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Sisu 

• Mida on vaja tööga seotud tugiliikumiselundkonna 
(TULE) vaevuste ennetuses ja ravis? 

• Kes on enam ohustatud  = riskifaktoreid teades 
saame ennetuses olla tõhusamad 

• Mida soovitada? 

• Mis on vajalik? 

• Uut: Eesti alaseljavalu ravijuhis 2019 

• Mida saame ise ära teha lähtuvalt ametist? 

 



Mida on vaja töötervishoiuga tegelevale töötajale  
TULE vaevuste ennetuses ja ravis? 

Töövõimetusele järgneb töövõime kaotus ja puue 

• Teadmisi 

• Aktiivset suhtumist ja järjepidevust töös: hinda, 
analüüsi, muuda, kaasa →analüüsi tulemusi, muuda 

• Tööandja ja töövõtja kaasamine protsessi 

 Töötaja peamiseks  vaevuseks  
on valu, lihasnõrkus 

Edasi järgneb funktsioonihäire ja elukvaliteedi langus  



Riskifaktorid – kas Eestis probleemi on?  

Üldised probleemid : 

• TULE vaevuste suurem levimus Eesti töötajatel   
2015a kurtis TULE vaevusi  J.de Kan 2019:  

– EU-28 (=keskmiselt) 58% töötajatest 

– Eestis 70% 

– Leedus, Lätis 63% 

– Soomes 79% (kõige enam) 

– Iirimaal 46% (kõige vähem)  

 



TULE kahjustused Eestis ja EUs 

 Eesti: SKA andmetel sept 2020:  

• 11,24% elanikkonnast on 
Eestis puudega (sh-s tööga 
seotud haigustega) 

• 40% puuetega inimestest on 
tööealised  

• Euroopa: 60 % töötajatest 
kurtis TULE vaevusi  2015a  

                                    J.de Kan 2019:  



Võimalikud riskitegurid TULE vaevuste 
tekkeks  ja süvenemiseks 

Üldised probleemid : 

• Töötajate vanuse tõus seoses üldise elanikkonna 
vananemisega  

• TULE vaevusi esineb enam vanematel inimestel - 
2015a kurtsid  vanemad inimesed TULE vaevusi 
enam kui nooremad              J.de Kan 2019:  

– Seljavalu esines 32%  <25a   48 % > 55a töötajatel   

• TULE vaevusi esineb enam naistel - 2015a kurtis 
TULE vaevusi                                 J.de Kan 2019:  

– kaela-õlavalu  44% ♀ 39% ♂ töötajatest 

 

 

 



Puuded  Viimsi vallas  seisuga sept 2020 

  2017 2018 2019 2020 Kerge Raske Sügav 

Tööealine   225 283 294 276 152 97 27 

Liikumispuue 50 89 97 93 62 26 5 

Liitpuue  56 67 70 64 18 31 15 

Eakas  290 305 334 366 88 235 43 

Liikumispuue 104 131 159 198 49 137 12 

Liitpuue  126 126 119 106 17 65 24 

Kokku 672 730 765 789 284 426 79 



Võimalikud riskitegurid TULE vaevuste 
tekkeks  ja süvenemiseks 

• Tervishoiukorraldus Eestis:  

– tasuline töötervishoid 

– taastusravi vähene kättesaadavus: pikad 
järjekorrad, HK poolt tasustatud haigusjuhud 
on piiratud madala hinnaga =  ei saa  reaalselt 
teha pikka ja põhjalikku taastusravi) 

 



Võimalikud organisatsioonilised ja 
psühhosotsiaalsed riskitegurid 

Organisatsioonilised : 

• Suur töökoormus ja väike autonoomia 

• Puhkepauside või tööasendi muutmise võimaluse 
puudumine 

• Kiire töötempo, sh uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtu tõttu (mitte üksnes liinitöö, ka 
digitaalsed uuendused) 

• Pikk tööaeg või vahetustega töö 

 



Võimalikud organisatsioonilised ja 
psühhosotsiaalsed riskitegurid Loras 2015 

Käsitlust vajab ka psühhosotsiaalne foon: 

