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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή :Οι εργαζόµενοι σε κυκλικό ή βραδινό ωράριο παραπονούνται συχνά για προβλήµατα ύπνου. Το
τελευταία είναι ιδιαίτερα συχνά στους επαγγελµατίες υγείας. Σκοπός:Η αξιολόγηση της ποιότητας ύπνου σε
επαγγελµατίες υγείας γενικού νοσοκοµείου της περιφέρειας. Υλικό και µέθοδος : Στη µελέτη συµµετείχαν 77
επαγγελµατίες υγείας ( ιατροί , νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό)του Γενικού Νοσοκοµείου Καρπενησίου ( 49
γυναίκες και 28 άνδρες), µετά από τυχαία επιλογή. Για τη µέτρηση της αϋπνίας χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Αϋπνίας
Αθηνών. Η κλίµακα περιλαµβάνει 8 κλειστού τύπου ερωτήσεις και η βαθµολογία υπολογίζεται µε διαβάθµιση 4
σηµείων της κλίµακας Likert, που εκτείνεται από το 0 έως το 3.Συνολική βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 6 δηλώνει
ανεπαρκή ύπνο. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας ορίστηκε στο p=0,05. Αποτελέσµατα :Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων ήταν 38,80±10,78 έτη. Η
µέση τιµή της συνολικής βαθµολογίας στην κλίµακα αϋπνίας ήταν 7,03 ± 4,63. Το 60% των επαγγελµατιών υγείας
ανέφερε ανεπαρκή ύπνο. Οι επαγγελµατίες υγείας που εργάζονταν στον χειρουργικό ή παθολογικό τοµέα εµφάνιζαν
περισσότερα προβλήµατα ύπνου σε σχέση µε τους επαγγελµατίες υγείας που εργάζονταν στον εργαστηριακό τοµέα,
χωρίς ωστόσο η διαφορά να φθάνει το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας( p=0,098). H ύπαρξη παιδιών
συνδυάστηκε µε περισσότερες διαταραχές ύπνου (p=0,078). ∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά
µεταξύ επαγγελµατιών υγείας διαφορετικής ηλικίας. Συµπεράσµατα :Η αϋπνία αποτελεί συχνό πρόβληµα µεταξύ
των επαγγελµατιών υγείας στο γενικό νοσοκοµείο. Οι επαγγελµατίες υγείας που εργάζονται στον κλινικό τοµέα
αντιµετωπίζουν πιθανώς σηµαντικά προβλήµατα ύπνου.
Λέξεις-Κλειδιά: αϋπνία, επαγγελµατίες υγείας, νοσοκοµείο, βάρδια, οικογένεια
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ABSTRACT
Introduction: Employees in cyclic or night shifts often complain of sleep disturbances. The latter are extremely
frequent among health care workers. Aim: To evaluate sleep quality in health care workers of a Greek provincial
general hospital Material and Methods: Seventy seven health professionals of General Hospital of Karpenisi took
part in the study( doctors, nurses and paramedicals). 49 were women and 28 were men. Athens Insomnia Scale was
used to evaluate sleep quality. The scale includes 8 closed type questions and scoring is based on a 4- point likert
scale, extending from zero to 3). A total score equal or greater to 6 suggests inadequate sleep. Statistics was
processed with SPSS 17.0. Level of statistical significance was set at p=0,05. Results: Mean age of participants
was 38,80±10,78 years old. Mean insomnia scale total score was 7,03 ± 4,63. 60% of health professionals reported
inadequate sleep. Health professionals working in surgery or internal medicine department exhibited more sleep
problems in comparison with health professionals working in laboratory department, without difference reaching
statistical significance( p=0,098). Existing of children was associated with more sleep disturbances (p=0.078). Νο
statistical difference was observed between health professionals of different age. Conclusions: Insomnia is a
common problem between health professionals in the general hospital. Health professionals working in clinical sector
probably face significant sleep problems
Keywords: insomnia, health professionals,hospital,shift, family

