  

 

Uuringus osalemisest keeldumine: Teil on õigus uuringus osalemisest igal ajal keelduda. 

Teie otsus ei mõjuta Teie suhet uuringu läbiviijate ja Teie tööandja vahel.  

 

Projekti käigus tekkivate küsimuste korral on võimalik ühendust võtta uuringu läbiviijatega  

 

Suured tänud Teie koostöö eest!  

 

Uuringus osalemiseks on vajalik allkirjastada kirjalik nõusoleku vorm, millest üks eksemplar 

jääb Teile ja teine uurijale. Teie allkiri kinnitab, et Te olete tutvunud nõusolekulehel esitatud 

informatsiooniga ja igal ajal on Teil võimalik esitada uuringu kohta käivaid küsimusi.  

Kadi Hiir ja Mona Männaste, Eesti Maaülikool tehnikainstituudi ergonoomika magistrandid.  

 

 

 

Nõusolek 

 

Mind......................................................................................, on informeeritud ülal mainitud 

uuringust ja ma olen teadlik läbiviidava uurimistöö eesmärgist, metoodikast, uuringu käigust 

ja  tööasendite pildistamisega seotud isikuandmete turvalisuse tagamise viisidest ja andmete 

säilitamise riskide maandamise võimalustest. Kinnitan oma nõusolekut selles osalemiseks 

allkirjaga. 

 

Uuritava allkiri……………………                                            

 Kuupäev…………………….. 

 

Ma olen nõus uuringu käigus tehtavate fotode ja videosalvestiste tegemiseks: 

      JAH , ma annan oma nõusoleku uuringu läbiviijatel teha uuringu käigus fotosid ja 

videosid ning luban kasutada neid materjale ettekannetes. 
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      EI , ma ei anna oma nõusolekut uuringu läbiviijatel teha uuringu käigus fotosid ja 

videosid ega luba kasutada neid materjale ettekannetes.  

 

Uuritava allkiri …………………………                                    

Kuupäev …………………. 

 

Tean, et uuringu käigus tekkivate küsimuste kohta annab mulle täiendavat informatsiooni 

………………………………………………………………….. 

 

Uuritavale informatsiooni andnud isiku nimi ………………………… 

Uuritavale informatsiooni andnud isiku allkiri……………………….. 

Kuupäev, kuu, aasta…………………………………………………… 

 

 

Lisa A.3. Informatsiooni- ja nõusolekuleht töötajale vene keeles 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАССТРОЙСТВ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО И ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

СРЕДИ ШВЕЙ 

 

Форма информирования и согласования с исследуемым   

Информация для исследуемого 

 

 

Уважаемый участник исследования!  

 

Цель исследования: Целью исследования является изучить RSI (Индекс 

относительной силы, RSI от англ. relative strength index) причинные связи, исходящие 

из рабочей среды, факторы, связанные с работой, улучшение практических приемов 

работы и безопасности.  

 

Ожидаемым результатом исследования является уменьшение костно-мышечной боли, и 

связанным с этим, улучшение производительности и сокращение количества дней 

отсутствия по болезни. Исследование проводят магистранты Эстонского университета 

естественных наук по специальности эргономика Кади Хиир и Мона Мяннастэ. Время 

исследования шесть месяцев. 
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Участие: Мы хотели бы пригласить Вас принять участие в нашем исследовании, 

которое поможет выявить расстройства опорно-двигательного аппарата, 

распространенному среди швей Вашей компании и посредством вмешательства 

улучшит функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. Ваше участие 

является полностью добровольным. Участие в опросе и личные данные участников 

закодированы, что обеспечит полную анонимность. Анкеты раздает и собирает, а также 

анализирует результаты проведенного исследования на уровне группы магистрант 

проводящий исследование. Ваши ответы не попадут в руки посторонних лиц, 

результаты кодируются в базе данных, и ваши ответы не будут связаны с вами лично. 

Результаты будут проанализированы и опубликованы в обобщенном виде. Данные 

будут храниться в компьютере, под паролем. 

 

После заполнения анкеты, формируют группу из работников, давших согласие на 

дальнейшие измерения параметров мышц, с которой будет проведена программа 

мероприятий для улучшения состояния опорно-двигательного аппарата. Во время 

исследований будет проведена эргономическая оценка рабочих мест, методика работы, 

улучшение рабочей позиции, адаптация индивидуальным размерам работника к 

параметрам оборудования; будет реализована 10 минутная гимнастика во время 

утреннего перерыва и Аква аэробика два раза в неделю в течение 30 минут во время 

нерабочих часов, продолжительностью в один месяц. Группы для проведения 

мероприятий формируются на добровольной основе, принимая во внимание 

предпочтения сотрудников. Функциональное состояние параметров мышц оценивается 

до и после вмешательства. Анкетирование будет проведено сразу после вмешательства 

и спустя месяц, для того, чтобы оценить влияние деятельности на работоспособность и 

функциональное состояние опорно-двигательного аппарата.  

 

Вы сможете представить предложения по изменению и улучшению рабочего места. 

Фиксация на видео и/или фотосъемку, будет происходить только с согласия участника. 

Участие в исследовании, риски и потенциальные выгоды: участие в исследовании 

конфиденциально. Ваше участие в исследовании предоставит возможность для 

улучшения функционального состояния опорно-двигательного аппарата, тем самым 

поможет снизить усталость и повысить производительность. 

Отказ от участия в опросе: Вы имеете право в любое время отказаться от участия в 

исследовании. Ваше решение не повлияет на ваши отношения с работодателем и 

исследователями. 

 

 

Большое спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

Согласие 

 

Меня ..................................................................................................... проинформировали о 

вышеупомянутом исследовании, и я отдаю себе отчет о целях исследования, о ходе и 

методике исследования, о связанных с фотографированием рабочего положения 

обеспечением безопасности персональных данных. 

Я подтверждаю, свое согласие на участие подписью. 
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Подпись ................................................. 

 

 Дата .................................................... 

 

Я согласен с фотографированием и снятием видео: 

    ДА, я даю свое согласие на фотографирование и видеосъемку во время 

исследования, и использование эти материалов для презентации  

 

    Нет, я не даю свое согласие на фотографирование и видеосъемку во время 

исследования, и использование эти материалов для презентации  

 

Подпись ..............................................  

Дата ....................................................  

 

Я знаю, что возникающие в ходе исследования вопросы дадут мне дополнительную 

информацию 

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

Имя человека, который дал информацию.............................. 

Подпись лица, давшего информацию..................................... 

Дата, месяц, год ........................................................................ 

 

 



 

 

Lisa B. Ankeetküsimustik  

 

Lisa B.1. Ankeetküsimustik eesti keeles 

 

LUU-LIHASKONNA VAEVUSTE LEVIMUS NING TÖÖVÕIME ENNE JA PÄRAST 

SEKKUMISTEGEVUSI ÕMBLEJATE HULGAS 

 

 

Austatud uuritav! 

 

Oleme Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi ergonoomika eriala magistrandid ja meie uuring 

selgitab välja luu-lihaskonnavaevuste esinemist õmblejatel Teie ettevõttes. Varasemad 

uuringud on näidanud, et õmblustöötajatel on enim levinud probleemideks valud õlgades, 

kaelas ja kätes, kuna õmbleja töö on sageli ühekülgne ja monotoonsete liigutustega. 

Uuring sisaldab ankeetküsitlust, luu-lihaskonna parameetrite mõõtmisi ja sekkumistegevust. 

Ankeetküsitlus toimub kahes etapis. Esimeses etapis tuleb Teie nõusolekul täita 

põhiküsimustik (A-osa). Teises etapis tuleb täita küsimustiku B-osa, mis toimub vahetult 

pärast sekkumistegevust, mis on lühem versioon.  

Andmete statistiline analüüs toimub kogu grupi tasemel ja tulemuste publitseerimisel 

isikuandmeid ei avalikustata. Kinnitame, et uuringu vastuseid ei avalikustata viisil, mis lubab 

neid seostada ka konkreetse isikuga. Uuring on vabatahtlik. 

Uuringu läbiviimiseks on saadud luba TÜ inimuuringute eetika komiteelt. 

Juhul, kui Teil tekib küsimusi või soovite saada tagasisidet uurimuse kohta, siis palun võtke 

ühendust uuringu läbiviijatega allpool toodud kontaktandmete alusel.  

 

 

Loodame väga Teie aktiivsele kaasabile! 

 

 

 

 

Kadi Hiir Mona Männaste 

EMÜ tehnikainstituut EMÜ tehnikainstituut 
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OSA A. PÕHIKÜSIMUSTIK 

TEIE ISE 

ESIMENE OSA: INFO TEIE KOHTA 

1. Teie vanus      _________  aastat 

 

2. Teie sugu      Mees         Naine 

  

 

 

3. Olete Te parema- või 

vasakukäeline? 

Parem    Vasak    Mõlemaga võrdselt  

4. Kui pikk Te 

olete? 

 cm 

 

           Teie mass?  kg 

 

5.  Kas Te suitsetate regulaarselt  Ei   

             

Jah   

6.  Kas tegelete spordiga? Ei   

             

Jah   

7.  

 

Millist spordiala harrastate kõige sagedamini?____________________ 

 

Mitu tundi nädalas?   <1  1-2   2-3   3-4   >4 

Ühe treeningu kestus (t)   0.5   1.5   2.5  3.5  4.5 

Mitu kuud aastas?   <1   1-3   4-6  7-9  >9 

Suhteliselt kuu lõikes 
 mõni 

tund 

 mõni 

päev 
 2 näd.  3 näd.  üks kuu 

 

8. Kui tegelete ka teise spordialaga (Kui EI, palun jätkake küsimusega 9, kui JAH, palun 

jätkake alljärgneva tabeli täitmist). 

Mis spordiala see on?  __________________________ 

 

Mitu tundi nädalas?   <1  1-2   2-3   3-4   >4 

Ühe treeningu kestus (t)   0.5   1.5   2.5  3.5  4.5 

Mitu kuud aastas?   <1   1-3   4-6  7-9  >9 

Suhteliselt kuu lõikes 

 mõni 

tund 
 mõni päev  2 näd.  3 näd.  üks kuu 

 

9. Võrreldes omaealisega arvan, et mu kehaline aktiivsus vabal ajal on (Tõmmake palun 

sobivale variandile joon alla) 

  palju suurem;     suurem;     sama;      väiksem;        palju väiksem 
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15. Mitu minutit käite päevas tööle, koju, kauplusesse? 

      <5;    5-15;   15-30;   30-45;   >45 

16. Mitu minutit sõidate jalgrattaga päevas tööle, kooli, kauplusesse? 

    <5;    5-15;   15-30;   30-45;   >45 

  

    

TEINE OSA: TEIE PRAEGUNE TÖÖ 

17. Mis on Teie põhitöö? __________________________________ 

 

18.  

 

Tööl ma istun 

Väga 

sageli 

 

Sageli 

 

Mõnikord 

 

Harva 

 

Ei iialgi 

 

19.  Tööl ma seisan      

20. Tööl ma käin      

21. 
Tööl ma tõstan suuri 

raskuseid 
     

22. Pärast tööd olen väsinud      

23. Tööl ma higistan      

 

24. 