• Rahulolematus tööga 

• Kiusamine, ahistamine ja 

           diskrimineerimine töökohal 

• Depressioon, kurnatus 

 

  Sinu võimalus on hinnata töökeskonna 
   tervist, seda luua ja muuta: 
  Hindamine, analüüs, plaan 
  Huumor, vaba-aja üritused, koolitused     



Soovitus töötervishoius: treeni 
regulaarselt – nii ennetad TULE vaevusi 

• Mõjub haigusi ennetavalt 

– Kardiovaskulaarsed haigused 

– Diabeet 

– Rasvumine 

– Alaselja valud 

– Reumaatilised haigused 

– Depressioon 

– Fibromüalgia 

– Kasvajate puhul kergendab vähi ravi talumist, 
ennetab teatud kasvajate teket 

– Ennetab osteoporoosi 

 



 
Aeroobne/lihastreening mõjub haigustele ravimina 
 ja on hea mitte ainult südamele! 
 – Suremust vähendav 

– Südame-veresoonkonnahaigustele ravivalt  

   (aju-ja südameinfarkt, muu veresoonte ateroskleroos) 

– Diabeedile ravivalt (ennetab haiguse süvenemist, 
tüsistuste teket)   

– Aeroobne treening vähendab valu, sh tööga seotud 
haiguste korral, ka eakatel  

– Fibromüalgiat raviv 

– Kehakaalu alandav 

– Depressiooni raviv 

 



Aeroobne treening vähendab valu   
Lisaks igapäeva toimetustele 
Mõõduka intensiivsusega treening   
   vähemalt 150 min nädalas       D.Riebe 2018, T.Pitsi 2017       

(30 min/päevas 5 päeval)                                    WHO 2010  

                            või 

Suure intensiivsusega treening  
               75 min /nädalas            Riebe 2018, USA 2008      

     
Tervisele kasulik toime on teada kuni 
mõõdukalt kuni 300 min/nädalas D.Riebe 2018, WHO  2010 

Vajalikku aega võib jagada min. 10 min etappideks 
                                                              D.Riebe 2018, WHO  2010  

 



Aeroobseks näiteks kepikõnd  

• Paraneb aeroobne võimekus 

• Paraneb lihasvastupidavus 

• Kepikõnd toetab luustikku (eriti jalad alaselg) 

• Suurendab treeningul kulutatavat energiahulka 
20% - 40% kõnnil kiirusega  6-7,5 km/h  

• Kõnniga võrreldes kiirendab enam pulssi, 
koormab enam lihaskonda 

• Parandab rühti käimisel 

• Keppidega kõnnil on väiksem koormus põlve-, 
puusa- ja pöialiigestele  

 



Kepikõnd versus 
tavaline kõnd 

Suurem  
• Lihaste kasutus (90%) 
• Hapnikutarbimine 
• Energiatarbimine (kuni 

46% kalorikulutuse kasv 
                  kõnniga võrreldes) 

 



Koormustaseme üldine hindamine 
• 6 ei pea pingutama 
• 7 väga-väga kerge 
• 8 
• 9  väga kerget pingutus  
• 10 
• 11  kerge pingutus 
• 12 
• 13 peab pingutama, ei väsita suurt (rääkida saab, laulda ei saa) 
• 14 
• 15  pingutus, mis tekitab väsimuse, kuid saab jätkata 
• 16 
• 17 väga suur pingutus, mis väsitab tõsiselt ära 
• 18 
• 19 väga-väga suur pingutus, peab kõigest jõud  pingutama  
• 20 maksimaalne erakordselt suur pingutuspingutus 

 



Lihastreeningu maht  
Lihastreening 2-3 x nädalas Riebe 2018, Pitsi 2017 

• Kogu keha suurte lihasgruppide treening 
•  8 → 12-15 kordust 
•  1 → 2-3 seeriat 
   

 

Lihastreering peab erinema   
tööl  lihaseid koormavatest  tegevustest 

Vahel on vaja  vastandlihaste  või  
haigest kohast kaugemal olevate treenimist, 

 sageli on vaja venitusi 



Tasakaal: venitused ja lihastreening on 
olulised erinevate haiguste korral  



Lihastreening ja venitused  

• Vastupanuga treening, venitused ennetavad ja 
ravivad   ülajäsemete tööga seotud TULE vaevusi     

                                                                                      Van Eerd 2016  

• Funktsionaalne resistenstustreening  oli 
efektiivsem tavalisest resistentsustreeningust   

                                                                    Cassemiro, BM 2017 

 
                                                                                    

 
Propageeri „tootmisvõimlemist“, treeninguid tööl:  

Töökohal tehtud harjutused on 
  tõhusamad kui kodune programm Jakobsen, MD 2015 

 



Kas mittespetsiifilisest lihastreeningust piisab?  

