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Masinõmbleja töö hõlmab pidevat sundasendi säilitamist ja ühetüübilisi randme, sõrmede 

ja küünarliigese korduvliigutusi, mistõttu esineb tööeripärast tingituna rohkelt vaevusi 

valdavalt kaela-, õlgade ja ülajäsemete piirkonnas. Seetõttu on oluline välja selgitada 

tervist edendavad tegevused, mille abil oleks võimalik vähendada vaevuste levimust, 

kestust ning haiguspuudumisi. 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada masinõmblejate seas individuaalsed ja tööga 

seotud tegurid ning enam levinud luu-lihasvaevused ning mõõta luu-lihaskonna 

funktsionaalse seisundi parameetreid enne ja pärast sekkumistegevust. Individuaalsete ja 

tööga seotud tegurite ning enam levinud luu-lihasvaevuste välja selgitamiseks viidi läbi 

ankeetküsitlus, mis sisaldas ka valu tugevuse hindamist visuaalanaloogskaalal. Luu-

lihaskonna funktsionaalse seisundi parameetrite mõõtmiseks kasutati müotonomeetriat, 

goniomeetriat ja dünamomeetriat.  

Ankeetküsimustiku vastamismäär oli 43,8 % (57 õmblejat). Kindlate kriteeriumite põhjal 

valiti välja 18 uuritavat, kellest moodustati kaks katsegruppi ja nende seas rakendati 
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järgmisi sekkumisi: võimlemine ja massaažiteraapia.  

Valu soodustasid individuaalsetest teguritest suitsetamine ja KMI ning tööga seotud 

teguritest korduv küünarliigese painutus/sirutus ning otsustusvabadus. Enam levinud 

valupiirkondadeks olid alaselg, kael, randmed ja õlad ning valu esines valdavalt paremas 

kehapooles, välja arvatud õlgades, kus esines valu mõningal määral enam vasakus pooles. 

Viimase 12 kuu jooksul oli sagedaseim valupiirkondade arv kolm, kuid viimasel kuul üks. 

Visuaalanaloogskaala tulemuste põhjal oli valu tugevaim kaelas ja alaseljas. Valu tõttu 

puuduti töölt harva, kuid sagedamini kaelavalu tõttu kestusega 1–5 päeva. 

 

Massaažiteraapia mõjul vähenes valu esinemissagedus ning tugevus kaelas ja alaseljas, 

kuid valupiirkondade arv jäi pigem muutumatuks. Samuti paranesid tööpäeva alguses m. 

flexor digitorum superficialis ja m. extensor digitorum funktsionaalne seisundi 

parameetrid (toonus, jäikus). Massaaž põhjustas pigem kaela liikuvusulatuse vähenemist, 

kuid käe liikuvuse paranemist. Võimlemise mõjul tõusis kõikides kehapiirkondades valu 

esinemissagedus ning valdavalt paremas kehapooles, kuid visuaalanaloogskaalal ei 

esinenud olulisi muutusi valu tugevuses. Võimlemise mõjul paranesid tööpäeva lõpus 

parema kehapoole m. erector spinae toonuse ja jäikuse ning m. extensor digitorum 

elastsuse näitajad, kuid kaela liikuvus halvenes. Võimlemisgrupil ei esinenud olulisi 

erinevusi randme- ja küünarliigese liikuvuses enne ja pärast sekkumist. M. trapezius 

lihaste parameetrid näitasid sekkumiste järgselt mõlemas grupis negatiivset tendentsi. 

Massaaž ega võimlemine ei mõjutanud oluliselt käte jõudu, kuid märgata oli paranemise 

tendentsi. 

 

Massaaž ja võimlemine on efektiivsed sekkumistegevused luu-lihaskonna funktsionaalse 

seisundi parandamisel, kuid oluline on kohandada võimlemisharjutused vastavalt sellele, 

millised on enam koormatud kehapiirkonnad tööl. Massaažist maksimaalse kasu 

saamiseks tuleks seda edaspidi rakendada töövälisel ajal, et pärast oleks lihastel võimalik 

piisavalt lõõgastuda.  

 

Märksõnad: õmbleja, ohutegurid, luu-lihasvaevused, luu-lihaskonna funktsionaalne 

seisund, massaaž, võimlemine 
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Due to sewing machine operators’ job specifics as constant static postures and repetitive 

movements of wrist and elbow, musculoskeletal disorders (MSD) of neck, shoulders and 

upper limb are very common. It’s important to identify effective preventative actions in 

order to minimize the prevalence and duration of pain.  

The aim of study was to identify individual and work related risk factors and prevalence 

of MSDs and to measure parameters of functional status of musculoskeletal system before 

and after intervention among sewing machine operators. A questionnaire contained the 

questions  to determine individual and work related risk factors and the prevalence of 

MSDs, also visual analogue scale (VAS) was used. In order to measure parameters of 

functional status of musculoskeletal system, methods of myotonometry, goniometry and 

dynamometry were used. 

The response rate of the questionnaire was 43,8%  (57 from 130 workers). Of those 57 

respondents, 18 qualified to be in the study group who were divided into two research 

group for separate interventions – exercise and massage therapy.  
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The main individual factors were smoking and body mass index. Work related factors 

were found to be poor autonomy, high work pace and repetitive movements of elbow and 

forearm. The majority had pain at least one body site. The most painful body regions were 

lower back, neck, wrists and shoulders. Pain was more common in the right side of the 

body, except for shoulders, more painful in left. According to the results of VAS, pain 

was strongest in the neck and lower back.  There were rather few missing days from work 

due to musculoskeletal pain, but neck pain was the most frequent cause for sick leave 1–5 

days. 

Massage therapy diminished the prevalence and strength of pain in the neck and lower 

back but didn’t have any impact to the number of pain regions. Parameters of the 

functional status of m. flexor digitorum superficialis and m. extensor digitorum showed a 

positive change during evening measurement in tone and stiffness. Massage therapy had a 

rather negative effect on neck mobility, but mobility of wrist and elbow showed positive 

change. There was an increase of pain prevalence mainly on the right side of the body due 

to exercise therapy but no significant effect was on the strength of pain according to VAS. 

After exercise therapy, positive changes in tone and stiffness of m. erector spinae and 

elasticity of m. extensor digitorum were seen but neck motion decreased. After the 

interventions there was a  negative trend on the muscle parameters of m. trapezius. 

Strength of arms showed a positive trend after both interventions. 

Results of this study showed that both massage and exercise therapy can have positive 

effects on the improvment of functional status of musculoskeletal system. In order to 

continue using these interventions, it is important to individually adjust the exercises 

according to body regions that are the most affected by musculoskeletal disorders. For 

maximizing the positive effect of massage therapy, massage should be received after 

work in the interest of getting a proper rest afterwards. 

Keywords: sewing machine operator, musculoskeletal disorders, risk factors, functional 

status of musculoskeletal system, massage therapy, physical training 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

n –  uuritavate arv 

p –  statistiline olulisus 

ns –  statistiline mitteolulisus (Not Significant)  

VAS –  visuaalanaloogskaala (Visual Analogue Scale) 

KMI –  kehamassiindeks, kg m
-2

 

PPR –  levimuste suhe (Prevalence Proportion Ratio) 

OR –  šansside suhe (Odds Ratio) 

WHO –  Maailma Tervishoiu Organisatsioon (World Health Organization) 

SD –  standardhälve (Standard Deviation) 

CROM –  kaela liikuvuse hindamise vahend (Cervical Range of Motion) 

RULA –  meetod tööasendite kiireks hindamiseks (Rapid Upper Limb 

Assessment) 

RSI –  ülekoormusvigastused (Repetitive Strain Injury) 

WRMSD –  

 

tööga seotud luu-lihaskonnavaevused (Work Related Musculoskeletal 

disorders) 

UEMSD –  

 

ülajäsemete luu-lihaskonnavaevused (Upper Extremity Musculoskeletal  

disorders) 
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SISSEJUHATUS 

 

Euroopa Liidu liikmesriikides on korduvliigutusi nõudvad tööd kõige levinumaks 

ohuteguriks ülekoormusvigastuste väljakujunemisel.  Enam kui neljandik (26,3%) mehi 

ning viiendik (22,3%) naisi kannatab seljavalu käes. Kuigi statistika näitab, et meestel 

esineb enam luu-lihasvaevuseid, on teatud valdkondi, kus töötajateks on enamasti naised 

ning sinna kuuluvad ka rõiva- ja tekstiilitööstustöötajad [1]. 

2013. aasta andmete seisuga töötab Eestis 5464 masinõmblejat [2]. Masinõmblejate töö 

hõlmab pidevat sundasendit ning ühetüübilisi korduvliigutusi. Tööülesannete täitmisel 

tuntakse pidevat ajasurvet, mistõttu ei tehta piisavalt puhkepause ja hoitakse keha veelgi 

kauem ühes asendis. See aga kutsub esile närvi ning pehmekudede kahjustusi terves 

ülakehas. Ülekoormusest tingitud ajutine valu või vigastus võib mitteravimise korral 

muutuda kiiresti krooniliseks [3, lk 4]. Õmblejate seas on levinumad kaebused kaela- ja 

õlgade piirkonnas. Aastal 2007. läbi viidud uuringu kohaselt esines 520 õmbleja hulgas 

24% kaela- ja õlavalu ning 16% ülajäsemete valu [4]. 

Ülekoormusvigastused on ka üks sagedasemaid põhjusi töölt puudumiseks [5]. 

Suurbritannias oli aastal 2014/15 ainuüksi tööst põhjustatud luu-lihasvaevuste tõttu 

haiguspäevi enam kui 9,5 miljonit, mis moodustab 40% kõikidest tööga seotud 

haiguspuudumistest [6].  Kuna suurenenud haiguspäevade arv toob ettevõttele kaasa 

töövõimetuskulude kasvu ja ka languse tootlikkuses, on haiguspäevade vähendamiseks 

ning töötaja terviseseisundi parandamiseks oluline välja selgitada tervist edendavad 

tegevused, mille efektiivsust luu-lihaskonnavaevuste vähendamisel on tõestatud ning neid 

rakendada [7–8]. 

Uudsus. Töö on uudne, kuna varasemalt ei ole Eesti õmblejate seas läbi viidud uuringut, 

mis hindaks sekkumistegevuse mõju luu-lihaskonna funktsionaalsele seisundile ning kus 

on kompleksselt kasutatud mitmeid uurimismeetodeid nagu ankeetküsitlus, 

müotonomeetria, goniomeetria, dünamomeetria ja valu tugevuse hindamise erinevates 

kehapooltes. 
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Aktuaalsus. Õmblejate töö on monotoonne, hõlmab sundasendeid ja korduvliigutusi, 

sageli ebaergonoomilisi töötamiskohti ning tööülesannete tähtajaliseks täitmiseks pidevat 

kiirustamist, mistõttu on õmblejad kõrgelt ohustatud luu-lihasvaevustele [6,9]. Luu-

lihasvaevuste ennetamisel on varasemates uuringutes tõestatud erinevate 

sekkumistegevuste tõhusust. Kuid paljud sekkumistegevused pole ka andnud oodatud 

tulemust [10]. Käesolevas magistritöös uuriti, kas massaaži või regulaarse võimlemise abil 

on võimalik õmblejate hulgas parandada tugiliikumisaparaadi funktsionaalset seisundit ja 

vähendada luu-lihasvalusid. Sekkumistegevuse positiivse mõju korral on võimalik vastavat 

sekkumistegevust soovitada kõikidele õmblejatele, vähendades haiguspäevi ning ühtlasi 

ettevõtte kulutusi.  

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada masinõmblejate seas individuaalsed ja tööga 

seotud tegurid ning enam levinud luu-lihasvaevused, mõõta luu-lihaskonna funktsionaalse 

seisundi parameetreid enne ja pärast sekkumistegevust. 

Lähtuvalt uurimistöö eesmärgist on püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Välja selgitada ankeetküsitluse abil masinõmblejate individuaalsed ja tööga seotud 

tegurid, luu-lihaskonna vaevused ja üldised tervisekaebused. 

2. Hinnata müotonomeetria, goniomeetria ja dünamomeetria abil masinõmblejate luu-

lihaskonna parameetreid, liigesliikuvuse ulatust ja kätejõudu kummaski 

kehapooles, tööpäeva alguses ja lõpus ning enne ja pärast sekkumistegevusi.  

3. Analüüsida võimlemise ja massaažiteraapia mõju masinõmblejate luu-lihaskonna 

funktsionaalsele seisundile ja ülekoormusvigastuste esinemissagedusele. 

4. Anda soovitusi luu-lihasvaevuste ennetamiseks masinõmblejate hulgas. 

Uuringu läbiviimiseks on saadud luba TÜ inimuuringute eetika komiteelt (protokoll 253/T-

9, 16.11.2015) 

Uurimistöö tulemused on esitatud konverentsil: 

1. Männaste, M. (2016). Masinõmblejate töö eripära ja luu-lihasvalude esinemissagedus. 

Magistrantide X teaduskonverents ja I Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents 

―Inimene ja tehnoloogiad‖ 21.04.2016 a. Tartu, EMÜ Tehnikainstituut. 

2. Merisalu, E., Männaste, M., Hiir, K., Traumann, A. (2016). Predictors and prevalence 

of musculoskeletal disorders among sewing machine operators. 7
th

 International 

Conference ―Biosystems Engineering 2016‖ 12.05.2016 a. Tartu, EMÜ 

Tehnikainstituut. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Masinõmbleja töö iseloom ning töökeskkond 

 

Õmbleja igapäevane töö on monotoonne, hõlmab sundasendeid ning pidevaid 

korduvliigutusi. Õmblejad sooritavad keskmiselt  8–42 sekundi vältel ühetüübilisi liigutusi, 

mida korratakse päeva jooksul ligikaudu 500–1200 korda, olenevalt tööülesande tüübist 

[9]. Tööd tehakse sageli kitsastes tingimustes ning istuvas asendis, kus lülisamba rinnaosa 

on tavapäraselt kumeras asendis, pea ja ülakeha ettepoole kallutatud ning põlved ja 

küünarvarred ebamugava nurga all  [11–13]. Töötamise ajal enim sooritatavad liigutused 

kehapiirkondade järgi on esitatud tabelis 1.1. 

  

Tabel 1.1. Õmbleja põhilised liigutused tööülesannete sooritamisel [14]. 

Kehapiirkond Sooritatavad liigutused  

Pea Lateraalfleksioon 

Lülisamba kaelaosa Painutamine/Sirutamine 

Lülisamba rinnaosa Lateraalne fleksioon (Th1) 

Lülisamba nimmeosa Lateraalne fleksioon (L5) 

Puusaliiges Fleksioon/ekstensioon 

Põlveliiges Fleksioon/ekstensioon 

Õlavööde Elevatsioon/depressioon, eesmine/tagumine 

Õlaliiges 

Fleksioon/ekstensioon 

Abduktsioon/adduktsioon 

Rotatsioon sisse-/väljapoole 

Küünarliiges Fleksioon/ekstensioon 

Küünarvars Pronatsioon/supinatsioon 

Ranne 
Fleksioon/ekstensioon 

Radiaaldeviatsioon/ulnaardeviatsioon 

 

Õmblustöötajate hulgas on rohkelt kaotatud töötunde tervise-, peamiselt luu-

lihaskonnavaevuste tõttu. Kuna varasematel aegadel ei pööratud piisavalt tähelepanu 

töökeskkonna ergonoomilisusele, on siiani säilinud vananenud ning mitteergonoomilised 

õmblejate töötamiskohad [15].  

Sloveenias läbi viidud uuringust selgus, et valdav osa õmblejate töötamiskohtadest ei ole 

ergonoomiliselt kujundatud. Enamasti on õmblejate töölaua kõrgus liiga madal, töölaua 



12 

 

pind mittepiisava suurusega ning puudub küünarvarre toetusvõimalus. Õmblejate töötoolid 

on ebasobiva kõrguse ning seljatoega. Enamasti on pedaali kaldenurk liiga suur, mis tingib 

sääre ning jalatalla vahelise ebaloomulikult väikese nurga. Oluline on, et töötamiskoht 

vastaks töötaja antropomeetrilistele näitajatele, kuna vastasel juhul on tulemuseks 

ebakorrektne ning mitteloomulik kehaasend – ülakeha on kallutatud ette rohkem kui 15º, 

pea on ette kallutatud neutraalasendist rohkem kui 30º. Pikaajaliselt sundasendis 

monotoonsete korduvliigutuste sooritamise tagajärjel on enim mõjutatud kaela- ning 

õlgade piirkond [13,16]. 

Kaela- ja õlavalu esinemissagedust võivad mõjutada ka töötooli omadused. Ameerika 

Ühendriikides, Los Angeleses, uuriti, kuidas mõjutab tooli disain valu hinnanut. Uuringus 

kasutatud tooli istmeplaadi tagumine osa oli horisontaalne, kuid eesmine osa maapinna 

suunas kaldu. Tooli kaldenurka oli võimalik reguleerida 11º ulatuses ning tooli seljatugi 

võimaldas täielikult toetada nimmepiirkonda. Selgus, et eelpool kirjeldatud omadustega 

tool võimaldas säilitada keha püstisemat asendit, mille tõttu vähenesid ka valud [16].  

Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuseid on võimalik vältida nii jalatugede lisamise, 

töökorralduse ja töötamiskoha disaini muutmisega, regulaarsete puhkepauside kui ka 

adekvaatse valgustuse tagamisega.  Ebaergonoomilistest asenditest ja töövõtetest 

tulenevate lihaspingete leevendamiseks on oluline teha regulaarseid puhkepause [17]. Ka 

ebapiisav valgustus põhjustab püsivat kaela fleksiooni ning õlgade tõstmist ning sellega 

seonduvalt suurenenud kaela- ning õlgade piirkonna luu-lihasvaevuste riski [18]. Aastal 

2012 avaldatud uuringu kohaselt kurtsid vähesed õmblejad müra ja temperatuuri üle ning 

kõigest 10% vaatlusalustest ei olnud rahul valgustusega. Viimistlustsehhis oli aga 

valgustusega mitterahul olevaid töötajaid juba 23% [19]. 

 

 

1.2. Luu-lihasvaevuste teket soodustavad tegurid 

 

Ülekoormusvigastuste teket võivad põhjustada erinevad individuaalsed ja tööga seotud 

tegurid. Individuaalseteks teguriteks võivad olla sugu, pikkus, kehamass, käelisus, 

suitsetamine, füüsiline aktiivsus, perekondlik staatus. Tööst tulenevateks teguriteks võivad 

olla psühholoogilised või füsioloogilised tegurid, sh füüsiline töökeskkond, halb 

töökorraldus või ka kõrged psühhosotsiaalsed riskid . 



13 

 

Eestis varasemalt läbiviidud uuringus on välja toodud, et luu-lihasvalud võivad olla seotud 

nii vanuse kui ka sooga – vanematel naissoost isikutel esineb suurema tõenäosusega 

sagedamini kaelavalu [20]. Asjaolu, et naistel on suurem tõenäosus käe-, randme- ja 

küünarliigese valu tekkimiseks, tõestab ka Lõuna-Koreas läbiviidud uuring [21]. Lisaks 

soo-vanuselistele  teguritele on kinnitatud luu-lihasvalude väljakujunemist soodustavaks 

asjaoluks madal haridustase ning üksikisiku staatus [22]. 

Maailma Tervishoiuagentuuri andmetel on viimastel aastakümnetel on ülekaaluliste ja 

rasvunute arv ülemaailmselt kahekordistunud. Ülekaalulisust on defineeritud kui liigset 

rasva kuhjumist organismi. Rasvumist või ülekaalulisust põhjustab tasakaalutus kalorite 

tarbimises ja kulutamises, eelkõige rasva- ja energiarohkete toiduainete tarbimine ning 

mittepiisav füüsiline aktiivsus.  Pikaajaline ülekaalulisus on peamine tegur mittenakkuslike 

haiguste välja kujunemisel nagu: südame-veresoonkonna haigused, diabeet, luu-lihaskonna 

vaevused ning vähktõbi. Kehamassiindeksi (kehamassi ja -pikkuse suhe, KMI) 

suurenemisega, suureneb ka oht eelnimetatud haiguste väljakujunemiseks [23]. On teada, 

et mittesportlikel õmblustöötajatel on suurem risk küünarliigese valu tekkeks [24]. 

Maailma Tervishoiu Organisatsiooni soovituste kohaselt peaksid 18–64 aastased sooritama 

keskmise intensiivsusega aeroobseid füüsilisi harjutusi vähemalt 2,5 h nädalas [25]. 

Portugalis läbiviidud uuringu tulemused tõestavad, et ülekaalulistel vaatlusalustel esines 

võrreldes normaalkaalulistega ligi kaks korda enam luu-lihasvalusid õlgade ning käe- ja 

randme piirkonnas viimase 12 kuu jooksul [26]. Sarnaste tulemusteni on jõudnud ka 

Hollandis läbiviidud uuring, mis tõestas, et kõrgem kehamassiindeks on seotud luu-

lihasvaevuste esinemissagedusega viimase 12 kuu jooksul. Rasvumine oli uuringu kohaselt 

pöördvõrdelises seoses taastumisega luu-lihasvaevustest [27].  

Brasiilias avaldati 2012. aastal uuring, mille üheks eesmärgiks oli hinnata kehakaalu ja –

pikkuse suhet (KMI), toitumisharjumusi ja füüsilist aktiivsust tekstiilitööstustöötajate seas. 

Uuritavatest 29% olid ülekaalulised, kellest neljandikul (24%) taljeümbermõõt oli suurem 

kui 88 cm [28]. Suuremat taljeümbermõõtu on seostatud alaselja-, õlgade- ning 

randmevaluga [29]. Lisaks selgus Brasiilia uuringust, et õmblejad üldiselt ei olnud 

kehaliselt aktiivsed ning seda kinnitasid ka vastupidavustesti tulemused, mille kohaselt oli 

uuritavate maksimaalne hapnikutarbimise võime väga madal. Uuringust järeldati, et 

õmblejate terviseseisundi parandamiseks peaks suurendama teadlikkust tervisliku toitumise  

ning füüsilise aktiivsuse tähtsusest [28]. 
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On levinud teadmine, et suitsetamine omab kahjulikku mõju tervisele, eluea pikkusele ja 

elukvaliteedile. Sellest hoolimata on suitsetajate arv maailmas väga kõrge. Ühe Itaalias läbi 

viidud uuringu tulemused kinnitasid, et leidub seos suitsetamise ning luu-lihasvaevuste 

vahel. Suitsetamist on seostatud ka lihasmassi ja -jõu vähenemisega. Luu-lihaskonna- ning 

ka muude vaevuste vältimiseks on soovitatud suitsetamisest loobuda [30]. 

Füsioloogilisteks ohuteguriteks võiks nimetada füüsilise töö raskust, sama tüüpi liigutuste 

kordumist ning sundasendid ja –liigutused, mis aja jooksul võivad põhjustada 

tervisekahjustusi [31]. Pidevas sundasendis korduvliigutuste tegemine võib põhjustada 

ülekoormuse teket, kuna lihased töötavad staatiliselt ilma vahepealse 

lõõgastumisvõimaluseta. Ülekoormuse vältimiseks on tähtsal kohal tööülesannete ja 

liigutuste vahelduvus, mis võimaldab koormust jaotada erinevate lihasrühmade vahel. 

