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Santrauka
Tyrimo tikslas. Įvertinti ergonomikos mokymų poveikį 
biuro darbuotojų sveikatai.
Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 40 biuro darbuotojų, 
dirbančių penkiuose skirtinguose biuruose Vilniaus 
mieste. Tyrimui atlikti parengta 27 klausimų anketa, 
skirta surinkti sociodemografinius  duomenis,  sužinoti 
tiriamųjų darbotvarkę, nustatyti jaučiamo diskomforto 
ar skausmo lokalizaciją ir įvertinti ergonomikos žinias. 
Tiriamieji atsitiktinės atrankos būdu suskirstyti į dvi gru-
pes. Tyrimo pradžioje abiem grupėms – nuotoliniu būdu 
perskaityta ergonomikos paskaita. 1 grupei vaizdo for-
matu 4 savaites, 5 kartus per savaitę po 15-20 min buvo 
taikomos trumpos ergonomikos intervencijos. Statistinė 
tyrimo duomenų analizė\ atlikta naudojantis Microsoft 
Office Excel 2016 ir R Commander 4.0.3. 
Rezultatai. 82,5 proc. tiriamųjų iš dalies žinojo arba neži-
nojo apie ergonomikos principus. 66,7 proc. respondentų, 
prieš tyrimą žinojusių ergonomikos sąvoką, manė, kad 
jų darbo vieta tik iš dalies ergonomiškai pritaikyta. Po 
ergonomikos mokymų 1 grupėje 100 proc., 2 grupėje 75 
proc. tiriamųjų darbo vietoje darė pertraukas. Antrojo 
tyrimo metu 1 grupėje 100 proc. tiriamųjų nurodė, kad 
darbo vietoje atliko pratimus. 2 grupėje 15 proc. tiria-
mųjų įtraukė pratimus į savo dienotvarkę. Pirmojo  ty-
rimo metu 1 ir 2 grupėje 40 proc., po tyrimo 1 grupėje 
- 20 proc., 2 grupėje - 35 proc. tiriamųjų savo sveikatą 
vertino vidutiniškai. 
Išvados. Dauguma biuro darbuotojų nurodė, kad tik iš 
dalies žino arba nežino apie ergonomikos principus ir 
nebuvo dalyvavę ergonomikos mokymuose anksčiau. 
Dauguma 1 ir 2 grupės tiriamųjų pritaikė gautas ergono-
mikos žinias. 1 grupėje antrojo tyrimo metu labiau ste-
bimi žinių pritaikymo pokyčiai. Tiriamieji po mokymų 
dažniau darė pertraukas, jų metu mankštinosi ir koregavo 

savo darbo vietą, atsižvelgdami į ergonomikos reikala-
vimus. Antrojo  tyrimo metu 1 grupės tiriamieji geriau 
įvertino savo sveikatos būklę, o 2 grupės rezultatai pakito 
nežymiai. Didesnis skausmo ir diskomforto sumažėjimas 
buvo stebimas 1 grupėje. Ergonomikos mokymų porei-
kis išlieka didelis, kadangi didžioji dalis respondentų 
nurodė, jog darbo vietoje reikalingi reguliarūs mokymai 
bei nuolatinė priežiūra ir konsultacijos.

Įvadas
Per pastaruosius dešimtmečius pastebėtas darbuotojų 

veiklos profilio pokytis, fizinė veikla keičiama kognityviniu 
darbu. Išsivysčiusiose šalyse dauguma dirbančių suaugusiųjų 
didelę budrumo dalį praleidžia darbovietėje. Remiantis PSO 
duomenimis, 60 proc. pasaulio gyventojų sudaro dirbantieji 
[1]. Beveik keturi iš dešimties Europos Sąjungoje dirban-
čių žmonių 2017 m. duomenimis dirba sėdimą darbą. Tai 
yra 39 proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus, o Lietuvoje 
šis skaičius siekia 32,6 proc. [2]. Technologijų vystymasis 
paskatino biuro darbuotojus naudoti kompiuterius beveik 
visose darbo srityse ir namų aplinkoje – tai žymiai padidino 
ergonomikos principų svarbą [3]. Sėdimas gyvenimo būdas 
kelia didelę grėsmę šiuolaikinės  visuomenės sveikatai [4]. 
Europos šalyse mirčių, siejamų su sėdimu gyvenimo būdu, 
skaičius yra didesnis, nei 230 000 per metus, tai yra  4 proc. 
nuo bendro skaičiaus [5].