Lähtuvalt töö iseloomust soovitatakse töötajatele 
spetsiaalseid harjutusi (puhkust, venitusi, teatud lihaste 
tugevdamisi vm)                          M.McDonald 2019 

• Näide meditsiinist:  Venitused ja teatud 
harjutused on ultraheli teostajatele soovitavad 
tööga seotud TULE vaevuste vältimiseks  

- Uuringus 530 osalejast 82,8% töötas ka valudega  

- Kaela- õlavaludega inimestest 19% tegi venitusi 

                                                                               töö ajal  

• 39,4% järgis ergonoomilisi printsiipe  



Vajalik on treeningute mitmekülgsus! 

• Enamus olid füüsiliselt aktiivsed 1-3 x nädalas 

– Kõik tegid lisaks kodutöid, mis sarnanesid 
tööliigutustega ja koormas sarnaseid lihaseid   

– 69.1% kõndis või tegeles muu aeroobse treeninguga 
vähemalt 1-3 x nädalas,   

–  28.7 ülejäänud treeningutega: sörk, jalgrattasõit, 
selles grupis 20,3 % joogaga 

– Autorite järeldused: uuringus osalejad olid füüsiliselt 
aktiivsed, kuid enamus ei taastanud tervist vajaliku 
treeninguga  (neile vajalike venituste ja 
jõuharjutustega)   M.McDonald 2019 



 
Eesti ravijuhend: Alaseljavalu 
diagnostika ja ravi esmatasandil 2019 

 - Ravijuhend  
- Patsiendi käsitlusalgoritm 
- Uus : STarT seljavalu küsimustik 

- Patsiendi infovoldik  

 

 



   

KROONILINE VALU vähemalt 12 n ÄGE VALU kestusega kuni 6 nädalat 
radioloogilisi uuringuid ära tee 

terapeutilisi harjutusi pigem ära kasuta 

lihasrelaksante kasuta vaid valitud patsientidel 
lühiajaliselt (kuni 7 päeva) 

radioloogiline uuring võib olla näidustatud 

terapeutilisi harjutusi pigem kasuta 

hinda patsiendi 
emotsionaalset 
enesetunnet  

(sh 
depressiooni 
olemasolu):  

EEK-2 
küsimustik 

 

lihasrelaksante ära kasuta lihasrelaksante ära kasuta 

• julgusta patsienti võimalikult kiiresti  
tööle naasma 

NÕUSTA – alusta alati nõustamisest, varudes selleks piisavalt aega 

tee objektiivne läbivaatus 
…  

kliinilisi ohumärke (punaseid lippe) ei esine 

võta anamnees… 

kliinilised ohumärgid (punased lipud) 

saada e-
konsultatsioonile… 

suuna EMOsse… 

hinda seljavalu krooniliseks muutumise riski: STarT-küsimustik 
     väike risk                                   keskmine risk                                        suur risk 

• julgusta patsienti igapäevategevusi tavapärases rütmis jätkama –  
voodisse jäämine ei ole näidustatud 

alusta MSPRiga  
minimaalses toimivas annuses 

alusta MSPRiga  
minimaalses toimivas annuses 

alusta MSPRiga  
minimaalses toimivas annuses 

paratsetamooli monoteraapiana ära kasuta paratsetamooli monoteraapiana ära kasuta 

radioloogiline uuring võib olla näidustatud 
terapeutilisi harjutusi kasuta 

MSPRi ravitoime 
puudumisel 

vaheta 
ravimirühma: 