Töötamiskoht ning töövahendid peavad olema vastavuses töötaja antropomeetriliste 

näitajatega – parim lahendus on reguleeritav töötool või -laud. Rõhku tuleks pöörata ka 

sellele, et töötempo vastaks töötaja võimetele, töötajad teeksid regulaarselt puhkepause 

ning kasuks tuleb ka üldine füüsiline aktiivsus [32]. 

Psühholoogiliste ohutegurite näol on tegemist eelkõige töökorralduslike aspektidega, mis 

aja jooksul võivad põhjustada töötaja psüühilise seisundi muutumist [31]. Psühholoogilise 

ohutegurid on välja kujunenud organisatsiooni kultuuri, strateegia, ootuste ning sotsiaalsete 

hoiakute mõjutustel. Olukorras, kus töötaja individuaalsed omadused ja võimed ei vasta 

esitatud nõuetele, on tulemuseks sageli pinget esilekutsuvad füsioloogilised, 

psühholoogilised ja käitumuslikud reaktsioonid, mis võivad kaasa aidata luu-lihasvaevuste 

tekkele [33]. Tööga seotud psühholoogilistest ohuteguritest võivad soodustada luu-

lihasvaevuste teket näiteks ameti eripära, tööstaaž, töölepingu liik, töötasustamise liik, 

töötempo, tööpäeva pikkus, puhkepausid ja nende regulaarsus [22,24]. Psüühilisele 

seisundile mõjuvad koormavalt ka pikaajaline töötamine üksinda, tööl esitatavad nõuded, 

töö monotoonsus, halb töökorraldus, tööga rahulolu, kolleegide või juhtkonna poolse 

toetuse olemasolu ning muud sarnased tegurid [31,33]. 

Üldine stressitase sõltub sellest, kuidas indiviid pingele reageerib ning reaktsioon võib olla 

nii  positiivne kui ka negatiivne. Positiivne reaktsioon pingele on seotud stressoritega, mis 

viivad eesmärgi saavutamiseni. Negatiivne pinge on seotud töökohal esitatud nõudmistega, 

mille saavutamist hinnatakse võimatuks ning mis kutsuvad esile negatiivseid emotsioone 

nagu ebakindlus, vähene huvitatus, igavus ning ärevus. Eelnimetatud emotsioonid on 
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otseselt seotud vähese kontrolliga oma tööalaste tegevuste sisu või järjekorra üle, kõrgete 

nõudmistega, madala tööga rahulolu ning mittepiisava juhtkonna või kolleegide poolse 

toetusega [33]. Varasemas uuringus on tõestatud, et nende töötajates seas, kellele esitatud 

tööalased nõudmised on liiga kõrged, esineb ligi kaks korda (PPR=1,8, PPR, Prevalence 

Proportion Ratio) enam luu-lihasvaevuseid (kaela- ja õlgade piirkonnas). Samuti on leitud, 

et luu-lihaskonna vaevuste riski suurendavad vähene kontroll tööülesannete üle ning 

toetuse puudumine (PPR vastavalt 1,4 ja 1,3) [34]. 

Etioopia õmblustöötajate seas läbiviidud uuringu tulemused kinnitavad, et pikaajaline 

tööstaaž ja tükitöö alusel tasustamine võib soodustada küünarliigese valu teket [24]. 

Jalatsitööstusest õmblustöötajate seas läbi viidud uuringu tulemused kinnitasid aga 

vastupidist seost. Madalamat staaži seostati suurenenud küünarliigese valuga, kuna 

vähesem töökogemus põhjustab raskusi tööülesannete täitmisel, mis võib omakorda 

soodustada töötamisel mittesobilike kehaasendite säilitamist [22]. On teisigi uuringuid, mis 

tõendavad, et tükitöö alusel tasustamine on stiimuliks füüsilise koormuse suurenemisel, 

kuna tööd tehakse suurema kiirusega. Samuti on leitud, et madal tööga rahulolu on tugevas 

seoses kaela- ja õlavaevuste suurenemisega [4]. Taani uuring kinnitas, et kaela- ja 

õlavaevused vaevuseid esines 1,8 korda enam nendel töötajatel, kelle töö oli monotoonne 

[34].  

 

1.3. Ülekoormusvigastused   

 

Tööst põhjustatud haigestumistest on luu-lihasvaevused Euroopas enam levinud. 

Skeletilihasvaevused mõjutavad enamasti alaselja-, kaela-, õlgade ning üla- ja alajäsemete 

kehapiirkonda. Rõivatööstustöötajate hulgas esineb kõige enam luu-lihaskonnavaevuseid 

masinõmblejate. Varasema uuringu tulemuste kohaselt esines masinõmblejate hulgas 87% 

kaelavalu, 75% alaseljavalu, 35% randme- ja jalavalu ning 28% küünarliigesevalu. 

Teaduskirjanduses kasutatakse sageli ülekoormusvigastuste (RSI – Repetitive Strain 

Injury) kirjeldamiseks erinevaid mõisteid nagu kumulatiivne ülekoormustrauma 

(Cumulative Trauma Disorder), tööga seotud luu-lihasvaevused (WRMSD – Work-related 

musculoskeletal disorder) või ülajäsemete luu-lihasvaevused (UEMSD – Upper extremity 

musculoskeletal disorder) [3]. 
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Kumulatiivne ülekoormustrauma tekib pikema perioodi jooksul ning eriti on sellest 

ohustatud õmblejad. Ülekoormusvigastused on tingitud pidevast füüsilisest koormusest, 

mille tulemuseks on lihaste, kõõluste, lülisambadiskide, veresoonte ja närvide  kahjustused 

[6]. Ülekoormusvigastusi kategoriseeritakse kaheks alagrupiks: kõõluse- ning 

närvikahjustused.  Kõõlused on fibroossetest kiududest moodustunud kimbud, mis 

ühendavad omavahel luid ja lihaseid. Enam levinuimad ülekoormusvigastuse tüübiks on 

kõõluste või neid ümbritsevate kestadega seotud vaevused: kõõluse põletik (tendiniit), 

kõõlusetupepõletik (tenosünoviit, tendovaginiit), nt De Quervain’i sündroom – pöidla 

liigutust kontrollivate kõõlustupede põletik, mil valu kiirgub kodarmise stüloidjätke 

piirkonda; plõksuv sõrm (trigger finger) – sõrme painutajalihaste ülekoormusest tingitud 

ahendav kõõlustupe põletik e stenoseeruv tendovaginiit; ganglioni tsüst e. kooljaluu – 

healoomuline pehmekoeline moodustis sageli randmeliigese kõõlustuppede piirkonnas; 

lateraalne ja mediaalne epikondüliit – kõõluste ülekoormusest tingitud valu küünarvarre 

välises ja sisemises piirkonnas (vastavalt nimetatud asukohale kutsutakse „tennise- või 

golfi küünarnukiks―); õlaliigese rotaatormanseti vigastus või pitsumissündroom;  bursiit – 

limapaunapõletik – liigeste hõõrdumist vähendav vedelikuga täidetud kotikeses kuhjub 

põletikuline vedelik, tekib turse ja valulikkus liigese piirkonnas. Närvikahjustustest on 

levinud karpaalkanalisündroom – läbirandmekanali kulgeva mediaannärvi pitsumise 

sündroom, mis on põhjustatud randme pidevatest korduvliigutustest ja millega kaasneb 

pöidlapoolsete sõrmede tuimus ja valu; rindkere ülemise ava sündroom – neurovaskulaarne 

kompressioonisündroom, õlavarrelihaste valulikkus ja turse, mis on tingitud rangluu-õõne 

veresoonte ja närvide pitsumisest; ning Raynaud sündroom – väikeste arterite ahenemine, 

mis põhjustab vereringe häireid sõrmedes [35–36]. 

Pikaajaline töötamine sundasendis aitab kaasa ülekoormusvigastuse tekkimisele, mistõttu 

väheneb verevarustus erinevatesse kehapiirkondadesse ning halveneb märgatavalt kudede 

taastumisvõime. Esimesteks sümptomiteks on kahjustatud piirkonnas tekkiv nõrkustunne 

ja kerge valu. Ajaga valu tugevneb, muutes keeruliseks igapäevaste tööülesannete täitmise. 

Ülekoormusvigastusi võivad põhjustada pidevad korduvliigutused, ebamugavad 

sundasendid, jõu kasutamine, ebaergonoomilise disainiga seadmed ning halb töökorraldus 

(kiire töötempo, mis ei võimalda liigutuste vahepeal piisavat taastumisaega) [6,37]. 

Taanis viidi läbi uuring, mille eesmärgiks oli hinnata õmblejate hulgas kaela- ning 

õlavaevuste esinemissagedust, kestust ning erinevate tegurite seost kaela- ning 



17 

 

õlavaevustega. Selgus, et kõikidest uuritavatest 62,8% olid viimase aasta jooksul vähemalt 

kolmel kuul tundnud valu kaelas või õlgades, vaevused puudusid vaid 2% uuritavatest. 

Suurem risk kaela- ning õlavaevuste tekkeks oli antud uuringu kohaselt naissoost 

üksikvanematel, suitsetajatel või nendel töötajatel, kelle hinnangul puudub piisav 

juhtkonna või kolleegide poolne toetus [11]. 

Seda, et töötamise ajal on õmblejate parem kehapool rohkem koormatud, kinnitas nii Iraani 

kui ka Hiina õmblustöötajate seas läbi viidud uuring. Iraani uuringu vaatlusalusel oli kõige 

enam vaevuseid seljas (15,3%), kaelas (13,5%), põlvedes (12,3%) ning õlgades (9,8%). 

Paremas kehapooles oli märgata enam luu-lihasvalude esinemist (küünarliigeses, randmes, 

õlgades ning põlvedes). Hiina uuringus oli parema kehapoole lihaste koormus oluliselt 

suurem võrreldes vasaku poolega (p<0,05). Mõlema kehapoole valu esinemissagedus oli 

kõrge õlgades ja põlvedes [38–39]. 

 

 

1.4. Luu-lihaskonna funktsionaalse seisundi hindamine 

 

Liikumine on elusorganismi jaoks väga tähtsal kohal ning eriti tervise tugevdamise 

seisukohalt, kuna mõõduka koormuse, kestuse ning sagedusega liikumine mõjub 

soodustavalt töövõimele. Liikumist peetakse mitmete degeneratiivsete haiguste (nt 

osteoporoos, diabeet) riski vähendavaks teguriks. Liikumine on olulisel kohal ka mitmete 

krooniliste haiguste ravis ja rehabilitatsioonis [40]. 

Liikumise teostamiseks kulutatakse alati kindel kogus mehaanilist energiat, mis saadakse 

elusorganismide skeletilihase kontraktsiooni käigus. Olenevalt skeletilihase ehitusest ning 

biomehaanilistest omadustest, peab lihas olema tugev, elastne ja -kohanemisvõimeline. 

Varasemalt on neuromuskulaarset süsteemi hinnatud peamiselt kontraktsioonivõime ja 

toonuse abil. Tänaseks on lihaste funktsionaalse seisundi hindamisel olulisel kohal ka 

dempfe-eruvus e lihase morgoloogiliste struktuuride elastsusomadused, mille abil on 

võimalik hinnata lihase elastsust. Lihase funktsionaalse seisundi diagnostikaks on võimalik 

kasutada müomeetrit, mille abil on võimalik mõõta parameetreid, mis peegeldavad 

skeletilihaste biomehaanilisi omadusi. Müomeetri abil on võimalik mõõta järgmisi 

parameetreid: toonus, dekrement, jäikus [41]. 
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Toonuse abil iseloomustatakse lihase pinguse astet e toonust, tänu millele on võimaldatud 

keha tasakaal, rüht ning aktiivseks lihastööks oluline eelpinge foon. Skeletilihase toonust ei 

ole võimalik kirjeldada ühe konkreetse arvuga, kuna igal lihasel on oma funktsioon ja 

ühtlasi ka erinevad normväärtused. Lõdvas olekus lihase omavõnkumise sagedus jääb 

vahemikku 11–16 Hz ning pingestatud olekus 18–40 Hz. Maksimaalsel kontraktsioonil on 

skeletilihase mehaanilise pinge aste suurem kui tahtelise lõõgastuse seisundis. Toonilist 

pinget võib mõjutada näiteks emotsionaalne seisund, kehatemperatuur või vanus [41]. 

Lihastoonuse kõrgemad väärtused viitavad sageli ülekoormusest tingitud tugi- ja 

liikumissüsteemi düsfunktsioonile [42, lk 12]. Lihase pikajaalise kontraktsiooni korral 

toonus tõuseb ning vereringe võib häiruda, millest tingituna on suurem oht luu-lihaskonna 

vaevuste tekkeks [43]. 

Lihaste funktsionaalset seisundit on varasemalt käsitletud mitmetes uuringutes. Ühe 

varasema uuringu (2007) eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas muutuvad 

arvutioperaatorite trapetslihase mehaanilised parameetrid (toonus, elastsus ja jäikus) istuva 

asendi muutmisel seisvaks. Selgus, et seisvas asendis oli trapetslihase jäikus oluliselt 

madalam kui istuvas asendis ning seda nii paremas kui ka vasakus lihases (p<0,001). 

Seisvas asendis oli oluliselt madalam ka trapetslihase toonus (p<0,001)  [44]. 

Skeletilihase elastsust iseloomustatakse dekremendi abil. Üldjuhul jäävad dekremendi 

väärtused vahemikku 1,0–1,2. Suurema treenituseastmega lihase korral peaks dekrement 

kokkutõmbel vähenema. Sellisel juhul elastsus suureneb. Skeletilihase jäikus on omadus, 

millega iseloomustatakse vastupanuosutamisvõimet tema kuju muutvale jõule. Jäikuse 

normväärtusteks võib lugeda 150–300 N/m, kuid see võib varieeruda olenevalt lihasest. 

Kontraktsiooni korral võib jäikuse väärtused tõusta mitmekordselt [43]. 

Lihaste funktsionaalse seisundi hindamisel on oluline ka isomeetrilise maksimaaljõu 

mõõtmiseks kasutatav dünamomeetria meetod. Maksimaalse isomeetrilise lihasjõu 

hindamiseks palutakse teostada 2–6 sekundiline lihaskontraktsioon lokaalselt püsiva 

vastupanu vastu. Isomeetrilist lihasjõudu on võimalik hinnata nii hetkelise maksimaalse 

sooritusena kui ka isomeetrilise kestvusjõuna. Isomeetrilise kestvusjõu korral on 

jõurakendus teostatud pikemal perioodil. Mõõtmistulemusi võivad mõjutada erinevad 

tegurid nagu soorituse ajal säilitatud asend või liigese nurk  [45]. 
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Liigese liikuvusulatus on inimese liikumistegevuse lahutamatu osa.  Liigeste liikuvus 

muutub terve ööpäeva vältel ning halveneb üldjuhul magamise ajal. Selle tõttu on üldine 

liigeste liikuvusulatus hommikuti madalam  [42, lk 31]. Selleks, et inimene saaks tõhusalt 

ning ilma ülemäärase pingutuseta liikuda, on hädavajalik täielik liigeste liikuvus. 

Korrapärane liigese liikuvuse puhul on organism parema kohanemisvõimega ning on 

väiksem oht vigastuste tekkeks. Liigese liikuvust mõjutavad temaga seotud luude 

struktuur, kuid ka teda ümbritsevate pehmete kudede füsioloogilised karakteristikud [46].   

Liigeste liikuvusulatus võib olla kas aktiivne või passiivne, mis omakorda võivad 

üksteisest oluliselt erineda sõltuvalt käsitletavast liigesest. Erinevus võib olla tingitud 

skeletilihase nõrkusest, valust või erinevatest haigusseisunditest. Uuringud on tõestanud, et 

liigese passiivne liikuvusulatus on enamus liigeste korral suurem kui aktiivne (patoloogiata 

lihaste korral). Liigeste liikuvuseks on võimalik kasutada nii gravitatsioonilisi, mehaanilisi 

kui ka elektrilisi goniomeetreid [47]. 

 

 

1.5. Sekkumistegevused luu-lihaskonna vaevuste ennetamiseks 

 

Luu-lihasvaevuste väljakujunemist ning töövõime langust võib soodustada kombinatsioon 

töökohal esinevatest füüsilistest, psühholoogilistest ning psühho-füüsikalistest näitajatest. 

Sekkumistegevuste põhiliseks eesmärgiks on töökohal erinevate ohutegurite vähendamine, 

mille abil on ühtlasi võimalik ennetada ka tööst põhjustatud luu-lihasvaevuseid [48]. 

Ennetustegevused jaotatakse kolmeks: esimese astme e primaarne, teise astme e 

sekundaarne ning kolmanda astme e tertsiaarne ennetamine. Esimese astme 

ennetustegevuste eesmärgiks on haigestumist ennetada, vähendades töökohal ohuteguritega 

kokkupuudet (nt töötajate informeerimine tervisliku eluviisi, sealhulgas mitmekülgse 

toitumise, sportimise ning suitsetamise vältimise tähtsusest). Teise astme interventsioon on 

keskendunud juba tekkinud vaevuste välja selgitamisele ning mõju vähendamisele, 

rakendades sekkumisi, mis vähendaks sama vaevuse taastekkimise võimalust. Kolmanda 

astme ennetamistegevuse eesmärgiks on leevendada tekkinud haiguste sümptomeid. 

Ennetustegevuste positiivse mõju saamiseks kasutatakse sageli kombinatsiooni kolmest 

eelnimetatud ennetusliigist [49]. 

Aastal 2015 avaldatud ülevaateuuringu eesmärgiks oli välja tuua uudseid töökoha põhiseid 

sekkumistegevusi, millel on olnud mõju luu-lihasvaevuste vähendamisel ülajäsemete 
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piirkonnas. Hinnang anti 30-le erinevale sekkumistegevuse tüübile, mida on rakendatud 

61. uuringus arvutiga töötajate hulgas. Ükski sekkumistegevus ei põhjustanud negatiivseid 

mõjusid, kuid mitmed uuringud ei andnud ühtegi statistiliselt olulist tulemust. Keskmist 

positiivset mõju omasid luu-lihasvaevuste vähendamisel venitusharjutuste programmid, 

arvutihiire kasutamisel vibratsioontagasiside ning töölaua külge kinnitatud tugikäepide 

küünarvarre toetamiseks. Kõige tugevamat positiivset mõju omas ülajäsemete vaevuste 

ennetamisele vastupidavusharjutuste treeningprogramm [10] 

Luu-lihaskonnavaevuste ennetamiseks on Saksamaal õmblejate seas läbi viidud 

sekkumisprojekt, mille käigus muudeti töökohad ergonoomiliseks. Eesmärgiks oli 

vähendada õmblejate töökoormust ja haiguspuudumisi ning suurendada töötajate rahulolu 

ja ettevõtte tootlikkust. Projekti käigus muudeti täielikult töötamiskoha kujundust, vahetati 

välja seadmed ning võeti kasutusele uudsed jalapedaalid, mis võimaldasid säilitada 

töötamise ajal püstist kehaasendit, vähendades seega koormust lülisambale. Uue töölaua 

pind oli suurem ning kõrgus kergesti reguleeritav, mis võimaldas ka töö sooritamist 

istudes. Täielikult muudeti pedaalide kujundust, lubades jalgadel takistamatult liikuda. 

Pinge vähendamiseks kaela- ja õlgade piirkonnas installeeriti töölaua külge individuaalselt 

reguleeritavad käetoed. Kõik töötajad läbisid koolituse ergonoomiliste töökohtade 

kasutamise kohta ning kõikidelt küsiti ka projekti rakendamise eelselt ja järgselt hinnangut 

füüsilisele ja psüühilisele pingele ning tööga rahuolule. Selgus, et sekkumistegevus oli 

efektiivne – töötajate hinnangul vähenes nii psüühiline kui ka füüsiline pinge. Samuti 

suurenes tööga rahuolu ning haiguslehel viibitud päevade arv vähenes [15]. 

Iraanis viidi läbi uuring, mis hindas ergonoomikaliste treeningprogrammide efektiivsust 

luu-lihaskonna vaevuste vähendamisel töötajate seas, kes kasutavad igapäevaselt arvutit. 

Sekkumistegevuse eelselt hinnati luu-lihasvaevuste võimalikku riskitaset RULA (Rapid 

Upper Limb Assessment) meetodi abil. Uuritavad viidi koolitusliku seminari käigus kurssi 

uuringu eesmärgiga ning arvuti töökoha ergonoomikaliste põhimõtetega. Kõikidele 

uuringus osalejatele jagati infolehed, kus oli detailselt kirjeldatud praktilisi ergonoomika 

reegleid töötamiskoha kujundamiseks. Koolituslik osa kestis 14 päeva, mille käigus viidi 

läbi mitmeid näost-näkku koolitusi. Tegemist oli sekkumiskavaga, kus uuritavatel oli 

võimalik koolituste järgselt iseseisvalt töökohta ümber kujundada ning pöörata suuremat 

tähelepanu kehaasendile töötamise ajal. Pärast 30 päeva möödumist, anti taaskord RULA-

meetodil hinnang senise sekkumistegevuse mõjule. Sekkumist võis pidada edukaks, kuna 

RULA keskmine skoor oli pärast ühe kuuajalist sekkumist oluliselt paranenud [50]. 
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Kuna kaelavalu on õmblustöötajate hulgas väga levinud luu-lihasvaevus, siis on läbi viidud 

mitmeid uuringuid, mis hindavad sekkumistegevuse tõhusust kaelavalu sümptomite 

vähendamisel. Ameerika Ühendriikides avaldati 2009. aastal uuring, kus hinnati 

terapeutilise massaaži tõhusust kroonilise kaelavaluga vaatlusaluste hulgas. Sekkumine 

kestis 10 nädalat ning keskmiselt külastati massööri seitsmel korral. Üks sessioon kestis 

esimesel külastusel keskmiselt 75 minutit  ning edaspidiselt 60 minutit. Tulemustest 

selgus, et võrreldes kontrollgrupiga paranes märgatavalt vaatlusalustel kaelafunktsiooni 

indeks (Neck Disability Index). Massaaži võib seega pidada edukaks sekkumistegevuseks 

kaelavalu vähendamisel, kuna kinnitati selle positiivne lühiajaline kliiniline efekt [51]. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uurimisobjekt ja uuringu käik 

 

Käesolev uuring viidi läbi ühes suuremas õmblusettevõttes, kus toodetakse igat tüüpi 

tööriideid. Tootmine toimub ettevõttes kahes režiimis: paindlik ning ekspressliin. 