Dirbančiųjų biure sveikatos rizika susijusi su kompiuterio 
naudojimu. Kai kurie sveikatos sutrikimai kyla būtent dėl 
sėdimojo darbo pobūdžio. Ilgas sėdėjimo laikas susijęs su 
padidėjusia nutukimo, metabolinio sindromo, antrojo tipo 
cukrinio diabeto, kai kurių vėžio formų ir širdies bei krau-
jagyslių ligų rizika, didina ankstyvosios mirties tikimybę 
[6]. Pripažinta, kad pernelyg ilgos statinės, nepatogios ir 
suvaržytos padėtys dirbant biure, sukelia įvairių kūno rau-
menų ir kaulų pažeidimus ir yra pagrindinis raumenų ir kaulų 
sistemos sutrikimų vystymosi veiksnys, pavyzdžiui, sukelia 
kaklo, nugaros, pečių juostos, riešo, tarpslankstelinių diskų 
pažeidimus, regos nuovargį ir psichinę įtampą [7]. Biuro dar-
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buotojų sveikata kelia vis didesnį susirūpinimą. Literatūroje 
nurodoma, kad intervencijos darbo vietoje, skirtos pagerinti 
darbuotojų sveikatą, gali sumažinti nedarbo atostogų dėl 
ligos trukmę, turėti teigiamą poveikį produktyvumui ir su-
trumpinti sėdėjimo laiką [8]. Svarbu koreguoti darbo sąlygas, 
taikant ergonomikos principus. Tai turės įtakos dirbančiųjų 
sveikatai ir jų darbo rezultatams. 

Pastaraisiais metais atliekami biuro darbuotojų tyrimai 
ergonomikos srityje, apibrėžiantys ergonomikos poveikį 
sveikatai ir mokymų darbo vietoje efektyvumą. 2019 m. M. 
Pereira su bendraautoriais atliko tyrimą ir nustatė, kad  ergo-
nomikos mokymai darbo vietoje mažina ligos pasireiškimą 
ilgalaikėje perspektyvoje, didina darbo našumą, tai  patikima 
finansinė investicija ir verslo strategija, duodanti ilgalaikę 
naudą [9]. Kitos studijos rodo, kad, remiantis profesinės er-
gonomikos požiūriu ir siekiant pagerinti darbuotojų sveikatą, 
kineziterapeuto vaidmuo darbo vietoje turi teigiamos įtakos. 
Literatūros apžvalgoje tai pagrindžiama tuo, kad ergonomi-
kos principų mokymas darbo vietoje suteikia sergančiajam 
galimybę grįžti anksčiau į darbą, pagreitina adaptaciją. Tai 
naudinga darbuotojams ir darbdaviams. Sumažėja traumų 
tikimybė darbo vietoje, didėja našumas, mažėja pravaikštų 
[10]. Kito tyrimo išvados skelbia, kad dauguma darbuotojų 
nėra patenkinti savo darbo vietos pritaikymu ir nurodė er-
gonomikos mokymų darbo vietoje poreikį. Nustatyta, kad 
mokymai darbo vietoje, kurių metu pateikiama informacija, 
kaip individualiai pritaikyti sau darbo vietą, būtent darbo 
kėdės reguliavimas, turi įtakos sveikatai, sumažina atramos-
judėjimo sistemos diskomfortą [11]. 

Darbo tikslas − įvertinti ergonomikos mokymų poveikį 
biuro darbuotojų sveikatai. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrime dalyvavo 40 biuro darbuotojų (22 moterys ir 18 