nõrk opioid +/- 
paratsetamool 

MSPRi 
ebapiisava toime 

korral lisa  
nõrk opioid +/- 
paratsetamool 

MSPRi 
vastunäidustuse 
korral kasuta 
nõrka opioidi 

+/- 
paratsetamooli 

MSPRi ravitoime 
puudumisel  

vaheta 
ravimirühma:  

nõrk opioid +/- 
paratsetamool 

MSPRi ravitoime 
puudumisel 

vaheta 
ravimirühma: 

nõrk opioid +/- 
paratsetamool 

MSPRi  
ebapiisava toime 

korral lisa  
nõrk opioid +/- 
paratsetamool 

MSPRi 
ebapiisava 

toime korral 
lisa  

nõrk opioid +/- 
paratsetamool 

MSPRi 
vastunäidustuse 
korral kasuta 
nõrka opioidi 

+/- 
paratsetamooli 

R 
A 
V 
I 
M 
E 
I 
D  
 

Ä 
R 
A 
 

S 
Ü 
S 
T 
I 
 

 
 
 
 
 

paratsetamooli monoteraapiana ära kasuta 

MSPRi 
vastunäidustuse 
korral kasuta  

nõrka opioidi +/- 
paratsetamooli 

 
 

 

 
 

 

radioloogilisi uuringuid ära tee 

• selgita patsiendile valu olemust 

kaalu  
tritsükliliste  

antidepressantide  
kasutamist 

 

ALAÄGE VALU  kuni 12 nädalat 

VAJADUSEL SUUNA   
TA – taastusarst    FT – füsioterapeut    VA – valuarst    KP/P – kliiniline psühholoog või psühhiaater    R – reumatoloog     K – lülisambakirurg 

suunamisi teise eriala spetsialisti juurde vt algoritmi pöördel ja juhendis lk … 



Patsiendi infovoldik 
 SINU SELJAVALU 

• Ravijuhis patsiendi keeles 

• Julgustused 

• Viited sellele, et meeleolu ja 
suhtumine mängivad rolli 

• Voldik on suunatud patsiendi 
aktiivsele hoiakule, eneseravile ja 
aktiivsele TR-le 

• Seletus millal on/ei ole vaja uuringut 

• Valu ravi selgitused 

• Progresseeruva raskusega harjutused 



Kokkuvõtteks 

• Püüa muutuvas maailmas kohaneda, kasuta uusi 
teadmisi, kuid ära unusta talupojamõistust 

• Kaardista oma töötajate vajadused 

• Ole järjekindel muudatuste sisseviimisel 

• Teavita regulaarselt tööandjat töökeskonna 
muutmise vajadustest 

• Paranda  otsest töökeskkonda  

• Loo laiemaid võimalusi töötajate tervise 
säilitamiseks, taastootmiseks ja tööl püsimiseks 



Praktilisi soovitusi ja mõtteid töövahenditeks  
                                                                              B.Ellis 2016  

  Ole aktiivne                    Istu vähem 

Liigu nädalas 
vähemalt  
75min intensiivse 
 või  
150 min mõõduka 
koormusega  

Leia alternatiivsed tegevused  
Seisulaud, kõndivad v seisvad 

töökoosolekud teadlikud 
puhkepausid, 

vastandtegevused, 
liikumispausid sh 

koosolekutel  



Praktilisi soovitusi ja mõtteid töövahenditeks  
                                                                              B.Ellis 2016  

Tugevda lihaseid                    Paranda tasakaalu 

 

Jõutreenigud, jooga:  
2- 3 mittejärjestikulisel päeval 

nädalas 

Tants, tai chi, 
venitused  



Kokkuvõtteks 
• Tööga seotud haiguste ennetamises ja ravis on 

vajalik: kompleksne lähenemine, tööandja ja 
töövõtja kaasamine 

• Vajalikud on individuaalsed soovitused  lähtuvalt 
töötaja tööspetsiifikast, töö reziimist, 
töökeskonnast  ja –asenditest 

• Piiratud resursid või kokkuhoid EI TAGA 
KAUGEMAS PERSPEKTIIVIS 
TUGILIIKUMISELUNDKONNA KASVUTENDENTSI 
PIDURDAMIST 



Leia endas tasakaal 

Tea oma oma vajadusi 

Otsi oma õnnetunnet!  
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