 

Võrreldes omaealisega arvan, et mu töö on füüsiliselt 

 

 palju raskem;     raskem;     sama raske;      kergem;   palju kergem 

 

 

Väga 

sageli 

 

Sageli 

 

Mõnikord 

 

Harva 

 

Ei iialgi 

 

10. Vabal ajal ma higistan      

11. Vabal ajal tegelen 

spordiga 
     

12. Vabal ajal vaatan 

telekat 
     

13. Vabal ajal jalutan      

14. Vabal ajal sõidan 

rattaga 
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25. 

 

Kui kaua Te olete seda tööd teinud?  

Vähem kui  1 aasta  1-5 aastat  Rohkem kui 5 aastat  

26. a) Mitu tundi nädalas Te 

teete seda tööd tavaliselt?    
   

tundi  

     
b) Mitu tundi päevas Te 

teete arvutitööd?  
  tundi  

 c) Kas Te teete oma töös teadlikult regulaarseid puhkepause? 

 
Jah  Ei  

Muu (palun 

täpsustage)   

 

__________________________________________________________________________ 

 

27. Kas tavaline tööpäev hõlmab midagi allpool loetletust?   

(palun vastake igale küsimusele, kas Ei või Jah ) 

 

 Ei Jah 

a)  Muud ülesanded, mis hõlmavad korduvaid randme või 

sõrmede liigutusi, kokku üle nelja tunni?  
  

b)  Korduv küünarliigese painutamine ja sirutamine, kokku üle 

ühe tunni?   
  

c)  Kas Teid mõjutab see, kui te ei jõua päevas vajalikku kogust 

toota?   
  

d) Kas Teil tekib pinge, kui Te ei jõua tööülesandeid 

õigeaegselt täita? 
  

 

28. Kas Teil on töö juures võimalik ise otsustada:  

 Sageli  Mõnikord Harva Mitte 

kunagi 

/Peaaegu 

mitte 

kunagi 

Kuidas Te oma tööd teete? 

(töövõtted ja tegevuste järjekord) 

    

 Mida Te töö juures teete? 

(töö sisu ja tegevuste 

valikuvabadus) 

    

 Oma töö ajakava ja puhkepauside 

üle?  
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29. 

 

Kui Teil on raskusi oma töös, siis kui sageli Te saate abi või tuge  

 

a) oma kolleegidelt?  

Sageli   Mõnikord   Harva   
Mitte 

kunagi 
 

See pole 

rakendatav 
 

 
b) vahetult töökorraldajalt / juhatajalt?  

Sageli   Mõnikord   Harva   
Mitte 

kunagi 
 

See pole 

rakendatav 
 

 

30. 

 

Kui rahul Te olete seni olnud oma tööga, kõike arvesse võttes?  

Väga rahul  Rahul   Rahulolematu   
Väga 

rahulolematu 
 

 

 

31. 

  

Kui kindel tundub Teile Teie töökoht olevat, juhul kui peaks ette tulema tõsisem 

haigus, mis hoiaks Teid kolm kuud tööst eemal?  

 

Väga 

kindel 
 Kindel   

Üsna 

ebakindel  
 

Väga 

ebakindel 
 

 

32.       Kas Teil on ka muid (lisa) töökohti? Ei   Jah   

Kui JAH, siis millised need muud (lisa) töökohad on? 

_____________________________________ 
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KOLMAS OSA: VALUD JA VALULIKKUS 

ALASELJAVALU 12 KUU JOOKSUL 

33. 

a) Kas Teil on esinenud viimase 12 kuu jooksul alaseljavalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid rohkem kui üks päev? (Ärge arvestage siia hulka neid 

valusid, mis esinevad ainult menstruatsiooni, raseduse või palavikuga kaasneva 

haiguse korral.)    
 

 

Ei               Jah  

 

Kui EI, palun jätkake küsimuselt 34 

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

 

ALASELJAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

Oleme eriti huvitatud igasugustest alaseljavaevustest, mis Teil võivad olla esinenud 

viimase kuu jooksul 

 

34. a) Kas viimase kuu jooksul on Teil kordagi esinenud alaseljavalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev? (Ärge arvestage siia hulka neid valusid, 

mis esinevad ainult menstruatsiooni, raseduse või palavikuga kaasneva haiguse 

korral.) 

 

 

Ei               Jah  

 

Kui EI, palun jätkake küsimuselt 37 

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

 

 

c) Kui liidate kokku kõik need päevad, mil Teil on esinenud alaseljavalusid viimasel 12 

kuul, siis kui palju see teeks?  

        1-6 päeva        1-4 nädalat   1-12 kuud  

 

e) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas alaseljavalu Teid tööle minemast?   

            0 päeva   1-5 päeva           6-30 päeva  Enam kui 30 päeval   



 

83 

 

35. Palun hinnake oma alaseljavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber 

Teie jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal 

 

 

36. Kas viimase kuu jooksul on alaseljavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud 

tegevuse Teie jaoks raskeks või võimatuks? 

 Ei Raskeks Võimatuks 

a) Varbaküünte lõikamine 

 
   

b) Riietumine 

 
   

c)Tavaliste majapidamistööde 

tegemine 
   

 

37. Palun mõelge tagasi, millal olite viimati alaseljavaluta kuu aega või pikemalt. Kui 

seejärel alaseljavalu episood algas, siis kuidas see alguse sai? 

 

 

a) Äkki (vähem kui minutiga) ajal, mil olite tööl  

  

b) Äkki (vähem kui minutiga), kuid mitte ajal, mil 

olite tööl 
 

  

c) Tasapisi süvenedes  

 

KAELAVALU VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 

38. 

a) Kas Teil on esinenud viimase 12 kuu jooksul kaelavalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid rohkem kui üks päev? (Ärge arvestage siia hulka neid 

valusid, mis esinevad ainult menstruatsiooni, raseduse või palavikuga kaasneva 

haiguse korral.)    

 

 

Ei               Jah  

 

Kui EI, palun jätkake küsimuselt 39 

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 
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KAELAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

 

Oleme eriti huvitatud igasugusest kaelavalust, mis Teil võib olla esinenud viimase 

kuu jooksul  

 

39. 

 

a) Kas viimase kuu jooksul on Teil esinenud kaelavalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid korraga kauem kui üks päev?  

 

 

Ei               Jah  

 

Kui EI, palun jätkake küsimuselt 42 

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

40. Palun hinnake oma kaelavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie 

jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal 

 

 

 

41 . Kas viimase kuu jooksul on kaelavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse 

Teie jaoks raskeks või võimatuks? 

 

                                                                                           Ei            Raskeks          Võimatuks 

 

a) Riietumine                                                                                                        

 

b) Tavaliste majapidamistööde tegemine                                                               

 

c) Kui liidate kokku kõik need päevad, mil Teil on esinenud kaelavalusid viimasel 12 kuul, 

siis kui palju see teeks?  

        1-6 päeva        1-4 nädalat   1-12 kuud  

 

 

e) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas kaelavalu Teid tööle minemast?   

         0 päeva   1-5 päeva      6-30 päeva  Enam kui 30 päeval   
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ÕLAVALU VIIMASE 12 KUU JOOKSUL  

 

42.   a) Kas viimase 12 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud õlavalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev?   

 

 

                           Ei                    Ainult paremas õlas   

Ainult vasakus õlas                             Mõlemas õlas   

Kui EI, palun jätkake küsimusest 43.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

ÕLAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

Oleme vägagi huvitatud igasugusest õlavalust, mis Teil võib olla esinenud viimase 

kuu jooksul  

 

42.   a) Kas viimase kuu jooksul on Teil esinenud õlavalusid allpool näidatud piirkonnas, 

mis kestsid  korraga kauem kui üks päev? 

 

 

                           Ei                    Ainult paremas õlas   

Ainult vasakus õlas                             Mõlemas õlas   

Kui EI, palun jätkake küsimusest 43.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

Palun hinnake oma õlavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie jaoks 

kõige sobivamale numbrile valu skaalal.  

 

PAREM ÕLG 

 

c) Kui liidate kokku kõik need päevad, mil Teil on esinenud õlavalusid viimasel 12 kuul, 

siis kui palju see teeks?  

    1-6 päeva     1-4 nädalat   1-12 kuud  

 

 

e) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas õlavalu Teid tööle minemast?   

         0 päeva  1-5 päeva  6-30 päeva  Enam kui 30 päeval  
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VASAK ÕLG  

 
43. Kas viimasel kuul on õlavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse Teie 

jaoks raskeks või võimatuks? 

                                                                                              Ei          Raskeks      Võimatuks 

 

a) Juuste kammimine või harjamine                                                                 

 

b) Vanniskäimine / duššivõtmine                                                                     

 

c) Riietumine                                                                                                    

 

d) Tavaliste majapidamistööde tegemine                                                         

 

 

KÜÜNARLIIGESE VALU VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 

 

44.   a) Kas viimase 12 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud õlavalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev?   

 

 

                                         Ei       Ainult paremas 

küünarliigeses   

Ainult vasakus küünarliigeses              Mõlemas 

küünarliigeses   

Kui EI, palun jätkake küsimusest 45.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

 

 

 

 

c) Kui liidate kokku kõik need päevad, mil Teil on esinenud küünarliigesevalusid viimasel 

12 kuul, siis kui palju see teeks?  

 

     1-6 päeva     1-4 nädalat  1-12 kuud  

 

e) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas küünarliigesevalu Teid tööle 

minemast?   

       0 päeva  1-5 päeva       6-30 päeva  Enam kui 30 päeval   
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KÜÜNARLIIGESE VALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

 

Oleme vägagi huvitatud igasugusest küünarliigesevalust, mis Teil võib olla esinenud 

viimase kuu jooksul  

 

45.   a) Kas viimase kuu jooksul on Teil esinenud küünarliigesevalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid  korraga kauem kui üks päev? 

 

 

                            Ei     Ainult paremas küünarliigeses  

         Ainult vasakus            Mõlemas küünarliigeses                        

küünarliigeses  

Kui EI, palun jätkake küsimusest 43.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

Palun hinnake oma  tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie jaoks kõige 

sobivamale numbrile valu skaalal.  

 

PAREM KÜÜNARLIIGESES 

 
VASAK KÜÜNARLIIGES 

 
46. Kas viimasel kuul on küünarliigese valu kordagi teinud mõne allpool mainitud 

tegevuse teie jaoks raskeks või võimatuks? 

                   Ei            Raskeks          Võimatuks 

a) Pudelite, purkide või kraanide avamine                                            

 

b) Riietumine                                                

 

c) Tavaliste majapidamistööde tegemine                                                            

RANDME JA KÄELABA VALUD VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 

 

47. a) Kas viimase 12 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud randme või käelaba valusid 

allpool näidatud piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev? 
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                                  Ei      Ainult vasakus käelabas  

                                                                       ja randmes   

Ainult paremas käelabas          Mõlemas käelabas ja  

                      ja randmes                                   randmes  

                       

Kui EI, palun jätkake küsimusest 48.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

 

RANDME JA KÄELABA VALUD VIIMASE KUU JOOKSUL 

 

Oleme väga huvitatud igasugustest randme/käelaba valudest, mis Teil võivad olla 

esinenud viimase kuu jooksul 

 

48.   a) Kas viimase kuu jooksul on Teil esinenud randme või käelaba valusid allpool 

näidatud piirkonnas, mis kestsid korraga kauem kui üks päev? 
 

 

 

                                  Ei      Ainult vasakus käelabas  

                                                                       ja randmes   

Ainult paremas käelabas          Mõlemas käelabas ja  

                      ja randmes                                   randmes  

Kui EI, palun jätkake küsimusest 50.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

Palun hinnake oma  tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie jaoks kõige 

sobivamale numbrile valu skaalal.  