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ύπνος παίζει
σπουδαίο ρόλο στη ζωή των
εργαζοµένων, καθώς επιτρέπει την ανάπαυση του
οργανισµού και την αναζωογόνηση του κάθε 24 ώρες.
Είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της σωµατικής και
ψυχικής υγείας, για την παγίωση της µνήµης και την
εµπέδωση
της
µάθησης(1,2).
Ως
αϋπνία
χαρακτηρίζεται η υποκειµενική αντίληψη δυσαρέσκειας
σχετικά µε τη διάρκεια ή την ποιότητα του ύπνου.
∆υσκολία του ατόµου στην έναρξη ή στη διατήρηση
του ύπνου, ή η πολύ πρωινή αφύπνισή του, που
συνοδεύεται από αδυναµία να ξανακοιµηθεί,
συµπεριλαµβάνονται στις εκδηλώσεις της αϋπνίας(3).
Ως χρόνια αϋπνία χαρακτηρίζεται η έλλειψη επαρκούς
ύπνου για µια χρονική περίοδο µεγαλύτερη των τριών
εβδοµάδων. Η χρόνια αϋπνία εµφανίζεται σε ποσοστό

9-15% του πληθυσµού των ανεπτυγµένων χωρών,
ενώ παροδική αϋπνία παρουσιάζεται σε ποσοστό 2025% του αντίστοιχου πληθυσµού [4].Η ποιότητα του
ύπνου είναι το ίδιο σπουδαία µε τη διατροφή και την
άσκηση για τη διατήρηση της υγείας. Οι διαταραχές
του ύπνου(δυσκολία στην έλευση και τη συνέχιση του
ύπνου) και η µειωµένη διάρκεια του(σε αναντιστοιχία
προς τις ανάγκες του οργανισµού)
οδηγούν σε
κόπωση και µειωµένη απόδοση του εργαζοµένου,
φαινόµενο που συχνά απαντάται στους επαγγελµατίες
υγείας [5].Το κυκλικό ωράριο σε συνδυασµό µε
µεγάλης διάρκειας εφηµερίες αποσυγχρονίζουν το
βιολογικό ρολόι του επαγγελµατία υγείας και
προκαλούν
γνωστικά
και
συναισθηµατικά
προβλήµατα. Οι διαταραχές στον κιρκαδικό ρυθµό
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Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Οικογενειακή
κατάσταση
Παντρεµένοι-ες
Ανύπαντροι -ες
∆ιαζευγµένοι-ες
Σύνολο
Ύπαρξη παιδιών
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

Ν

%

Ηλικία ( ΜΤ± ΤΑ)

24
43
77

31,1
68,9
100,0

40,58±10,89
37,93±10,74

46
23
8
77

59,7
29,9
10,4
100,0

49
28
77

63,6
36,4
100,0

Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος

Επάγγελµα
Νοσηλευτής-τρια
Ιατρός
Παραϊατρικό προσωπικό
Σύνολο
Τοµέας εργασίας
Παθολογικός
Χειρουργικός
Εργαστηριακός
Σύνολο
Έτη προϋπηρεσίας
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Σύνολο

