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Seljavalu töökohal 

Sissejuhatus 

Seljavalu on töötavate täiskasvanute seas tavaline probleem. Rohkem kui üks neljast töötavast 

täiskasvanust raporteerib käesolevast seljavalust [1]. Mõned seljavalu episoodid võivad olla põhjustatud 

töökohtade füüsilistest nõudmistest, kuid nii tööga seotud kui ka tööga mitte seotud valuepisoodid 

võivad kaasa aidata töölt puudumisele ning mõnel töötajal võib tekkida probleeme tavapäraste 

tööülesannetega jätkamisel.Kuigi enamik seljavalusid ei ole meditsiiniliselt tõsised, võivad valu 

kogemused olla vastumeelsed ja iseennast piiravad, mistõttu võivad seljavalud viia tööalaste  

väljakutsete ja töösuhte lõpetamisteni. See infoleht võtab kokku tõendid seljavalude kohta töökohal. 

Levimus ja kulg 

Nii ägedad seljavalu episoodid kui primaarne krooniline seljavalu (> 6 kuud) on tööealistel 

täiskasvanutel, nii meestel kui naistel, tavalised. Manuaalse materjali käitlemisega tegelevate töötajate 

uuringute põhjal võib öelda, et üle 7 päeva kestva seljavalu puhul on seljavalu üheaastane levimus 25%, 

arstiabi vajavaid seljavalusid on 14% ja töölt eemal viibimist vajavaid seljavalusid on 10% [2]. Pärast 

ägedat seljavalu episoodi taastub enamusel inimestest normaalne funktsioneerimine mitme nädala 

jooksul, kuid ligikaudu 10 protsendil juhtudest võib äge seljavalu üle minna kroonilisemaks probleemiks, 

mis kestab üle 6 kuu [3]. Pärast esialgset seljavalu episoodi on sagedased seljavalu episoodid tavalised, 

mille kordumisrisk on koguni kuni kaks kolmandikku 12 kuu jooksul pärast seljavalust taastumist [4]. 

Primaarse kroonilise seljavalu korral võib töötajatele pakkuda laialdasemat diagnostikat, terapeutilist  

või palliatiivravi, tööandja koordineerimist või tööalast rehabilitatsiooni. Üldiselt peetakse kõige 

tõhusamaks lähenemisviisiks alaägeda või primaarselt kroonilise seljavalu puhul biopsühhosotsiaalset 

käsitlust funktsiooni parandamisel ja pikaajalise töövõimetuse ennetamisel. [5, 6]. 

Töökohaga seotud seljavalu riskitegurid 

Teatud tüüpi nõudmised füüsilisele tööle suurendavad seljavalu tekkimise riski, kuid seljavalu võib tunda 

kõigis tööstusharudes ja ametites. Seljavalu tekkimisega seotud füüsiliste tööülesannete hulka kuuluvad 

ebamugavad asendid, ootamatud tööülesannete katkestused, väsimus, raskuste tõstmine, väljas 

töötamine, käte liigutused ning sage painutamine ja pööramine [7-11]. Psühholoogilised nõudmised, mis 

suurendavad seljavalu riski, on madal juhendaja toetus, stressirohke monotoonne töö, kiire töötempo, 

ebakindlus töö tegemisel, töö ja pereelu tasakaalustamatus ning kokkupuude vaenuliku töökeskkonnaga 

[7–11]. Suurima seljavalu esinemissagedusega ametid hõlmavad põetamist, transporti, ehitust, 

laomajandust ja haljastust [1]. 

Esmane ennetus töökohal 

Keskmise ja kõrge sissetulekuga riikides on tehtud märkimisväärseid jõupingutusi seljavalude tekke või 

ägenemise vältimiseks töökohtadel. Need jõupingutused hõlmavad suurte füüsiliste nõudmiste ja 

ebamugavate asendite vähendamist, töötajate koolitamist ohutumate tõstmis- ja 

materjalikäitluspraktikate osas ning töökohtade ja tootmisliinide ümberehitamist [12, 13]. Need riske 
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vähendavad meetmed on viinud tööga seotud seljavalude mõningasele vähenemisele [4], kuid mõned 

individuaalselt soovitatavad ennetusmeetmed (nt seljavööde kasutamine) ei ole randomiseeritud 

uuringutes näidanud veenvaid eeliseid. [14 , 15]. Tõendeid on selle kohta, et töötajad, kes regulaarselt 

harrastavad liikumist/teevad harjutusi või trenni või kellele pakutakse töö juures võimalust teha 

harjutusi/trenni kas siis koos nõustamise või ilma selleta, kogevad vähem seljavalu [14, 16–18]. 