 

 

 

 

PAREM RANNE/KÄELABA 

 
VASAK RANNE/KÄELABA 

c) Kui liidate kokku kõik need päevad, mil Teil on esinenud randme/käelaba valusid 

viimasel 12 kuul, siis kui palju see teeks?  

     1-6 päeva     1-4 nädalat  1-12 kuud  

e) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas käe/randmelaba valu Teid tööle 

minemast?   

        0 päeva  1-5 päeva     6-30 päeva  Enam kui 30 päeval   
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49. Kas viimase kuu jooksul on randme/käelaba valu kordagi teinud mõne allpool mainitud 

tegevuse Teie jaoks raskeks või võimatuks? 

 E i Raskeks Võimatuks 

a) Kirjutamine    

b) Uste lukustamine ja kukust lahti keeramine    

c) Pudelite, purkide ja kraanide avamine    

d) Riietumine     

e) Tavaliste majapidamistööde tegemine    

 

PÕLVEVALU VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 

 

51. a) Kas viimase 12 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud põlvevalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev? 

 

                                  Ei      Ainult vasakus põlves  

                                                                        

Ainult paremas põlves                 Mõlemas põlves  

                       

Kui EI, palun jätkake küsimusest 52.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

PÕLVEVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

Oleme väga huvitatud igasugusest põlvevalust, mis Teil võib olla esinenud viimase 

kuu jooksul  

 

52.   a) Kas viimase kuu jooksul on Teil esinenud põlvevalusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid korraga kauem kui üks päev? 

c) Kui liidate kokku kõik need päevad, mil Teil on esinenud põlvevalusid viimasel 12 kuul, 

siis kui palju see teeks?  

     1-6 päeva     1-4 nädalat   1-12 kuud   

e) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas põlvevalu Teid tööle minemast?   

         0 päeva  1-5 päeva       6-30 päeva  Enam kui 30 päeval   
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                               Ei        Ainult vasakus põlves  

                                                                        

Ainult paremas põlves                 Mõlemas põlves  

                       

Kui EI, palun jätkake küsimusest 54.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

 

Palun hinnake oma  tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie jaoks kõige 

sobivamale numbrile valu skaalal.  

 

PAREM PÕLV 

 
VASAK PÕLV 

 
 

51.  Kas viimasel kuul on põlvevalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse Teie 

jaoks raskeks või võimatuks? 

 

                   Ei            Raskeks      Võimatuks 

a) Kõndimine trepist üles ja alla                                                

 

b) Kõndimine tasasel pinnal                                             
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NELJAS OSA: TEIE TERVISEST ÜLDISELT 

 

VIIMASE SEITSME PÄEVA JOOKSUL 

52. Siin on rida tervisehädasid, mis inimestel mõnikord ette tulevad. Palun lugege nad 

kõik ükshaaval hoolikalt läbi ning seejärel tõmmake ring ümber sellele numbrile, mis 

kõige paremini iseloomustab KUI PALJU ÜKS VÕI TEINE TERVISEHÄDA ON 

TEILE PROBLEEME TEKITANUD VIIMASE SEITSME PÄEVA JOOKSUL, 

KAASA ARVATUD TÄNA 

Tõmmake iga tervisehäda puhul ainult ühele numbrile ring ümber ja ärge jätke ühtki 

rida vahele 
 

 

 

 Mitte 

üldse 
Veidi Keskmiselt 

Üsna 

palju 
Tohutult 

a) Üldine nõrkus ja 

peapööritus 
0 1 2 3 4 

b) Valud südames ja 

rindkeres 
0 1 2 3 4 

c) Iiveldus või maohäired 0 1 2 3 4 

d) Õhupuuduse tunne 0 1 2 3 4 

e) Tuimus või torked 

kehaosades 
0 1 2 3 4 

f) Lihaste nõrkus 0 1 2 3 4 

e) Kuuma- ja külmahood 0 1 2 3 4 

 

PRAEGUSEL HETKEL 

53. Milline on Teie üldhinnang oma tervisele käesoleval hetkel? 

Väga 

hea 
 Küllalt hea  Keskmine  

Küllalt 

madal 
 

Väga 

madal 
 

 

54.  Kuidas Te hindaksite oma praegust töövõimet 10-palli skaalal? 

                  

1 

 

Väga halb 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 10 

 

Väga 

hea  
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55. Kas Teil on diagnoositud töövõime langust?              Ei         Jah          ... % (mitu 

protsenti) 

56. Kas Te usute, et lähtudes praegusest tervislikust seisundist olete ka kahe aasta pärast 

suuteline tegema oma praegust tööd? 

 

  Vaevalt                Ei ole kindel             Peaaegu kindlasti  

Kui võimalik, siis sooviksime Teiega ühendust võtta umbes ühe kuu möödudes ning 

edastada Teile uuringu mõõtmiste kohta infot ning kokku leppida mõõtmiste läbiviimise 

aeg ja koht.  

Kui Teile on selline ettepanek vastuvõetav, siis palun lisage siia oma kontaktandmed. 

 

 Jah, nõustun sellega, et 1 kuu möödudes edastate mulle lühikese järelküsimustiku. 

 

Nimi (trükitähtedega).........................................................................................................  

 

e-mail  ............................................................................................................................... 

 

telefoni nr........................................................................................................................... 

 

allkiri.................................................................................................................................. 

 

 

 Ei, ma ei soovi, et minuga edaspidi kontakti võetaks. 

 

 

 

 

 SUUR TÄNU, ET LEIDSITE AEGA KÜSIMUSTELE 

VASTAMISEKS! 
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Lisa B.2. Ankeetküsitlus vene keeles 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАССТРОЙСТВ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО И ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

СРЕДИ ШВЕЙ 

 

 

Уважаемый исследуемый! 

 

 

Мы магистранты Эстонского университета естественных наук по специальности 

эргономики. Нашe исследование будeт определять заболевания опорно-

двигательного аппарата у швей Вашего предприятия. 

Предыдущие исследования показали, что у работников швейных предприятий 

наиболее распространенными проблемами являются боли в плечах, шее и руках, 

потому что pабота швеи часто однообразна и монотонна в движениях.  

Опрос будет проходить в три этапа. С Вашего согласия первым этапом будет 

заполнение основной анкеты (часть A). Второй этап начинается сразу после 

проведенных мероприятий, необходимо будет заполнить анкету часть В, которая, 

хотя и похожа на предыдущую, но гораздо короче, и содержит вопросы об опорно-

двигательном аппарате и других проблемах со здоровьем возникших в течении 

последнего месяца. Третий этап будет проходить через месяц после осуществления 

мероприятий по улучшению состояния. Необходимо будет снова заполнить анкету 

часть B с тем, чтобы оценить дало ли результат вмешательство на функциональное 

состояние опорно-двигательного аппарата. 

Статистический анализ данных будет проводиться на уровне всей группы, и при 

публикации результатов личные данные не будут опубликованы. Мы подтверждаем, 

что ответы, полученные на обследовании, не будут опубликованы таким образом, 

что позволят связать их с конкретной личностью. Опрос является добровольным. 

Для проведения исследования получено разрешение от комитета по этике 

исследований человека Тартуского университета. 

Если у вас есть вопросы или Вы хотели бы получить обратную связь, пожалуйста, 

свяжитесь с исследователями, контактная информация ниже 

 

Мы очень надеемся на Ваше активное сотрудничество и помощь! 

Кади Хиир Мона Мяннастэ 

EMÜ tehnikainstituut  

ЭУЕН технический институт 

EMÜ tehnikainstituut  

ЭУЕН технический институт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ОСНОВНОЙ ВОПРОСНИК                                                     

                                                                                                                             ВЫ САМИ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ИНФОРМАЦИЯ О ВАС 

1. Ваш возраст _________  лет 

 

2. Пол          Мужской    Женский

  

 

 

3. Вы «правша» или «левша»? правша    левша     Одинаково 

обеими руками 

 

4. Какой Ваш 

рост? 

cm 

 

               

 

5.  Вы курите регулярно? Нет!     

                  

Да!   

6.  Занимаетесь  ли спортом? Нет!     

             

Да!  

7.  

 

Какой спортивной деятельностью чаще всего?____________________ 

 

Сколько часов в 

неделю? 
  <1  1-2   2-3   3-4   >4 

Продолжительность 

тренировки (ч) 
  0.5   1.5   2.5  3.5  4.5 

Сколько месяцев в год?   <1   1-3   4-6  7-9  >9 

Относительно в месяц 

   

несколько 

часов 

 

несколько 

дней 

 2 

недель 

 3 

недель 

 

Большая 

часть 

месяца 

 

8. Если вы занимаетесь дополнительно еще каким-нибудь видом спорта (Если НЕТ, 

переходите к вопросу 9, если  ДА, продолжайте отвечать на следующий вопрос.) 

Вид спорта  __________________________________ 

 

Сколько часов в 

неделю? 
  <1  1-2   2-3   3-4   >4 

Продолжительность 

тренировки (ч) 
  0.5   1.5   2.5  3.5  4.5 

Сколько месяцев в год?   <1   1-3   4-6  7-9  >9 

Относительно в месяц 

   

несколько 

часов 

 

несколько 

дней 

 2 

недель 

 3 

недель 

 

Большая 

часть 

месяца 
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9. По сравнению со сверстниками думаю, что моя физическая активность в 

свободное время является 

 Намного больше;    Больше;   Одинаковой;  Меньше;  Гораздо меньше 

15. Сколько минут в день вы идете на работу, школу, магазин ? 

      <5;     5-15;   15-30;   30-45;   >45 

16. Сколько минут в день вы едете на велосипеде на работу, школу, магазин ? 

    <5;     5-15;   15-30;   30-45;   >45

   

    

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИНФОРМАЦИЯ О НЫНЕШНЕЙ РАБОТЕ НА 

17. Какая Ваша основная работа?____________________________________ 

 

 

Очень 

часто 
Часто Иногда Редко Никогда 

10.  В свободное время, 

я потею: 
     

11.  В свободное время 

занимаюсь спортом 
     

12.  В свободное время 

смотрю телевизор 
     

13.  В свободное время 

гуляю 
     

14.  В свободное время 

езжу на велосипеде 
     

 

 

Очень 

часто  Часто 

 

 

 

Иногда 

 

 

 

Редко 

 

 

 

Никогда 

18.   На работе я сижу      

19.   На работе я стою      

20.   На работе я хожу      

21.   При работе 

поднимаю большие 

тяжести 

     

22.   На работе я потею      

23.  После работы 

чувству себя 

уставшим(ей) 
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27. Включает ли  обычный рабочий день что-либо из 

нижеперечисленного? (ответьте, пожалуйста, на каждый 

вопрос  Нет  или  Да ) 

 

 Нет! Да! 

a) Другие задания, требующие повторения одних и тех же 

движений запястья или пальцев, всего более 4 часов?   
  

b)  Повторяющиеся сгибания и разгибания локтевого 

сустава, всего более одного часа? 
  

c)  Нормировано ли количество изделий определенного 

артикула или рабочих заданий, которое ожидают от Вас 

или Вашего рабочего звена, в день?  

  

d) Приходится напрягаться, чтобы успеть завершить 

задание в срок? 
  

 

 

 

24. 
 