Ekspressliinil teostatakse tellimusi 24 tunni jooksul, mistõttu on sellel režiimil töötajad 

konstantse ajasurve all. Paindlikul liinil töötajatel on ajaline surve väiksem, kuna 

tellimustööde valmistamise tähtajad on üldjuhul pikemad. Uuringu detailselt kirjeldatud 

käik on esitatud joonisel 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.1. Uuringu planeerimise struktuur 

UURINGU PLANEERIMINE  
TÜ inimuuringute eetika 

komitee loa taotlemine  

Uuringu tingimuste koos-

kõlastamine juhtkonnaga 

  

Ankeetküsitlus (sihtgrupp) Osa A  

 

I Lihasparameetrite mõõtmine   

 

Töötajate nõusoleku saamine uuringus 

osalemiseks  

Valimi moodustamine vastavalt 

kriteeriumitele  

Massaaž  Võimlemine 

Sekkumistegevused (6 nädalat) 

II Lihasparameetrite mõõtmine 

Müotonomeetria  Goniomeetria Dünamomeetria 

Dünamomeetria 

Ankeetküsitlus (katsegrupp) 

Osa B  

Goniomeetria Müotonomeetria  
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Uurimistöö planeerimise faasis võeti ühendust ettevõtte juhtkonnaga, et tutvustada 

uurimistöö eesmärki, metoodikat ja oodatavaid tulemusi. Nii ettevõtte juhtkonnale kui ka 

uuringus osalevatele töötajatele anti informatsiooni- ja nõusolekulehed, milles tutvustati 

uurimistöö eesmärki, mõõtmiste käiku ja sekkumistegevuste programmi ning uuringuga 

seonduvaid riske. Seejärel vormistati nii ettevõtte juhtkonnaga kui ka uuritavatega kirjalik 

nõusolek uuringu läbiviimiseks. Esimeses etapis viidi läbi anonüümne ankeetküsitlus, kus 

vastajatelt küsiti nõusolekut uuringus osalemiseks. Teises etapis teostati katsegrupis luu-

lihaskonna funktsionaalse seisundi hindamine enne ja pärast sekkumistegevusi ning hinnati 

sekkumistegevuste mõju luu-lihaskonna vaevuste esinemise sagedusele. Uuringu 

planeerimise käigus taotleti Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomitee luba uuringu 

läbiviimiseks.   

 

Lisas 1 on esitatud informatsiooni- ja nõusolekuleht ettevõttele. Uuritava informeerimise ja 

teadliku nõusoleku vorm eesti keeles on  esitatud lisas 2 ning vene keeles lisas 3. 

 

 

2.2. Uuritav grupp 

 

Sihtgrupi moodustasid õmblusettevõtte töötajad (n=130), kelle põhitegevuseks oli 

õmblemine. Uuritava grupi moodustasid elektroonilisele küsimustikule vastajad. Nendest, 

kes vabatahtlikkuse alusel olid nõus jätkuvateks lihasparameetrite mõõtmisteks, moodustus 

kriteeriumitele vastav katsegrupp (Joonis 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.2. Uuritava grupi moodustamise skeem (n–uuritavate arv) 

Sihtgrupp (kõik ettevõtte õmblejad)  

(n=130) 

Katsegrupp (kriteeriumitele vastav valim) 

(n=23) 

Uuritav grupp (ankeetküsitlusele vastanud) 

(n=57) 

Massaažigrupp  

(n=10) 

Võimlemisgrupp 

(n=13) 
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Uuringu valimisse kuulumiseks olid järgmised kriteeriumid: põhiametiks masinõmbleja, 

vanus 18–60 eluaastat, naissoost, staaž enam kui üks aasta, kehamassiindeksi väärtus 

vähem kui 30 kg m
-2 

ning valu esinemine vähemalt ühes kehapiirkonnas. Kõik 

õmblustöötajad, kes vastasid antud kriteeriumitele, kuulusid valimisse.  

 

 

2.3. Ankeetmeetod 

 

Käesolevas uuringus on kasutatud ankeetküsimustikku, mis on koostatud CUPID (Cultural 

and Psychosocial Influences on Disability) A osa [52], Baecke Physical 

Activity Questionnaire [53] ja The Nordic Musculoskeletal Questionnaire [54] 

ankeetküsimustikkude põhjal. Küsimustik on jaotatud neljaks alaosaks: Info Teie kohta (16 

küsimust), Teie praegune töö (17 küsimust), Valud (18 küsimust) ja Teie tervisest üldiselt 

(5 küsimust). 

Küsimustiku A-osa I pool sisaldas küsimusi vanuse, sugu, käelisuse, pikkuse, kaalu, 

suitsetamise, sportimise, vaba aja veetmise ja üldise kehalise aktiivsuse kohta.  

Kehamassiindeks (KMI) arvutati valemiga: 

KMI = 
        

       
  (kg m

-2
)                                (2.1) 

KMI järgi on olemas neli põhilist kategooriat [55]:  

1. Alakaal  

a. Tõsine alakaal (KMI < 16,00 kg m
-2

),  

b. Keskmine alakaal (KMI 16–16,99 kg m
-2

), 

c. Kerge alakaal (KMI 17,00–18,49 kg m
-2

). 

2. Normaalkaal (KMI 18,50–24,99 kg m
-2

),  

3. Ülekaal (KMI 25,00–29,9 kg m
-2

)  

4. Rasvumine  

a. I aste (KMI 30,00–34,99 kg m
-2

), 

b. II aste (KMI 35,00–39,99 kg m
-2

),  

c. III aste (KMI ≥ 40,00 kg m
-2

). 
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Teine osa sisaldas küsimusi, mis iseloomustavad töö eripära. Sooviti teada, mis on põhitöö 

ning kui sageli tööpäeva jooksul istutakse, seistakse, liigutakse, tõstetakse raskusi, ollakse 

väsinud ning higistatakse. Lisaks sisaldas teine osa küsimusi staaži, puhkepauside 

regulaarsuse, korduvliigutuste, otsustusvabaduse, juhtkonna/kolleegide toetuse ning tööga 

rahulolu kohta.   

Ankeedi B-osa sisaldas küsimusi valude kohta erinevates kehapiirkondades (alaselg, kael, 

parem/vasak õlg, parem/vasak küünarliiges, parem/vasak ranne/käelaba, parem/vasak põlv) 

viimase 12 kuu ja 1 kuu jooksul. Küsiti ka valude pikkust (1–6 päeva;1–4 nädalat või 1–12 

kuud) ning puudutud päevade arvu (0 päeva; 1–5 päeva; 6–30 päeva; enam kui 30 päeva). 

Valu tugevust oli võimalik hinnata visuaalanaloogskaalal (VAS – Visual Analogue Scale) 

(Joonis 2.3). Vastajal on võimalik hinnata viimase kuu jooksul esinenud valu tugevust 

skaalal 0–10, kus 0 – valu ei esine, 10 – talumatu valu. 

  

 

 

 

 

Joonis 2.3. Valu hinnang VAS-skaalal [56] 

 

C-osa sisaldas küsimusi üldise tervise kohta. Küsiti, kui palju on üks või teine tervisehäda 

viimase seitsme päeva jooksul probleeme tekitanud. Vastata oli võimalik skaalal 0–4, kus: 

0 – mitte üldse, 1 – veidi, 2 – keskmiselt, 3 – üsna palju, 4 – tohutult palju. Lisaks sooviti 

teada, kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul on töölt puudumise põhjuseks olnud luu-

lihaskonnavalud või muu haigus. Uuritavatel oli võimalik anda käesoleva hetke üldhinnang 

oma tervisele (skaala 1–5, kus: 1 – väga madal, 2 – küllalt madal, 3 – keskmine, 4 – küllalt 

hea, 5 – väga hea), töövõimele (skaala 1–10, kus 1 – väga halb, 10 – väga hea).  

Küsimustik sisaldas nii avatud kui ka suletud küsimusi. Kokku koosnes ankeetküsimustik 

57 küsimusest. Küsimustikud esitati uuritavatele nii eesti kui ka vene keeles. 

Ankeetküsimustik eesti keeles on  esitatud lisas 4 ning vene keeles lisas 5.  

Pärast sekkumistegevusi viidi uuritavate seas läbi kordusküsitlus. Kordusküsimustik (B-

osa) koosnes kuuest küsimusest ning sisaldas küsimusi valude esinemise kohta viimase 

kuu jooksul. Nii nagu esmases küsimustikus, sooviti ka kordusküsitluse käigus lisaks teada 

0         1          2           3          4         5          6          7           8          9        10 

Valu       Vähene         Mõõdukas        Tugev       Väga tugev      Talumatu 

ei esine                valu 
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saada valu tugevust VAS-skaalal.  Kordusküsimustik eesti keeles on esitatud lisas 6 ning 

vene keeles lisas 7. 

Küsitlus viidi läbi elektroonilisel kujul, kasutades veebipõhist kontoritarkvarapaketti 

Google Docs. Esmane ankeetküsimustik esitati õmblejatele vastamiseks ajavahemikus 

22.12.2015–08.01.2016, kordusküsimustik 16.03.2016–17.03.2016. Õmblejad vastasid 

küsimustikele tööpäeva jooksul. Vastamiseks kutsuti töötajad juhtkonna poolt ühekaupa 

eraldi ruumi, kus oli võimalik rahulikult ankeetküsimustikku täita. Ankeetküsitlusele 

vastamine oli täielikult vabatahtlik. Esmase ankeedi täitmisega andis uuritav nõusoleku 

uuringus osalemiseks. Ankeedi viimases osas oli väli, kuhu said uuringus osalemisest 

huvitatud töötajad lisada oma kontaktandmed ning ühtlasi anda oma nõusolek luu-

lihaskonna parameetrite mõõtmistes, sekkumistegevusteks ja järelküsimustiku täitmiseks.  

 

 

2.4. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetod 

 

2.4.1. Mõõtmiste korraldus 

 

Kõik mõõtmised viidi läbi selleks ettevalmistatud ettevõtte ruumides. Mõõtmiste sujuvaks 

kulgemiseks ja töötajate ajakulu vähendamise eesmärgil oli koostatud ajagraafik, mille 

alusel oli igale uuritavale ette nähtud individuaalne kellaaeg nii hommikuseks kui ka 

õhtuseks mõõtmisteks. Uuringu käigus viidi läbi lihasparameetrite mõõtmised 

müotonomeetriga, lülisamba kaelaosa liikuvuse ning randme- ja küünarliigese liikuvust 

mõõdeti goniomeetriga ning käte jõudu dünamomeetriga. 

Mõõtmised viidi läbi enne (13.01.2016–14.01.2016) ning pärast sekkumistegevusi 

(16.03.2016–17.03.2016), tööpäeva alguses (kellaegadel 8:00–10:30) ja lõpus 

(kellaaegadel 14:00–16:30) ning mõlemal kehapoolel. Eesmärgiks oli välja selgitada luu-

lihaskonna funktsionaalse seisundi muutumist tööpäeva jooksul ning erinevates 

kehapooltes pärast sekkumistegevust. Ühe töötaja mõõtmiseks kulus ligikaudu 10–15 

minutit.  
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2.4.2. Müotonomeetria 

 

Müomeetria abil on võimalik hinnata skeletilihaste funktsionaalset seisundit kolme 

parameetri näol: toonus, dekrement ja jäikus. Uuringus on kasutatud EMÜ 

Tehnikainstituudi müomeetrit Myoton-2, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis  koos 

vastava metoodikaga. Seade töötab järgmisel põhimõttel: löökotsiku abil antakse 

skeletilihasele kindlas punktis standardse jõu ning kestusega impulss. Impulsi lakkamise 

momendil, säilib löökotsiku ja lihase vaheline kontakt, kuid võnked koos lihasmassiga 

jätkuvad [41].  

Skeletilihase toonus on defineeritud kirjanduses kui lihase mehaaniline pingsus. Toonus 

võimaldab säilitada keha tasakaalu ning rühti. Skeletilihase toonus e omavõimesagedus on 

tahtelise lõõgastuse seisundis madalam kui pingutusel. Mehaanilisele pingsusele avaldavad 

mõju näiteks kehatemperatuur ja vanus. Mida suurem on lihase toonus lõdvestunud olekus, 

seda suurema pinge all lihased on. Toonuse normaalväärtuste vahemik on 11-16 Hz. 

Dekremendi abil iseloomustatakse skeletilihase elastsust (võime taastada kokkutõmbe 

järgselt esialgne kuju). Mida suurem on dekrement, seda väiksem on elastsus. Dekremendi 

normaalväärtused jäävad tavaliselt vahemikku 1,0–1,2. Lihase jäikus on omadus vastupanu 

osutamiseks kuju muutvale jõule. Lõdvestunud olekus peaks lihasjäikuse väärtused jääma 

vahemikku 150-300 N/m [41].  

Uuritavatel mõõdeti järgmisi lihaseid: m. trapezius (trapetslihas), m. flexor digitorum 

superficialis (pindmine sõrmedepainutajalihas), m. extensor digitorum (sõrmedesirutaja-

lihas), m. erector spinae (selgroosirgestajalihas) (Joonis 2.4).  
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                                  a)                          b)                     c)                    d) 

Joonis 2.4. Skeletilihased, millel mõõdeti mehaanilisi parameetreid (toonus, dekrement, 

jäikus): a – m. trapezius; b – m. flexor digitorum superficialis; c – m. extensor digitorum;  

d – m. erector spinae (punase punktiga on tähistatud mõõtmispunktid) [57] 

 

M. trapezius koosneb kolmest osast, kuid antud uuringus mõõdeti lihase ülemist osa, mille 

kiud vastutavad abaluu tõstmise, ülespoole rotatsiooni ning kaela ekstensiooni eest. M. 

flexor digitorum superficialis võimaldab keskmiste  ning lähimiste sõrmelülide (2–5), kuid 

vajadusel ka randme- ning küünarliigese fleksiooni. M. extensor digitorum vastutab 

randme ning keskmiste sõrmelülide (2–5) ekstensiooni eest. M. erector spinae võimaldab 

lülisamba ekstensiooni [58].  

Kõiki lihaseid mõõdeti nii paremal kui ka vasakul kehapoolel, mõõtmiste kordusarvuks oli 

kolm, millest müotonomeetri programm arvutas keskmised tulemused. Trapets-, 

sõrmedesirutaja- ja sõrmedepainutaja lihaste mõõtmiste ajal paluti uuritaval istuda 

lõdvestunud olekus seljatoega toolile. Selgroosirgestaja lihase parameetrite mõõtmiseks 

paluti uuritavatel heita kõhuli massaažilauale. Kuna lihasparameetrei mõõdeti nii tööpäeva 

alguses kui ka lõpus, siis märgistati esimese mõõtmise ajal lihaste mõõtmispunktid markeri 

abil.  

 

 

2.4.3. Goniomeetria 

 

Lülisamba kaelaosa aktiivse liikuvuse hindamiseks on kasutatud goniomeetrit CROM 

(Cervical Range of Motion) ning mõõdetud on liikuvust painutusel, sirutusel, lateraalsel 

fleksioonil ning rotatsioonil paremale ja vasakule.  
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Seade koosneb kolmest inklinomeetrist ehk kaldenurga mõõturist, mis on kinnitatud prille 

meenutavale raamile.  Esimene mõõtur, millega on võimalik määrata rotatsiooni, on 

paigutatud püsttasapinnale. Teine on paigutatud sagitaaltasapinnale fleksiooni ja 

ekstensiooni määramiseks. Lateraalse fleksiooni mõõtmiseks vajalik inklinomeeter, asub 

frontaaltasapinnal. Rotatsiooni inklinomeetril on magnetiline nõel, mistõttu on korrektsete 

mõõtmistulemuste saamiseks vajalik vaatlusalusele kaelale asetada magnetvöö ja seada 

istumisasendisse põhja-lõuna magnetvälja suunas [59].   

Randmeliigese liikuvusulatuse määramiseks on kasutatud Lafayette Gollehon goniomeetrit, 

millel on  duaalne skaala (0–180º ;180–0º) [60]. Enne mõõtmiste alustamist oli vajalik 

goniomeetri näidik asetada nullpositsiooni. Mõõtmise ajal uuritavad istusid, käsi asetatud 

laua peale. Mõõtmisi tehti nii vasakule kui ka paremale käele ning mõõdeti järgmisi 

parameetreid: küünarvarre väljapööre (supinatsioon) ja sissepööre (pronatsioon), 

randmeliigese painutus (fleksioon) ja sirutus (ekstensioon) ning lateraalfleksioon kodarluu 

suunas (radiaaldeviatsioon) ja küünarluu e väikse sõrme suunas (ulnaardeviatsioon) (Joonis 

2.5).  

 

 

  

 

 

 

       
Joonis 2.5. Randmeliigese, küünarvarre ning lülisamba kaelaosa liikuvusulatus: lülisamba 

kaelaosa sirutus (a), painutus (b), lateraalfleksioon vasakule (c) ja paremale (d), rotatsioon 

paremale (e) ja vasakule (f); küünarvarre väljapööre (g), sissepööre (h); randmeliigese 

sirutus (i), painutus (j), radiaal- (k) ja ulnaardeviatsioon (l) [61–62] 

Mõõtmiste ajal istusid uuritavad seljatoega toolil.  Korrektse mõõtmistulemuste saamiseks 

oli vajalik kaela liikuvuse määramiselt uuritava õlavöötme asendi säilitamine ning randme- 

ja küünarliigese liikuvuse määramisel küünarvars. 

a)                b)                    c)                    d) 

e)                 f)          

g)                      h)        i)                                    k)              l) 

 

                                    j) 
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2.4.4. Käe dünamomeetria 

 

Dünamomeetria on uurimismeetod, kus on võimalik määrata käe tahtelist isomeetrilist 

maksimaaljõudu enne ja pärast sekkumist. Käesolevas uuringus on kasutatud 

dünamomeetrit Lafayette Hand Dynamometer. Mõõtmiste ajal olid uuritavad istuvas 

asendis, käsi asetatud keha kõrvale rippuvas asendis. Mõõtmiseks paluti dünamomeetrit 

suruda maksimaalse jõuga. Mõõtmisi korrati kuuel korral – kolm korda nii vasaku kui ka 

parema käega.  

 

 

2.5. Sekkumistegevused 

 

Sekkumistegevuseks nimetatakse ennetustegevust, mille eesmärgiks on vähendada töökoha 

ohutegureid ning sellega seonduvalt ka luu-lihaskonnavaevuseid [49]. Sekkumistegevusi 

rakendati ainult eksperimentaalgrupil ehk täpsemalt nendel uuritavatel, kes olid nõus 

sekkumistegevustes osalema vabatahtlikkuse alusel. Uuritavad planeeriti jaotada 

sekkumistegevuste alusel kaheks grupiks: pooled määrati võimlemisharjutusi tegema ning 

ülejäänud said massaaži. 

Kaela- ja õlavöötme massaaž määrati sekkumistegevusena nendele uuritavatele, kellel 

esines ankeetküsitluse vastuste põhjal enim valusid erinevates kehapiirkondades korraga.  

Massaaži läbiviimiseks telliti ettevõtte juhtkonna poolt ettevõttesse professionaalne 

massöör. Vaatlusalused said massaaži ajaperioodil 01.02.2016–06.03.2016, hommikuse 

puhkepausi ajal kestusega 30 minutit, kaks korda nädalas, kokku kümnel korral.  

Võimlemist planeeriti sekkumistegevusena ajaliselt kord päevas, viis korda nädalas selleks 

väljakoolitatud töötaja juhendamisel nelja nädala jooksul. Töötajatel soovitati 

võimlemisharjutusi sooritada ka tööst vabadel päevadel. Võimlemine viidi 

sekkumistegevusena läbi ajaperioodil 01.02.2016–28.02.2016. Võimlemisprogramm 

sisaldas 16 erinevat harjutust, mis keskendusid peamiselt õige kehahoiaku kujundamisele 

ning kaela, õlgade, rindkere, randmeliigese, sõrmede, põlvede ja hüppeliigese liikuvuse 

parandamisele. Sekkumisprogrammi on valitud võimlemisharjutused, mida saaks teha 
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seisvas asendis. Esimesel sekkumisnädalal oli soovituslikuks võimlemisharjutuste 

kordusarvuks neli, teisel nädalal kuus, kolmandal kaheksa ning neljandal nädalal 10. Lisas 

8, tabelis 8.1 on esitatud õmblejate hulgas rakendatud võimlemisprogramm, venekeelne 

treeningprogramm on esitatud lisas 9, tabelis 9.1. 

 

Katsegruppidele esitati sekkumistegevusele eelnevalt ka toitumissoovitused, mis järgivad 

taldrikureeglit ning annavad soovitusi tasakaalustatud toitumiseks. Taldrikureegli põhimõte 

seisneb toidukord*ade planeerimises sellisel määral, et vajalike toitainete proportsioonid 

oleksid reguleeritud. Tervise Arengu Instituudi taldrikureegli kohaselt peaks pool taldrikust 

sisaldama köögivilju või salatit, veerand kartulit või teraviljatooteid (eelistatult täistera) 

ning teine veerand valke sisaldavaid tooteid. Vältida tuleks liigselt töödeldud toiduaineid, 

mis tekitavad kiiresti täiskõhutunde, kuid on toitainetevaesed. Selle asemel võiks eelistada 

kasulikke toitaitaineid sisaldavaid vahepalasid (nt pähklid).  Lisaks sellele on väga oluline 

piisavas koguses vedeliku tarbida, kuna inimese organism vajab ööpäevas vett ligikaudu 35 

ml kilogrammi kohta [63].  

Sekkumise ajaks paigutati ettevõtte ruumide stendile materjali, milles soovitati enam rõhku 

pöörata regulaarsetele puhkepausidele. Sellega seonduvalt esitati ka päevakava, mille 

koostamisel lähtuti õmblejatele tavapäraseks saanud lõunasöögi aegadest ning see hõlmas 

järgnevat: 

1. Sirutuspaus koos silmade harjutustega (I paus kell 9:00 ning II paus 14:00) 

2. Sirutuspaus (I paus kell 10:30 ja II paus 15:30) 

3. Võimlemine (kell 12:00). 

4. Lõunapaus (kell 12:30) 

Stendile esitati ka näidisillustratsioon korrektsest istumisasendist (Lisa 10). 

 

 

2.5.1. Statistiline analüüs 

 

Tulemuste statistilise andmeanalüüsi jaoks kasutati tabelarvutusprogrammi MicroSoft 

Excel ning andmetöötlusprogrammi SPSS.24.0 (Statistical Package of Social Science). 

Mõõtmistulemuste erinevuste leidmiseks kummaski eksperimentaalgrupis (parema ja 

vasaku kehapoole, tööpäeva alguse ja lõpu, massaaži- ja võimlemisprogrammi vahel) 
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kasutati Student’i paaris t-testi. Keskmiste arvväärtuste võrdlemisel kasutati 

dispersioonianalüüsi ANOVA (Analysis of Variance), gruppide erinevuste hindamisel 2
–

testi. Luu-lihasvalude ja erinevate tegurite (vanus, pikkus, kehamassiindeks, suitsetamine, 

otsustusvabadus, puhkepausid, staaž, küünarliigese ja randme/sõrmede korduvliigutused, 

töö staatilises asendis, raskuste tõstmine) vahelisi seoseid analüüsiti Spearman’i 

korrelatsioonianalüüsi abil. Uuringu tulemustest on esitatud statistiliselt olulised seosed 

(p≤0,05). Nii mõõtmis- kui ka ankeetküsitluse tulemusi analüüsiti grupi tasemel ning 

uuringu tulemusi ei ole võimalik seostada konkreetsete isikutega. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Ankeetküsitlus 

 

3.1.1. Uuritavate kirjeldus 

 

Ankeetküsitlusest võttis osa 57 masinõmblejat, mis moodustas kogu ettevõtte 

õmblustöötajatest (n=130) 43,8%. Nende hulgast valiti kindlate kriteeriumite alusel välja 

uuritavad. Kriteeriumid olid järgmised: põhitööks õmblemine, täielik töövõime, vanus 18–

60 eluaastat, naissoost, kehamassiindeks alla 30 kg m
-2

 kohta, staaž antud ettevõttes 

vähemalt üks aasta, valu esinemine vähemalt ühes kehapiirkonnas viimase aasta jooksul 

ning nõusolek osaleda uuringus. Kriteeriumitele vastas 23 inimest, kes grupeeriti kaheks 

eksperimentaalgrupiks selle alusel, kellel esines erinevates kehapiirkondades rohkem valu. 