Seljavalu ja töövõime 

Isegi pärast hoolikat meditsiinilist hindamist ja ravi võivad sarnase seljavalu mustriga töötajad kogeda 

väga erinevaid tulemusi tööl püsimise või tööle naasmise osas. Püüdlused luua valiidset ja toimivat 

mõõdikute süsteemi funktsionaalse võimekuse ja töövõime hindamiseks ei ole sageli korrelatsioonis  

tööle naasmise tulemustega[19,20], teadlased on täheldanud seljavalude funktsionaalsetesse ja 

tööalastesse tagajärgedesse panustavate tegurite kompleksust, milleks on muuhulgas valuga seotud 

uskumused, tervishoiusüsteem, töökoha poolne toetus ja kohandus ning sotsiaal-demograafiline taust 

[21, 22]. Seetõttu sõltub see, kas seljavalu põhjustab töökohal puude tasemel düsfunktsiooni,  nii 

individuaalsetest, süsteemi tasemel kui töökoha enda omadustest, mitte ainult valu intensiivsusest. 

Sekundaarne ennetus töökohal 

Enamikus kõrge sissetulekuga riikides kehtivad eeskirjad ja määrused, mis nõuavad, et tööandjad 

pakuksid seljavaludega töötajatele mõistlikku kohandust ja toetust, et vältida pikaajalist töövõimetust, 

töötust või tööjõu tarbetut lahkumist. Tüüpiline põhinõue on see, et tööandjad pakuksid ajutisi või alalisi 

töökoha modifikatsioone, et võimaldada töötajatel mõnda aega jätkata kohandustega töötamist seni, 

kuni olulisi tööelemente saab lõpuks järk-järgult tagasi tuua. Organisatsioonides, kus on ennetavam  

tööle naasmise hõlbustamise ja töökoha muutmise poliitika, on töötajad vähem haiguslehel ja teatavad 

positiivsematest tööle naasmise tulemustest [23, 24]. 

Töövõimega seotud psühhosotsiaalsed ja töökohaga seotud faktorid 

On näidatud, et mõned valuga seotud uskumused ja arusaamad ennustavad pärast seljavalude tekkimist 

rohkem töökohal tekkivaid raskusi. Nende hulka kuuluvad valu katastrofiseerimine, hirm liikumise ees, 

vähene enesekindlus valuga seotud väljakutsetest ülesaamiseks, madalad ootused taastumisele, 

psühholoogiline stress ja suurema funktsionaalse kaotuse tajumine [25]. Mõned töökohaga seotud 

faktorid ennustavad ka suuremaid raskusi töökohal. Need hõlmavad füüsilise tööga seotud nõudmisi, 

võimet tööd modifitseerida, tööstressi, töökohal pakutavat sotsiaalset toetust või düsfunktsiooni, 

rahulolu tööga, ootusi tööga jätkamise osas ja hirmu uuesti vigastada saamise ees [26]. Kui esinevad 

paljud neist faktoritest, võib nende probleemide leevendamiseks olla kasulik täiendav sekkumine “tagasi 

tööle” koordineerimise, nõustamise, valu alase harimise või järkjärgulise koormuse tõstmise näol 

[27,28]. 

Suhtlemine oma arstiga   

Seljavaludega töötajatele on palju ravivõimalusi ja patsiendid peaksid eeldama, et tervishoiuteenuse 

osutajad tegelevad oma diagnostiliste ja ravialaste otsuste tegemisel ka tööga seotud faktoritega. 

Tööandjate esitatud kirjalikud ametijuhendid ei pruugi anda vajalikku detailsust teadlike otsuste 

langetamiseks tööpiirangute kohta, seega peaksid patsiendid olema valmis jagama oma arstiga teavet 
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konkreetsete tööülesannete kohta, eriti selliste kohta, millega jätkamist peetakse kõige 

problemaatilisemaks. On näidatud, et arsti ennetav suhtlemine ja juhendamine aitavad hõlbustada tööle 

naasmist [29], eriti kui arst pöördub otse tööandja poole [30]. 

Tööalane rehabilitatsioon 

Kui seljavalu takistab tavapärasele tööle naasmist kauem kui paar kuud, on olemas tõenduspõhisus, et 

multidistsiplinaarsed rehabilitatsiooniprogrammid on mõõduka efektiivsusega, et hõlbustada tööle 

naasmist ja parandada füüsilist ja sotsiaalset funktsiooni nii ägeda kui kroonilise seljavalu korral [5 6, 31, 

32]. Need programmid integreerivad tavaliselt valuravi, psühholoogilise nõustamise, füsioteraapia, 

treeningu, patsiendi harimise, järkjärgulise aktiivsuse tõusu ja grupikaaslaste toetuse eelised; nende 

programmide kättesaadavus või nende eest tasumine on paljudes riikides ja piirkondades siiski piiratud. 

Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks kutseõpe oskuste ülekandmiseks vähem füüsilisele elukutsele, kuigi 

sageli on nii töötaja kui tööandja eelistatud eesmärk töökoha säilimine. 
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