По сравнению со сверстниками думаю, что моя работа физически  

 Гораздо тяжелее;     Тяжелее;     Одинаковой тяжести;      Легче;       

 Намного легче 

 

25. Как долго Вы выполняете эту работу? 

Менее 1 года  1- 5 лет               Более 5 лет    

26. а) Сколько часов в неделю 

Вы обычно выполняете 

эту работу? 

  

 
Часов 

     

b) Сколько часов в день 

Вы работаете за 

компьютером? 

    Часов   

 c) Делаете ли Вы сознательно регулярные паузы для отдыха? 

 
Да!  Нет!  

Другое (уточните, 

пожалуйста)   

 

__________________________________________________________________________ 
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28. 

 

Имеете ли Вы на работе возможность решать самому(ой): 

 
 

 Часто Иногда Редко Никогда 

Как Вы делаете свою работу? 

(приёмы работы или порядок 

выполнения) 

    

Что именно Вы делаете на работе? 

(свобода выбора содержания работы и 

выполнения) 

    

Решать, когда работать и когда делать 

паузы для отдыха? 

    

 

 

29

. 

 

Если у Вас затруднения на работе, то как часто Вы получаете помощь или 

поддержку  

а) от своих коллег? 

 

Часто   Иногда   Редко   Никогда   Это неприменимо   

          b)  от своего непосредственного руководителя/начальника? 

Часто   Иногда   Редко   Никогда   Это неприменимо   

 

30. Насколько пока Вы довольны своей работой, учитывая все аспекты? 

Очень доволен  Доволен  Недоволен    
Очень недоволен   

 

31. Насколько Вы уверены в надёжности своего рабочего места,  на случай, если 

вдруг случилось бы серъёзно заболеть, для чего пришлось бы отсутствовать на 

работе три месяца? 

Полностью уверен 

 

   Уверен  Не очень уверен  Совсем не уверен  

 

32. Имеются ли у  Вас ещё другие (дополнительные) рабочие места?     

 Нет!           Да!     

Если ДА, то какие другие (дополнительные) рабочие 

места?___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: БОЛИ И БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ 

БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

33. 

а) Были ли у Вас и боли в пояснице в течение последних 12 месяцев в 

месте, указанном ниже, которые длились более суток? (Не учитывайте 

боль, которая возникает при менструации, беременности или заболевании 

с повышенной температурой тела.) 

 

 

Нет!                 Да!  

 

Если НЕТ, переходите к вопросу 34.  

 Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий вопрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Если сложить вместе все дни, когда у Вас возникала боль в нижней части спины в 

течение последних 12 месяцев, сколько времени это составит? 

      1-6 дней    1-4 недели  1-12 месяцев  

 

e) В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли выйти на 

работу из-за болей в нижней части спины?   

          0 дней   1-5 дней         6-30 дней  Более 30 дней  
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БОЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

 

Нас особенно интересуют всевозможные недомогания в нижней части спины, 

которые могли быть у Вас в течение последнего месяца 

 

34. a) В течение последнего месяца у Вас хотя бы раз возникала боль в нижней 

части спины в указанной ниже области, которая длилась более одного дня?  

(Не учитывайте здесь боли, свойственные  только менструации, 

беременности или заболеваниям, сопровождающихся  повышением 

температуры тела.)    

 

 

Нет!                 Да!   

 

Если НЕТ, переходите к вопросу 37.  

Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий вопрос.  

Пожалуйста, оцените  свою боль в пояснице в течение последнего месяца и обведите 

кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит Вашей боли. 

 

 
35. Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в нижней 

части спины трудно или невозможно выполнять что-либо из предложенных 

ниже действий? 

 
Нет!    Трудно 

Невероятно   

трудно 

a) Педикюр     

b) Переодевание     

c) Обычные домашние работы    

 

36. Пожалуйста вспомните, когда Вы были без болей в пояснице на протяжении 

месяца или более. Как началась боль после безболезненного промежутка, как это 

произошло? 

a) Внезапно (менее, чем за одну минуту) пока 

Вы находились на работе 
 

  

б) Внезапно (менее, чем за одну минуту) но не  
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тогда, когда Вы находились на работе 

  

в) Постепенно нарастала  

 

 

ШЕЙНАЯ БОЛЬ  В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ 

37. 
a) Были ли у Вас в течение последних 12 месяцев боли в шее или в 

области, показанной ниже, которые длились больше одного дня? 

 

 

Нет!                 Да!  

 

Если НЕТ, переходите к вопросу 39.   

Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий вопрос. 

 

 

 

БОЛЬ В ШЕЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

 

Нас особенно интересуют всевозможные недомогания в области шеи, которые 

могли быть у Вас в течение последнего месяца 

  

 

38. 

 

a) В течение последнего месяца у Вас хотя бы раз возникала боль в шее в 

указанной ниже области, которая длилась более одного дня?   

 

b) Если сложить вместе все дни, когда у Вас возникала боль в шее в течение 

последних 12 месяцев, сколько времени это составит? 

       1-6 дней    1-4 недели  1-12 месяцев  

 

 

c) В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли выйти на 

работу из-за болей в шее?   

          0 дней   1-5 дней        6-30 дней  Более 30 дней  
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Нет!                  Да!  

 

Если НЕТ, переходите к вопросу 41.   

Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий вопрос. 

 

Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в шее в течение последнего месяца и 

обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит 

Вашей боли. 

 

 

39. Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в шее трудно 

или невозможно выполнять что-либо из предложенных ниже действий? 

 

                                                                          Нет!          Трудно    Невероятно трудно 

 

a) Переодевание                                                                                     

 

b) Обычные домашние работы                                                               

 

БОЛЬ В ПЛЕЧЕ ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

 

40.  a) Были ли у Вас в течение последних 12 месяцев боли в плече или в области, 

показанной ниже, которые длились больше одного дня? 

 

 

                             Нет!    Только в правом плече   

Только в левом плече                        Оба плеча  

Если НЕТ, переходите к вопросу 42.   

Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий 

вопрос. 

b) Если сложить вместе все дни, когда у Вас возникала боль в плече в течение 

последних 12 месяцев, сколько времени это составит? 
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БОЛЬ В ПЛЕЧЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

Нас очень интересуют всевозможные недомогания в области плеч, которые 

могли быть у Вас в течение последнего месяца 

 

42.   a) В течение последнего месяца у Вас хотя бы раз возникала боль в плече в 

указанной ниже области, которая длилась более одного дня?   

 

 

                           Нет!        Только в правом плече   

Только в левом плече                             Оба плеча  

Если НЕТ, переходите к вопросу 43.   

Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий 

вопрос. 

 

Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в плече в течение последнего месяца и 

обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит 

Вашей боли. 

ПРАВОЕ ПЛЕЧО 

 
ЛЕВОЕ ПЛЕЧО 

 

 

43.  Была ли боль  в плече  в течение последних семи дней причиной, по которой Вы 

не могли выполнить действия, указанные ниже? 

 

       1-6 дней    1-4 недели   1-12 месяцев  

 

 

d) В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли выйти на 

работу из-за болей в плече?   

          0 дней   1-5 дней        6-30 дней  Более 30 дней  
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                                                                     Нет!             Тяжело      Невероятно трудно 

 

a) Причесывание волос                                                                 

 

b) Прием ванны /душа                                                                  

 

d)  Обычные домашние работы                                                   

 

 

 

 

БОЛЬ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ  В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ 

 

44.   a) Были ли у Вас в течение последних 12 месяцев боли в локтевом суставе, в 

области указанной ниже, которые длились больше одного дня? 

 

 

             Нет!     Только в правом локтевом суставе  

   Только в левом         В обоих локтевых суставах            

локтевом суставе 

Если НЕТ, переходите к вопросу 45.   

Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий 

вопрос. 

  

 

 

БОЛЬ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ  В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

Нас очень интересуют всевозможные недомогания в области локтевых 

суставов, которые могли быть у Вас в течение последнего месяца 

 

45.   a) В течение последнего месяца у Вас хотя бы раз возникала боль в локтевом 

суставе в указанной ниже области, которая длилась более одного дня?   

b) Если сложить вместе все дни, когда у Вас возникала боль в локтевом суставе в 

течение последних 12 месяцев, сколько времени это составит? 

       1-6 дней    1-4 недели  1-12 месяцев  

 

d) В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли выйти на 

работу из-за болей в локтевом суставе?   

          0 дней   1-5 дней         6-30 дней  Более 30 дней  
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        Нет!       Только в правом локтевом    суставе  

   Только в левом         В обоих локтевых суставах            

локтевом суставе 

Если НЕТ, переходите к вопросу 46.   

Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий 

вопрос. 

 

Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в локтевом суставе  в течение последнего 

месяца и обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего 

подходит Вашей боли. 

ПРАВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

 
 

 

ЛЕВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

 
46. Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в локтевом 

суставе трудно или невозможно выполнять что-либо из предложенных ниже 

действий? 

 

      Нет!        Трудно   Невероятно   трудно 

a) Открытие бутылок, банок или кранов                                    

 

b) Переодеван                                                                 

 

c) Обычные домашние работы                                                                 
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БОЛИ В РУКЕ И ЗАПЯСТЬЕ  В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ 

 

47. a) Были ли у Вас в течение последних шести месяцев боли в руке и запястье, в 

области указанной ниже, которые длились больше одного дня? 
 

 

           Нет!       Только правая рука и запястье   

Только левая рука      В обеих руках и запястьях  

              и запястье 

 

Если НЕТ, переходите к вопросу 48.  

 Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий 

вопрос. 

 

БОЛЬ В ЗАПЯСТЬЕ И ЛАДОНИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

 

Нас очень интересуют всевозможные недомогания в запястье/ладони, которые 

могли быть у Вас в течение последнего месяца 

 

48.   а) В течение последнего месяца у Вас хотя бы раз возникала боль в запястье или 

ладони в указанной ниже области, которая длилась более одного дня?   
 

 

 

                Нет!       Только правая рука и запястье   

Только левая рука         В обеих руках и запястьях  

              и запястье 

 

Если НЕТ, переходите к вопросу 50.  

 Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий 

вопрос. 

 

 

b) Если сложить вместе все дни, когда у Вас возникала боль в запястье/ладони в 

течение последних 12 месяцев, сколько времени это составит? 

       1-6 дней    1-4 недели  1-12 месяцев  

 

 

c) В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли выйти на 

работу из-за болей в запястье/ладони?   

          0 дней   1-5 дней         6-30 дней  Более 30 дней  
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Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в руке и запястье  в течение последнего 

месяца и обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего 

подходит Вашей боли. 

ПРАВАЯ РУКА И ЗАПЯСТЬЕ 

 
ЛЕВАЯ РУКА И ЗАПЯСТЬЕ 

 
 

 

49. Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в 

запястье/ладони трудно или невозможно выполнять что-либо из предложенных ниже 

действий? 

 
Нет!    Трудно 

Невероятно 

трудно 

a) Писание     

b) Закрытие и открытие дверей ключом     

c) Открытие бутылок, банок или кранов    

d) Переодевание     

e) Обычные домашние работы                                                 

 

БОЛЬ В КОЛЕНЕ ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

 

51. a) Были ли у Вас в течение последних 12 месяцев боли в коленном  суставе, в 

области указанной ниже, которые длились больше одного дня? 

 

                          Нет!         Только в правом колене  

                                                                        

Только в левом  колене                В обоих коленях  

Если НЕТ, переходите к вопросу 52. 

 Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий 

вопрос. 
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БОЛЬ В КОЛЕНЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

Oleme väga huvitatud igasugusest põlvevalust, mis Teil võib olla esinenud viimase 

kuu jooksul  

 

52.   Нас очень интересуют всевозможные недомогания в области коленей, которые 

могли быть у Вас в течение последнего месяца 

 

 

                          Нет!         Только в правом колене  

                                                                        

Только в левом  колене                В обоих коленях  

Если НЕТ, переходите к вопросу 54. 

 Если  ДА, продолжайте отвечать на следующий 

вопрос. 

 

 

Пожалуйста, оцените силу Вашей боли в колене в течение последнего месяца и 

обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит 

Вашей боли. 

ПРАВОЕ КОЛЕНО 

 
ЛЕВОЕ КОЛЕНО 

 
 

b) Если сложить вместе все дни, когда у Вас возникала боль в колене в течение 

последних 12 месяцев, сколько времени это составит? 

       1-6 дней    1-4 недели  1-12 месяцев  

 

 

d) В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли выйти на 

работу из-за болей в колене? 

          0 дней   1-5 дней         6-30 дней  Более 30 дней  
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51.  Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в колене 

трудно или невозможно выполнять что-либо из предложенных ниже действий? 

 

  Нет!          Трудно  Невероятно трудно 

a) Движение вверх и вниз по лестнице                                          

 

b) Ходьба по плоской поверхности                                      

 

 

 

 

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ: ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ДНЕЙ 

52. Здесь ряд недомоганий, которые иногда проявляются у людей. Пожалуйста, 

прочитайте внимательно все их и затем обведите кружком число, которое лучше 

всего описывает количество проблем, создающих то или иное состояние Вашего 

здоровья  ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ДНЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СЕГОДНЯШНИЙ 

Обведите кружком только одно число напротив каждого недомогания, не 

пропускайте ни одной строчки. 
 

 

 

 Совсем 

нет 
Мало Средне 

Довольно 

много 

Чрезвычайно 

много 

a) Общая слабость и 

головокружение 
0 1 2 3 4 

b) Боли в сердце и в 

груди 
0 1 2 3 4 

c) Тошнота или 

проблемы желудка 
0 1 2 3 4 

d) Чувство удушья 0 1 2 3 4 

e) Онемение или 

колики в теле 
0 1 2 3 4 

f) Мышечная слабость 0 1 2 3 4 

e) Приливы 0 1 2 3 4 

 

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ 

53. В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли выйти на 

работу по следующим причинам?   
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    a) Проблемы со спиной, плечом, локтевым суставом, ладонью или коленом 

 0 дней  1-5 дней  6-30 дней  Более 30 дней  

    b) другое заболевание 

 0 дней  1-5 дней  6-30 дней  Более 30 дней  

 

 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

54. Как  Вы в целом оцениваете свое здоровье в настоящий момент? 

Очень 

хорошее 
 

Достаточ

но 

хорошее 

 
средн

еe 
 

Довольно 

низкое 
 

Очень 

низкое 
 

 

55.  Сколько пунктов Вы дали бы своей нынешней трудоспособности? 

1 

 

Нетрудоспособен 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 10 

 

Наилучшая 

трудоспособность 

56. 

 

57. 

Есть ли диагноз о снижении трудоспособности?         Нет!     Да!   

….. % (какой процент) 

Вы верите, что исходя из своего нынешнего состояния здоровья, Вы 

будете и через два года способны выполнять свою нынешнюю работу? 

  Вряд ли  
Не 

уверен 
 

Почти 

наверняка 
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Если возможно, то было бы желательно с Вами связаться через месяц и передать 

информацию о проведенных измерениях и договорится о времени и месте проведения 

дополнительных измерений. 

Если для Вас приемлемо наше предложение, то напишите, пожалуйста, свое контактные 

данные. 

 

 Да, я согласен(а), что через 1 месяц перешлете короткую дополниельную анкету. 

 

 

 Нет, я не желаю, чтобы со мной в дальнейшем искали контакт. 

  

 

СПАСИБО, ЧТО НАШЛИ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА 

ВОПРОСЫ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

Имя, фамилия  

(печатными буквами) 

 

Э-мэйл  

Телефон  

  

Подпись  
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Lisa D. Ankeetküsitluse B-osa  

 

Lisa D.1. Ankeetküsitluse B-osa eesti keeles 

 

1. ALASELJAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL  

 

1.1. Palun hinnake oma alaseljavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber 

Teie jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal 

 

 

 

 

 

 

1.2. Kas viimase kuu jooksul on alaseljavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud 

tegevuse Teie jaoks raskeks või võimatuks? 

 Ei Raskeks Võimatuks 

a) Varbaküünte lõikamine 

 
   

b) Riietumine 

 
   

c)Tavaliste majapidamistööde 

tegemine 
   

 

 

2. KAELAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL  

2.1. Palun hinnake oma kaelavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie 

jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal 
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2.2. Kas viimase kuu jooksul on kaelavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse 

Teie jaoks raskeks või võimatuks? 

 

                                                                                           Ei            Raskeks          Võimatuks 

 

a) Riietumine                                                                                                        

 

b) Tavaliste majapidamistööde tegemine                                                               

 

3. ÕLAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

3.1. Palun hinnake oma õlavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie 

jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal  

 

PAREM ÕLG 

 

VASAK ÕLG 

 

 

3.2.  Kas viimasel kuul on õlavalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse Teie 

jaoks raskeks või võimatuks? 

                                                                                              Ei          Raskeks      Võimatuks 

 

a) Juuste kammimine või harjamine                                                                 

 

b) Vanniskäimine/duššivõtmine                                                                       

 

c) Riietumine                                                                                                    

 

d)  Tavaliste majapidamistööde tegemine                                                         
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4. KÜÜNARLIIGESE VALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

4.1. Palun hinnake oma küünarliigese valu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring 

ümber Teie jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal. 

 

 

PAREM KÜÜNARLIIGES 

 

VASAK KÜÜNARLIIGES 

 

46. Kas viimasel kuul on küünarliigese valu kordagi teinud mõne allpool mainitud 

tegevuse teie jaoks raskeks või võimatuks? 

                 Ei            Raskeks          Võimatuks 

a) Pudelite, purkide või kraanide avamine                                          

 

b) Riietumine                                              

 

c) Tavaliste majapidamistööde tegemine                                                          

 

5. RANDME JA KÄELABA VALUD VIIMASEL KUUL  

5.1. Palun hinnake oma randme ja käelaba valu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke 

ring ümber Teie jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal  

 

PAREM RANNE JA KÄELABA 

 

VASAK RANNE JA KÄELABA 
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5.2. Kas viimase kuu jooksul on randme/käelaba valu kordagi teinud mõne allpool 

mainitud tegevuse Teie jaoks raskeks või võimatuks? 

 E i Raskeks Võimatuks 

a) Kirjutamine    

b) Uste lukustamine ja kukust lahti keeramine    

c) Pudelite, purkide ja kraanide avamine    

d) Riietumine     

e) Tavaliste majapidamistööde tegemine    

 

 

6. PÕLVEVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

6.1. Palun hinnake oma põlvevalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber 

Teie jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal. 

 

PAREM PÕLV 

 

VASAK PÕLV 

 

 

6.2.  Kas viimasel kuul on põlvevalu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse Teie 

jaoks raskeks või võimatuks? 

 

                        Ei            Raskeks      Võimatuks 

a) Kõndimine trepist üles ja alla                                          

 

b) Kõndimine tasasel pinnal                                                  

 

 

AITÄH! 



 

116 

 

Lisa D.2. Ankeetküsitluse B-osa vene keeles 

 

1. БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ  В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

 

1.1. Пожалуйста, оцените  свою боль в пояснице в течение последнего месяца и 

обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит 

Вашей боли. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в нижней 

части спины трудно или невозможно выполнять что-либо из предложенных 

ниже действий? 

 
Нет!    Трудно 

Невероятно   

трудно 

a) Педикюр     

b) Переодевание     

c) Обычные домашние работы    

 

 

2. БОЛЬ В ШЕЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

2.1. Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в шее в течение последнего месяца и 

обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит 

Вашей боли. 
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2.2. Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в шее трудно 

или невозможно выполнять что-либо из предложенных ниже действий? 

 

                                                                           Нет!          Трудно    Невероятно трудно 

 

a) Переодевание                                                                                     

 

b) Обычные домашние работы                                                               

3. БОЛЬ В ПЛЕЧЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА  

3.1. Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в плече в течение последнего месяца и 

обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит 

Вашей боли. 

 

ПРАВОЕ ПЛЕЧО 

 

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО 

 

 

3.2.  Была ли боль  в плече  в течение последних семи дней причиной, по которой Вы 

не могли выполнить действия, указанные ниже? 

                                                                     Нет!             Тяжело      Невероятно трудно 

 

a) Причесывание волос                                                             

 

b) Прием ванны/душа                                                              

 

d)  Обычные домашние работы                                               
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4. БОЛЬ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

4.1. Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в локтевом суставе  в течение 

последнего месяца и обведите кружком показатель на болевой шкале, который более 

всего подходит Вашей боли. 

 

 

ПРАВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

 

ЛЕВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

 

4.2. Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в локтевом 

суставе трудно или невозможно выполнять что-либо из предложенных ниже 

действий? 

 

 Нет!        Трудно   Невероятно трудно 

a) Открытие бутылок, банок или кранов                                      

 

b) Переодеван                                                        

 

c) Обычные домашние работы                                                       
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5. БОЛЬ В РУКЕ И ЗАПЯСТЬЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

5.1. Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в руке и запястье  в течение последнего 

месяца и обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего 

подходит Вашей боли. 

 

ПРАВАЯ РУКА И ЗАПЯСТЬЕ 

 

ЛЕВАЯ РУКА И ЗАПЯСТЬЕ 

 

5.2. Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в 

запястье/ладони трудно или невозможно выполнять что-либо из предложенных ниже 

действий? 

 
Нет!    Трудно 

Невероятно 

трудно 

a) Писание     

b) Закрытие и открытие дверей ключом     

c) Открытие бутылок, банок или кранов    

d) Переодевание     

e) Обычные домашние работы                                                 
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6. БОЛЬ В КОЛЕНЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

6.1. Пожалуйста, оцените силу Вашей боли в колене в течение последнего месяца и 

обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит 

Вашей боли. 

 

ПРАВОЕ КОЛЕНО 

 

ЛЕВОЕ КОЛЕНО 

 

 

6.2.  Было ли Вам хотя бы раз в течение последнего месяца из-за боли в колене 

трудно или невозможно выполнять что-либо из предложенных ниже действий? 

 

   Нет!          Трудно  Невероятно трудно 

a) Движение вверх и вниз по лестнице                                           

 

b) Ходьба по плоской поверхности                                      

 

 

 

AITÄH! 
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Lisa E. Vaatlusprotokoll RULA meetodil 

Jrk. nr:                                                 Hinnatava nimi:    Hinnatava amet:    Kuupäev: 

Tabel E.1. RULA hindamismeetodil tuginev vaatlusprotokoll 

1. Õlavars 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

□ Õlad on tõstetud 

□ Õlavars on kehast eemale sirutatud 

□ Käsi on toetatud asendis 

2. Küünarvars 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

Küünarvarre liikumine keha kesktelje suunas või väljapoole 

3. Ranne 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

 

□ parem 

□ vasak 

□ Ranne on pööratud asendis 
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Tabel E.1. järg 

4. Kael 

    

□  Kael on pööratud ühele küljele. 