vyrų) iš 5 skirtingų Vilniaus miesto biurų, dirbantys sėdimąjį 
darbą prie kompiuterio daugiau kaip vienerius metus, 6 ir 
daugiau valandų per dieną. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 31,3 
metų. Tiriamieji atsitiktinės atrankos būdu buvo suskirstyti 
į 2 grupes po 20 žmonių kiekvienoje. Tiriamieji buvo ap-
klausti du kartus: prieš ergonomikos mokymą (1 tyrimas) ir 
po jo (2 tyrimas). 1 grupei tiriamųjų ergonomikos mokymas 
vyko  nuotolinės  paskaitos forma, kuri apėmė taisyklingų 
padėčių, darbo vietos pritaikymo, poilsio ir darbo režimo, 
darbo aplinkos pritaikymo, akių mankštos ir pratimų darbo 
vietoje mokymą. 4 savaites, 5 kartus per savaitę po 15-20 
min. per dieną buvo atliekamos trumpos ergonomikos inter-
vencijos, kurios apėmė pratimus darbo vietoje, akių mankštą 
ir kilusių klausimų ergonomikos tema aptarimą. Kiekvieną 
darbo dieną tuo pačiu metu tiriamieji gaudavo el. laišką su 
nuoroda į kiekvienos dienos pratimų kompleksą,  pritaikytą 

atlikti darbo vietoje, kuris buvo pateiktas vaizdo formatu. 2 
grupei tiriamųjų tyrimo pradžioje buvo pravestas vienkartinis 
ergonomikos mokymas paskaitos formatu nuotoliniu būdu, 
kuris apėmė: taisyklingų padėčių, darbo vietos pritaikymo, 
poilsio ir darbo režimo, darbo aplinkos pritaikymo, akių 
mankštos ir pratimų darbo vietoje mokymą. Tiriamieji sa-
varankiškai turėjo pritaikyti įgytas žinias. 

Informacija apie sociodemografinius duomenis, darbo-
tvarkę, jaučiamą diskomfortą ar skausmo lokalizaciją, er-
gonomikos žinias buvo surinkta apklausos būdu, remiantis 
Biuro ergonomikos pavojų identifikavimo kontroliniu sąrašu, 
kompiuterio darbo vietos ergonomika: savęs vertinimo kon-
troliniu sąrašu, nuovargio suvokimo klausimynu [12−15].

Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta naudojantis 
Microsoft Office Excel 2016 ir R Commander 4.0.3 paketu.

Tyrimo rezultatai
Pirmojo tyrimo metu abiejose grupėse tik po 22,2 proc. 

tiriamųjų atsakė, kad yra anksčiau dalyvavę ergonomikos 
mokymuose ir jiems buvo žinoma ergonomikos sąvoka bei 
principai. 

Pirmojo  tyrimo metu pertraukas darbo metu darė 70 
proc. 1 grupės ir 65 proc. 2 grupės tiriamųjų. Antrojo tyrimo 
metu, po ergonomikos mokymų visi (100 proc.) 1 grupės ir 
75 proc. 2 grupės tiriamųjų darė pertraukas darbo vietoje. 
1 grupėje ergonomikos programos poveikis buvo didesnis 
(1 pav.).

Buvo klausiama,  kuo tiriamieji užsiėmė pertraukų metu. 
Pirmojo tyrimo metu 1 grupėje tik 21,4 proc. o 2 grupėje 15,4 
proc. tiriamųjų pertraukų metu mankštinosi. Po ergonomi-
kos mokymų besimankštinančių  pertraukų metu tiriamųjų 
padaugėjo iki 70 proc. 1 grupėje ir 53,3 proc. 2 grupėje. 

Lyginant darbo vietos koregavimą atsižvelgus į darbo 
vietos vertinimą, 1 ir 2 grupės tiriamųjų rezultatai buvo pa-

1 pav. Ergonomikos programos poveikis pertraukų darymui darbo 
vietoje 
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našūs. Antrojo tyrimo metu nustatyta, kad 1  grupėje savo darbo vietą 
koregavo 25 proc. tiriamųjų (iš dalies koregavo 30 proc. tiriamųjų, 2  
grupėje koregavo  33,3 proc. tiriamųjų, iš dalies koregavo 16,7 proc. 
tiriamųjų). Įvertino darbo vietą, bet jos nekoregavo 1 ir 2 grupėse po 3 
tiriamuosius (2 pav.). 

Daugumai (1 grupėje 64,3 proc., 2 grupėje 72,7 proc.) tiriamųjų, kurie 
koregavo savo darbo vietą, reikėjo koreguoti  monitoriaus padėtį. Kėdės 
padėtį koregavo 1 grupėje 42,9 proc., 2  grupėje 63,6 proc. tiriamųjų. Klavi-
atūros ir pelės padėtį koregavo 1  grupėje 3, 2  grupėje 4 tiriamieji (3 pav.). 