Sekkumistegevuse järgsete luu-lihaskonna funktsionaalse seisundi parameetrite mõõtmiste 

ajaks olid viis uuritavat haigestunud ning lõplik eksperimentaalgruppide jaotus oli 

järgmine: 9 uuritavat said sekkumistegevusena massaaži ning 9 võimlesid. Kõikide 

vaatlusaluste (n=57), uuritavate (n=18) ning massaaži- ja võimlemisgrupi üldandmed on 

esitatud tabelis 3.1.  

 

Tabel 3.1. Kõikide uuritavate, kogu katsegrupi, massaaži- ja võimlemisgrupi uuritavate 

kirjeldavad karakteristikud (keskmine±stardardhälve) 

Näitaja 
Kõik 

uuritavad 

Kogu katsegrupp 

(massaaž+võimlemine) 
Massaažigrupp Võimlemisgrupp 

Vaatlusaluste arv 57 18 9 9 

Vanus (aastat) 44,4±8,6 42,9±8,6 45,6±9,9 40,9±7,2 

Pikkus (cm) 163±4  163,8±4,9 164,1 ±6,2   163,5±3,8 

KMI (kg m
-2

) 26,8±6,5  23,8±3,5 23,1±3,5 24,4±3,6 

 

Kõikidest vastanutest olid alakaalus 1,8%, normaalkaalus 44,6%, ülekaalus 25%, kergelt 

rasvunud 25% ning tõsiselt rasvunud 8,9%. Vaatlusalustest 29,8% olid suitsetajad, 

võimlemisgrupis oli suitsetajaid 44,4%, massaažigrupis 22,2%. Kõik vastajad olid 

paremakäelised, kõigest üks märkis, et on mõlemakäeline.  
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3.1.2. Õmblejate  tööeripära 

 

Valdava osa uuritavate põhitööks on õmblemine (86%), 10,5%-l koordineerimine ning 

3,5%-l töö trukimasinaga. Valitud ametikohal on suurem osa vastajatest töötanud rohkem 

kui viis aastat (82,5%). Töötajatest 12,3% omab 1–5 aastast ning 5,3% alla ühe aastast 

tööstaaži. Uuritavatest 93% teevad nädalas tööd 40 tundi, 1,8%  43 tundi ning 5,3% 45 

tundi. Tööülesandeid täidab 73,7% vastajatest väga sageli istudes ning harva seistes. 

Töötajatest 68,4%  liigub tööpäeva jooksul harva ning raskusi tõstetakse 50,9%-i 

hinnangul mõnikord ja 42,1% harva. Ligikaudu pooled (59,6%) on pärast tööpäeva väsinud 

mõnikord. Vastajatest 47,4% higistavad tööl olles sageli. Võrreldes omaealistega hindavad 

oma tööd füüsiliselt sama raskeks vähem kui pooled (45,6%) töötajatest. Enam kui pooled 

(54,4%) töötajad teevad arvutiga tööd päevas rohkem kui pool tundi. Regulaarseid 

puhkepause ei tee 91,2% töötajatest. Tabelis 3.2 on esitatud töötajate hinnangud tööpingele 

ning korduvliigutustele. 

Tabel 3.2. Vaatlusaluste hinnangud tööpingele ja korduvliigutustele (%, vastajate osakaal)  

Tegur 
Vastusevariandid (%) 

Jah Ei 

Kas Teil tekib pinge, kui ei jõu tööülesandeid õigeaegselt täita 100,0 0 

Kas Teid mõjutab see, et ei jõua päevas vajalikku kogust toota 98,2 1,8 

Korduv küünarliigese painutamine/sirutamine 96,5 3,5 

Korduvad randme/sõrmede liigutused 91,2 8,8 

 

Otsustusvabadus töö ajakava ja puhkepauside üle puudub enamus vastajate hinnangul, kuid 

on madal ka töövõtete, tegevuste järjekorra, -sisu ja tegevuste üle (Joonis 3.1).  

 

Joonis 3.1. Õmblejate hinnangud otsustusvabadusele ning kolleegide ja juhtkonna 

toetusele (%, vastajate osakaal) 

0 50 100

Otsustusvabadus töövõtete ja tegevuste järjekorra

üle

Otsustusvabadus töö sisu ja tegevuste üle

Otsustusvabadus oma töö ajakava ja puhkepauside

üle

Abi või tugi kolleegidelt

Abi või tugi juhtkonnalt

Vastajate osakaal % 

Mitte kunagi Harva Mõnikord Sageli
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Jooniselt on näha, et ligikaudu kolmandik töötajatest saab toetust juhtkonnalt (40,4%)  ja 

kolleegidelt (33,3%) sageli ning pooled mõnikord (vastavalt 54,4% ja 49,1%). 

 

 

3.1.3. Valude esinemissagedus   

 

Viimase 12 kuu jooksul esines enam valusid alaseljas (66,7%) ning viimase kuu jooksul 

kaelas (45,6%). Õlavalu esines viimase 12 kuu jooksul enam (17,5%) vasakus kehapooles, 

kuid viimase kuu jooksul mõlemas kehapooles võrdselt (10,5%). Parem küünarliiges 

valutas nii viimase aasta (14%) kui ka viimase kuu jooksul (7,0%) enam kui vasak pool.  

Käe- ja randmevalu esines viimase 12 kuu jooksul ligi pooltel vastanuist (50,9%) ning 

viimase kuu jooksul kolmandikul (33,3%). Kõige vähem esines valusid põlvedes – viimase 

aasta jooksul 14,0% ning viimase kuu jooksul 8,8% (Tabel 3.3). 

 

Tabel 3.3. Vastajate hinnangud (n=57) valu esinemissagedusele viimase 12 ja ühe kuu 

jooksul erinevates kehapiirkondades (%, vastajate osakaal) 

Keha-

piirkond 

Valu viimase 12 kuu jooksul (%) Valu viimase 1 kuu jooksul  (%) 

Kokku 

Parem 

keha-

pool 

Vasak 

keha-

pool 

Mõlemad Kokku 

Parem 

keha-

pool 

Vasak 

keha-

pool 

Mõlemad 

Õlg 42,1 14,0 17,5 8,8 26,3 10,5 10,5 3,5 

Küünarliiges 22,8 14,0 5,3 3,5 15,8 7,0 5,3 3,5 

Käed/randmed 50,9 19,3 17,5 14,0 33,3 14,0 10,5 8,8 

Põlv 14,0 7,0 1,8 5,3 8,8 5,3 3,5 0 

Alaselg 66,7  33,3 

Kael 61,4  45,6 

 

Valu esinemist erinevates kehapiirkondades viimase kuu jooksul küsiti 

eksperimentaalgrupi uuritavate käest pärast sekkumistegevust läbiviidud kordus-

küsimustikus. Selgus, et sekkumistegevuse järgselt vähenesid üldiselt valud alaseljas ning 

kaelas. Valu suurenes hinnanguliselt pärast sekkumistegevusi paremas õlas ning põlves. 

Massaažigrupi uuritavate hulgas oli märgata olulist alaselja- ja kaelavalu langust, kuid 

sekkumistegevuse järgselt esines enam valusid paremas ja vasakus küünarliigeses, paremas 

põlves ning vasakus õlas. Võimlemise tulemusena ei olnud märgata valu olulist 

vähenemist, pigem soodustas uuritavatel valu tugevnemist alaseljas, kaelas, paremas õlas, 

küünarliigeses, käes/randmes ning põlves (Tabel 3.4). 
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Tabel 3.4. Kogu katsegrupi ning massaaži- ja võimlemisgrupi uuritavate hinnangud (n=18) 

valu esinemissagedusele viimase kuu jooksul erinevates kehapiirkondades 

sekkumistegevusele eelnevalt ja järgnevalt (%, vastajate osakaal) 

Valupiirkond  

Katsegrupp (n=18) Massaažigrupp (n=9) Võimlemisgrupp (n=9) 

Sekkumis-

tegevuse 

eelselt  

Sekkumis-

tegevuse 

järgselt 

Sekkumis-

tegevuse 

eelselt 

Sekkumis-

tegevuse 

järgselt 

Sekkumis-

tegevuse 

eelselt 

Sekkumis-

tegevuse 

järgselt 

Alaselg 22,2 16,7 44,4 11,1 0 22,2 

Kael 55,6 44,4 77,8 44,4 33,3 44,4 

Õlad 

Parem 11,1 16,7 22,2 11,1 0 22,2 

Vasak 11,1 16,7 11,1 22,2 11,1 11,1 

Mõlemad 5,6 0 0 0 11,1 0 

Küünar

-liiges 

Parem 5,6 22,2 11,1 22,2 0 22,2 

Vasak 0 5,6 0 11,1 0 0 

Mõlemad 0 0 0 0 0 0 

Käsi/ 

ranne 

Parem 5,6 11,1 0 0 11,1 22,2 

Vasak 16,7 11,1 22,2 22,2 11,1 0 

Mõlemad 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 

Põlv 

Parem 5,6 22,2 11,1 22,2 0 22,2 

Vasak 0 0 0 0 0 0 

Mõlemad 0 0 0 0 0 0 

Küsimustiku tulemustest selgus, et rohkem kui pooltel vastajatel (54,3%) oli 

valupiirkondade arv kolm või enam. Viimase kuu jooksul esines valu ligi kolmandikul 

töötajatest (38,6%) ainult ühes kehapiirkonnas korraga. Viimase kuu jooksul esines valusid 

maksimaalselt neljas kehapiirkonnas korraga. Eksperimentaalgrupi uuritavatel esines enne 

sekkumist enam valu ühes keha piirkonnas korraga (44,4%), kuid pärast sekkumist kahes 

piirkonnas (50%). Sekkumistegevuse järgselt esines eksperimentaalgrupi uuritavatel 

vähem valusid erinevates kehapiirkondades korraga (Tabel 3.5).  

 

Tabel 3.5. Kõikide uuritavate ning katsegrupi uuritavate keskmine hinnang luu-lihasvalude 

esinemissagedusele kehapiirkondade arvu järgi viimase 12 ja ühe kuu jooksul (%, vastajate 

osakaal) 

Valu-

piirkondade 

arv 

Kõik uuritavad  

(n=57) 
Katsegrupp (n=18) 

Viimase 

12 kuu 

jooksul 

Viimase 

kuu 

jooksul  

Viimase kuu jooksul  

enne sekkumistegevust 

Viimase kuu jooksul  

pärast 

sekkumistegevust  

0 8,8 17,5 11,1 16,7 

1 14,0 38,6 44,4 11,1 

2 22,8 19,3 27,8 50,0 

3 29,8 14,0 22,2 22,2 

4 14,0 10,5 5,6 0 

5 7,0 0 0 0 

6 3,5 0 0 0 
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Massaažigrupi uuritavatel esines enne sekkumistegevust valu valdavalt ühes või kahes 

kehapiirkonnas korraga (mõlemal juhul 33,3%). Enne sekkumist esines massaažigrupil 

viimase kuu jooksul vähemalt ühe kehapiirkonna valu kõikidel uuritavatel. Pärast  

sekkumist oli märgata valu vähenemist, kuna valupiirkondade arv oli null 11,1%-l 

vaatlusalustest. Võimlemisgrupis oli märgata valupiirkondade arvu suurenemist (Tabel 

3.6). 

 

Tabel 3.6. Keskmine hinnang massaaži- ning võimlemisgrupi uuritavate luu-lihasvalude 

esinemissagedusele kehapiirkondade arvu järgi viimase kuu jooksul enne ja pärast 

sekkumistegevust (%, vastajate osakaal) 

Valu-

piirkondade 

arv 

Massaažigrupp 

(n=9) 

Võimlemisgrupp  

(n=9) 

Viimase kuu 

jooksul  

enne 

sekkumistegevust 

Viimase kuu 

jooksul  

pärast 

sekkumistegevust 

Viimase kuu 

jooksul  

enne 

sekkumistegevust 

Viimase kuu 

jooksul  

pärast 

sekkumistegevust  

0 0 11,1 22,2 22,2 

1 33,3 11,1 66,7 0 

2 33,3 44,4 11,1 55,6 

3 22,2 22,2 0 22,2 

4 11,1 0 0 0 

 

Valu kestis viimase aasta jooksul kõige enam 1–6 päeva, sagedamini alaseljas (42,1%), 

kaelas (31,6%) ning randmetes/käelabas (28,1%). Valude tõttu puuduti töölt pigem harva 

(Tabel 3.7). 

 

Tabel 3.7. Keskmine hinnang kõikide uuritavate (n=57) valude kestusele ning töölt 

puudutud päevade arvule viimase 12 kuu jooksul enne sekkumistegevust (%, vastajate 

osakaal) 

Valupiirkond 

Valude kestus Töölt puudumise kestus 

1–6 

päeva 

1–4 

nädalat 

1–12 

kuud 

0  

päeva 

1–5 

päeva 

6–30 

päeva 

>30 

päeva 

Alaseljavalu 42,1  10,5 14,0 84,2  5,3 8,8 0 

Kaelavalu 31,6 19,3 10,5 38,6 31,6 19,3 10,5 

Õlavalu 24,6 10,5  7,0 86,0  1,8 7,0 0 

Küünarliigesevalu 12,3 5,3  3,5 87,7 1,8 1,8 0 

Randme-

/käelabavalu 
28,1 14,0 8,8 93,0 0 1,8 1,8 

Põlvevalu 7,0 1,8 5,3 0 0 0 0 

 

Kaelavalu oli sagedaseim põhjus töölt puudumiseks – ligi kolmandik (31,6%) puudus 

kaelavalu tõttu 1–5 päeva. Ankeetküsimustikus oli õmblejatel võimalik enne ja pärast 
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sekkumistegevust anda hinnang valu tugevusele 10-pallisel visuaalanaloogskaalal. 

Hinnangut oli võimalik anda valu tugevusele selja-, kaela-, õlgade-, küünarliigese-, 

randme- ja põlve piirkonnas (Joonis 3.2).   

 

 

Joonis 3.2. Keskmine hinnang valu tugevusele erinevates kehapiirkondades 10-palli 

skaalal massaaži- ja võimlemisgrupi  uuritavate hulgas enne ja pärast sekkumistegevust 

sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * p≤0,05; M –

massaažigrupp; V – Võimlemisgrupp. 

  

Valu hinnati sekkumistegevuse eelselt tugevaimaks nii massaaži (5,2)- kui ka 

võimlemisgrupil (3,5) kaelapiirkonnas. Tulemustest on näha, et uuritavate keskmine 

hinnanguline valutugevus vähenes sekkumise järgselt seljas (p=0,01) ning kaelas (p=0,02). 

Võimlemine põhjustas kohati valu tugevnemist paremas õlas ja põlves.  

Statistilise analüüsi käigus selgus, et luu-lihasvaludel on seos individuaalsete ning 

organisatoorsete teguritega. Kehamassiindeksi suurenemist seostati alaseljavaludega 

(p=0,05). Samuti leiti, et suitsetamine oli seotud randme- ja käelaba valude suurenemisega 

(p=0,003). Korduv küünarliigese painutamine/sirutamine oli seotud kaela ning randme- ja 

käelabavalude esinemissageduse suurenemisega (p=0,05). Tulemustest selgus, et mida 

suurem oli töötajate vabadus otsustada töövõtete, tegevuste ja nende järjekorra, töösisu, 

ajakava ning puhkepauside üle, seda rohkem esines alaselja- ning küünarliigese valusid 

(p=0,02).  

 

Massaaži- ja võimlemisgrupi uuritavate hinnangud valu tugevusele VAS-skaalal on 

esitatud lisas 11, tabelis 11.1. 
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3.2. Lihaste mehaanilised parameetrid enne ja pärast sekkumist 

 

Müotonomeetrilised mõõtmised viidi läbi uuritavate hulgas enne ja pärast 

sekkumistegevust ning tööpäeva alguses ja lõpus. Mõõtmisi tehti neljale lihasele mõlemale 

kehapoolele: trapetslihas (m. trapezius), sõrmedesirutajalihas (m. extensor digitorum), 

pindmine sõrmedepainutaja lihas (m. flexor digitorum superficialis),  selgroosirgestajalihas 

(m. erector spinae). Müomeetri abil mõõdeti lihastoonust, dekrementi ja lihasjäikust.  

 

 

3.2.1. Lihastoonus 

 

Massaažigrupil ei esinenud olulisi erinevusi m. trapezius vasakus ja paremas pooles. 

Erinevusi ei esinenud ka tööpäeva jooksul.  Enne sekkumistegevust võis täheldada 

uuritavatel, kes sekkumistegevuse ajal võimlesid, langust nii parema (p=0,04) kui ka 

vasaku (p=0,01) kehapoole trapetslihase toonuses tööpäeva jooksul. Sõltuvalt kehapooltest 

ei erinenud toonuse väärtused oluliselt. Nii massaaži- kui võimlemisgrupi uuritavate 

trapetslihase toonuse keskmised väärtused olid sekkumistegevuse järgselt 15,6–17,4 Hz, 

mis viitab sellele, et õmbleja tööeripärast tingituna on trapetslihas üleliigselt koormatud. 

Sekkumistegevustest ei avaldanud kumbki, massaaž ega võimlemine, mõju trapetslihase 

toonusele.  (Joonis 3.3). 

 

 

Joonis 3.3. M. trapezius toonuse väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis enne ja pärast 

sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05 
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Enne sekkumistegevuse läbiviimist oli massaažigrupil m. flexor digitorum superficialis 

vasaku kehapoole lihastoonus kõrgem (p=0,02) ning pärast sekkumist toonus tööpäeva 

jooksul langenud vasakus kehapooles (p=0,05). Võimlemisgrupi uuritavatel oli sekkumise 

eelselt toonuse väärtused kõrgemad vasakus kehapooles (p=0,01). M. flexor digitorum 

superficialis keskmised toonuse väärtused jäid vahemikku 11–16 Hz. See näitab, et m. 

flexor digitorum  superficialis on õmblejatel võrdlemisi väikse koormuse all  (Joonis 3.4). 

 

 

Joonis 3.4. M. flexor digitorum superficialis toonuse väärtused massaaži- ja 

võimlemisgrupis enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja 

lõpus (keskmine±SD) * p≤0,05 

Olulisi erinevusi ei esinenud m. extensor digitorum parema ja vasaku kehapoole toonuses 

ning tööpäeva jooksul ei muutunud lihastoonus kummalgi grupil oluliselt. Uuritavatel, kes 

said massaaži, langes pärast sekkumist hommikuse mõõtmise ajal vasaku kehapoole 

lihastoonus (p=0,007). Ka m. extensor digitorum lihastoonuse mõõtmistulemused 

kinnitasid, et lihas on õmblejatel väiksema pinge all, kuna väärtused jäid allapoole 

maksimaalset toonuse normväärtust (16 Hz) (Joonis 3.5). 
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Joonis 3.5.  M. extensor digitorum toonuse väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis enne ja 

pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05 

 

M. erector spinae parem ja vasak pool ei erinenud teineteisest oluliselt. Samuti ei tekkinud 

muutusi toonuses tööpäeva jooksul ei massaaži- ega võimlemisgrupil. Oluliselt vähenes 

võimlemise mõjul ainult parema kehapoole toonus (p=0,01)  õhtuse mõõtmise ajal  (Joonis 

3.6). 

 

 

Joonis 3.6.  M. erector spinae toonuse väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis enne ja 

pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05 

 

Sarnaselt m. flexor digitorum superficialis ning m. extensor digitorum lihastoonuste 

keskmistele väärtustele, ei ole ka m. erector spinae tööülesannete täitmise ajal märgatavalt 

suurema koormuse all. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak

Tööpäeva alguses Tööpäeva lõpus Tööpäeva alguses Tööpäeva lõpus

Massaažigrupp Võimlemisgrupp

O
m

av
õ

n
k
es

ag
ed

u
s,

  
H

z 

Enne sekkumistegevust Pärast sekkumistegevust

* 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak

Tööpäeva alguses Tööpäeva lõpus Tööpäeva alguses Tööpäeva lõpus

Massaažigrupp Võimlemisgrupp

O
m

av
õ

n
k
es

g
ed

u
s,

  
H

z 

Enne sekkumistegevust Pärast sekkumistegevust

* 



42 

 

3.2.2. Dekrement 

 

Joonisel 3.7 on näha, et olulisi erinevusi ei esinenud m. trapezius parema ja vasaku poole 

dekremendi väärtuste vahel. Samuti ei olnud märkimisväärseid erinevusi tööpäeva jooksul, 

nii sekkumistegevuse eelselt kui ka järgselt. Sekkumistegevuse järgselt suurenes 

massaažigrupi m. trapezius vasaku poole dekremendi (p=0,02)  väärtused. Võimlemine ei 

põhjustanud trapetslihase dekremendi väärtuste muutusi. Dekremendi suurenemisel 

väheneb elastsus, mis omakorda tähendab, et lihase võime oma esialgset kuju taastada on 

väiksem. Normaalse lihase dekremendi väärtused peaksid jääma vahemikku 1,0–1,2 (41). 

Mõõtmistulemuste kohaselt olid kõik m. trapezius dekremendi väärtused kõrgemad kui 

1,2.  

 

Joonis 3.7. M. trapezius dekremendi väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis enne ja 

pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05 

 

Joonisel 3.8 on esitatud m.flexor digitorum superficialis dekremendi mõõtmistulemused. 

Enne sekkumistegevust oli massaažigrupi uuritavatel tööpäeva lõpus vasaku kehapoole 

dekremendi (p=0,02) väärtused madalamad. Massaaž põhjustas tööpäeva jooksul m. flexor 

digitorum superficialis vasakus pooles dekremendi väärtuste tõusu (p=0,01)  ehk elastsuse 

vähenemist.  Selgus, et võimlemine ei põhjustanud antud lihases dekremendi väärtustes 

muutusi, esines vaid tendents dekremendi väärtuse langusele. Enne sekkumistegevust 

ületasid kõik m. flexor digitorum superficialis dekremendi väärtused normi (1,2), kuid 

jooniselt 3.9 on selgelt näha, et nii massaaži kui ka võimlemise järgselt langesid 

dekremendi väärtused.   
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Joonis 3.9. M. flexor digitorum superficialis dekremendi väärtused massaaži- ja 

võimlemisgrupis enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja 

lõpus (keskmine±SD) * p≤0,05 

Vasaku kehapoole dekremendi väärtused olid suuremad massaažigrupi uuritavatel (ehk 

elastsus madalam) tööpäeva alguses ja sekkumistegevuse järgselt m. extensor digitorum-il 

(p=0,03). Sekkumistegevustest mõjutas m. extensor digitorum dekremendi väärtuseid 

ainult võimlemine (oluline langus parema käe lihasel õhtuste mõõtmiste ajal, p=0,02). M. 

extensor digitorum dekremendi väärtustest enamus ei mahtunud soovituslikku väärtuste 

vahemikku 1,0–1,2, kuid üldiselt on näha, et m. flexor digitorum superficialis elastsuse 

väärtused olid madalamad antud lihases väärtustest, mis tõestab, et m. extensor digitorum 

on vähem koormatud (Joonis 3.10).  