□  Kael on painutatud ühele küljele 

5. Ülakere 

   
 

□  Ülakere on pööratud ühele küljele 

□  Ülakere on painutatud ühele küljele 

 

8. Töötool 
    

8.1. Iste kõrguse reguleeritavus                               □ jah   □ ei 

8.2. Iste sügavuse piisavus                                       □ jah   □ ei 

8.3. Iste seljatoe kõrguse reguleeritavus                  □ jah   □ ei  

8.4. Iste seljatoe kalde reguleeritavus                      □ jah   □ ei 

8.5.  Käetugede olemasolu                                       □ jah   □ ei 

8.6. Käetugede reguleeritavus                                  □ jah   □ ei 

8.7. Jalad ulatuvad põrandale                                   □ jah   □ ei 

8.8. Jalad on 90° nurga all.                                       □ jah   □ ei 

9. Töölaud 9.1 Laua kõrguse reguleeritavus                               □ Jah   □ Ei 

9.2. Laua kalde reguleeritavus                                  □ Jah   □ Ei 

9.3. Laua pinna suuruse piisavus                              □ Jah   □ Ei 

9.4. Töölaua ja tooli suhe ……………………………………………………………………….. 

Märkused: 
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Lisa F. Võimlemisharjutused  

 

Alustage igat võimlemist hingamisharjutustega: Sügav hingamine – 3 kuni 4 korda 

kogu sekkumise jooksul. Eesmärk: lõdvestumine ja diafragma kasutamine hingamisel. 

Asetage käed kõhule.  Hingake aeglaselt läbi nina sisse, tunnetage diafragma liikumist. 

Hingake aeglaselt läbi suu välja (nagu küünalt puhudes).  

VÕIMLEMISHARJUTUSTE TEGEMISE SAGEDUS: 5 tööpäeva nädalas, 1 kord 

päevas. Võimalusel tehke harjutusi ka nädalavahetusel! Tehke võimlemisharjutusi 

rahulikus tempos. 

Harjutuste korduste arv:  

1. NÄDAL: 4 korda  

2. NÄDAL: 6 korda 

3. NÄDAL: 8 korda 

4. NÄDAL: 10 korda  

Harjutused: 

1. Pea pööramine 

Eesmärk: parandada kaela liikuvust. Pöörake pead aeglaselt paremale ja vasakule, vaadates 

üle õla. Tunnetage kaelalihaste venitust.  

 

2. Pea kallutamine 

Eesmärk: parandada kaela liikuvust. Vaadake otse ette. Kallutage aeglaselt pead küljele, 

kõrv vastu õlga. Tunnetage kaelalihaste venitust. 

 

3. Lõua venitamine   

Eesmärk: õige peahoiak. Venitage lõuga ette nii kaugele, kui võimalik. Tõmmake lõug 

tagasi nii palju, kui võimalik: hoidke samal ajal pead püsti.  

 

4. Õlgade tõstmine 

Eesmärk: kaela, õlgade ja rindkere liikuvuse parandamine. Tõstke õlgu üles kuni 

kõrvadeni. Hoidke ja lugege viieni. Lõdvestuge. Kui kahe õlaga on raske, tehke harjutust 

ühe õlaga.  

 

5. Õlgade venitus 

Eesmärk: kaela, õlgade ja rindkere hoiaku parandamine. Asetage käed puusadele. Venitage 

küünarnukid taha. Tunnetage lihaste venitust, lugege viieni. Lõdvestuge.  
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6. Kere pöörded 

Eesmärk: kaela, õlgade ja kere liikuvuse parandamine. Asetage käed õlgadele.  Pöörake 

aeglaselt kere külgedele.  Tunnetage küljelihaste venitust.  

 

7. Ettekummardus, raskus õlgadel 
Eesmärk: Seljalihaste tugevdamine. 

 

8. Käte sirutused 

Eesmärk: õlgade liikuvuse parandamine. Hoidke käed otse ees. Sirutage sirged käed 

kõrvale. Viige käed algseisu.  

 

9. Randmeringid 

Eesmärk: parandada randmete liikuvust. Sirutage käed välja. Liigutage randmeid aeglaselt, 

ringikujuliselt päripäeva ja vastupäeva. Kui on raske, võib toetada teise käega 

küünarnukki.  

 

10. Sõrmede harjutused 

Eesmärk: sõrmede liikuvuse parandamine. Painutage järjekorras kõiki sõrmi vastu pöialt.  

Alustage aeglaselt, siis suurendage kiirust. Tehke harjutusi mõlema käega. 

 

11. Jalatõsted  

Eesmärk: põlvede liikuvuse parandamine.  Tõstke põlvest sirge jalg ette (parem jalg) 

Hoides jalga, lugege viieni. Lõdvestuge. Korrake harjutust vasaku jalaga.  

 

12. Tuharate pingutamine  

Eesmärk: istmikulihaste tugevdamine. Suruge tuharalihased kokku. Hoidke lugedes viieni. 

Lõdvestuge.  

 

13. Pöiaringid  

Eesmärk: hüppeliigese liikuvuse parandamine. Tõstke jalga pisut üles. Tehke aeglaselt 

pöiaringe päripäeva ja vastupäeva. Korrake harjutust nii vasaku kui ka parema jalaga. 

 

14. Päkkadele tõusmine.  

Eesmärk: pöialihaste tugevdamine. Toetuge tooli seljatoele. Tõuske päkkadele. Laskuge 

aeglaselt tagasi.  

 

15. Sääre venitused  

Eesmärk: säärelihaste venitamine. Toetuge tooli seljatoele. Seiske üks jalg teise ees.  

Kõverdage eesmist jalga põlvest ette, hoides teist jalga sirgena, kand vastu maad.  

Tunnetage sääre venitust. Lugege kahekümneni. Lõdvestuge. Korrake harjutust vasaku 

jalaga.  
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Lisa G. Ergonoomikalised sekkumistegevused 

Lisa G.1. Ergonoomikaline istumisasend, silmade harjutused ja sirutuspausid 

Joonis G.1. Istumisasend 

 

КАК ПРАВИЛЬНО СИДЕТЬ 
 

При необходимости, отрегулируйте свой 

рабочий стул так, чтобы: 

 

- поясница опиралась на спинку рабочего стула; 

- локти опирались на ваш рабочий стол. 

 

 

Регулярно проверяйте свою осанку. 

вставайте  и выпрямляйтесь/потягивайтесь,  

по крайней мере, один раз в час. 
 

 

 
ÕIGE ISTUMISASEND 

 

Vajadusel reguleerige oma töötooli nii, et: 

 

Alaselg peab toetuma vastu seljatuge. 

 

-Küünarred oleksid toetatud töölauale 

 

 

Kontrollige regulaarselt oma asendit.  

 

Tõuske püsti ja sirutage/ringutage  

ennast vähemalt üks kord tunnis. 

 

 
Joonis G.2. Silmadeharjutused 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ  

 

Выполняйте упражнения два раза в день. 

 

HARJUTUSED SILMADELE 

 

Tehke harjutusi kaks korda päevas  
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Lisa G.1 järg

Joonis G.3. Sirutuspauside ja silmade harjutuste 

ajaline kujutamine kellal 
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Lisa G.2. Toitumissoovitused 

 

1. Tarbida vähem väga soolaseid ja magusaid toite. 

2. Võimalusel tarbida rafineeritud suhkru asemel mett või pruuni suhkrut. 

3. Tooted, mis sisaldavad valget jahu, asendada täisteratoodetega (nt suhkruvaba leib,  

sai) 

4. Tarbida rohkelt puu- ja juurvilju. 

5. Alustada päeva klaasi veega (võimalusel lisada veele sidrunit või kurki). 

6. Süüa sagedamini, kuid väiksemate portsjonitega. 

7. Enne magama minekut mitte süüa vähemalt 3-4 tundi. 

8. Näljatunde korral süüa peotäis kuivatatud puuvilju/pähkleid. 

9. Toidutegemisel eelistada hautamist, mittetöötlemist vajavaid/värskeid toiduaineid. 

10. Järgida taldrikureeglit 

 

 

Joonis G.4. Tasakaalustatud toitumine ja taldrikureegel 
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Lisa H. Mõõtmistulemused enne sekkumist 

 

Tabel H.1. Osalise töövõimega masinõmblejate müotonomeetriliste parameetrite võrdlus 

tööpäeva alguses ja lõpus sõltuvalt kehapoolest enne sekkumistegevust (p-statistiliselt 

oluline erinevus tööpäeva alguses ja lõpus) 

 

Tabel H.2. Osalise töövõimega masinõmblejate dünamo- ja goniomeetriliste parameetrite 

võrdlus tööpäeva alguses ja lõpus sõltuvalt kehapoolest enne sekkumistegevust (p-

statistiliselt oluline erinevus tööpäeva alguses ja lõpus) 

Näitaja 
Keskmine (±SD) 

p 
tööpäeva alguses tööpäeva lõpus 

Vasak kehapool 

M. trapezius 

 

dekrement 1,38 (±0,26) 1,46 (±0,28) - 

toonus (Hz) 16,94 (±2,41) 15,29 (±2,38) 0,002 

jäikus (N/m) 312,2 (±42,4) 268,4 (±43,4) 0,002 

M. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,36 (±0,12) 1,34 (±0,19) - 

toonus (Hz) 10,69 (±0,90) 10,79 (±1,13) - 

jäikus (N/m) 204,3 (±22,6) 193,0 (±27,2) 0,04 

M. extensor digitorum 

dekrement 1,65 (±0,29) 1,53 (±0,29) - 

toonus (Hz) 12,45 (±1,45) 11,46 (±0,92) - 

jäikus (N/m) 222,3 (±30,8) 195,17 (±25,7) 0,04 

M. erector spinae 

dekrement 1,71 (±0,52) 1,76 (±0,46) - 

toonus (Hz) 13,54 (±2,76) 12,55 (±1,30) - 

jäikus (N/m) 214,0 (±37,4) 206,9 (±33,2) - 

Parem kehapool 

M. trapezius 

 

dekrement 1,30 (±0,16) 1,37 (±0,46) - 

toonus (Hz) 15,88 (±2,20) 15,24 (±1,67) - 

jäikus (N/m) 290,8 (±40,5) 264,7 (±33,5) - 

M. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,53 (±0,26) 1,40 (±0,22) 0,02 

toonus (Hz) 12,06 (±1,73) 11,13 (±1,44) - 

jäikus (N/m) 214,2 (±37,4) 208,1 (±26,9) - 

M. extensor digitorum 

dekrement 1,53 (±0,30) 1,45 (±0,27) - 

toonus (Hz) 12,21 (±1,27) 12,28 (±1,07) - 

jäikus (N/m) 217,8 (±30,8) 212,2 (±20,1) - 

M. erector spinae 

dekrement 1,90 (±0,41) 1,77 (±0,34) - 

toonus (Hz) 13,72 (±1,77) 13,16 (±2,10) - 

jäikus (N/m) 233,4 (±38,8) 231,3 (±37,7) - 

Näitaja 
Keskmine (±SD) 

p 
tööpäeva alguses tööpäeva lõpus 

1 2 3 4 

Vasak kehapool 

Käe lihasjõud (kg) 16,9 (±9,3) 17,4 (±9,9) - 

Küünarvarre 
supinatsioon (˚) 55 (±22) 61 (±14) - 

pronatsioon (˚) 64 (±23) 65 (±19) - 

Randmeliigese 
fleksioon (˚) 53 (±19) 59 (±20) - 

ekstensioon (˚) 72 (±24) 70 (±19) - 
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Tabel H.2 järg 