1 grupėje antrojo tyrimo metu, po ergo-
nomikos mokymų, stebimas sveikatos būklės 
pagerėjimas, lyginant su vertinimu pirmojo 
tyrimo metu. 1  grupės 40 proc. tiriamųjų 
pirmojo tyrimo metu savo sveikatą vertino 
vidutiniškai, kiti vertino gerai. Antrojo tyrimo 
metu vidutiniškai vertinančių savo sveikatą 
sumažėjo 20 proc., vertinančių gerai padidėjo 
10 procentų. Du 1 grupės tiriamieji antrojo 
tyrimo metu savo sveikatos būklę vertino la-
bai gerai. 2 grupės tiriamųjų rezultatai pakito 
mažiau (4 pav.).

Pirmojo tyrimo metu visi 1 grupės tiria-
mieji jautė diskomfortą akyse. Tik 5 proc. ti-
riamųjų nejautė diskomforto galvos ir nugaros 
srityse. Antrojo tyrimo metu 20 proc. tiriamųjų 
nejautė diskomforto akyse ir galvos srityje, 25 
proc. tiriamųjų nejautė diskomforto nugaros 
srityje. Pirmojo tyrimo metu 5 proc. 2  grupės 
tiriamųjų, kaip ir 1 grupėje, nejautė diskom-
forto akyse, antrojo tyrimo metu tiriamųjų, 
kurie nejautė diskomforto akyse, padaugėjo 
15 procentų. Diskomfortas galvos srityje per 
tiriamąjį laikotarpį sumažėjo 10 proc., nugaros 
− 15 procentų.

Tiriamieji nurodė, kas juos gali moty-
vuoti atlikti pratimus darbo vietoje. 1 grupės 
65 proc. labiausiai imotyvuotų  priminimai 
darbalaukyje, 2 grupės 80 proc. tiriamųjų at-
likti pratimus darbo vietoje labiausiai skatintų 
atsiradęs skausmas ar diskomfortas. Abiejų 
grupių rezultatai rodo, kad mažiausiai skatintų 
darbdavio motyvacijos priemonės. 

Tiriamieji išreiškė savo nuomonę apie er-
gonomikos mokymų formas, naudingas darbo 
vietoje. Dauguma abiejų tyrimų metu manė, 
kad praktiniai užsiėmimai yra naudingiau-
sia ergonomikos mokymų forma.  1 grupėje 
pirmojo  tyrimo metu tai nurodė 91,7 proc. 
tiriamųjų, antrojo −  visi, o 2 grupėje pirmojo 
tyrimo metu – 66,7 proc., antrojo − 90 proc. 
tiriamųjų. Po tyrimo sumažėjo respondentų, 
maniusių, kad paskaita gali būti naudinga 
ergonomikos mokymų forma darbo vietoje.  

Diskusija 
Atliktame tyrime 77,8 proc. respondentų 

nurodė, kad tik iš dalies žinojo arba nežinojo 
apie ergonomikos principus. Dauguma tiria-
mųjų (63 proc.) apie ergonomiką sužinojo iš 

2 pav. Darbo vietos koregavimo, atsižvelgus į darbo vietos vertinimą, tyrimo 
duomenys antrojo tyrimo metu 

3 pav. Darbo vietos komponentų koregavimo poreikis tarp 1 ir 2  grupės tiriamųjų 
antrojo tyrimo metu, proc. 

4 pav. 1 ir 2 grupės tiriamųjų sveikatos vertinimas prieš tyrimą ir po jo, proc.
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interneto. P. Ranasinghe su bendraautoriais nustatė, kad dau-
guma biuro darbuotojų (70,1 proc.) nežinojo ergonomikos 
sąvokos ir principų. 39,1 proc. biuro darbuotojų šią sąvoką 
sužinojo darbo vietoje, 32,5 proc. – iš interneto, 16,6 proc. 
– iš žiniasklaidos, 14,2 proc. – iš kolegų [16]. M. Robert-
son su bendraautoriais atliktas tyrimas parodė, kad 70 proc. 
tiriamųjų dar iki tyrimo buvo įgiję žinių apie biuro ergono-
miką [17]. 