 

 

 

Joonis 3.10. M. extensor digitorum dekremendi väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis 

enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus 

(keskmine±SD) * p≤0,05 
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Võimlemisgrupi uuritavatel oli enne sekkumist m. erector spinae parema poole dekrement 

(p=0,03) tööpäeva lõpus kõrgem kui tööpäeva alguses. Sekkumistegevustest kumbki ei 

mõjutanud m. erector spinae dekremendi väärtuseid. Samuti ei olnud olulisi erinevusi 

lihase parema ja vasaku  poole vahel (Joonis 3.11).  

 

 

Joonis 3.11. M. erector spinae dekremendi  väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis enne 

ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) 

* p≤0,05 

Jooniselt 3.10 on selgelt näha, et massaažigrupi keskmised m. erector spinae dekremendi 

väärtused on oluliselt kõrgemad kui võimlemisgrupil. Ükski antud lihase dekremendi 

väärtustest ei vastanud normile (1,0–1,2).  

 

3.2.3. Lihasjäikus 

 

Jooniselt 3.12 on näha, et m. trapezius jäikus oli võimlemisgrupi uuritavate hulgas suurem 

vasakul kehapoolel (p=0,03). Tööpäeva jooksul langesid jäikuse väärtused trapetslihase nii 

vasakul (p=0,01)  kui ka paremal poolel (p=0,02). Sekkumistegevus ei avaldanud mõju m. 

trapezius jäikusele.  
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 Joonis 3.10. M. trapezius jäikuse väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis enne ja pärast 

sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05 

M. flexor digitorum superficialis keskmine jäikus oli massaažigrupil tööpäeva lõpus 

tõusnud ja seda paremal poolel (p=0,01). Olulised erinevused vasaku ja parema kehapoole 

vahel puudusid. Tööpäeva jooksul jäi sõrmede painutaja lihase jäikus valdavat 

muutumatuks. Võimlemine ei mõjutanud m. flexor digitorum superficialis jäikuse näitajaid 

(Joonis 3.11). 

 

 

Joonis 3.11. M. flexor digitorum superficialis jäikuse väärtused massaaži- ja 

võimlemisgrupis enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja 

lõpus (keskmine±SD) * p≤0,05 

 

Massaaž ega võimlemine ei mõjutanud m. extensor digitorum jäikuse näitajaid (Joonis 

3.12). Tööpäeva jooksul jäikus ei muutunud. Vasaku kehapoole jäikus oli hommikustel 

mõõtmistel suurem nendel uuritavatel, kes võimlesid (p=0,03).  
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Joonis 3.12. M. extensor digitorum jäikuse väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis enne ja 

pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05 

 

Enne sekkumist oli võimlemisgrupi uuritavatel m. erector spinae jäikus paremas 

kehapooles suurem ja seda nii tööpäeva alguses (p=0,04)  kui ka lõpus (p=0,01). Pärast 

võimlemist oli parema kehapoole jäikus vähenenud (p=0,03), mis on nähtav joonisel 3.13.  

 

 

Joonis 3.13. M. erector spinae jäikuse väärtused massaaži- ja võimlemisgrupis enne ja 

pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05 

 

Massaaži mõjul seljasirgestajalihase jäikus ei vähenenud, pigem oli märgata m. erector 

spinae jäikuse kasvutendentsi. Massaaži- ja võimlemisgrupi uuritavate keskmisi lihaste 

mehaaniliste parameetrite väärtuseid võrreldi statistilise andmetöötluse käigus, kuid 

olulised erinevused puudusid.  
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M. trapezius, m. flexor digitorum superficialis, m. extensor digitorum ja m. erector spinae 

toonuse, dekremendi ning jäikuse mõõtmistulemused massaaži- ja võimlemisgrupi 

uuritavatel on esitatud lisas 12, tabelis 12.1 ja 12.2. 

 

 

3.3. Lülisamba kaelaosa liikuvusulatus enne ja pärast sekkumist 

 

Õmblustöötajate lülisamba kaelaosa liikuvusulatuse määramiseks kasutati CROM 

(Cervical Range of Motion) goniomeetrit. Liikuvust hinnati kuuel suunal: fleksioon ehk 

painutamine, ekstensioon ehk sirutamine, lateraalfleksioon (külgsuunaline painutus) ning 

rotatsioon vasakule ja paremale. Mõõtmised viidi läbi enne ja pärast sekkumistegevust 

ning tööpäeva alguses ja lõpus. Sekkumistegevuse mõju lülisamba kaelaosa liikuvusele oli 

pigem negatiivne. Uuritavad, kes said sekkumistegevusena massaaži, oli rotatsioon 

paremale hommikustel mõõtmistel vähenenud (p=0,04). Pärast sekkumistegevust oli  näha 

rotatsiooni suurenemist paremale tööpäeva lõpuks (p=0,01). Hommikuste mõõtmiste ajal 

oli sekkumise järgne rotatsioon vasakule suurem kui paremale (p=0,04) (Joonis 3.14). 

 

Joonis 3.14. Lülisamba kaelaosa liikuvus massaažigrupis enne ja pärast sekkumistegevust 

tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * p≤0,05; H – tööpäeva alguses; Õ – tööpäeva 

lõpus. 

 

Võimlemine vähendas kaela fleksiooni hommikul (p=0,02) ja õhtul (p=0,05) ning 

lateraalfleksiooni vasakule hommikul (p=0,01) ja õhtul (p=0,01). Võimlemise järgselt 

paranes tööpäeva lõpus märgatavalt kaela rotatsioon vasakule (p=0,02) (Joonis 3.15). 
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Joonis 3.15. Lülisamba kaelaosa liikuvus võimlemisgrupis enne ja pärast 

sekkumistegevust tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * p≤0,05; H – tööpäeva 

alguses; Õ – tööpäeva lõpus. 

 

Statistilise andmetöötluse käigus analüüsiti omavahel ka massaaži- ja võimlemisgrupi 

mõõtmistulemuste erinevusi, kuid olulisi erinevusi ei esinenud.  

Lülisamba kaelaosa liikuvusulatuse mõõtmistulemused massaaži- ja võimlemisgrupi 

uuritavate hulgas on esitatud lisas 13, tabelis 13.1 ja 13.2. 

 

 

3.4. Randme- ning küünarliigese liikuvusulatus enne ja pärast sekkumist 

 

Randme- ning küünarliigese liikuvusulatuse määramiseks kasutati Lafayette goniomeetrit 

ning mõõdeti randmeliigese painutus, sirutust, radiaal- ja ulnaardeviatsioon ning 

küünarvarre välja- ja sissepöörde ulatust. Mõõtmised viidi läbi nii vasakul kui ka paremal 

käel tööpäeva alguses ja lõpus ning enne ja pärast sekkumistegevust.  

Massaažigrupil oli enne sekkumist parema käe randmeliigese radiaaldeviatsioon suurem 

kui vasakul käel (p=0,02), pärast sekkumist olulist erinevust esile ei tulnud. Massaažigrupi 

keskmine ulnaardeviatsioon oli enne sekkumist suurem vasakul käel (p=0,04), kuid pärast 

sekkumist paremal (p=0,01). Paremal käel oli pärast massaaži oluliselt suurem ka 

küünarvarre väljapööre (p=0,001). Massaažigrupis ei esinenud enne sekkumist olulisi 

erinevusi käe liikuvuse parameetrites tööpäeva jooksul. Pärast sekkumistegevust oli 

märgata tööpäeva lõpuks randme ulnaar- (p=0,04) ja radiaaldeviatsiooni (p=0,01) 

vähenemist (vastavalt paremas ja vasakus käes). Enim paranes sekkumistegevuste 
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tulemusena parema käe liikuvus massaažigrupil. Massaaži mõjul paranes parema käe 

küünarvarre väljapööre, sissepööre ning randmeliigese ulnaardeviatsioon, kuid halvenes 

vasaku küünarvarre väljapööre (Joonis 3.16).  

 

Joonis 3.16. Randme- ning küünarliigese liikuvusulatus massaažigrupis enne ja pärast 

sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05; H – tööpäeva alguses; Õ – tööpäeva lõpus. 

 

Võimlemisgrupil oli parema ja vasaku randme- ning küünarliigese liikuvus võrdlemisi 

sama, kuid pärast sekkumist oli oluliselt suurem parema küünarvarre sissepööre hommikul 

(p=0,03) ning vasaku randme sirutus nii hommikul (p=0,01) kui ka õhtul (p=0,001) (Joonis 

3.17).  

Joonis 3.17. Randme- ning küünarliigese liikuvusulatus võimlemisgrupis enne ja pärast 

sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) * 

p≤0,05; H – tööpäeva alguses; Õ – tööpäeva lõpus. 

 

Massaaži- ja võimlemisgrupi uuritavate randme- ja küünarliigese liikuvust analüüsiti 

statistiliselt ka omavahel, kuid olulisi erinevusi ei esinenud. 
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Randme- ning küünarliigese kaelaosa liikuvusulatuse mõõtmistulemused massaaži- ja 

võimlemisgrupi uuritavate hulgas on esitatud lisas 14, tabelis 14.1 ja 14.2. 

 

 

3.5.  Tahteline isomeetriline maksimaaljõud enne ja pärast sekkumist 

 

Nii parema kui ka vasaku käe isomeetrilise jõu määramiseks kasutati seadet Lafayette 

Hand Dynamometer. Parema ja vasaku käe tahteline isomeetriline maksimaaljõud jäi 

sekkumistegevuse tulemusena valdavalt muutumatuks. Parema ja vasaku käe lihasjõud ei 

erinenud massaažigrupil üksteisest märgatavalt.  Võimlemisgrupi uuritavatel oli parema 

käe lihasjõud suurem  sekkumise eelselt tööpäeva alguses (p=0,02) ning sekkumise järgselt 

tööpäeva lõpus (p=0,02) (Joonis 3.18).  

 

 
Joonis 3.18. Parema ja vasaku käe tahteline isomeetriline maksimaaljõud massaaži- ja 

võimlemisgrupis enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja 

lõpus (keskmine±SD) * p≤0,05 

 

Võimlemisgrupis vähenes sekkumise eelselt tööpäeva lõpuks parema (p=0,01) ning pärast 

sekkumist vasaku randme (p=0,05) radiaaldeviatsioon. Võimlemisgrupil oli 

sekkumistegevuse järgselt paranenud küünarvarre sissepööre. 

Massaažigrupil esines tendents käte lihasjõu suurenemiseks pärast sekkumistegevust ning 

oluliselt oli sekkumise järgselt  suurenenud tööpäeva lõpuks vasaku käe lihasjõud 

(p=0,01). Massaaž- ja võimlemisgrupi lihasjõu näitajad ei erinenud omavahel statistilise 

olulisusega. Parema ja vasaku käe jõu mõõtmistulemused massaaži- ja võimlemisgrupi 

uuritavate hulgas on esitatud lisas 15, tabelis 15.1 ja 15.2. 
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3.6. Õmblejate tervis ja tervisekäitumine 

 

Esmane küsitlusankeet sisaldas küsimusi ka terviseprobleemide kohta viimase seitsme 

päeva jooksul. Selgus, et õmblejate üldine hinnang tervisele on pigem hea. Kolmandikul 

uuritavatel (28,1%) on mõne võrra esinenud tuimust või torkeid kehaosades ning 

neljandikul (24,6%) valusid südames ja rindkeres. Nii algses kui ka kordusküsimustikus 

sooviti teada õmblejate hinnangut üldisele tervisele. Tulemustest selgus, et enne 

sekkumistegevust oli massaažigrupi keskmine tervisehinnang (3,6±0,5) mõnevõrra 

madalam kui võimlemisgrupil (3,7±0,5).  Massaažigrupi tervisehinnang oli veidi 

paranenud sekkumistegevuse järgselt 13% (4,1±0,8, p=0,059). Võimlemine põhjustas 

keskmise tervisehinnangu langemist 8,8% (3,4±0,5), kuid langus ei olnud statistiliselt 

oluline. Õmblustöötajatest tegelesid spordiga 37,5% vastajatest, kellest 52,2% harrastasid 

võimlemist, 26,1% aeroobikat ning  4,3% ravivõimlemist. Valdav osa (44%) tegeles 

spordiga keskmiselt 1–2 tundi nädalas, ligikaudu kolmandik (28%) üle nelja tunni. Ühe 

treeningu kestus on pooltel juhtudel (52%) 0,5 tundi, 40%-l 1,5 tundi ning 8%-l 2,5 tundi. 

Ligi poolte vastajate hinnangul (52%) tehakse aasta lõikes trenni summaarselt üle üheksa 

kuu. Vaatlusaluste hinnangul tehakse kuu lõikes tehakse trenni: mõni tund 28%, mõni päev 

52%, kaks nädalat 8%, kolm nädalat 4% ning üks kuu 8%. Mõnikord sõidetakse vabal ajal 

rattaga 59,6% uuritavate hinnangul. Ligi pooled (47,4%) vaatlusalustest kõnnivad  ning 

kolmandik (38,2%) sõidavad rattaga päevas enam kui 45 minutit. Kolmandiku 

vaatlusaluste hinnangul on nende kehaline aktiivsus omaealistega võrreldes vastavalt sama 

(42,1%) või suurem (33,3%). Uuritavatest pooled (50,9%) märkisid, et vabal ajal 

higistatakse mõnikord. Kolmandiku (29,8%) hinnangul higistatakse vabal ajal harva ning 

12,3%-l juhtudest mitte iialgi. Spordiga tegeletakse vabal ajal: 49,1% mõnikord, 24,6% 

harva. Rohkem kui pooled (57,9%) vaatavad vabal ajal televiisorit. Vastajatest enam kui 

kolmandik jalutab vabal ajal sageli (38,6%) või mõnikord (42,1%). Eksperimentaalgrupi 

uuritavate hulgast tegeles spordiga kuus õmblejat 18st (33,3%), nii massaaži- kui ka 

võimlemisgrupis oli spordiga tegelejaid kolm üheksast (33%).  
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4. ARUTELU 

 

Ülemaailmselt on luu-lihaskonna vaevused enim levinumaid kaebuseid [64]. Suurbritannia 

tööjõu-uuringu tulemuste kohaselt moodustasid luu-lihaskonna vaevused 44% kõikidest 

tööga seotud haigestumistest [6]. Kuna tööst põhjustatud ülekoormusvigastused ning 

sellest tulenev töövõimelangus on potentsiaalselt ennetatavad, on oluline välja selgitada 

tegevused, mis parandaksid üldist terviseseisundit, vähendaksid luu-lihaskonna vaevuste 

levikut ning ühtlasi töölt puudutud päevade arvu ja sellega seonduvaid ettevõtte kulutusi 

[48;65].  

Rohkelt sekkumistegevusi on läbi viidud peamiselt kontoritöötajate hulgas ning valdavalt 

on tegevuste käigus parandatud töökoha ergonoomilisust, uuritud töötooli ning erinevate 

füüsiliste sekkumistegevuste (manuaalteraapia, venitusharjutused, jõutreening, 

võimlemine) mõju luu-lihaskonna vaevuste esinemissagedusele. Sarnaseid sekkumisi on 

rakendatud ka õmblejate seas – 2014. aastal avaldati uuring, kus uuritavatel paluti 12. 

nädala jooksul, kaks korda nädalas kestusega 30 minutit sooritada treeningprogrammi 

raames soojendus-, lihaste tugevdamis- ning venitusharjutusi [66].  

Käesolevas uuringus on valitud sekkumistegevused, mis on keskendunud õmblejate 

funktsionaalse seisundi parandamisele ning mille efektiivust on varasemalt uuritud.  

Uuringu metoodika välja kujunemisel pöörati rõhku piirkondadele, mis on õmblejatel 

enam koormatud. Kuna ettevõtte töötempo on väga kõrge, siis sekkumistegevused  pidid 

olema kooskõlastatud juhtkonnaga ning põhiliseks eesmärgiks oli valida tegevused, mis ei 

kulutaks palju töötajate tööaega. Ettevõtte juhtkonnaga sai kokku lepitud, et sellisteks 

tegevusteks sobiksid massaaž ja võimlemine. Sekkumise kestus oli massaaži korral viis 

nädalat ning võimlemisel neli, mis on võrreldes eelnevate sekkumisuuringutega (3–10 

nädalat) piisav aeg [67]. 

Enne sekkumist viidi uuritavate seas läbi küsitlus, mille põhjal selgitati välja uuritavad 

grupid. Püstitatud kriteeriumitele vastas uuringuteks nõusoleku andnud töötajatest 23 

inimest, kellest viis langes haigestumise tõttu välja ning allesjäänud uuritavatest (n=18) 

moodustati kaks võrdse suurusega eksperimentaalgruppi, kelle seas rakendati 
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sekkumistegevust. Katsegrupi väike suurus võiks tõsta küsimuse, kas tulemused on ikka 

statistiliselt korrektsed. Erinevates sekkumisuuringutes on uuritavate gruppide suurus 

varieerunud 16–579 uuritavate vahel [67].  Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO, 

World Health Organization) soovituste kohaselt peaks kvalitatiivses uuringus valimi 

suurus olema vähemalt 10 [68]. Antud uuringusse kaasatud väike vaatlusaluste arv (n=9) 

saadi põhjendusel, et ettevõtte tootmisprotsessi võimalikult vähe häirida. Massaažigrupp 

oli väiksem, kuna massaaž on ettevõttele küllaltki kulukas sekkumistegevus. Kuna uuritav 

pidi massaaži saama kümnel korral ja seda viie nädala jooksul, siis oleks suurem 

massaažigrupp osutunud ettevõtte jaoks liialt kulukaks.  

Katsegruppide uuritavatel mõõdeti enne ja pärast sekkumist nelja erineva lihase (m. 

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

mehaanilisi parameetreid (toonus, elastsus, jäikus), lihasjõudu kätes ning lülisamba 

kaelaosa, randme ja küünarliigese liikuvusulatust. Kõiki mõõtmisi korrati mõlemas 

kehapooles tööpäeva alguses ja lõpus.  

Korrektsete mõõtmistulemuste saamiseks on vajalik enne  hommikust liikuvusulatuse 

mõõtmist teha võimlemisharjutusi, kuna liigesed on hommikul ärkamise järgselt jäigad. 

Õmblejate tööpäev algas kell 7:30 ning hommikused mõõtmised viidi läbi ajavahemikus 

8:00–10:30. Kuna iga töötaja mõõtmiseks kulus ligikaudu 10–15 minutit ning uuritavaid 

oli kokku 18 (enne sekkumist oli 23 uuritavat), siis soojendusharjutuste tegemiseks ei 

jagunud piisavalt aega.  Kuna juhtkonna ning töötajatega sai kooskõlastatud kindel ajakava 

mõõtmisteks, mis omaks võimalikult minimaalset ajakulu tööprotsessile, siis 

soojendusharjutuste lisamisel oleks kogu päevaplaan nihkesse läinud. Küll mainisid 

mitmed vaatlusalused, et nad teevad regulaarselt hommikuvõimlemist, et tööl enam 

koormatud kehapiirkondade  liikumisfunktsiooni parandada. Samuti tuleb neil tööle tulla 

jalgsi või rattaga. Seega, olid ka töötajad mõõtmise ajaks piisava funktsionaalse seisundi 

juures. 

Õmbleja töö toimub valdavalt kogu tööpäeva jooksul istudes ning esineb sundasendeid ja 

pidevalt ühetüübiliste korduvliigutuste sooritamist. Töö iseloomu tõttu on pea ja ülakere 

koos õlgades sageli ettekallutatud asendis, selg eemal seljatoest, millest tingituna on 

õmblejatel trapetslihas (m. trapezius) konstantse pinge all [11–13;69]. Liigselt koormatud 

trapetslihas on üks peamiseid kaela- ja õlavalu põhjustajaid. Uuringu tulemustest selgus, et 

lisaks kaela- ja õlavaludele, esines rohkelt ka randme- ja käevalusid  (nii viimase 12 kuu 
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kui ühe kuu jooksul) ning sama on kinnitanud ka eelnevad uuringud [9;70–71]. Luu-

lihasvalude esinemissagedus on antud uuringu eksperimentaalgrupi uuritavate hinnangul 

suurem paremas kehapooles, välja arvatud õlavalu, mida esineb mõlemas kehapooles 

pigem võrdselt. Pekingis avaldati 2011. aastal uuring, mis kinnitas samuti, et õmblejate 

parem kehapool (eriti kael ja õlad) on rohkem koormatud [39]. Selles uuringus võib 

põhjuseks olla ebaergonoomiline töölaud ning halb töövahendite asetus.  

 

Käesolev uuring tõestas, et valude tekkimist võivad soodustada erinevad individuaalsed, 

füsioloogilised või töökorralduslikud tegurid. Leiti, et alaseljavalu võib esineda rohkem 

nende töötajate hulgas, kellel on KMI kõrge. Käesoleva uuringu eksperimentaalgrupi 

uuritavate keskmine KMI oli 23,8 kg m
-2

, kuna valimi moodustamisel oli kriteeriumiks, et 

kehamassiindeks peab olema madalam kui 30 kg m
-2

. Kogu ettevõtte keskmine KMI oli 

26,8 kg m
-2

, mis tõestab, et keskmine õmblustöötaja on ülekaaluline (KMI ≥ 25 kg m
-2

) 

ning seda peamiselt rohkelt istumist ja vähest liikumist nõudva töö iseloomu tõttu. 

Ülekaalulisuse teket võivad lisaks soodustada ka mittepiisav füüsiline aktiivsus ning 

toitumisharjumused  [23]. Kuigi ankeetküsimustikule vastajatest tegeles spordiga 37,5%, 

võis sportimise sagedus jääda ebapiisavaks – kolmandiku hinnangul treeniti kuu lõikes 

kõigest mõni tund ning poolte hinnangul mõni päev. Nõuete kohaselt peaks täiskasvanud 

terve inimene mõõduka intensiivsusega treeninguid tegema nädalas vähemalt 150 minuti 

ulatuses, mis tähendab, et kuu lõikes peaks treenima vähemalt 600 minutit ehk 10 tundi 

[25].  