 

Tabel H.3. Osalise töövõimega masinõmblejate müotonomeetriliste parameetrite vasaku ja 

parema kehapoole võrdlus enne sekkumistegevust (p-statistiliselt oluline erinevus parema 

ja vasaku kehapoole vahel)  

Näitaja 
Keskmine (±SD) 

p 
vasak kehapool parem kehapool 

Tööpäeva alguses 

M. trapezius 

dekrement 1,38 (±0,26) 1,30 (±0,16) - 

toonus (Hz) 16,94 (±2,41) 15,88 (±2,20) 0,03 

jäikus (N/m) 312,2 (±42,4) 290,8 (±40,5) 0,02 

M. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,36 (±0,12) 1,53 (±0,26) 0,02 

toonus (Hz) 10,69 (±0,90) 12,06 (±1,73) 0,04 

jäikus (N/m) 204,3 (±22,6) 214,2 (±37,4) - 

M. extensor 

digitorum 

dekrement 1,65 (±0,29) 1,53 (±0,30) - 

toonus (Hz) 12,45 (±1,45) 12,21 (±1,27) - 

jäikus (N/m) 222,3 (±30,8) 217,8 (±30,8) - 

M. erector spinae 

dekrement 1,71 (±0,52) 1,90 (±0,41) - 

toonus (Hz) 13,54 (±2,76) 13,72 (±1,77) - 

jäikus (N/m) 214,0 (±37,4) 233,4 (±38,8) 0,05 

Tööpäeva lõpus 

M. trapezius 

dekrement 1,46 (±0,28) 1,37 (±0,46) - 

toonus (Hz) 15,29 (±2,38) 15,24 (±1,67) - 

jäikus (N/m) 268,4 (±43,4) 264,7 (±33,5) - 

M. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,34 (±0,19) 1,40 (±0,22) - 

toonus (Hz) 10,79 (±1,13) 11,13 (±1,44) - 

jäikus (N/m) 195,2 (±25,7) 212,2 (±20,1) - 

M. extensor 

digitorum 

dekrement 1,53 (±0,29) 1,45 (±0,27) - 

toonus (Hz) 10,79 (±1,13) 11,13 (±1,44) 0,006 

jäikus (N/m) 193,0 (±24,7) 208,1 (±26,9) 0,01 

1 2 3 4 5 

 
radiaaldeviatsioon (˚) 15 (±4) 17 (±7) - 

ulnaardeviatsioon (˚) 26 (±10) 24 (±7) - 

Parem kehapool 

Käe lihasjõud (kg) 17,8 (±9,0) 19,2 (±9,2) - 

Küünarvarre 
supinatsioon (˚) 66 (±20) 68 (±15) - 

pronatsioon (˚) 58 (±22) 54 (±20) - 

Randmeliigese 

fleksioon (˚) 61 (±14) 72 (±24) - 

ekstensioon (˚) 62 (±19) 62 (±18) - 

radiaaldeviatsioon (˚) 18 (±5) 19 (±7) - 

ulnaardeviatsioon (˚) 26 (±12) 25 (±13) - 

Lülisamba kaelaosa liikuvus 

Lülisamba 

kaelaosa 

fleksioon (˚) 42 (±8) 46 (±8) 0,03 

ekstensioon (˚) 53 (±9) 49 (±13) - 

lateraalfleksioon vasakule (˚) 44 (±8) 41 (±8) - 

lateraalfleksioon paremale (˚) 38 (±6) 37 (±7) - 

rotatsioon vasakule (˚) 64 (±10) 62 (±12) - 

rotatsioon paremale (˚) 57 (±13) 56 (±14) - 
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Tabel H.3 järg 

1 2 3 4 5 

M. erector spinae 

dekrement 1,76 (±0,46) 1,77 (±0,34) - 

toonus (Hz) 12,55 (±1,30) 13,16 (±2,10) - 

jäikus (N/m) 206,9 (±33,2) 231,3 (±37,7) 0,02 

 

Tabel H.4. Osalise töövõimega masinõmblejate dünamo- ja goniomeetriliste parameetrite 

vasaku ja parema kehapoole võrdlus enne sekkumistegevust (p-statistiliselt oluline 

erinevus parema ja vasaku kehapoole vahel)  

Näitaja 
Keskmine (±SD) 

p 
vasak kehapool parem kehapool 

Tööpäeva alguses 

Käe lihasjõud (kg) 16,9 (±9,3) 17,8 (±9,0) - 

Küünarvarre 

 

supinatsioon (˚) 55 (±22) 66 (±20) - 

pronatsioon (˚) 64 (±23) 58 (±22) - 

Randmeliigese 

 

 

fleksioon (˚) 53 (±19) 60 (±12) - 

ekstensioon (˚) 72 (±24) 62 (±19) 0,003 

radiaaldeviatsioon (˚) 15 (±4) 18 (±5) 0,03 

ulnaardeviatsioon (˚) 26 (±10) 26 (±12) - 

Lülisamba kaelaosa lateraalfleksioon (˚) 44 (±8) 38 (±6) 0,004 

rotatsioon (˚) 64 (±10) 57 (±13) - 

Tööpäeva lõpus 

Käe lihasjõud (kg) 17,4 (±9,9) 19,2 (±9,2) 0,01 

Küünarvarre 

 

supinatsioon (˚) 61(±14) 68 (±15) 0,02 

pronatsioon (˚) 65 (±19) 54 (±20) 0,01 

Randmeliigese 

 

 

fleksioon (˚) 59 (±20) 61 (±14) - 

ekstensioon (˚) 70 (±19) 62 (±18) 0,02 

radiaaldeviatsioon (˚) 17 (±7) 19 (±7) - 

ulnaardeviatsioon (˚) 24 (±7) 25 (±13) - 

Lülisamba kaelaosa lateraalfleksioon (˚) 41 (±8) 37 (±7) - 

rotatsioon (˚) 62 (±12) 56 (±14) - 
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Lisa I. Mõõtmistulemused pärast sekkumist 

 

Tabel I.1. Osalise töövõimega masinõmblejate müotonomeetriliste parameetrite võrdlus 

tööpäeva alguses ja lõpus sõltuvalt kehapoolest pärast sekkumistegevust (p-statistiliselt 

oluline erinevus tööpäeva alguses ja lõpus) 

 

Tabel I.2. Osalise töövõimega masinõmblejate dünamo- ja goniomeetriliste parameetrite 

võrdlus tööpäeva alguses ja lõpus sõltuvalt kehapoolest pärast sekkumistegevust (p-

statistiliselt oluline erinevus tööpäeva alguses ja lõpus) 

 

Näitaja 
Keskmine (±SD) 

p 
tööpäeva alguses tööpäeva lõpus 

Vasak kehapool 

M. trapezius  

 

dekrement 1,45 (±0,24) 1,39 (±0,20) - 

toonus (Hz) 16,07 (±2,49) 16,05 (±2,58) - 

jäikus (N/m) 305,3 (±49,7) 306,8 (±59,2) - 

M. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,33 (±0,21) 1,19 (±0,31) - 

toonus (Hz) 11,42 (±1,77) 11,64 (±1,75) - 

jäikus (N/m) 212,4 (±32,1) 202,2 (±36,9) - 

M. extensor digitorum 

dekrement 1,60 (±0,23) 1,47 (±0,23) - 

toonus (Hz) 12,25 (±0,87) 12,21 (±1,32) - 

jäikus (N/m) 220,3 (±21,1) 226,9 (±27,7) - 

M. erector spinae 

dekrement 1,50 (±0,63) 1,92 (±0,47) - 

toonus (Hz) 14,51 (±1,77) 13,29 (±1,23) 0,01 

jäikus (N/m) 233,4 (±43,9) 231,6 (±41,3) - 

Parem kehapool 

M. trapezius  

 

dekrement 1,33 (±0,16) 1,28 (±0,21) - 

toonus (Hz) 16,16 (±2,34) 15,41 (±1,79) - 

jäikus (N/m) 296,5 (±64,6) 290,2 (±47,7) - 

M. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,51 (±0,19) 1,44 (±0,34) - 

toonus (Hz) 11,06 (±1,61) 11,34 (±2,12) - 

jäikus (N/m) 206,6 (±24,8) 208,4 (±28,1) - 

M. extensor digitorum 

dekrement 1,32 (±0,28) 1,32 (±0,36) - 

toonus (Hz) 12,33 (±0,91) 12,88 (±1,20) - 

jäikus (N/m) 215,1 (±13,9) 218,8 (±26,8) - 

M. erector spinae 

dekrement 1,52 (±0,56) 1,90 (±0,26) - 

toonus (Hz) 14,08 (±1,68) 13,55 (±1,64) - 

jäikus (N/m) 252,5 (±38,6) 241,2 (±42,4) - 

Näitaja 
Keskmine (±SD) 

p 
tööpäeva alguses tööpäeva lõpus 

1 2 3 4 

Vasak kehapool 

Käe lihasjõud (kg) 27,7 (±2,2) 26,0 (±0,9) 0,001 

Küünarvarre 
supinatsioon (˚) 70 (±21) 71 (±15) - 

pronatsioon (˚) 75 (±17) 80 (±26) - 
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Tabel I.2 järg 

 

Tabel I.3. Osalise töövõimega masinõmblejate müotonomeetriliste parameetrite vasaku ja 

parema kehapoole võrdlus pärast sekkumistegevust (p-statistiliselt oluline erinevus parema 

ja vasaku kehapoole vahel)  

Näitaja 
Keskmine (±SD) 

p 
vasak kehapool parem kehapool 

Tööpäeva alguses 

M. trapezius 

dekrement 1,45 (±0,24) 1,33 (±0,16) - 

toonus (Hz) 16,07 (±2,49) 16,16 (±2,34) - 

jäikus (N/m) 305,3 (±49,7) 296,5 (±64,6) - 

M. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,33 (±0,21) 1,51 (±0,19) 0,006 

toonus (Hz) 11,42 (±1,77) 11,06 (±1,61) - 

jäikus (N/m) 212,4 (±32,1) 206,6 (±24,8) - 

M. extensor 

digitorum 

dekrement 1,60 (±0,23) 1,32 (±0,36) 0,02 

toonus (Hz) 12,25 (±0,87) 12,33 (±0,91) - 

jäikus (N/m) 220,3 (±21,1) 215,1 (±13,9) - 

M. erector spinae 

dekrement 1,50 (±0,63) 1,52 (±0,56) - 

toonus (Hz) 14,51 (±1,77) 14,08 (±1,68) - 

jäikus (N/m) 233,4 (±43,9) 252,5 (±38,6) - 

Tööpäeva lõpus 

M. trapezius 

dekrement 1,39 (±0,20) 1,28 (±0,21) - 

toonus (Hz) 16,05 (±2,58) 15,41 (±1,79) - 

jäikus (N/m) 306,8 (±59,2) 290,2 (±47,7) - 

M. flexor digitorum 

superficialis 

dekrement 1,19 (±0,31) 1,44 (±0,34) 0,04 

toonus (Hz) 11,64 (±1,75) 11,34 (±2,12) - 

jäikus (N/m) 202,2 (±36,88) 208,4 (±28,1) - 

 