Pirmojo tyrimo metu 66,7 proc. respondentų darbo vieta 
buvo ergonomiškai pritaikyta tik iš dalies. Po mokymų 97,5 
proc. tiriamųjų nurodė, kad įgijo naujų žinių, ketvirtadalis iš 
jų norėtų dar plačiau sužinoti apie ergonomiką. Visi tiriamieji 
manė, kad ergonominės darbo sąlygos gali daryti poveikį 
sveikatai ir darbingumui. Antrojo tyrimo metu daugiau res-
pondentų laikėsi ergonomikos principų darbo vietoje ir darė 
pertraukas, norėdami pagerinti savo sveikatą. Po mokymų 
tiriamieji buvo linkę daryti trumpesnes, bet dažnesnes per-
traukas. Pirmojo tyrimo metu tik 18,5 proc. respondentų 
mankštinosi pertraukų metu. Po mokymų padidėjo tiria-
mųjų, atliekančių mankštą pertraukų metu, skaičius,  tačiau 
1 grupėje pokytis buvo didesnis. K. Mani su bendraautoriais 
atliktame darbe teigia, kad po ergonomikos mokymų 89 proc. 
tiriamųjų gali atpažinti ergonominius rizikos veiksnius, pri-
taikyti žinias ir jas įgyvendinti – gerinti kūno padėtį, daryti 
poilsio pertraukas, pratimus ir koreguoti darbo vietą [18]. 

Išklausę mokymus, 70 proc. 1 grupės tiriamųjų buvo la-
biau linkę koreguoti savo darbo vietą, o 2 grupėje tokių buvo 
61,2 procento. M. Robertson su bendraautoriais nurodo, kad 
po ergonomikos mokymų 93 proc. tiriamųjų ketino atlikti 
pakeitimus savo darbo vietoje: 35 proc. – koreguoti moni-
torių, 32 proc. – kėdę, 17 proc. – klaviatūrą, 12 proc. – pelę 
[17]. Mūsų tyrimas parodė, kad du kartus didesnis tiriamųjų 
procentas po ergonomikos mokymų koregavo monitorių: 1 
grupėje – 64,3 proc., 2 grupėje – 72,7 procento. 

Po ergonomikos mokymų dvigubai daugiau abiejų grupių 
tiriamųjų (55 proc.) nurodė, kad darbo vietoje kartais atlieka 
akių mankštą. J. Long ir H. Richter moksliniame tyrime nu-
rodoma, kad populiacijoje mažai domimasi skirtingų veiks-
nių įtaka regėjimui ir stebimas mažas regėjimo ergonomikos 
raštingumas, tačiau tikslių statistinių duomenų nepateikiama. 
Jeigu biuro darbuotojas bus įgijęs regos ergonomikos pa-
grindus, jis gebės pritaikyti šias žinias, nepriklausomai  nuo 
darbo specifikos atlikdamas užduotis, kurių metu ilgą laiką 
naudojasi vaizdinėmis priemonėmis [19]. 

Mūsų tyrime visi 1 grupės tiriamieji keturias savaites 
reguliariai atliko pratimus darbo vietoje, be to, 70 proc. res-
pondentų nurodė, kad ir toliau mankštinsis savarankiškai, 
o 30 proc. – kartais atliks pratimus. 2 grupėje tyrimo metu 
tik 15 proc. respondentų atliko pratimus darbo vietoje, o 70 
proc. – tik kartais. Galime teigti, kad pasibaigus tyrimui, 

pratimus darbo vietoje dažniau bus linkę atlikti dalyvavu-
sieji 1 grupėje, kurie išklausė ergonomikos paskaitą ir re-
guliariai atliko pratimus. K. Madhwani ir P. Nag mokslinėje 
studijoje siūlo biuro darbuotojams į darbo vietą reguliariai 
siųsti priminimus, kuriuose pateikiami trumpi ergonomikos, 
darbo vietos pritaikymo, taisyklingos darbo pozos principai 
ir nuoroda į mankštą, kurią darbuotojas atliks pertraukos 
metu. Darbuotojai,  išklausę išsamius ergonomikos moky-
mus, gali savanoriškai imtis iniciatyvos darbo vietoje kartu 
su kolegomis atlikti mankštą. Mokslininkų manymu, tai turės 
įtakos tvariai biuro ergonomikos praktikai ir lems elgesio 
modelio darbo vietoje pasikeitimus [20]. 