Ν

%

29
19
29
77

37,8
24,4
37,8
100,0

32
28
17
77

41,6
36,4
22,1
100,0

30
8
10
9
15
5
77

39,0
10,4
13,0
11,7
19,5
6,5
100,0

Πίνακας 2. Εργασιακά χαρακτηριστικά του δείγµατος

µπορεί να προκαλέσουν αδυναµία ύπνου ή
υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η
αϋπνία έχει συνδυαστεί µε την κατάθλιψη, τις
καρδιαγγειακές νόσους καθώς και τον καρκίνο [6,7].
Σε ολόκληρο τον κόσµο η αϋπνία αποτελεί µείζον
πρόβληµα για τους επαγγελµατίες υγείας, ιδιαίτερα
τους νοσηλευτές και τους ειδικευόµενους ιατρούς [8,9].
Ωστόσο, τα ευρήµατα συχνά διαφοροποιούνται
ανάλογα µε το τον τοµέα που απασχολείται ο
επαγγελµατίας υγείας, και
τα δηµογραφικά του
χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες
συχνά εµφανίζουν
µεγαλύτερα ποσοστά αϋπνίας σε σχέση µε τους
άνδρες, ενώ σε ειδικότητες όπως οι χειρουργικές, η
στέρηση ύπνου οδηγεί σε πληµµελή συντονισµό των
λεπτών κινήσεων µε εµφανείς τις επιπτώσεις στην
απόδοση των ιατρών [5,10].
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η αξιολόγηση
της ποιότητας του ύπνου σε επαγγελµατίες υγείας
γενικού νοσοκοµείου της περιφέρειας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Στη µελέτη συµµετείχαν 77 επαγγελµατίες υγείας (
ιατροί , νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό)του
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Γενικού Νοσοκοµείου Καρπενησίου (49 γυναίκες και
28 άνδρες), µετά από τυχαία επιλογή. Για τη µέτρηση
της αϋπνίας χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Αϋπνίας
Αθηνών [11]. Η κλίµακα περιλαµβάνει 8 κλειστού
τύπου ερωτήσεις και η βαθµολογία υπολογίζεται µε
διαβάθµιση 4 σηµείων της κλίµακας Likert, που
εκτείνεται από το 0 (¨Πολύ γρήγορη¨, ¨Κανένα
πρόβληµα¨, ¨Στον επιθυµητό χρόνο¨, ¨Επαρκής¨,
¨Ικανοποιητική¨, ¨Πλήρης¨, ¨Καµιά¨) έως το 3 (¨Πολύ
καθυστερηµένη¨,
¨Έντονο
πρόβληµα¨,
¨Πολύ
νωρίτερα¨, ¨Πολύ ανεπαρκής¨, ¨Κακή¨, ¨Πολύ µειωµένη
ή απούσα¨, ¨Έντονη¨ ).
Συνολική βαθµολογία
µεγαλύτερη ή ίση του 6 δηλώνει ανεπαρκή ύπνο. Η
έγινε µε το
επεξεργασία των αποτελεσµάτων
πρόγραµµα SPSS 17.0. Το επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας ορίστηκε στο p=0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γυναίκες ήταν 43 άτοµα (68,84%). Η µέση ηλικία των
ανδρών ήταν 40,58±10,89 και των γυναικών
37,93±10,74. Παντρεµένοι ήταν 46 άτοµα ( 29,9%).
Γονείς ήταν 49 άτοµα (63,6%)( πίνακας 1).Νοσηλευτές
ήταν 29 άτοµα (37,8%) και ιατροί 19 άτοµα (24,4%).

Νυχτερινές
το µήνα

ΜΤ± ΤΑ
7,35±3,17

βάρδιες

Ώρες εργασίας
Σαββατοκύριακα

32,94±17,69

τα

Πίνακας 3. Αριθµός νυχτερινών βαρδιών
το µήνα και ωρών εργασίας τα Σαββατο-κύριακα.

Ερωτήσεις
1. Πόσο γρήγορα σας πιάνει ο ύπνος;

Μέση τιµή
± ΤΑ
1,23±1,13

2. Ξυπνήµατα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0,96±0,47

3. Πρωινό ξύπνηµα σε σχέση µε τον
επιθυµητό χρόνο.