Seda, et suitsetamisel on kahjulik mõju luu-lihaskonna seisundile, on tõestanud mitmed 

varasemad uuringud [30]. Kroonilise valu käes kannatajad on toonud suitsetamise 

ettekäändeks valuga toimetulekul, kuna on tõendeid, mis kinnitavad, et suitsetamine on 

hoopis positiivses korrelatsioonis valu intensiivsusega [72]. Varasem õmblustöötajate seas 

läbi viidud uuring kinnitas, et suitsetajatel esines oluliselt enam ülaseljavaevuseid (OR  

6,06, p<0,001, OR, odds ratio ), kuid ka kaela- (OR 2,14), õlgade- (OR 1,85) ning 

randmevaevuseid (OR 1,55) [73]. Ka käesolevas uuringus leiti oluline seos suitsetamise 

ning õmblejate randme- ja käelabavalu vahel. Õmblejate poolt pidevalt sooritatavad 

randme-korduvliigutused (fleksioon ja ekstensioon) on tugevas seoses randmevalu tekkega 

(OR  vastavalt 4,4; 2,7) [74]. 
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Antud uuringus leiti ka seos alaseljavalu ning suurenenud otsustusvabaduse (töövõtete, 

tegevuste, töösisu, ajakava ja puhkepauside) üle, mis oli positiivses korrelatsioonis ka 

küünarliigese valuga. Erinevalt käesoleva uuringu tulemustest, on varasemalt tõestatud, et 

suur otsustusvabadus mõjub positiivselt luu-lihasvaludele [75]. Kuid kuna vaatlusalused 

tundsid antud uuringus pidevat ajasurvet vajaliku koguse tooteartiklite valmistamiseks 

tööpäeva jooksul, esines kalduvus teha rohkem tööd ajaühikus. Sellega seonduvalt ei 

teinud 93% õmblejatest regulaarseid puhkepause, suurendades veelgi enam valu tekke 

võimalust kaelas või õlgades [76].  

Pärast sekkumistegevust esitati uuritavatele kordusküsimustik, eesmärgiga välja selgitada, 

kuidas on kumbki sekkumistegevus mõjutanud hinnangut valude esinemisele. 

Massaažigrupil esines küsimustiku tulemuste põhjal enne sekkumistegevust alaseljavalu 

44,4% ning kaelavalu 77,8%, kuid pärast oli valu esinemissagedus langenud (vastavalt 

11,4% ja 44,4%). Õmblejad tunnistasid sekkumisjärgsete mõõtmiste ajal ka suusõnaliselt, 

et nende enesetunne on massaaži mõjul märgatavalt paranenud. Samuti vähenes 

valupiirkondade arv ning sellega seonduvalt  näitas paranemistendentsi ka terviseseisund 

(p=0,06).   

 

Soomes on läbi viidud uuring, kus rakendati kroonilise pingepeavalu käes kannatavate 

uuritavate (n=21) hulgas massaaži. Massaaži mõjul paranes kaela liikuvus, vähenes 

kaelavalu tugevus ning ka luu-lihasvaludest tingitud haiguspäevade arv. Kuid sarnaselt 

käesolevale uuringu tulemustele, kus esines kalduvus trapetslihase mehaaniliste 

parameetrite halvenemiseks, jäid Soome uuringus trapetslihase näitajad muutumatuks [76]. 

Käesoleva uuringu müotonomeetrilised mõõtmistulemused näitasid, et nii massaaži- kui ka 

võimlemisgrupi uuritavate hulgas oli märgata sekkumistegevuse järgselt pigem 

langustendentsi trapetslihase mehaaniliste parameetrite väärtustes, oluliselt vähenes vaid 

vasaku lihase elastsus. Lisaks sellele, oli massaažigrupi kaela rotatsioon pärast 

sekkumistegevust madalam paremal pool. Käesolevas uuringus viidi massaaž läbi 

hommikusel ajal ning tööaja arvelt, mistõttu naasesid uuritavad sessiooni lõppedes 

koheselt tööle. Sellega seonduvalt ei olnud lihastel võimalik piisavalt taastuda ning 

tavapärane töö eripärast tingitud pinge kaela- ja õlgade piirkonnale võis lõõgastunud 

lihaseid veelgi enam koormata. Selleks, et massaaž omaks positiivset mõju, on soovituslik 

sessiooni järgselt piisavalt puhata ning vältida kiirustamist [77]. 
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Hoolimata vähesest taastumisajast massaaži järgselt, oli märgata randme ja sõrmede 

painutamise (m. flexor digitorum superficialis, toonus/vasak, jäikus/parem) ning sirutamise 

(m. extensor digitorum, toonus/vasak) eest vastutavate lihaste funktsionaalse seisundi ning 

ka mõlema küünarvarre (sisse- ja väljapööre) ja parema käe randmeliigese 

(ulnaardeviatsioon) liikuvusulatuse paranemist. Pärast sekkumist oli jõud tööpäeva lõpus 

vasakus käes  oluliselt suurem kui paremas. Seda, et massaaž omab kasulikku mõju käte 

piirkonnale, tõestas ka Austraalias 2003 aastal avaldatud uuring, kus paranes massaaži 

mõjul õlavaludega inimeste seas randmeliigese liikuvusulatus (eemaldamine, painutus ja 

sirutus). Erinevate uuringute kinnitusel on massaaž kasulik luu-lihasvalude vähendamiseks 

ning üldise funktsionaalse võimekuse parandamiseks [78]. Paraku puuduvad piisavad 

tõendid massaaži pikaajaliste mõjude kohta, mille tõttu on vajalikud edasised uuringud 

[67;79]. 

Võimlemisharjutusi sooritati käesolevas uuringus neli nädalat, sagedusega viis korda 

nädalas, tööpäeva esimese puhkepausi ajal. Võimlemisgrupis ei olnud kellelegi enne 

sekkumistegevust alaseljavalu, kaelavalu esines vaid kolmandikul. Võimlemisgrupi 

uuritavate hinnangul üldine terviseseisund halvenes (8,8%). Lisaks valupiirkondade arvu 

suurenemisele, tõusis ka valu esinemissagedus alaseljas, kaelas, paremas õlas, 

küünarliigeses, käes/randmes ning põlves. Valude leviku üldist tõusu võib põhjendada 

sellega, et õmblejad tunnevad pidevat ajasurvet, millest tingituna võidi harjutuste 

sooritamise ajal liigselt kiirustada. Teine põhjus, miks valude esinemissagedus suurenes 

ning funktsionaalne seisund halvenes, võib seisneda selles, et  osade töötajate jaoks jäid 

võimlemisharjutused liiga vähe koormavaks ning seega ei omanud efekti.  

Lülisamba kaelaosa liikuvus vähenes sekkumise järgselt fleksioonil ning lateraalfleksioonil 

vasakule (tööpäeva alguses ja lõpus), kuid ainsa näitajana paranes tööpäeva lõpus 

rotatsioon vasakule.  Võimlemise mõju kaela liikuvusele on uuritud ka õdede hulgas, kuid 

erinevalt antud uuringust, võimlesid vaatlusalused kaheksa nädalat ning harjutusi sooritati 

kodustes tingimustes. Saadud tulemused olid positiivsed, kuna kaela fleksiooni, 

ekstensiooni, lateraalfleksiooni ning rotatsiooni sekkumisjärgsed tulemused olid oluliselt 

paranenud (p<0,05) [80].   

Võimlemisgrupil oli nii enne kui pärast sekkumist märgata langust randmeliigese 

liikuvuses tööpäeva lõpuks vastavalt paremas ja vasakus käes. Küünarvarre väljapööre ehk 

pronatsioon paremal käel oli märgatavalt suurem pärast sekkumist õhtuste mõõtmiste ajal, 
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kuid randmeliigese ekstensioon oli nii tööpäeva alguses kui ka lõpus suurem vasakus käes. 

Kuigi sekkumistegevuse järgselt jõu parameetrid ei muutunud, oli märgata, et parem käsi 

on tugevam.  

Müotonomeetrilised mõõtmised tõestasid, et võimlemisel oli ka positiivne mõju – 

paranesid m. extensor digitorum ning erinevalt massaažigrupi mõõtmistulemustest m. 

erector spinae mehaaniliste parameetrite väärtused paremas pooles (vähenes nii toonus, 

jäikus kui ka dekrement). M. erector spinae funktsionaalne seisund võis olla 

võimlemisgrupis parem, kuna uuritavatel oli algusest peale vähem erinevaid valupiirkondi 

ning seljavalu puudus sekkumise eelselt võimlejatel täielikult. Ka müotonomeetrilised 

mõõtmistulemused tõestasid, et võimlemisgrupi m. erector spinae toonuse, jäikuse ning 

dekremendi väärtused olid mõnevõrra madalamad kui massaažigrupil. Kuigi võimlemine 

põhjustas üldise enesetunde halvenemist, kinnitavad mõõtmistulemused siiski, et pinge 

lihases vähenes ning võimlemisega on võimalik lihaste funktsionaalset seisundit 

parandada, kuid tõenäoliselt kulub selleks rohkem aega. Kuna osade uuritavate jaoks ei 

olnud ülesanded piisavalt koormavad, peaks edaspidise võimlemise korral suurendama 

harjutuste arvu ning sooritamise intensiivsust enam koormatud kehapiirkondades.  

Sarnaselt massaažiga, on ka pärast võimlemist vaja lihastel aega taastumiseks. Parima 

tulemuse saamiseks peaks võimlemisharjutuste hulka kuuluma venitusharjutused, kuna 

need aitavad vähendada lihaspinget (seda ühtlasi lõõgastades), parandada ümbritsevate 

pehmete kudede vereringet ning soodustada tugi-, liikumis- ja närvisüsteemi taastumist 

[42, lk 24]. Alustama peaks väikesest koormusest, kuna liigne koormus võib põhjustada 

olemasoleva luu-lihasvalu tugevnemist ning lihasjõu vähenemist [42, lk 25]. Oluline on 

suuremat tähelepanu pöörata nendele, kellel on esineb rohkem luu-lihasvaevuseid, kuna 

sellisel korral põhjustab harjutuste sooritamine suuremat ebamugavustunnet, millest 

tingituna võidakse harjutuste  tegemistest loobuda. Abiks võib olla individuaalne 

nõustamine  ning harjutuste kohandamine [81; 42, lk 83].  

Ameerika Ühendriikides 2007. aastal avaldatud uuringus analüüsiti manuaalse teraapia ja 

venitusharjutuste mõju kaelavalu vähenemisele. Kuigi tulemused kinnitasid, et mõlemad 

sekkumistegevused vähendasid kaelavalu märkimisväärselt, ei olnud nende 

sekkumistegevuste mõju erinevus statistiliselt oluline. Sarnaselt käesoleva uuringu 

tulemustega, oli massaažil mõnevõrra tugevam mõju valu vähendamiseks ning seda 

eelistasid ka uuritavad ise. Kuna aga võimlemisega ei kaasne kulutusi ning seda on 
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võimalik teha igal ajal vabalt valitud kohas, soovitatakse seda eelisjärjekorras valude 

vähendamise meetodina [81].  

Antud uuring tõestas, et erinevad individuaalsed, füsioloogilised või töökorralduslikud 

tegurid võivad õmblejatel soodustada ülekoormusvigastuste teket. Kõige olulisem on 

ülekoormusvigastusi ennetada ning see tähendab, et igal töötajal on ise võimalik panustada 

oma tervisesse aktiivset eluviisi harrastades, toitudes tervislikult, pöörates töötamise ajal 

suuremat tähelepanu kehaasendile, rakendades rotatsiooni ning tehes regulaarseid 

puhkepause [ 18; 24; 26; 37]. Juhul kui vigastused on juba tekkinud, siis on võimalik 

vaevusi leevendada sekkumistegevustega. Kuigi uuritavate enda hinnangul oli massaaž 

erinevalt võimlemisega oluliselt terviseseisundit parandava mõjuga, ei saa märkimata jätta 

võimlemisprogrammi järgselt mitmete lihas- ning liigese liikuvusnäitajate paranemist.  

Käesoleva uuringu tulemused kinnitasid, et sekkumistegevustest võivad olla efektiivsed nii 

massaaž kui võimlemine, kuna olulisi erinevusi tegevuste vahel esinenud. Selleks, et 

suurendada sekkumistest saadavat kasu, peaks tegevusi, eelkõige planeerima selliselt, et 

lihastel oleks aega taastuda. Olemaolevate luu-lihaskonnavaevustega töötajatel on 

aeroobsete harjutuste sooritamine on teatud määral raskendatud ning võib seetõttu esile 

kutsuda motivatsioonilangust ning harjutuste poolelijätmist. Siinkohal on esmatähtis 

läheneda igale töötajale individuaalselt nii harjutuste valikul kui ka koormuste määramisel. 

Oluline on alustada harjutustega rahulikus tempos ning säilitada järjepidevust.  



59 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

Magistritöö käigus selgitati välja masinõmblejate individuaalsed ja tööga seotud tegurid 

ning enam levinud luu-lihasvaevused ning mõõdeti luu-lihaskonna funktsionaalse seisundi 

parameetreid sõltuvalt kehapoolest, vahetuse alguses ja lõpus ning enne ja pärast 

sekkumistegevust. Magistritöö tulemuste põhjal on tehtud järgmised järeldused:  

1. Masinõmblejate seas olid põhilisteks individuaalseteks ohuteguriteks suitsetamine, 

millel oli seos randme/käelaba valudega (p=0,003) ja kehamassi indeks, mida 

seostati alaseljavaludega (p=0,05). Töökorralduslikest teguritest mõjutasid valu 

esinemissagedust küünarvarre korduvliigutused (seos kaela- ja randmevaluga, 

p=0,05) ning autonoomia ehk otsustusvabadus töövõtete, tegevuste ja nende 

järjekorra, töösisu, ajakava ning puhkepauside üle (seos alaselja- ning 

küünarliigesevaluga, p=0,02). Suurem osa uuritavatest sooritasid sageli korduvaid 

küünarliigese (96,5%) ja randme/sõrmede (91,2%) liigutusi. Samuti puudus 

enamustel otsustusvabadus töö ajakava ja puhkepauside üle (93%). Viimase 12 kuu 

jooksul esines masinõmblejate hulgas kõige enam valusid alaseljas (66,7%), kaelas 

(61,4%), randmetes (50,9%) ja õlgades (42,1%) ning viimasel kuul samades 

kehapiirkondades, kuid valu oli enam kaelas (45,6%) ning alaseljas ja 

kätes/randmetes (33,3%). Valu esines kehapiirkonniti enam paremas kehapooles, 

välja arvatud õlad, kus esines viimase 12 kuu jooksul mõningal määral rohkem valu 

vasakus pooles. Kõige sagedasem valupiirkondade arv oli viimase 12 kuu jooksul 

kolm (29,8%), kuid viimasel kuul üks (38,6%).  Valu kestis valdavalt 1–6 päeva 

ning enamjaolt alaseljas (42,1%). Visuaalanaloogskaalal hinnati valu tugevaimaks 

kaelas ning alaseljas. Töölt puuduti valude tõttu pigem harva, kuid kolmandiku 

(31,6%) hinnangul puuduti sagedamini kaelavalu tõttu 1–5 päeva. 

2. Massaažigrupil oli m. flexor digitorum’i mõlemad pooled võrdselt koormatud (enne 

sekkumist – toonus kõrgem vasakus, dekrement paremas lihases), kuid m. extenor 

digitorum’il peamiselt vasak pool (enne sekkumist, hommikul). Võimlemisgrupis 

oli jäikus oli suurem tööpäeva alguses m. erector spinae paremas ning m. trapezius 

(enne sekkumist) ja m. extensor digitorum vasakus pooles (pärast sekkumist). 

Massaažigrupil ei esinenud olulisi erinevusi tööpäeva jooksul, ainsana suurenes m. 
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flexor digitorum superficialis’e elastsus. Võimlemisgrupis vähenes tööpäeva lõpuks 

m. erector spinae elastsus (enne sekkumist,parem pool), kuid oluliselt paranes m. 

trapezius (toonus ja jäikus, enne sekkumist, parem ja vasak) ja m. flexor digitorum 

superficialis (toonus, enne sekkumist)  lihaste parameetrid. Lülisamba kaelaosa 

liikuvusulatuse mõõtmistulemustest selgus, et massaažigrupil oli rotatsioon 

paremale  märkimisväärselt kõrgem kui vasakule. Tööpäeva jooksul paranes 

rotatsioon paremale. Massaaži saanud uuritavatel oli tööpäeva alguses liikuvus 

suurem radiaaldeviatsioonil (parem ja vasak, enne sekkumist), ulnaardeviatsioonil 

(parem, pärast sekkumist) ning küünarvarre väljapöördel (vasak, pärast sekkumist). 

Tööpäeva jooksul vähenes massaažigrupil liikuvus vasaku käe radiaal- ning parema 

käe ulnaardeviatsioonil. Võimlemisgrupil oli liikuvus suurem vasaku käe sirutusel 

(hommik ja õhtu) ning parema küünarvarre väljapöördel (õhtu, pärast sekkumist). 

Tööpäeva jooksul vähenes radiaaldeviatsioon  mõlemas käes. Massaažigrupil ei 

esinenud olulisi erinevusi parema ja vasaku käe jõu näitajate vahel, kuid tööpäeva 

jooksul suurenes jõud vasakus käes. Võimlemisgrupil oli parema käe jõud suurem 

kui vasakul, kuid tööpäeva jooksul muudatusi ei esinenud. 

3. Ankeetküsimustiku tulemuste põhjal vähenes massaažiteraapiat saanud uuritavate 

hinnangul valu esinemissagedus alaseljas ja kaelas. Võimlemise mõjul aga suurenes 

valu levimus kõikides kehapiirkondades ning valdavalt paremas kehapooles. 

Massaažigrupil jäi sekkumise järgselt valupiirkondade arv valdavalt muutumatuks, 

erinevalt võimlemisgrupist, kus oli näha valupiirkondade arvu kasvu. VAS-skaalale 

tuginedes vähenes massaaži mõjul oluliselt valu tugevus kaelas ja alaseljas.  

Massaaži mõjul vähenes müotonomeetriliste mõõtmistulemuste kohaselt tööpäeva 

alguses m. flexor digitorum superficialis ja m. extensor digitorum vasakpoolne 

toonus ning tööpäeva lõpus m. flexor digitorum superficialis jäikus paremas pooles.  

Võimlemise mõjul paranesid oluliselt parema poole m. erector spinae toonuse ja 

jäikuse ning m. extensor digitorum elastsuse näitajad tööpäeva lõpus. Nii massaaži- 

kui võimlemisgrupil oli sekkumise järgselt märgata tõusutendentsi m. trapezius 

toonuse väärtustes, oluliselt vähenes elastsus vasakus pooles massaažigrupis. Nii 

massaaži kui võimlemise mõjul oli märgata tendentsi kaela liikuvusulatuse 

vähenemises. Massaažigrupis vähenes oluliselt rotatsioon paremale, kuid 

võimlemisgrupis vähenes painutus, sirutus, lateraalfleksioon vasakule. Võimlemise 

mõjul paranes rotatsioon paremale. Massaažigrupil oli märgata valdavalt randme- 

ja küünarliigese liikuvusnäitajate paranemist, ainukesena vähenes massaaži mõjul 
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parema käe radiaaldeviatsioon. Võimlemisgrupil olulisi erinevusi ei esinenud käe 

liikuvuses, paranes vaid parema käe küünarvarre sissepööre. Kummalgi 

eksperimentaalgrupil ei olnud olulisi erinevusi käte jõus pärast sekkumist, kuid 

näha on paranemistendentsi.  

Uurimistöö tulemuste põhjal on tehtud järgmised soovitused: 

1. Kuna uuringu tulemusena selgus, et individuaalsetest ohuteguritest mõjutavad luu-

lihasvaevusi peamiselt kehamassiindeks ja suitsetamine, siis on oluline suurendada 

töötajate teadlikkust tervisliku eluviisi tähtsusest. Sealhulgas tuleks toituda 

tasakaalustatult ja mitmekesiselt, rohkem liikuda ning piirata suitsetamist 

2. Töö eripärast põhjustatud vaevuste ennetamiseks on oluline rõhutada töötajatele 

regulaarsete puhke- ja sirutuspauside tähtsust. Lisaks peaks suurendama töötajate 

teadlikkust ergonoomiliste töövõtete ja -asendite kohta ning võimalusel rakendama 

rotatsiooni.  

3. Kuna uuringu tulemused tõestasid, et nii massaaž kui võimlemine omasid positiivset 

mõju õmblejate luu-lihaskonna funktsionaalsele seisundile, võib neid tegevusi 

soovitada kõikidele töötajatele ning ka teistele istuvas asendis monotoonse ja 

sagedaste korduvliigutustega töö tegijatele. Kuid harjutuste valik ja koormused tuleb 

igale töötajale individuaalselt kohandada. 

4. Massaaži positiivse mõju maksimeerimiseks on soovituslik tegevust rakendada 

töövälisel ajal, pärast mida on võimalik piisavalt puhata ning vältida kiirustamist.  

5. Kuna mitmed töötajad tunnistasid, et võimlemisharjutused ei olnud piisavalt 

efektiivsed, siis peaks edaspidiselt suurendama harjutuste arvu ning nende 

sooritamise intensiivsust. Luu-lihasvaevustega uuritavatel võib võimlemine algselt 

põhjustada suuremat ebamugavustunnet, mistõttu on oluline alustada väiksemast 

koormusest ning säilitada sooritamise järjepidevust.  
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INDIVIDUAL AND WORK SPECIFIC FACTORS AND FUNCTIONAL STATUS AND 

DISORDERS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF SEWING MACHINE 

OPERATORS BEFORE AND AFTER INTERVENTION 
 

SUMMARY 

 

Due to sewing machine operators’ job specifics which are constant static postures and 

repetitive movements of wrist and elbow, musculoskeletal disorders (MSD) of neck, 

shoulders and upper limb are very common. It’s important to identify effective 

preventative actions in order to minimize the prevalence and duration of pain. The aim of 

this study was to identify individual and work related risk factors and prevalence of MSDs, 

to measure parameters of functional status of musculoskeletal system before and after 

intervention among sewing machine operators. A questionnaire contained also visual 

analogue scale (VAS) was used to determine individual and work related risk factors and 

the prevalence of MSDs. In order to measure parameters of functional status of 

musculoskeletal system, methods of myotonometry, goniometry and dynamometry was 

used. Both sides of the body was measured.  

The response rate of the questionnaire was 43,8% (57 from 130 workers). Of those 57, 18 

qualified to be in the study group who were divided into two research group for separate 

interventions (massage therapy; exercise therapy). The main individual factors were 

smoking that was positively correlated with wrist pain (p=0,003) and body mass index 

(positive correlation with low back pain, p=0,05). Work related factors were found to be 

low autonomy (correlated positively with low back and elbow pain, p=0,02) and repetitive 

movements of elbow and forearm which caused more pain in neck and wrist, p=0,05). 

Most of the respondets reported frequent repetitive movements of elbow (96,5%) and 

wrists (91,2%) and also poor autonomy (93%).  

Body regions with the most pain in the past 12 moths were lower back (66,7%), neck 

(61,4%), wrists (50,9%) and shoulders (42,1%) and pain in the same regions was also 

reported in the past month. Pain was more common in the right side of the body, except for 

shoulders. In the past 12 months, a number of body sites with pain was most often three 

(29,8%) but in the past month, one (38,6%). Pain duration was mainly 1–6 days and most 

often in the lower back. According to VAS results, pain was strongest in neck and lower 
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back. There were rather few missing days from work due to musculoskeletal pain, but neck 

pain was the most frequent cause according to 31,6% of the respondents.  