Po keturių savaičių ergonomikos mokymų 1 grupės ti-
riamieji savo sveikatos būklę įvertino kaip pagerėjusią. 2 
grupės tiriamųjų šie rezultatai beveik nepakito. 1 grupės 
dalyviai prieš tyrimą dažniausiai skundėsi nedideliu akių bei 
galvos ir vidutiniu – kaklo, pečių ir nugaros diskomfortu. 
2 grupė dažniausiai skundėsi nedideliu kaklo arba riešo, 
vidutiniu – akių ir galvos, dideliu – nugaros diskomfortu. 
P. Ranasinghe su bendraautoriais nustatė, kad kompiuteriu 
dirbantys biuro darbuotojai dažniausiai skundžiasi žasto ir 
plaštakos (42,6 proc.), kaklo srities (36,7 proc.) diskom-
fortu. Jų tyrime dauguma (67,9 proc.) biuro darbuotojų jau-
čia nedidelį ir 32,1 proc. nurodo didesnį diskomfortą [16]. 
Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, po keturių savaičių tarp 
dalyvavusių 1 grupėje padaugėjo tų, kurie skirtingose kūno 
srityse nebejaučia diskomforto, sumažėjo jaučiančių didelį 
bei vidutinį ir neliko jaučiančių skausmingą diskomfortą. 
2 grupėje tiriamųjų skaičius, kurie skirtingose kūno srityse 
nejaučia diskomforto, padidėjo arba nepakito, tačiau kai 
kuriose kūno dalyse nemalonūs pojūčiai išliko. Taigi, 2 gru-
pės tiriamųjų tarpe padaugėjo tų, kurie jaučia diskomfortą 
nugaros, krūtinės ląstos, žasto srityse, bet jie nurodė, kad 
sumažėjo diskomforto jausmas akyse  ir galvos srityje, tačiau 
nemalonūs pojūčiai rieše išliko.  

H. Sanaeinasab su bendraautoriais tyrime buvo verti-
namas biuro darbuotojų 12 mėnesių trukmės ergonomikos 
mokymų poveikis apatinės nugaros dalies skausmo mažini-
mui. Tyrėjai pastebėjo, kad po tyrimo pagerėjo darbuotojų 
laikysena ir sumažėjo nugaros skausmai [21]. A. Shariat su 
bendraautoriais tyrė vien teorinių ergonomikos mokymų ir 
teorinių kartu su fiziniais pratimais mokymų taikymo poveikį 
diskomforto mažinimui pečių, kaklo ir nugaros srityje. Ty-
rimo išvados rodo, kad abiem atvejais nemalonūs pojūčiai 
sumažėjo, tačiau, siekiant ilgalaikių pokyčių, būtina taikyti 
ne tik teorinius mokymus, bet ir tempimo pratimus darbo 
vietoje [22]. M. Robertson su bendraautoriais nustatė, kad 
diskomfortas nugaros srityje sumažėjo pravedus mokymus 
apie ergonomišką kėdės pritaikymą darbo vietoje, o ne dėl 
fizinių pratimų [23]. 
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M. Robertson su bendraautoriais tyrė ergonomikos mo-
kymų poveikį biuro darbuotojų žinioms ir nustatė, kad 74 
proc. visiškai sutinka, kad tokie mokymai darbo vietoje  yra 
naudingi, o 26 proc. tiriamųjų su šiuo teiginiu sutiko iš dalies 
[23]. Mūsų atveju, taip pat dauguma respondentų I ir II ty-
rimo metu nurodė, kad ergonomikos mokymai darbo vietoje 
yra reikalingi. K. Madhwani ir P. Nag mokslinėje studijoje 
nustatė, kad biuro darbuotojams labiau priimtini trumpi ir 
greiti ergonomikos mokymai. Nustatyta, kad tokie, nedaug 
darbo laiko užimantys, mokymai gali būti efektyvūs, prak-
tiški ir lengviau organizuojami. Pažymėta, kad darbuotojai 
galėtų skirti mokymams tik 10 min. ir nenorėtų klausytis 40 
minučių paskaitos. Autoriai siūlo naudoti mokymų programą, 
kurios metu trumpi mokymai galėtų būti dažniau organizuo-
jami, vis atkreipiant biuro darbuotojų dėmesį į svarbiausius 
ergonomikos principus, o ilguosius (40 min.) mokymus būtų 
galima organizuoti du kartus per metus [24]. Panašų rezultatą 
pastebėjome ir savo tyrime. Mūsų tiriamieji mano, kad prak-
tiniai užsiėmimai yra naudingiausia ergonomikos mokymų 
forma. Dauguma abiejų grupių tiriamųjų nurodė, kad jiems 
darbo vietoje reikėtų nuolatinės priežiūros ir konsultacijų. 