0,69±0,44

4. Συνολική διάρκεια ύπνου

0,91±0,58

5. Ποιότητα ύπνου

0,95±0,89

6. Ευεξία κατά την επόµενη ηµέρα

0,83±0,68

7. Λειτουργικότητα κατά την επόµενη ηµέρα

0,58±0,48

8. Υπνηλία κατά την επόµενη ηµέρα

0,88±0,68

Συνολική βαθµολογία

7,04±4,63

Πίνακας 4. Η βαθµολογία ανά ερωτήσεις στην κλίµακα
Αϋπνίας Αθηνών

Παραϊατρικό προσωπικό ήταν 29 άτοµα(37,8%). Στον
παθολογικό και χειρουργικό τοµέα απασχολούνταν 60
άτοµα (78,0%). Το ήµισυ των συµµετεχόντων στην
έρευνα είχε περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας (
50,6%). Ο µέσος όρος εργασιακών ωρών τα
Σαββατοκύριακα ήταν 32,94±17,69, ενώ ο µέσος όρος
νυχτερινών βαρδιών το µήνα ήταν 7,35±3,17( πίνακες
2&3). Η συνολική βαθµολογία στην κλίµακα αϋπνίας
Αθηνών ανερχόταν σε7,04±4,63. H ερώτηση µε την
υψηλότερη βαθµολογία αφορούσε στην έλευση του
ύπνου (ερ.1).(1,23±1,13)( πίνακας 4). Η κατανοµή της
συνολικής βαθµολογίας φαίνεται στο γράφηµα 1.Οι
γυναίκες εµφάνισαν υψηλότερη βαθµολογία από τους
άντρες (7,47±5,09 και 6,29±3,65 αντίστοιχα) , χωρίς
ωστόσο στατιστικά σηµαντική διαφορά ( p=0,284). ∆εν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
µεταξύ εργαζοµένων διαφορετική οικογενειακής
κατάστασης, ενώ όσοι εργαζόµενοι ήταν γονείς
εµφάνιζαν µεγαλύτερη βαθµολογία από τους
υπόλοιπους (7,79±4,60 έναντι 5,85±4,47) σε επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας p=0,079( πίνακας 5).∆εν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
µεταξύ νοσηλευτών, ιατρών και παραϊατρικού
προσωπικού, όσον αφορά στη βαθµολογία της
κλίµακας αϋπνίας Αθηνών. Αναφορικά µε τον τοµέα
εργασίας οι εργαζόµενοι στο χειρουργικό τοµέα
εµφάνισαν την υψηλότερη βαθµολογία (8,28±5,64),
ενώ όσοι απασχολούνταν στον εργαστηριακό τοµέα
εµφάνισαν την χαµηλότερη βαθµολογία (5,23±4,16).
Οι εργαζόµενοι στον παθολογικό τοµέα είχαν

βαθµολογία 6,90±3,56.Η διαφορά µεταξύ των τριών
τοµέων ήταν ενδεικτική στατιστικής σηµαντικότητας
(p<0,01). ∆εν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές µεταξύ εργαζοµένων µε διαφορετικά έτη
προϋπηρεσίας.
∆εν διαπιστώθηκαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ εκείνων που εργάζονταν
περισσότερο από 33 ώρες το Σαββατοκύριακο και
εκείνων που εργάζονταν λιγότερο από 33 ώρες, κατά
µέσο όρο. Επτά ή λιγότερες νυχτερινές βάρδιες το
µήνα πραγµατοποιούσαν 33 άτοµα και 35 άτοµα
πραγµατοποιούσαν περισσότερες από 7, χωρίς
ωστόσο να διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά στην
κλίµακα της αϋπνίας (πίνακας 6).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσης µελέτης, οι
διαταραχές ύπνου αποτελούν συχνό πρόβληµα µεταξύ
των επαγγελµατιών υγείας, ιδιαίτερα των νοσηλευτών
και του παραϊατρικού προσωπικού. Ο τοµέας εργασίας
και η φροντίδα των παιδιών πιθανόν επιβαρύνουν
ακόµα περισσότερο την ποιότητα του ύπνου, ενώ το
πρόβληµα της αϋπνίας συναντάται συχνότερα στις
γυναίκες. Τα ευρήµατα αυτά είναι σύµφωνα µε εκείνα
διεθνών µελετών που αναδεικνύουν την αϋπνία σε
µείζον πρόβληµα των επαγγελµατιών υγείας µε
ποικίλες επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής τους, την
ασφάλειά τους, αλλά και την επαγγελµατική τους
απόδοση [10,12,13]. Ωστόσο, το µικρό δείγµα της
έρευνας ( 77 άτοµα) πιθανόν να µην επέτρεψε αν
αναδειχθούν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ
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Γράφηµα 1. Κατανοµή της βαθµολογίας στην κλίµακα της αϋπνίας στους
επαγγελµατίες υγείας.

Ν

Βαθµολογία
στην κλίµακα
αϋπνίας
Αθηνών
(ΜΤ±ΤΑ)

∆οκιµασία

Τιµή
κριτηρίου

p

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Οικογενειακή κατάσταση
Παντρεµένοι-ες
Ανύπαντροι -ες
∆ιαζευγµένοι-ες/
Χήροι-ες/
συµβίωση
Σύνολο
Ύπαρξη παιδιών
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

28
49
77

6,29±3,65
7,47±5,09

t-test

-1,08

0,284

46
23

6,26±4,65
7,60±4,63

ANOVA

F(2)=0,871

0,423

8
77

6,00±4,66

49
28
77

7,79±4,60
5,85±4,47

t-test

1,78

0,079

Σε

Πίνακας 5. Σύγκριση µεταξύ υποοµάδων, σύµφωνα µε τα δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά , ως προς τη συνολική
βαθµολογία στην κλίµακα αϋπνίας Αθηνών.

