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� O componentă esențială  a vietii sociale este timpul petrecut  
pentru câștigarea existenței , numită timpul de lucru. Acest timp de 
lucru are atât o  componentă zilnică, cât și o componentă 
săptămânală.  

� Cu cât timpul de lucru zilnic este mai lung, cu atât timpul de 
recuperare până la următorul schimb este mai scurt, ducănd la 
oboseală acută, iar ulterior la sindromul de oboseală cronică. 

� Munca in ture se referă la organizarea activității  in cadrul unei 
intreprinderi care nu respectă programul de muncă obișnuit de la  7 
am până la  6 pm. 



�     Astăzi, aproximativ unul din cinci lucrători din Europa  

sânt angajați în munca in schimburi  care implică și munca  

de noapte . Sistemele de schimb  implică perioade de 6 – 12 ore de lucru la un 

moment dat, sau schimburi   in două, trei sau patru ture in orice perioadă timp de  

24 de ore. Tradiționalele  trei schimburi încep de  la 0600, 14.00, și 22.00 , dar există 

multe variații.  Unii lucrători lucrează doar în  schimburi de două zile, unii numai 

noaptea,  în timp ce alte rotații trec  prin toate cele trei schimburi cu grade 

variabile de viteză de rotație și direcție de rotație. 

 





� Munca in ture poate să fie ințeleasă ca un mod de organizare a 
muncii intr-o intreprindere, când orarul de muncă se extinde peste 
cea obișnuită de 8-9 ore/zi. 

� Munca in ture are un puternic efect asupra stilului de viața a celor 
implicati, incluzând și obiceiuri de a mănca,  activitatea fizică, 
modificările ciclurilor circadiene si altele. 

� Buxton si colabolatorii au arătat că dacă nu se doarme suficient 
de mult  timp , se reduce si consumul bazal de energie si crește 
nivelul de glicemie, și crește riscul de diabet si obezitate. 



     

�    Somnul  insuficient  schimbă  metabolismul si pofta de mâncare.   

Studiile au arătat că lucrătorii în schimburi alternante au niveluri mai 

ridicate de trigliceride ,risc de diabet tip2  nivelul mai scazut al HDL 

colesterolului, poate să prezinte creșterea markerilor proinflamatori, 

de exemplu IL 6, și  descreșterea  markerilor antiinflamatori, cum ar 

fi și IL - 10, care are rol și în suprimarea tumorală,  față  de lucrătorii 

de zi. Adăugat la acești factori biologici, lucrătorii în schimburi au 

uneori obiceiuri alimentare neregulate și dietă săracă, cât si 

scăderea activității fizice , care ar putea crește riscul de tulburări  

metabolice, cât si creșterea in greutate. 

 

 



� Desincronizarea ritmului circadian la cei care lucrează in ture poate să fie  

produsă și de un orar neregulat al meselor, in speță alimentația in timpul 

noptii, știind faptul că și alimentația /postul  reprezintă un stimul extern care 

poate să producă desincronizarea ritmului circadian, și să conducă la 

diabet zaharat tip 2 și obezitate. Crononutritia  recomandă respectarea 

unei perioade de 10-12 ore fără consum de alimente  in timpul nopții. TRF  

  

Atunci când o persoană lucrează pe timp de noapte, expunerea la lumină 

suprimă secreția de melatonină (care este în mod normal secretat pe timp 

de noapte), putând să conducă la tulburări de somn.  



�    Tulburările  de somn  in cadrul muncii in schimburi (SWSD shift  work 

Sleep disorder ) apar la persoanele   care lucrează in ture  

netradiționale , schimburi dimineața devreme, ture de noapte,  sau 

schimburi rotative. Este caracterizată prin  

� somnolență excesivă, lipsa de somn revigorant și oboseală diurnă 
 insomnie, scăderea timpului de somn,  

-după unele date din literatură, 10-40 % din cei care lucrează in ture 

pot să sufere de acest sindrom 

� Aceste simptome pot afecta atât perioada de muncă cât și 

timpul liber. 

 
 





�              Activat de  razele solare in timpul zilei,prin retina  
SNC  proiectează  informații  inhibitoare la nucleul 
paraventricular din hipotalam anterior,   in nucleul 
suprachiasmatic. 

� Axonii lungi ale acestor nuclei trimit impulsuri nervoase  
jos la neuronii  simpatici preganglionari ai măduvei spinării, 
care in schimb modulează activitatea ganglionului 
superior cervical . 

� Acesta din urmă  acționează asupra glandei pineale ca 
să regleze secreția de melatonină. 

lumina inhibă secreția de melatonină in timpul zilei, iar in 
acest fel ne putem menține  starea de veghe.  