Right and left side of the muscle m. flexor digitorum superficialis was equally loaded 

(before intervention, frequency higher in the left muscle, elasticity lower in the right 

muscle) in the massage group, but only left side of the muscle m. extensor digitorum 

(before intervention, morning). In exercise group, stiffness value was higher in the 

morning in m. erector spinae right side (before intervention) and m. extensor digitorum left 

side (after intervention). Few significant changes occured during the work day in the 

massage group – there was only a increase in the elasticity of m. flexor digitorum 

superficialis. There was a decrease in the elasticity of m. erector spinae (before 

intervention, right side) and an increase in the parameters of m. trapezius (frequency and 

stiffness, before intervention, both sides) and m. flexor digitorum superficialis (frequency, 

before intervention, left side).  

It occurs that rotation of the cervical spine to the right side was higher and also an increase 

in the same parameter was noted during the day. Range of motion in the wrists was higher 

in the morning (radial and ulnar deviation, supination) among massage therapy group. 

During the day a decrease in the left hand radial deviation and right hand ulnar deviation 

was noted in the massage group. Mobility of the wrists was higher in the left hand 

extension (morning and evening) and right hand supination (evening) in the exercise 

therapy group. In the same group, right and left hand radial deviation decreased by 

evening.  

Massage therapy decreased prevalence and strength of pain in neck and lower back but 

didn’t have an impact to the number of pain regions. Parameters of the functional status of 

m. flexor digitorum superficialis and m. extensor digitorum showed a positive change 

during evening measurement in frequency and stiffness. Massage therapy had a rather 

negative effect on cervical range of motion, but mobility of wrist and elbow showed a 

positive change. There was an increase of pain prevalence mainly on the right side of the 

body due to exercise therapy but not any significant effect was on the severity of pain 

according to visual analogue scale. After exercise therapy, positive changes in frequency 

and stiffness of m. erector spinae and elasticity of m. extensor digitorum was seen but neck 

motion decreased. After interventions there was a negative trend on the muscle parameters 

of m. trapezius. Strength of arms showed a positive trend after both interventions.  
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Results of this study showed that both massage and exercise therapy can have positive 

effects on the improval of functional status of musculoskeletal system. In order to continue 

using these interventions, it is important to adjust the exercises according to body regions 

that are the most affected by musculoskeletal disorders. For maximizing the positive effect 

of massage therapy, massage should be received after work in the interest of getting a 

proper rest. 
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Lisa 1. Informatsiooni- ja nõusolekuleht ettevõttele 

 

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 ergonoomilise 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  

 

 

 



Lisa 1 järg 

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…………………………………… 
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Lisa 2. Uuritava informeerimise ja teadliku nõusoleku vorm eesti keeles 

 

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 ergonoomiline hindamine, töövõtete ja -asendite 

parandamine, töövahendite kohandamine töötaja individuaalsetele mõõtmetele; 

võimlemisharjutuste rakendamine (10 min) hommikuse puhkepausi ajal ja massaaž 10. 

korral kestusega 30. minutit, viie nädala jooksul töö ajal. Sekkumistegevuste grupid 

moodustatakse vabatahtlikkuse alusel, võttes arvesse töötaja eelistusi. Lihasparameetrite 

funktsionaalset seisundit hinnatakse enne ja pärast sekkumistegevusi. Ankeetküsitlust 

korraldatakse vahetult pärast sekkumistegevusi ja üks kuu hiljem selleks, et hinnata 

tegevuste mõju püsivust luulihaskonna funktsionaalsele seisundile ja töövõimele. 

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.  
*Töötaja nõusoleku vorm esitatakse eraldi juhul kui eetikakomitee nõuded näevad ette eraldi nõusoleku 

vormi esitamist uuringus osalejatele. Vastasel juhul uuritav annab nõusoleku ankeetküsimustiku täitmisega. 

Lihasparameetrite mõõtmiseks nõusolek antakse ankeetküsimustiku lõpus. 
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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. 

      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…………………………………………………… 
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Lisa 3. Uuritava informeerimise ja ja teadliku nõusoleku vorm eesti keeles 

Форма информирования и согласования с исследуемым 
1
* 

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. 

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. 

 

                                                 
1
 * Форма согласия для участников исследования представляется в случае, если этого 

требует комитет по этике. В противном случае, участник исследования дает 
письменное согласие при заполнении анкеты. Параметр мышц измерить Согласие для 
измерения параметров мышц будет дано в конце анкеты. 
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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. 

По вопросам, возникшим в ходе реализации проекта, можно связаться с 

исследователями. 

Большое спасибо за сотрудничество! 

Для участия в исследовании, необходимо подписание письменного согласия, один 

экземпляр которого остается у Вас, второй экземпляр у исследователей. Ваша 

подпись подтверждает, что вы знакомы с формой информирования и согласования с 

исследуемым, представленной на странице, и Вы имеете возможность представлять 

вопросы по исследованию. 

Кади Хиир и Мона Мяннастэ, магистранты по специальности эргономика 

Технического института Эстонского университета естественных наук. 
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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. 

 

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 ........................................................................ 
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Lisa 4. Eestikeelne ankeetküsimustik 

 

 

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. Täidetakse uuesti küsimustiku B-osa, et 

hinnata, kas sekkumine avaldas mõju luu-lihaskonna funktsionaalsele seisundile.   

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! 
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Isikukoodi 

5 viimast numbrit 

Palun kirjutage siia selle küsimustiku täitmise 

kuupäev 
 

 

/ /  

       kuupäev/kuu /aasta 

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 

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 

 

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  

 
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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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 

 

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?  

    

      

      

 

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. 

 

 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  

 

 



84 

 

Lisa 4 järg 

 

 

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 küsimusest 37.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

 

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  

 

  



85 

 

Lisa 4 järg 

 

KAELAVALU VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 

 
 

37.  a) Kas Teil on mingil ajal viimase 12 kuu jooksul esinenud valusid kaelas või allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid korraga rohkem kui 1 päev?   

 

 

     

 Ei    Jah    

  

Kui EI, palun jätkake küsimusest 38.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

  

b) Kui liidate kokku kõik päevad, mil Teil on esinenud kaelavalusid viimasel 12 kuul, siis kui pika 

perioodi see teeks?  

 1-6 päeva  1-4 nädalat  1-12 kuud  

 
 

d) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas kaelavalu Teid tööle minemast?   

 0 päeva  1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

 

 

KAELAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

 

Oleme eriti huvitatud igasugusest kaelavalust, mis Teil võib olla esinenud viimase kuu 

jooksul  
 

38. 

 

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 41.   

Kui JAH, palun jätkake järgmisest. 

 

 

Palun hinnake oma kaelavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie jaoks kõige 

sobivamale numbrile valu skaalal. 

 
 

40 . 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                                                       
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ÕLAVALU VIIMASE 12 KUU JOOKSUL  

 

40.  

 

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   

 b) Kui liidate kokku kõik päevad, mil Teil on esinenud õlavalusid viimase 12 kuu jooksul, siis kui 

pika perioodi see teeks?  

 1-6 päeva  1-4 nädalat  1-12 kuud  

 
 

d) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas õlavalu Teid tööle minemast?   

 0 päeva  1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

 

 

ÕLAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 
 

Oleme vägagi huvitatud igasugusest õlavalust, mis Teil võib olla esinenud viimase kuu 

jooksul  

 
41. 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 

 
 

VASAK ÕLG  
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42.  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 
 

43. a) Kas viimase 12 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud küünarliigese valusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev?  

 

Ei    
Ainult paremas küünarliigeses 

  

Ainult vasakus küünarliigeses 

  
Mõlemas küünarliigeses   

Kui EI, palun jätkake küsimusest 44.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

  

b) Kui liidate kokku kõik päevad, mil Teil on esinenud küünarliigese valusid viimase 12 kuu jooksul, 

siis kui pika perioodi see teeks?  

 1-6 päeva  1-4 nädalat  1-12 kuud  

 
 

d) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksu takistas küünarliigese valu Teid tööle minemast?  

 0 päeva  1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

 

 

KÜÜNARLIIGESE VALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

 

Oleme väga huvitatud igasugusest küünarliigese valust, mis Teil võib olla esinenud 

viimase kuu jooksul  
 

44. 

 

a) Kas viimase kuu jooksul on Teil esinenud küünarliigese valusid allpool näidatud piirkonnas, mis 

kestsid korraga kauem kui üks päev?  

 

 

Ei    
Ainult paremas  

küünarliigeses   

Ainult vasakus küünarliigeses 

  
Mõlemas küünarliigeses   

Kui EI, palun jätkake küsimusest 46.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

- 
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Palun hinnake oma küünarliigese valu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie jaoks kõige 

sobivamale numbrile valu skaalal.  

 

PAREM KÜÜNARLIIGES 

 
VASAK KÜÜNARLIIGES 

 
 

45. Kas viimasel kuul on küünarliigese valu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse teie jaoks 

raskeks või võimatuks? 

 Ei Raskeks Võimatuks 

a) Pudelite, purkide ja kraanide avamine     

b) Riietumine     

c) Tavaliste majapidamistööde tegemine                                                       

 

 

RANDME JA KÄELABA VALUD VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 
 

46.  a) Kas viimase 12 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud randme või käelaba valusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid kauem kui üks päev?  

 

 

Ei   
Ainult paremas käelabas ja 

randmes   

Ainult vasakus käelabas ja 

randmes    
Mõlemas käelabas ja randmes   

Kui EI, palun jätkake küsimusest 47.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

  

b) Kui liidate kokku kõik päevad, mil Teil on esinenud randme/käelaba valusid viimase 12 kuu 

jooksul, siis kui pika perioodi see teeks?  

 1-6 päeva  
1-4 

nädalat 
 1-12 kuud  

 d) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksu takistas randme/käelaba valu Teid tööle minemast?  

 0 päeva  1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  
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RANDME JA KÄELABA VALUD VIIMASE KUU JOOKSUL 

 

 Oleme väga huvitatud igasugustest randme/käelaba valudest, mis Teil võivad olla 

esinenud viimase kuu jooksul  
 

47.  

   

a) Kas viimase kuu jooksul on Teil esinenud randme või käelaba valusid allpool näidatud 

piirkonnas, mis kestsid korraga kauem kui üks päev?  

 

Ei     
Ainult paremas käelabas või 

randmes   

Ainult vasakus käelabas või 

randmes   

Mõlemas  käelabas ja  

randmes   

Kui EI, palun jätkake küsimusest 49. 

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Kas viimase kuu jooksul on randme / käelaba valu kordagi teinud mõne allpool mainitud tegevuse Teie 

jaoks raskeks või võimatuks? 

 Ei Raskeks Võimatuks 

a) Kirjutamine     

b) Uste lukustamine ja kukust lahti keeramine    

c) Pudelite, purkide ja kraanide avamine     

d) Riietumine     

e) Tavaliste majapidamistööde tegemine                                                       

 

 

 

  

VASAK RANNE JA KÄELABA 
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PÕLVEVALU VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 
 

 

49. 

a) Kas viimase 12 kuu jooksul on Teil kordagi esinenud põlvevalusid allpool näidatud piirkonnas, 

mis kestsid kauem kui üks päev?  

 

Ei    Ainult paremas põlves   

Ainult vasakus põlves   Mõlemas põlves   

  

Kui EI, palun jätkake küsimusest 50.  

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

  

b) Kui liidate kokku kõik päevad, mil Teil on esinenud põlvevalusid viimasel 12 kuul, siis kui pika 

perioodi see teeks?  

 1-6 päeva  1-4 nädalat  1-12 kuud  

 d) Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksu takistas põlvevalu Teid tööle minemast?  

 0 päeva  
1-5 

päeval 
 6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

 

PÕLVEVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 
 

Oleme väga huvitatud igasugusest põlvevalust, mis Teil võib olla esinenud viimase kuu jooksul  

 

50. 

 

a) Kas viimase kuu jooksul on Teil esinenud põlvevalusid allpool näidatud piirkonnas, mis kestsid 

korraga kauem kui üks päev?  

 

Ei     
Ainult paremas  

põlves   

Ainult vasakus  

põlves   
Mõlemas põlves   

 Kui EI, palun jätkake küsimusest 52.   

Kui JAH, palun jätkake vastamist järgmisest. 

 

Palun hinnake oma põlvevalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie jaoks 

kõige sobivamale numbrile valu skaalal. 

PAREM PÕLV 
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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    

    

    

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) e)   Tuimus või torked kehaosades   0    1    2    3    4  

f) f)    Lihaste nõrkus   0    1    2    3    4  

g) Kuuma- ja külmahood   0    1    2    3    4  

 

VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 
 

53. Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul on järgnevad põhjused takistanud Teid tööle minemast?  

     a)  Selja-, kaela-, õla-, küünarliigese-, randme-, käelaba- või põlveprobleemid 

 0 päeva  1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

     b) Muu haigus 

 0 päeva  1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

 

  



92 

 

PRAEGUSEL HETKEL 

 

54.  Milline on Teie üldhinnang oma tervisele käesoleval hetkel? 

 Väga hea  
Küllalt 

hea 
 Keskmine  

Küllalt 

madal 
 

Väga 

madal 
 

55.  Kuidas Te hindaksite oma praegust töövõimet 10 palli skaalal? 

                  1 

 

Väga halb 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 10 

 

Väga hea  

56. 

 

57. 

Kas Teil on diagnoositud töövõime langust?                Ei         Jah          ...% (mitu protsenti) 

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 1 kuu möödudes ning edastada Teile uuringu 

mõõtmiste kohta infot ning leppida kokku mõõtmiste läbiviimise aeg ja koht.  

Kui Teile on meie selline ettepanek vastuvõetav, siis palun lisage siia oma kontaktandmed. 

 

 Jah, nõustun sellega, et 1 kuu möödudes edastate mulle lühikese järelküsimustiku.  

 

Nimi  (trükitähtedega)  

E-mail   

Telefon  

  

Allkiri   

 

 Ei, ma ei soovi, et minuga edaspidi kontakti võetaks. 

  

 

 

SUUR TÄNU, ET LEIDSITE AEGA KÜSIMUSTELE VASTAMISEKS! 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАССТРОЙСТВ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО И ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

СРЕДИ ШВЕЙ 

 

важаемый 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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Персональный код тестируемого     

 

 

 

 Просьба указать дату заполнения этой анкеты    

   

                           дата   

месяц год 

 

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?   

 

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 

9.   По сравнению со сверстниками думаю, что моя физическая активность в 

свободное время является 

 Намного больше;    Больше;     Одинаковой;    Меньше;       Гораздо 

меньше 
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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?_________________________________ 

 

18.  

 

На работе я сижу 

Очень 

часто  

 

Часто 

 

Иногда  

 

Редко  

 

Никогда  

 

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) 

     

 

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    

  

 

10.  В свободное время, я 

потею: 

Очень 

часто  

 

Часто 

  

Иногда  

 

Редко  

 

Никогда  

 

11.  В свободное время 

занимаюсь спортом 
     

12.  В свободное время 

смотрю телевизор   
     

13.  В свободное время 

гуляю   
     

14.  В свободное время 

езжу на велосипеде 
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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) 

 

 __________________________________________________________ 

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?   

 

 

 

28. 

 

 

Имеете ли Вы на работе возможность решать самому(ой): 

  Час

то 

 

 

Иног

да 

 

 
Редк

о 
 

Нико

гда 

 

Как Вы делаете свою работу? 

(приѐмы работы ии порядок выполнения)  
 

                

  Что именно Вы делаете на работе? 

  (свобода выбора содержания работы и     

выполнения) 

                

Решать, когда работать и когда делать паузы 

для отдыха? 
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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 надѐжности своего рабочего места,  на случай, если 

вдруг случилось бы серъѐзно заболеть, для чего пришлось бы отсутствовать на 

работе три месяца? 

Полностью 

уверен 
 Уверен  

Не очень 

уверен 
 

Совсем не 

уверен 
 

32.       
Имеются ли у  Вас ещѐ другие 

(дополнительные) рабочие места? 
Нет!    Да!  

 

Если ДА, то какие другие (дополнительные) 

рабочие места?  

    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

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.  
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 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  

 

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      
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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 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. 

  

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 недель  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  

 

БОЛЬ В ШЕЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

 

Нас особенно интересуют всевозможные недомогания в области шеи, которые 

могли быть у Вас в течение последнего месяца 
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38. 

 

a) В течение последнего месяца у Вас хотя бы раз возникала боль в шее в 

указанной ниже области, которая длилась более одного дня?   

 

 

  

 

 

   

 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? 

 

 1-6 дней  
1-4 

недель 
 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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БОЛЬ В ПЛЕЧЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

 

Нас очень интересуют всевозможные недомогания в области плеч, которые 

могли быть у Вас в течение последнего месяца 

41. 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 44.  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 

 

42.  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                                                                     

c)  Обычные домашние работы                                                      
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БОЛЬ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ  В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ 

 

43. 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 

локтевом суставе   

В обоих локтевых суставах 

  

 Если НЕТ, переходите к вопросу 45.  Если  ДА, 

продолжайте отвечать на следующий вопрос. 

  

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 

недель 
 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  

 

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 

 

44. 

 

a) В течение последнего месяца у Вас хотя бы раз возникала боль в локтевом 

суставе в указанной ниже области, которая длилась более одного дня?   

 

Нет!       

 

Только в правом 

локтевом суставе                             

  

Только в левом 

локтевом суставе   

В обоих локтевых 

суставах   
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Если НЕТ, переходите к вопросу 47.  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 

 
 

45. 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 крано                                              

b) Переодеван                                                                                         

c) Обычные домашние работы                                                             
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БОЛИ В РУКЕ И ЗАПЯСТЬЕ  В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ 

46.  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 и 

запястье   

В обеих руках и запястьях 

  

 
Если НЕТ, переходите к вопросу 48.  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 

недель 
 1-12 месяцев  

 d) В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли 

выйти на работу из-за болей в запястье/ладони?   
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 0 дней  
1-5 

дней 
 6-30 дней  Более 30 дней  

 

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 

47.  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 и 

запястье   

В обеих руках и 

запястьях   

 Если НЕТ, переходите к вопросу 50.  Если  ДА, 

продолжайте отвечать на следующий вопрос. 

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 

 

48. 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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БОЛЬ В КОЛЕНЕ ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 

 

49. 

 

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 51.  Если  ДА, 

продолжайте отвечать на следующий вопрос. 
  

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 

недель 
 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  

 

 

БОЛЬ В КОЛЕНЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

 

Нас очень интересуют всевозможные недомогания в области коленей, которые 

могли быть у Вас в течение последнего месяца 

50. а) В течение последнего месяца у Вас хотя бы раз возникала боль в колене в 

указанной ниже области, которая длилась более одного дня?   

 

Нет!       
Только в правом 

колене   

Только в левом  колене   В обоих коленях   

 Если НЕТ, переходите к вопросу 53.  Если  ДА, 

продолжайте отвечать на следующий вопрос. 
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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 

 

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  

б)  Боли в сердце и в 

груди  
 0    1    2    3    4  

в) Тошнота или 

проблемы желудка  
 0    1    2    3    4  

г) Чувство удушья 
 

 0    1    2    3    4  

e) д) Онемение или 

колики в теле  
 0    1    2    3    4  

f)    е) Мышечная 

слабость  
 0    1    2    3    4  

ѐ) Приливы   0    1    2    3    4  
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В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ 

53. В течение скольких дней в течение последних 12 месяцев Вы не смогли выйти 

на работу по следующим причинам?   

    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 
 

Достато

чно 

хорошее 

 
средне

e 
 

Доволь

но 

низкое 

 

Очень 

низко

е 

 

55.  Сколько пунктов Вы дали бы своей нынешней трудоспособности? 

                  1 

 

Нетрудоспос

обен 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 10 

 

Наилучшая 

трудоспособ

ность 
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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 

 

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. 

 

Имя, фамилия  (печатными 

буквами) 

 

Э-мэйл  

Телефон  

Подпись  

 

 Нет, я не желаю, чтобы со мной в дальнейшем искали контакт. 

  

СПАСИБО, ЧТО НАШЛИ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ! 
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VALU HINDAMINE       Nimi:  

          Kuupäev: 

1. ALASELJAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL  

 

Palun hinnake oma alaseljavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie 

jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal 

 

 

2. KAELAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

Palun hinnake oma kaelavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie 

jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal. 
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3. ÕLAVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

Palun hinnake oma õlavalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie jaoks 

kõige sobivamale numbrile valu skaalal. 

 

PAREM ÕLG 

VASAK ÕLG 

4. KÜÜNARLIIGESE VALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

Palun hinnake oma küünarliigese valu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber 

Teie jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal. 

 

PAREM KÜÜNARLIIGES 

VASAK KÜÜNARLIIGES 
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5. RANDME JA KÄELABA VALUD VIIMASE KUU JOOKSUL 

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 

 

6. PÕLVEVALU VIIMASE KUU JOOKSUL 

Palun hinnake oma põlvevalu tugevust viimase kuu jooksul ning tehke ring ümber Teie 

jaoks kõige sobivamale numbrile valu skaalal. 

 

PAREM PÕLV 

VASAK PÕLV 

 

AITÄH! 
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Lisa 7. Kordusküsimustik vene keeles 

 

ОЦЕНКА БОЛИ        Имя:  

          Дата: 

 

1. БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ  В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

 

Пожалуйста, оцените  свою боль в пояснице в течение последнего месяца и обведите 

кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит Вашей боли. 

 

 

 

 

 

 

2. БОЛЬ В ШЕЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

Пожалуйста, оцените  силу Вашей боли в шее в течение последнего месяца и 

обведите кружком показатель на болевой шкале, который более всего подходит 

Вашей боли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

Lisa 7 järg 

 

3. БОЛЬ В ПЛЕЧЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

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 

 

 

4. БОЛЬ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

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 
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5.БОЛЬ В РУКЕ И ЗАПЯСТЬЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

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 

 

6. БОЛЬ В КОЛЕНЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА 

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 

 

 

AITÄH! 
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Lisa 8. Võimlemisharjutused eesti keeles  

 

Tabel 8.1. Võimlemisharjutused eesti keeles [82] 

1. Pea pööramine  
Eesmärk: parandada kaela liikuvust.  

Pöörake pead aeglaselt paremale ja vasakule, 

vaadates üle õla.  

Tunnetage kaelalihaste venitust 

9. Randmeringid  
Eesmärk: parandada randmete liikuvust.  

Sirutage käed välja.  

Liigutage randmeid aeglaselt, ringikujuliselt 

päripäeva ja vastupäeva.  

Kui on raske, võib toetada teise käega küünarnukki.  
2. Pea kallutamine  
Eesmärk: parandada kaela liikuvust.  

Vaadake otse ette.  

Kallutage aeglaselt pead küljele, kõrv vastu 

õlga.  

Tunnetage kaelalihaste venitust 

10. Sõrmede harjutused  
Eesmärk: sõrmede liikuvuse parandamine.  

Painutage järjekorras kõiki sõrmi vastu pöialt.  