των οριζόµενων οµάδων της έρευνας στην παρούσα
µελέτη.
Οι διαταραχές ύπνου και ιδιαίτερα η υποκειµενική
τους αντίληψη συχνά συνοδεύει την ψυχολογική
δυσφορία. Έχει παρατηρηθεί δυσκολία στην έλευση
του ύπνου και πρώιµη αφύπνιση σε ασθενείς µείζονες
συναισθηµατικές και αγχώδεις διαταραχές [14,15]. Οι
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επαγγελµατίες υγείας παρουσιάζουν συχνά αυξηµένα
επίπεδα stress, γεγονός που µπορεί να ευθύνεται
µεταξύ άλλων και γα τα προβλήµατα ύπνου. Η αϋπνία
φαίνεται πως αποτελεί
ένα πρώιµο σηµάδι
κατάθλιψης, που προηγείται κατά πέντε περίπου
εβδοµάδες από τη συγκεκριµένη διαταραχή της
διάθεσης. Η χρόνια αϋπνία εντείνει την πορεία ενός

Ν
Επάγγελµα
Νοσηλευτής-τρια
Ιατρός
Παραϊατρικό προσωπικό
Σύνολο
Τοµέας εργασίας
Παθολογικός
Χειρουργικός
Εργαστηριακός
Σύνολο
Έτη προϋπηρεσίας
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Σύνολο
Νυχτερινές βάρδιες
το µήνα
≤7
>7
Σύνολο
Ώρες εργασίας
τα Σαββατοκύριακα
≤33
>33
Σύνολο

Βαθµολογία στην
κλίµακα αϋπνίας
Αθηνών (ΜΤ±ΤΑ)

∆οκιµασία

Τιµή κριτηρίου

p

ANOVA

F(2)=1,51

0,228

ANOVA

F(2)=2,4

0,098

ANOVA

F(5)=1,52

0,184

29
19
29
77

7,21±4,33
5,53±3,72
7,86±5,33

32
28
17
77

6,90±3,56
8,28±5,64
5,23±4,16

30
8
10
9
15
5
77

5,90±3,99
8,63±5,20
7,50±3,06
8,22±5,01
8,67±5,49
2,75±2,50

33
34
77

6,63±3,85
7,60±5,55

t-test

-0,826

0,407

40
37
77

7,30±5,25
6,73±4,06

t-test

0,512

0,601

Πίνακας 6. Σύγκριση µεταξύ υποοµάδων, σύµφωνα µε τα εργασιακά τους χαρακτηριστικά , ως προς τη
συνολική βαθµολογία στην κλίµακα αϋπνίας Αθηνών.

καινούριου καταθλιπτικού επεισοδίου ή προκαλεί την
υποτροπή ενός παλαιότερου [16,17].
Έρευνα που έλαβε χώρα σε ιδιωτικές κλινικές έδειξε
ότι οι εργαζόµενοι µε κυκλικό ωράριο που
περιλάµβανε δυο βάρδιες παρουσίαζαν αυξηµένα
επίπεδα αϋπνίας (43%), µεγαλύτερη δυσκολία στην
έναρξη του ύπνου (37,6%) καθώς και κακή ποιότητα
ύπνου (24,9%) σε σχέση µε αυτούς που δεν έκαναν
βάρδιες (8). Από έρευνα που έγινε σε επαγγελµατίες
υγείας φάνηκε επικράτηση των γυναικών (23%) έναντι
των αντρών (9,6%)(9).Οι γυναίκες που εργάζονται σε
κυκλικό ωράριο, οι οποίες και αναφέρουν
περισσότερες διαταραχές ύπνου σε σχέση µε τους
άντρες συναδέλφους τους, χωρίς ωστόσο αυτό να
σηµαίνει απαραίτητα και πληµµελή άσκηση των
καθηκόντων τους [18,19]. Οι νεότερες σε ηλικία
νοσηλεύτριες και όσες απασχολούνταν σε κυκλικό
ωράριο δήλωναν λιγότερο ικανοποιηµένες
µε το
ωράριο τους, σε σχέση µε εκείνες που απασχολούνταν
σε µόνιµη βάρδια, ανεξαρτήτως ωραρίου [20]. Το ένα
τρίτο των νοσηλευτριών ανέφερε διαταραχές ύπνου
κατά το χρόνο της έρευνας. Οι διαταραχές ύπνου
αφορούσαν κυρίως σε διακοπές στον ύπνο, τη
δυσκολία αφύπνισης και προβλήµατα εγρήγορσης. Η
φροντίδα των παιδιών αναφέρθηκε ως επιπρόσθετος
παράγοντας που συνέβαλε στα προβλήµατα ύπνου
[20]. Έχει βρεθεί ότι η ποιότητα ύπνου συσχετίζεται µε
την επαγγελµατική ικανοποίηση των νοσηλευτών µε
τρόπο ανάλογο. Όσο αυξάνει η ποιότητα ύπνου των