� Table 8 General criteria for circadian rhythm sleep–wake disorder 
(adapted from ICSD-3) Criteria A–C must be met  

� A. A chronic or recurrent pattern of sleep–wake rhythm disruption 
due primarily to alteration of the endogenous circadian timing 
system or misalignment between the endogenous circadian rhythm 
and the sleep–wake schedule desired or required by an individual’s 
physical environment or social/work schedules  

� B. The circadian rhythm disruption leads to insomnia symptoms, 
excessive sleepiness or both 

�  C. The sleep and wake disturbances cause clinically significant 
distress or impairment in mental, physical, social, occupational, 
educational or other important areas of functioning 

� https://esrs.eu/wp-content/uploads/2018/09/
ESRS_Sleep_Medicine_Textbook_Chapter_B1.pdf 



https://esrs.eu/wp-content/uploads/2018/09/ESRS_Sleep_Medicine_Textbook_Chapter_B1.pdf 

Tabelul 8 Criterii generale pentru tulburarea circadiană de somn-veghe (adaptată după 
ICSD-3)international clasification of the sleep disorder ,Clasificarea Internationala a 
tulburărilor de somn, Criteriile A–C trebuie îndeplinite  

A.. Un model cronic sau recurent de perturbare a ritmului somn-veghe datorat în primul 
rând modificăriiI sistemului de sincronizare circadian endogen sau nealinierii între ritmul 
circadian endogen și programul somn-veghe dorit sau cerut de mediul fizic al unei 
persoane sau de programele sociale / de lucru  

 

 B. Perturbarea ritmului circadian duce la simptome de insomnie, somnolență excesivă sau 

ambele 
C. Tulburările de somn și de trezire cauzează suferințe sau tulburări semnificative din punct 
de vedere clinic în domeniile de funcționare mentală, fizică, socială, ocupațională, 
educațională sau de altă natură 



• SOMNOLENȚĂ DIURNĂ SWSD SHIFT WORK 
SLEEP DISORDER 

TULBURARE DE SOMN 
AL MUNCII IN TURE  

•  INSOMNIE CRONICA CU 
DURATA DE 3 LUNI CU 
SCĂDEREA TIMPULUI DE 
SOMN 

SWSD  

• TULBURARI SEMNIFICATIVE 
FUNCTIONALE  MENTALE  



�    Este important să se detecteze somnolența excesivă – definită 

ca somnolență care apare într-o situație în care o persoană ar fi, de 

obicei, de așteptat să fie treaz și  alert-pentru că este asociată cu 

morbiditate și creșterea mortalității. 

�   Cu toate acestea,  somnolența auto-raportată este, în general, 

subiectivă și imprecisă, care a dus la dezvoltarea de teste pentru a 

cuantifica somnolența unui individ prin polisomnografie.    

� Testul de latență multiplă (MSLT) și menținerea testului de veghe 

(MWT) utilizează măsuri obiective pentru a cuantifica somnolența.  În 

contrast, Scala de somnolență Epworth (ESS) și Scala de 

somnolenta  Stanford ) cuantifică în mod subiectiv somnolență. 

 



Intr-un studiu recent efectuat de C.Reis  in care s-a urmarit scorul Epworth si 

somnolenta diurna  la diferite loturi , cu munca in ture, cu munca in timpul 

zilei si la un lot cu apnee obstructiva de somn, s-a găsit că la cei care au 

lucrat in ture, prevalenta somnolentei diurne a fost mai mare decat la cei cu 

apnee obstructivă de somn. 



� ESS cere respondentul să răspundă la niște intrebări  pe o scară de 4 

puncte (0-3)despre  șansele lor de a aţipi  sau adormi în timp ce sănt  

angajate în opt activități diferite,  cum ar fi cititul in poziție șezăndă, uitatul 

la televiziune, culcat după masă , in mașină, etc. 

� Se poate obține maximum 24 de puncte. 

� Normal se consideră pănă la 10 puncte. 

 

 

SCALA DE SOMNOLENȚĂ EPWORTH  ESS  



SCARA DE 
SOMNOLENȚĂ 
EPWORTH  

Una  dintre 
componentele tulburării 
de somn ai muncii în ture 
(SWSD) este somnolența 
diurnă care se poate 
studia cu ajutorul scalei 
de somnolență Epworth. 



�  0-5 somnolență diurnă normală de nivel  redus  

�  6-10 somnolentă diurnă normală  de nivel ridicati  

�  11-12  somnolență diurnă excesivă de nivel redus 

�  13-15 somnolență diurnă  excesivă de nivel moderati 

�  16-24 somnolență diurnă  excesivă severă   

GRADELE SOMNOLENȚEI  DIURNE A TESTULUI EPWORTH  



� Definiția generală a insomniei rămâne practic neschimbată în 
ceea ce privește ICSD-2, 

�  caracterizată prin 

�   "o dificultate persistentă la  inițierea somnului, durata, 

consolidarea, sau calitatea  somnului, care apare în pofida 

oportunităților și circumstanțelor adecvate pentru somn, și duce la 

o anumită formă de insuficiență în timpul zilei ".  