1 2 3 4 5 

Randmeliigese 

fleksioon (˚) 64 (±18) 59 (±19) - 

ekstensioon (˚) 72 (±21) 70 (±25) - 

radiaaldeviatsioon (˚) 19 (±6) 15 (±5) 0,03 

ulnaardeviatsioon (˚) 23 (±7) 22 (±6) - 

Parem kehapool 

Käe lihasjõud (kg) 28,4 (±0,4) 27,6 (±1,4) 0,02 

Küünarvarre 
supinatsioon (˚) 58 (±17) 73 (±24) 0,03 

pronatsioon (˚) 82 (±15) 71 (±28) - 

Randmeliigese 

fleksioon (˚) 58 (±14) 60 (±19) - 

ekstensioon (˚) 65 (±19) 61 (±18) - 

radiaaldeviatsioon (˚) 17 (±5) 17 (±7) - 

ulnaardeviatsioon (˚) 30 (±10) 26 (±9) - 

Lülisamba kaelaosa liikuvus 

Lülisamba 

kaelaosa 

fleksioon (˚) 36 (±10) 37 (±7) - 

ekstensioon (˚) 50 (±15) 52 (±12) - 

lateraalfleksioon vasakule (˚) 36 (±7) 36 (±9) - 

lateraalfleksioon paremale (˚) 35 (±5) 33 (±8) - 

rotatsioon vasakule (˚) 59 (±9) 57 (±13) - 

rotatsioon paremale (˚) 63 (±9) 59 (±12) 0,01 
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Tabel I.3 järg 

1 2 3 4 5 

M. extensor 

digitorum 

dekrement 1,47 (±0,23) 1,32 (±0,36) - 

toonus (Hz) 12,21 (±1,32) 12,88 (±1,20) - 

jäikus (N/m) 226,9 (±27,7) 218,8 (±26,8) - 

M. erector spinae 

dekrement 1,92 (±0,47) 1,90 (±0,26) - 

toonus (Hz) 13,29 (±1,23) 13,55 (±1,64) - 

jäikus (N/m) 231,6 (±41,3) 241,2 (±42,4) - 

 

Tabel I.4. Osalise töövõimega masinõmblejate dünamo- ja goniomeetriliste parameetrite 

vasaku ja parema kehapoole võrdlus pärast sekkumistegevust (p-statistiliselt oluline 

erinevus parema ja vasaku kehapoole vahel) 

Näitaja 
Keskmine (±SD) 

p 
vasak kehapool parem kehapool 

Tööpäeva alguses 

Käe lihasjõud (kg) 27,7 (±2,2) 28,4 (±0,4) - 

Küünarvarre 

 

supinatsioon (˚) 70 (±21) 58 (±17) 0,03 

pronatsioon (˚) 75 (±17) 82 (±15) 0,02 

Randmeliigese 

 

 

fleksioon (˚) 64 (±18) 58 (±14) - 

ekstensioon (˚) 72 (±21) 65 (±19) 0,000 

radiaaldeviatsioon (˚) 19 (±6) 17 (±5) - 

ulnaardeviatsioon (˚) 23 (±8) 30 (±10) - 

Lülisamba kaelaosa lateraalfleksioon (˚) 36 (±7) 35 (±5) - 

rotatsioon (˚) 59 (±9) 63 (±9) - 

Tööpäeva lõpus 

Käe lihasjõud (kg) 26,0 (±0,9) 27,6 (±1,4) 0,04 

Küünarvarre 

 

supinatsioon (˚) 71 (±15) 73 (±24) - 

pronatsioon (˚) 80 (±26) 71 (±28) 0,009 

Randmeliigese 

 

 

fleksioon (˚) 59 (±19) 60 (±19) - 

ekstensioon (˚) 71 (±25) 61 (±18)  0,02 

radiaaldeviatsioon (˚) 15 (±5) 17 (±7) - 

ulnaardeviatsioon (˚) 22 (±6) 26 (±9) 0,004 

Lülisamba kaelaosa lateraalfleksioon (˚) 36 (±9) 33 (±8) - 

rotatsioon (˚) 57 (±13) 59 (±12) - 
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Lisa J. Mõõtmistulemuste võrdlus enne ja pärast sekkumist 

Tabel J.1. Osalise töövõimega masinõmblejate müotonomeetriliste parameetrite võrdlus enne ja pärast sekkumist sõltuvalt kehapoolest tööpäeva 

alguses ja lõpus (p-statistiliselt oluline erinevus enne ja pärast sekkumist mõõdetud tulemuste vahel) 

Näitaja 

Keskmine (±SD) 

p 

Keskmine (±SD) 

p tööpäeva alguses tööpäeva lõpus 

enne sekkumist pärast sekkumist enne sekkumist pärast sekkumist 

Vasak kehapool 

M. trapezius 

Dekrement 1,41 (±0,25) 1,45 (±0,24) - 1,48 (±0,28) 1,39 (±0,20) - 

toonus (Hz) 17,24 (±2,29) 16,07 (±2,49) 0,05 15,49 (±2,39) 16,05 (±2,58) - 

jäikus (N/m) 318,4 (±38,3) 305,3 (±49,7) - 272,4 (±43,2) 306,8 (±59,2) 0,02 

M. 
flexor digitoru

m superficialis 

Dekrement 1,35 (±0,12) 1,33 (±0,21) - 1,33 (±0,20) 1,19 (±0,31) - 

toonus (Hz) 10,77 (±0,90) 11,42 (±1,77) - 10,97 (±0,99) 11,64 (±1,75) - 

jäikus (N/m) 207,1 (±21,5) 212,4 (±32,1) - 197,5 (±20,2) 202,2 (±36,9) - 

M. extensor 

digitorum 

Dekrement 1,65 (±0,30) 1,60 (±0,23) - 1,53 (±0,30) 1,47 (±0,23) - 

toonus (Hz) 12,60 (±1,42) 12,25 (±0,87) - 11,50 (±0,95) 12,21 (±1,32) - 

jäikus (N/m) 226,6 (±28,3) 220,3 (±21,1) - 196,4 (±26,6) 226,9 (±27,7) 0,01 

M. erector 
spinae 

Dekrement 1,71 (±0,55) 1,50 (±0,63) - 1,78 (±0,48) 1,92 (±0,47) - 

toonus (Hz) 13,69 (±2,84) 14,51 (±1,77) - 12,55 (±1,36) 13,29 (±1,23) 0,03 

jäikus (N/m) 216,6 (±38,1) 233,4 (±43,9) - 206,2 (±34,7) 231,6 (±21,3) 0,003 

Parem kehapool 

M. trapezius 

Dekrement 1,31 (±0,16) 1,33 (±0,16) - 1,36 (±0,48) 1,28 (±0,21) - 

toonus (Hz)    15,26 (±1,75) 15,41 (±1,79) - 

jäikus (N/m) 295,8 (±38,4) 296,5 (±64,6) - 236,3 (±34,7) 290,2 (±47,7) 0,03 

M. 
flexor digitoru

m superficialis 

Dekrement 1,52 (±0,27) 1,51 (±0,19) - 1,38 (±0,23) 1,44 (±0,34) - 

toonus (Hz) 12,13 (±1,80) 11,06 (±1,61) - 11,29 (±1,39) 11,34 (±2,12) - 

jäikus (N/m) 213,8 (±39,2) 206,6 (±24,8) - 211,1 (±26,0) 208,4 (±28,1) - 

M. extensor 

digitorum 

Dekrement 1,54 (±0,31) 1,32 (±0,28) - 1,45 (±0,29) 1,32 (±0,36) - 

toonus (Hz) 12,46 (±0,96) 12,33 (±0,91) - 12,40 (±1,03) 12,88 (±1,20) - 

jäikus (N/m) 223,6 (±24,8) 215,1 (±13,9) - 214,5 (±19,4) 218,8 (±26,8) - 

M. erector 
spinae 

Dekrement 1,94 (±0,41) 1,51 (±0,56) - 1,81 (±0,34) 1,90 (±0,26) - 

toonus (Hz) 13,86 (±1,78) 14,08 (±1,68) - 13,12 (±2,20) 13,55 (±1,64) - 

jäikus (N/m) 236,7 (±38,8) 252,5 (±38,6) - 230,5 (±39,5 241,2 (±42,4) - 
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Tabel J.2. Osalise töövõimega masinõmblejate dünamo- ja goniomeetriliste parameetrite võrdlus enne ja pärast sekkumist sõltuvalt kehapoolest 

tööpäeva alguses ja lõpus (p-statistiliselt oluline erinevus enne ja pärast sekkumist mõõdetud tulemuste vahel) 

Näitaja 

Keskmine (±SD) 

p 

Keskmine (±SD) 

p 
tööpäeva alguses tööpäeva lõpus 

enne 

sekkumist 

pärast 

sekkumist 

enne 

sekkumist 

pärast 

sekkumist 

Vasak kehapool 

Käe lihasjõud (kg) 16,8 (±9,7) 27,7 (±2,2) 0,002 17,8 (±9,0) 27,7 (±2,2) 0,02 

Küünarvarre 
supinatsioon (˚) 55 (±22) 70 (±21) 0,005 61 (±14) 71 (±15) 0,03 

pronatsioon (˚) 64 (±23) 75 (±17) 0,03 65 (±19) 80 (±26) 0,009 

Randmeliigese 

fleksioon (˚) 53 (±19) 64 (±18) - 59 (±20) 59 (±19) - 

ekstensioon (˚) 72 (±24) 72 (±21) - 70 (±19) 70 (±25) - 

radiaaldeviatsioon (˚) 15 (±4) 19 (±6) 0,03 17 (±7) 15 (±5) - 

ulnaardeviatsioon (˚) 26 (±10) 23 (±7) 0,03 24 (±7) 22 (±6) - 

Parem kehapool 

Käe lihasjõud (kg) 17,6 (±9,3) 28,4 (±0,4) 0,004 19,4 (±9,6) 27,6 (±1,0) 0,02 

Küünarvarre 
supinatsioon (˚) 64 (±21) 58 (±17) 0,002 68 (±15) 73 (±24) - 

pronatsioon (˚) 58 (±22) 82 (±15) - 54 (±20) 71 (±28) 0,05 

Randmeliigese 

fleksioon (˚) 61 (±14) 58 (±14) - 61 (±14) 59 (±19) - 

ekstensioon (˚) 62 (±19) 65 (±19) - 61 (±19) 61 (±18) - 

radiaaldeviatsioon (˚) 18 (±5) 17 (±5) - 19 (±7) 17 (±7) - 

ulnaardeviatsioon (˚) 26 (±12) 30 (±10) - 23 (±13) 25 (±9) - 

Lülisamba kaelaosa liikuvus 

Lülisamba 

kaelaosa 

fleksioon (˚) 42 (±8) 36 (±10) - 46 (±8) 37 (±7) 0,008 

ekstensioon (˚) 53 (±9) 50 (±15) - 49 (±13) 52 (±12) - 

lateraalfleksioon vasakule (˚) 44 (±8) 36 (±7) 0,002 41 (±8) 36 (±9) - 

lateraalfleksioon paremale (˚) 38 (±6) 35 (±5) - 37 (±7) 33 (±8) 0,03 

rotatsioon vasakule (˚) 64 (±10) 59 (±9) - 62 (±12) 57 (±13) - 

rotatsioon paremale (˚) 57 (±13) 63 (±9) - 56 (±14) 59 (±12) - 
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