Išvados
1. Dauguma biuro darbuotojų nurodė, kad tik iš dalies 

žino arba nežino apie ergonomikos principus ir nebuvo da-
lyvavę ergonomikos mokymuose anksčiau.

2. Dauguma 1 ir 2 grupės tiriamųjų pritaikė gautas er-
gonomikos žinias. 1 grupėje  antrojo tyrimo metu labiau 
stebimi žinių pritaikymo pokyčiai. Tiriamieji po mokymų 
dažniau darė pertraukas, jų metu mankštinosi ir koregavo 
savo darbo vietą, atsižvelgdami į ergonomikos reikalavimus.

3. Antrojo tyrimo metu 1 grupės tiriamieji geriau įvertino 
savo sveikatos būklę, o 2 grupės rezultatai pakito nežymiai. 
Didesnis skausmo ir diskomforto sumažėjimas buvo stebi-
mas 1 grupėje. 

4. Ergonomikos mokymų poreikis išlieka didelis, ka-
dangi didžioji dalis respondentų nurodė, kad darbo vietoje 
reikalingi reguliarūs mokymai bei nuolatinė priežiūra ir 
konsultacijos.
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THE EFFECT OF ERGONOMICS TRAINING ON 
THE HEALTH OF THE OFFICE WORKERS

J. Šimelevič, T. Palšytė, R. Dadelienė
Keywords: ergonomics training, office workers, effect on he-

alth.
Summary
The aim of research work: To evaluate the effect of ergono-

mics training on the health of the office workers.
Materials and methods: The research involved 40 office wor-

kers working in five different offices in Vilnius. A questionnaire 
of 27 questions was prepared to collect socio-demographic data, 
find out the work schedule, determine the locations of pain or dis-
comfort and evaluate ergonomics knowledge. Respondents were 
randomly assigned into one of the two groups. For both groups, 
the ergonomics training was conducted remotely in a format of a 
lecture at the beginning of the study. Group I 4 weeks, 5 times per 
week, 15-20 min during day underwent short ergonomic video in-
terventions. Data analysis was performed using statistical analy-
sis tools Microsoft Office Excel 2016 and R Commander 4.0.3. 

Results: 82.5 pct. of the respondents partly knew or did not 
know about the principles of ergonomics.  During the first testing 
session, 66.7 pct. of those who were familiar with the concept of 
ergonomics felt that their workplace was only partly ergonomi-
cally adapted. After the training, 100 pct. of the respondents in the 
group I and 75 pct. in the group II indicated they take breaks. In 
group I, 100 pct. of the respondents marked that they have done 
the exercises in the workplace. In group II, 15 pct. said to have in-
cluded exercises into their daily schedule. During first testing ses-
sion 40 pct. respondents in the group I and II assessed their health 
as average, after ergonomic intervention 20 pct. respondents state  
that their health is average,  in group II, this percentage were 35. 

Conclusions: 1. Most office workers indicated that they were only 
partly aware or unaware of the principles of ergonomics and have 
not participated in ergonomics training before. 2. Most of the res-
pondents in groups I and II applied the acquired knowledge. Chan-
ges in knowledge application are more closely observed among the 
respondents of group I. After the training, the respondents took more 
breaks, exercised during the breaks and adjusted their workstation 
according to ergonomic requirements. 3. During the second tes-
ting, the subjects of the group I assessed that their health has im-
proved while the group II results changed insignificantly. A greater 
reduction in pain and discomfort was observed in group I. 4. The 
demand for ergonomics training in the workplace remains high, 
as the majority of respondents in both groups pointed to the need 
for regular ergonomics training, supervision and counselling.
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