νοσηλευτών, τόσο µεγαλώνει και η ικανοποίηση που
αντλεί από την εργασία του [21].
Η έλλειψη ύπνου και η κόπωση έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στις επαγγελµατικές επιδόσεις των
επαγγελµατιών υγείας, ενώ η προσωπική ζωή και οι
κοινωνικές δραστηριότητες τους δέχονται σοβαρό
πλήγµα, απειλώντας την ψυχική τους ισορροπία
[22,23]. Το κυκλικό ωράριο και οι εξαντλητικές
εφηµερίες αποτελούν σηµαντικό λόγο εγκατάλειψης
του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. Έχει υποστηριχτεί
ότι η µακροχρόνια προσαρµογή στην εργασία κατά
βάρδιες και ειδικά τη νύχτα , είναι λίαν περιορισµένη
έως αδύνατη [6].Σε επαγγελµατίες υγείας που
εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες, έχουν διαπιστωθεί
αυξηµένα ατυχήµατα µέσα και έξω από το χώρο
εργασίας, κοινωνική αποµόνωση και διαταραχές της
ανοσιακής λειτουργίας [24,25]. Η υπνηλία κατά τη
διάρκεια της εργασίας έχει ως αποτέλεσµα ατυχήµατα
που σχετίζονται µε την ασφάλεια των ασθενών, µε
λάθη κατά τη χορήγηση φαρµάκων, κατά το χειρισµό
µηχανηµάτων, αλλά και στην ατοµική ασφάλεια των
νοσηλευτών, όπως τρυπήµατα από αιχµηρά
αντικείµενα [24]. Σε έρευνα µεταξύ ειδικευοµένων
ιατρών βρέθηκε ότι το 41% απέδιδε στην κόπωση τα
κυριότερα ιατρικά σφάλµατα, ενώ οι ειδικευόµενοι της
χειρουργικής
βρέθηκε αν διαπράττουν διπλάσιο
αριθµό λαθών σε προσοµοίωση λαπαροσκοπικής
επέµβασης µετά από εφηµερία [10]. Έρευνες σε
επαγγελµατίες υγείας έδειξαν υψηλή πιθανότητα

111

τροχαίων ατυχηµάτων κατά την οδήγηση µετά από
νυκτερινό ωράριο εργασίας [25].
Προκειµένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της
αϋπνίας συστήνεται η κατάρτιση του προγράµµατος
εφηµεριών να σέβεται την κυκλική εναλλαγή κατά τη
φορά των δεικτών του ρολογιού. Οι βάρδιες πρέπει να
είναι του τύπου πρωί – απόγευµα– νύκτα, µε
διαστήµατα ηµερήσιας ανάπαυσης (repos) πριν από
την έναρξη νέου κύκλου. Με τον τρόπο αυτό
προκαλείται η µικρότερη δυνατή διαταραχή των
κιρκάδιων
ρυθµών
και
να
µπορεί
να
επανασυγχρονιστεί το βιολογικό ρολόι. Επίσης έχει
βρεθεί ότι απαιτούνται η υπερωριακή εργασία, όπως
και
η εργασία >40 ωρών εβδοµαδιαία. έχουν
συσχετιστεί µε αϋπνία και σοβαρά προβλήµατα
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