Alustage aeglaselt, siis suurendage kiirust.  

Tehke harjutusi mõlema käega. 
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. 

11. Jalatõsted  
Eesmärk: põlvede liikuvuse parandamine.  

Tõstke põlvest sirge jalg ette (parem jalg) 

Hoides jalga, lugege viieni.  

Lõdvestuge  

Korrake harjutust vasaku jalaga.  
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.  

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 mõlema jalaga. 

5. Õlgade venitus  
-Eesmärk: kaela, õlgade ja rindkere hoiaku 

parandamine  

Asetage käed puusadele.  

Venitage küünarnukid taha.  

Tunnetage lihaste venitust, lugege viieni.  

Lõdvestuge.  
14. Päkkadele tõusmine.  
Eesmärk: pöialihaste tugevdamine.  

Toetuge tooli seljatoele.  

Tõuske päkkadele.  

Laskuge aeglaselt tagasi.  

6. Kere pöörded  
Eesmärk: kaela, õlgade ja kere liikuvuse 

parandamine.  

Asetage käed õlgadele.  

Pöörake aeglaselt kere külgedele.  

Tunnetage küljelihaste venitust.  

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.  

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. 
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Lisa 9. Võimlemisharjutused vene keeles 

 

Tabel 9.1. Võimlemisharjutused vene keeles [82] 

1. Вращение головы 
Цель: улучшить подвижность шеи. 

Поверните голову медленно вправо 

 и влево, глядя через плечо. 

Ощутите растяжение мышц шеи. 

9. Круговые движения запястьями 
Цель: улучшить подвижности запястья. 

Вытяните руки прямо перед собой. 

Выполняйте круговые движения запястьями 

медленно против часовой стрелки и по 

часовой стрелке.  

Если это трудно, можно поддержать одной 

рукой другую за локоть. 

2. Наклоны головы 
Цель: улучшить подвижность шеи. 

Смотрите прямо перед собой. 

Наклоните голову медленно в  

сторону плеча, ухом к плечу (в одну и другую 

сторону). 

Ощутите растяжение мышц шеи. 

10. Упражнения для пальцев рук  

Цель: Повышение подвижности пальцев. 

Согните по порядку каждый  палец в сторону 

большого пальца. 

Начинайте медленно, затем увеличьте 

скорость. 

Выполните упражнения  на обеих руках. 

3. Растяжение челюсти 
Цель: правильное положение головы (осанка) 

Вытяните подбородок вперед, насколько  

это возможно. 

Подтяните подбородок обратно, насколько 

это возможно, при этом голову держите ровно. 

11. Поднятие ног 
Цель: Повышение подвижности в коленях. 

Поднимите вперед выпрямленную правую 

ногу, сосчитайте до пяти. 

Повторите упражнение с левой ногой. 

Расслабьтесь. 

4. Подъѐм плеч 

Цель: улучшение подвижности шеи, плеч и  

грудной клетки. 

Поднимите плечи до ушей. 

Задержитесь в этом положении, сосчитав до 

пяти. 

Расслабьтесь. 

Если выполнение этого упражнения вызывает 

затруднения, попробуйте выполнить его 

поднятием одного плеча, затем другого. 

12. Подтяжка ягодиц  
Цель: Укрепление ягодичных мышц 

Сожмите ягодичные мышцы вместе. 

Держите, считая до пяти. 

Расслабьтесь. 

13. Движения голеностопного сустава 
Цель: Повышение подвижности.  

Приподнимите немного ногу. 

Медленно, по часовой стрелке и против 

часовой стрелки делайте круговые движения 

голенью. 

Повторите упражнение левой и правой ногой. 

5. Растяжка плеч 

Цели: улучшение осанки 

Поместите руки на бедра. 

Потяните  локти назад. 

Почувствуйте растяжение мышц, 

сосчитайте до пяти. 

Расслабьтесь. 

14. Подъем на носки 
Цель: Укрепление голеностопного сустава. 

Обопритесь на спинку стула. 

Поднимитесь на носки. 

Медленно опуститесь обратно. 

6. Повороты тела 
Цель: улучшение подвижности шеи, 

 плеч и туловища. 

Положите руки на плечи. 

Медленно повернитесь туловищем 

 в одну и другую сторону. 

Почувствуйте растяжение боковых мышц. 

15. Растяжение икроножных мышц 
Цель: Чтобы растянуть икроножные мышцы. 

Обопритесь на спинку стула. 

Сделайте одной ногой шаг вперѐд, вторая 

остаѐтся на месте. Сгибая выставленную 

вперѐд ногу в колене, медленно проседайте 

вперѐд и вниз, слегка пружиня ногу, стоящую 

позади Вас. Вес тела при выполнении этого 

упражнения приходится именно на заднюю 

ногу. Старайтесь не отрывать пятки от пола. 

Упражнение нужно выполнять не менее 20 
секунд для каждой ноги. 

7. Наклоны вперед 

Цель: Укрепление мышц спины. 

8. Выпрямление рук 
Цель: Повышение подвижности плеч. 

Вытяните руки прямо перед собой. 

Разведите руки в стороны. 

Вернитесь в исходное положение, 

 руки перед собой. 
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Lisa 10. Soovituslik istumisasend, päevakava ning silmade harjutused 

 

Tabel 10.1. Korrektse istumisasendi,puhkepauside ning silmadeharjutuste meelespea 

töötajatele vene ja eesti keeles 

 КАК ПРАВИЛЬНО СИДЕТЬ ÕIGE ISTUMISASEND 

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. 

 

 

Vajadusel reguleerige oma töötooli nii, et: 

 

- Alaselg toetuks vastu seljatuge. 

- Küünarvarred oleksid toetatud töölauale 

 

 

 

Kontrollige regulaarselt oma asendit.  

 

Tõuske püsti ja sirutage / ringutage  

ennast vähemalt üks kord tunnis. 

 

 

PÄEVAKAVA 

 

9.00 – I Sirutuspaus, silmade harjutused 

10.30 –II Sirutuspaus 

12.00 – Võimlemine 

12.30 – Lõuna 

14.00 – III Sirutuspaus, silmade harjutused 

15.30 – IV Sirutuspaus 

Silmade harjutused [84]: 

 

Suunake pilk vaheldumisi: 

1. Üles-alla. 

2. Paremale-vasakule 

3. Diagonaalis ülevalt alla suunas paremalt 

vasakule ning seejärel vastupidi. 

4. Diagonaalis ülevalt alla suunas vasakult 

paremale ning seejärel vastupidi. 

 

Tehke silmaderinge kuni 10 korda päri- ning 

seejärel sama arv kordi vastupäeva. 

 

Korrake harjutusi kaks korda päevas. 

 

 

Joonis 10.1. Korrektse istumisasendi meelespea töötajatele [83] 



 

117 

 

Lisa 11. Uuritavate hinnang valu tugevusele 

 

Tabel 11.1. Keskmine hinnang valu tugevusele visuaalanaloogskaalal (VAS) 10-palli 

süsteemis alaseljas, kaelas, õlgades, küünarliigeses, randmes, põlves massaaži- ja 

võimlemisgrupi uuritavate hulgas (pallides) (ns – not significant) 

Keha 

piirkond 

Keha- 

pool 

Massaazigrupp  

(n=9) p  

Võimlemisgrupp  

(n=9) p  

E P E P 

Alaselg 3,5±2,5 0,6±1,2 0,01 2,3±1,4 1,1±2,3 ns 

Kael 5,2±2,3 2,3±2,2 0,02 3,5±2,1 2,1±2,1 ns 

Õlg 
Parem 2,0±2,8 0,1±0,4 ns 0,7±1,3 1,3±1,9 ns 

Vasak 2,1±1,9 1,0±1,9 ns 1,6±2,5 0,7±1,3 ns 

Küünarliiges 
Parem 1,7±2,5 1,1±2,1 ns 1,3±1,5 0,7±1,3 ns 

Vasak 1,1±1,4 0,5±1,4 ns 0,8±0,9 0,2±0,7 ns 

Ranne 
Parem 1,9±1,9 0,25±0,5 ns 1,3±1,5 1,2±1,7 ns 

Vasak 2,5±2,0 1,8±2,2 ns 1,3±1,8 0,6±1,1 ns 

Põlv 
Parem 1,2±2,1 0,9±2,5 ns 0,4±1,1 0,8±1,6 ns 

Vasak 0,2±0,6 0,6 ±1,5 ns 0,4±1,1 0,4±1,1 ns 
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Lisa 12. Müotonomeetria mõõtmistulemused 

 

Tabel 12.1. M. trapezius, m. flexor digitorum superficialis, m.  extensor digitorum ja m. 

erector spinae toonuse, dekremendi ning jäikuse väärtused massaažigrupi uuritavate hulgas 

enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus 

(keskmine±SD) (ns – not significant) 

Lihas 
Para-

meeter 

Keha-

pool 

Tööpäeva alguses 

p 

Tööpäeva lõpus 

p Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

m
. 

tr
a

p
ez

iu
s 

Toonus 

(Hz) 

Parem 16,1±3,1 16,4±3,3 ns 15,2±2,8 16,3±2,9 ns 

Vasak 15,7±2,1 16,2±2,8 ns 15,5±1,8 16,7±2,6 ns 

Dekrement 
Parem 1,4±0,2 1,4±0,2 ns 1,3±0,2 1,5±0,2 ns 

Vasak 1,3±0,2 1,5±0,2 ns 1,3±0,3 1,6±0,2 0,02 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 
274,6±58,3 293±58,7 

ns 
266,6±62,2 

 

293,0±70,2 

ns 

Vasak 277,9±48,6 286,0±53,9 ns 270,9±47,2 287,3±66,3 ns 

m
. 

fl
ex

o
r 

d
ig

it
o
ru

m
 

su
p
er

-f
ic

ia
li

s Toonus 

(Hz) 

Parem 11,8±1,4 11,5±1,5 ns 12,5±2,2 11,8±2,2 ns 

Vasak 12,9±1,3 11,7±1,3 0,05 12,2±1,6 11,5±0,9 ns 

Dekrement 
Parem 1,5±0,3 1,3±0,3 ns 1,6±0,3 1,3±0,4 ns 

Vasak 1,4±0,3 1,1±0,2 ns 1,4±0,2 1,3±0,2 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 229,6±28,4 208,9±34,5 ns 234,2±19,3 208,0±21,8 0,01 

Vasak 234,5±23,0 216,9±33,7 ns 235,9±27,7 230,9±22,1 ns 

m
. 

ex
te

n
so

r 

d
ig

it
o
ru

m
 

Toonus 

(Hz) 

Parem 14,1±2,1 12,6±1,2 ns 13,6±1,8 13,5±2,1 ns 

Vasak 13,9±1,1 12,1±1,3 0,01 13,8±1,8 13,2±1,8 ns 

Dekrement 
Parem 1,4±0,4 1,3±0,2 ns 1,4±0,4 1,1±0,5 ns 

Vasak 1,4±0,4 1,4±0,2 ns 1,4±0,5 1,2±0,4 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 231,5±35,1 216,3±25,4 ns 238,1±31,3 215,7±27,8 ns 

Vasak 243,1±34,9 220,6±27,9 ns 233,3±44,8 214,0±32,3 ns 

m
. 

er
ec

to
r 

sp
in

a
e 

Toonus 

(Hz) 

Parem 13,7±2,0 13,5±1,9  ns 14,0±1,0 13,9±2,1 ns 

Vasak 14,3±2,5 13,9±1,9 ns 14,0±1,7 13,7±2,4 ns 

Dekrement 
Parem 1,7±0,4 1,7±0,3 ns 1,9±0,4 1,8±0,3 ns 

Vasak 1,5±0,7 1,6 ±0,6 ns 1,8±0,5 1,8±0,7 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 236,1±39,8 241,2±41,1 ns 239,5±34,0 247,3±62,6 ns 

Vasak 227,6±44,9 235,9±43,9 ns 230,1±51,8 234,3±58,2 ns 
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Tabel 12.2. M. trapezius, m. flexor digitorum superficialis, m.  extensor digitorum ja m. 

erector spinae toonuse, dekremendi ning jäikuse väärtused võimlemisgrupi uuritavate 

hulgas enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus 

(keskmine±SD) (ns – not significant) 

Lihas 
Para-

meeter 

Keha-

pool 

Tööpäeva alguses 

p 

Tööpäeva lõpus 

p Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

m
. 

tr
a

p
ez

iu
s 

Toonus 

(Hz) 

Parem 16,4±2,5 16,7±2,7 ns 14,7±2,0 15,7±2,0 ns 

Vasak 17,1±2,8 17,4±2,5 ns 16,0±2,3 15,6±2,6 ns 

Dekrement 
Parem 1,4±0,2 1,4±0,1 ns 1,4±0,2 1,4±0,3 ns 

Vasak 1,4±0,2 1,5±0,2 ns 1,4±0,4 1,5±0,2 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 269,3±45,3 300,0±47,0 ns 260,2±39,4 275,2±60,5 ns 

Vasak 317,4±57,0 321,2±55,3 ns 277,5± 61,1 292,4± 79,6 ns 

m
. 

fl
ex

o
r 

d
ig

it
o
ru

m
 

su
p
er

fi
ci

a
li

s 

Toonus 

(Hz) 

Parem 12,9±1,5 12,7±2,0 ns 12,0±2,0 12,2±1,9 ns 

Vasak 13,0±2,2 11,9±1,9 ns 11,7±1,6 12,5±1,6 ns 

Dekrement 
Parem 1,6±0,5 1,4±0,3 ns 1,5±0,3 1,4±0,4 ns 

Vasak 1,5±0,3 1,2±0,2 ns 1,4±0,2 1,3±0,2 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 220,7±18,7 227,7±28,4 ns 218,7±30,9 238,1±43,0 ns 

Vasak 
232,1±36,5 234,3±36,1 ns 220,8±36,0 246,9±44,3 ns 

m
. 

ex
te

n
so

r 

d
ig

it
o
ru

m
 

Toonus 

(Hz) 

Parem 13,2±1,9 12,0±1,2 ns 13,0±1,3 13,4±1,6 ns 

Vasak 14,0±2,5 12,4±1,1 ns 12,6±1,6 13,2±1,7 ns 

Dekrement 
Parem 1,3±0,4 1,3±0,3 ns 1,5±0,3 1,2±0,4 0,02 

Vasak 1,3±0,6 1,5±0,2 ns 1,5±0,3 1,4±0,3 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 213,7±32,3 207,3±20,0 ns 217,4±17,8 227,3±38,1 ns 

Vasak 224,2±21,5 231,4±21,5 ns 222,3±25,4 244,8±28,6 ns 

m
. 

er
ec

to
r 

sp
in

a
e 

Toonus 

(Hz) 

Parem 13,5±1,7 13,4±2,0 ns 14,2±1,4 12,4±1,5 0,01 

Vasak 13,9±2,9 13,3±2,1 ns 13,7±2,1 12,6±1,3 ns 

Dekrement 
Parem 1,4±0,4 1,4±0,4 ns 1,7±0,4 1,6±0,2 ns 

Vasak 1,3±0,5 1,6±0,6 ns 1,5±0,5 1,8±0,4 ns  

Jäikus 

(N/m) 

Parem 223,2±40,0 209,1±24,5 ns 238,5±34,5 204,9±30,0 0,03 

Vasak 203,2±23,5 207,9±31,2 ns 215,2±33,8 214,7±37,0 ns  
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Lisa 13. Lülisamba kaelaosa liikuvusulatuse mõõtmistulemused 

 

Tabel 13.1. Lülisamba kaelaosa liikuvus massaažigrupi uuritavate hulgas enne ja pärast 

sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) (ns – not 

significant) 

Parameeter 

Tööpäeva alguses (º) 

p 

Tööpäeva lõpus (º) 

p Enne  

sekkumis- 

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Fleksioon 48,8 ±19,2 41,0±9,5 ns 41,8±13,2 43,8±14,3 ns 

Ekstensioon 53,8±11,7 57,2 ±14,1 ns 53,5±9,5 53,6±9,4 ns 

Lateraalfleksioon 

paremale 
32,2±7,2 33,6±6,2 

ns 
31,7±7,8 32,7±6,3 

ns 

Lateraalfleksioon 

vasakule 
36,0±9,4 34,8 ±8,4 ns 37,4±8,1 33,8±4,7 

ns 

Kaela rotatsioon 

paremale 
64,0±13,3 51,1±12,3 0,043 63,9±17,7 61,1±9,6 

ns 

Kaela rotatsioon 

vasakule 
64,0±9,4 58,7±15,8 ns 60,6±15,7 61,6±9,7 

ns 

 

Tabel 13.2. Lülisamba kaelaosa liikuvus võimlemisgrupi uuritavate hulgas enne ja pärast 

sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) (ns – not 

significant) 

Parameeter 

Tööpäeva alguses (º) 

p 

Tööpäeva lõpus (º) 

p Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Fleksioon 55,8±11,0 41,1±14,2 0,02 49,6±7,7 40,0±12,7 0,05 

Ekstensioon 63,7±15,8 56,4±14,6 ns 61,3±12,9 56,0±16,6 ns 

Lateraalfleksioon 

paremale 
42,3±9,5 32,0±6,9 0,01 39,0±8,2 33,8±7,5 ns 

Lateraalfleksioon 

vasakule 
45,3±6,4 34,8±10,1 0,01 42,3±6,0 34,2±7,4 0,01 

Kaela rotatsioon 

paremale 
62,3±12,7 61,4±10,6 ns 53,7±12,5 61,9±9,1 ns 

Kaela rotatsioon 

vasakule 
59,6±14,8 65,3±8,8 ns 56,7±8,9 66,9±8,4 0,02 
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Lisa 14. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatuse mõõtmistulemused 

 

Tabel 14.1. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatus massaažigrupi uuritavate hulgas enne 

ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) 

(ns – not significant) 

Parameeter Käsi 

Tööpäeva alguses (º) 

p 

Tööpäeva lõpus (º) 

p Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Supinatsioon 
Parem 42,0±25,0 61,6±14,0 0,05 48,9±23,4 63,8±20,2 ns 

Vasak 53,1±28,3 74,2±11,8 0,05 52,4±25,7 69,7±13,4 ns 

Pronatsioon 
Parem 43,9±20,1 68,6±18,3 0,01 49,4±18,5 72,1±14,9 0,01 

Vasak 53,7±28,7 75,2±21,4 ns 50,0±24,6 75,2±19,1 0,02 

Randme-

liigese 

fleksioon 

Parem 56,0±20,0 63,2±20,0 ns 55,8±17,4 60,1±16,6 ns 

Vasak 49,5±18,5 60,7±15,2 ns 53,2±17,2 58,3±19,2 ns 

Randme- 

liigese 

ekstensioon 

Parem 61,4±8,3 61,2±8,2 ns 62,0±9,7 63,4±11,0 ns 

Vasak 61,4±14,9 65,9±9,5 ns 60,9±16,0 66,7±12,7 ns 

Randme- 

liigese 

radiaal-

deviatsioon 

Parem 24,4±9,1 18,6±5,7 ns 17,3±6,9 19,2±6,5 ns 

Vasak 15,6±7,4 20,2±4,4 ns 15,5±4,3 16,2±2,8 ns 

Randme- 

liigese  

ulnaar-

deviatsioon 

Parem 20,9±6,7 33,0±10,8 0,01 21,8±6,6 24,3±6,6 ns 

Vasak 27,1±5,1 24,8±10,3 ns 24,5±6,6 20,3±4,8 ns 

 

 

Tabel 14.2. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatus massaažigrupi uuritavate hulgas enne 

ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses ja lõpus (keskmine±SD) 

(ns – not significant) 

Parameeter Käsi 

Tööpäeva alguses (º) 

p 

Tööpäeva lõpus (º) 

p Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Supinatsioon  Parem 57,2±44,5 58,1±23,6 ns 56,3±27,8 60,0±28,7 ns 

Vasak 52,3±36,1 63,0±15,1 ns 54,8±21,4 62,0±20,5 ns 

Pronatsioon Parem 51,8±32,7 78,4±21,8 0,05 56,5±25,0 69,6±22,0 ns 

Vasak 55,5±31,7 71,3±23,7 ns 56,7±26,9 57,8±23,6 ns 

Randmeliigese 

fleksioon 

Parem 51,2±15,9 64,8±10,2 ns 56,7±18,2 63,4±11,3 ns 

Vasak 54,3±16,6 60,4±11,1 ns 60,4±14,3 58,3±12,6 ns 

Randmeliigese 

ekstensioon 

Parem 61,9±12,4 64,0±8,4 ns 64,1±10,4 61,9±10,0 ns 

Vasak 66,3±15,5 73,0±6,1 ns 68,0±13,4 75,9±7,7 ns 

Randmeliigese 

radiaaldeviatsioon 

Parem 21,3±5,0 19,4±1,7 ns 16,6±5,2 15,4±6,2 ns 

Vasak 22,6±14,3 18,7±6,0 ns 17,7±5,0 14,1±3,6 ns 

Randmeliigese Parem 24,8±6,3 26,4±5,5 ns 22,6±9,0 23,3±5,4 ns 
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ulnaardeviatsioon Vasak 24,4±6,9 24,7±7,3 ns 22,3±4,6 23,3±5,2 ns 

 

Lisa 15. Käte tahtelise isomeetrilise maksimaaljõu mõõtmistulemused 

 

Tabel 15.1. Parema ja vasaku käe tahteline isomeetriline maksimaaljõud massaažigrupi 

uuritavate hulgas enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses 

ja lõpus  (keskmine±SD) (ns -  not significant) 

Parameeter 

Tööpäeva alguses (N) 

p 

Tööpäeva lõpus (N) 

p Enne  

sekkumis- 

tegevust 

Pärast  

sekkumis-

tegevust 

Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Parema käe 

keskmine jõud  
19,6±7,3 21,6±5,7 ns 17,2±8,7 22,8±4,7 ns 

Vasaku käe 

keskmine jõud  
18,7±6,7 20,7±5,2 ns 16,2±8,6 21,8±5,4 ns 

ns – not significant (statistiliselt mitte oluline) 

 

 

Tabel 15.2. Parema ja vasaku käe tahteline isomeetriline maksimaaljõud massaažigrupi 

uuritavate hulgas enne ja pärast sekkumistegevust sõltuvalt kehapoolest tööpäeva alguses 

ja lõpus  (keskmine±SD) (ns -  not significant) 

Parameeter 

Tööpäeva alguses (N) 

p 

Tööpäeva lõpus (N) 

p Enne  

sekkumis- 

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Enne 

sekkumis-

tegevust 

Pärast 

sekkumis-

tegevust 

Parema käe 

keskmine jõud 
18,8±6,6  20,6±4,5 ns 19,3±6,5 20,3± 5,2 ns 

Vasaku käe 

keskmine jõud 
17,0±6,7 17,4±3,7 ns 16,8±7,1 17,5±4,5 ns 
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Lisa 16. Lihtlitsents  

Mina, ___________________________________________________________________, 

(autori nimi) 

sünniaeg____________, 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

 

mille juhendaja(d) on ___________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
                  (allkiri) 

 

Tartu,        _________________ 
                           (kuupäev)  

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 

  

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 