 

 Criteriile de diagnostic pentru insomnie cronică (adaptate de la 
ICSD-3) criteriile A – F trebuie îndeplinite  
 



� INSOMNIA The list of conditions belonging to this category is much shorter 

than that published in the ICSD-2, mainly because all diagnoses 

characterized by a chronic insomnia disorder have been collapsed into a 

single diagnosis (Chronic insomnia disorder; Table 1). Thus, this chapter now 

includes the following diagnoses: 

� 1. Chronic insomnia disorder  

� 2. Short-term insomnia disorder 

�  3. Other insomnia disorder 

� 4. Isolated symptoms and normal variants  

� 5. Excessive time in bed 

�  6. Short sleeper  



� A. The patient reports, or the patient’s parent or caregiver observes, one or more of 
the following:  

� 1. Difficulty initiating sleep dificultati la initiarea somnului 

� 2.Difficulty maintaining sleep –dificultati in mentinerea somnului 

� 3. Waking up earlier than desired –trezirea mai devreme decat dorit  

� 4. Resistance to going to bed on appropriate schedule-rezistenta de a se culca  

�  5. Difficulty sleeping without parent or caregiver intervention 

�  B. The patient reports, or the patient’s parent or caregiver observes, one or more of 
the following related to the nighttime sleep difficulty: 

�  1. Fatigue/malaise fatigabilitate  

�  2. Attention, concentration or memory impairment –deteriorarea atentiei, a puterii 
de concentrare  

� 3. Impaired social, family, occupational or academic performance scăderea 
performantelor sociale, familiale și ocupaționale  

�  4. Mood disturbance/irritability –tulburari ale dispozitiei 

� 5. Daytime sleepiness oboseala diurna  

� 6. Behavioural problems (e.g. hyperactivity, impulsivity, aggression) 

CRONIC INSOMNIA DISORDERS CRITERIA  



�  7. Reduced motivation/energy/initiative 

�  8. Proneness for errors/accidents  

�  9. Concerns about or dissatisfaction with sleep 

�  C. The reported sleep/wake complaints cannot be explained purely by 

inadequate opportunity (i.e. enough time is allotted for sleep) or 

inadequate circumstances (i.e. the environment is safe, dark, quiet and 

comfortable) for sleep.  

� D. The sleep disturbance and associated daytime symptoms occur at 

least three times per week  

� E. The sleep disturbance and associated daytime symptoms have been 
present for at least 3 months  

� F. The sleep/wake difficulty is not explained more clearly by another sleep 
disorder ª 2014 European Sleep Research Society 



UTILIZAREA  JURNALULUI 
DE SOMN PENTRU A 
DEPISTA  FORMELE DE 
INSOMNIE  



Material si Metoda  am  studiat  un  grup  de  asistente medicale si 
infirmiere   care  lucrează  în  tura de noapte , 44  de persoane ,  
femei,  vârsta medie  43,84  ani, st  dev  6,56   care  lucrează în 
schimburi alternante   în  medie  15,13  ani, st  dev  7,58 si   care  
completează  Scala de somnolenta  Epworth    ESS  utilizate pentru  
măsurea  somnolenței   în timpul zilei , un  chestionar  cu privire  la  
impactul asupra sănătății    al  muncii în schimburi , examen clinic,  

TA, măsurarea   Inălțimii,  greutății , IMC.	



Pentru   grupul martor ,  am  folosit  un  lot  format din 
farmaciști,  care nu   efectuează  tura de  noapte ,45 de 
persoane, femei, având   vârsta medie  43,84  ani, deviație   
standard  11,27,  care au lucrat  în  medie  19,73 ani,  st dev 
11,23   si au completat scara de  somnolență  Epworth  ESS  
utilizate pentru a măsura  somnolența în timpul zilei  , un  
chestionar  cu privire  la  consecințele  turei   de  noapte, TA,  
înălțime,  greutate,  IMC,  circumferința abdominală  și de  
bazin, și   întrebări  despre  insomnie. 





  

SCOR EPWORTH 
MEDIE 

DEV ST  TOTAL 

LOT MARTOR  2,62 1,78 45 PERS 

LOT EXPUSI 3,9 2,24 44 PERS 

P= 0,0063 , SEMNIFICATIV STATISTIC  

SCORUL DE SOMNOLENȚĂ DIURNĂ EPWORTH  SE PREZINTĂ  IN FELUL URMĂTOR  







� Literatura de specialitate arată un  procent mai mare de tulburare 

de somn în rândul  lucrătorilor   cu tură  de  noapte , constând în  

somnolență in timpul zilei, și  insomnie . În  studiul nostru  grupul  

expus  a  arătat  o  valoare mai mare a  scorului Epworth in 

comparație cu grupul  martor,   dar  ambele au fost  in  intervalul 

normal , cu exceptia unui rezultat de 11 a scorului Epworth,in grupul 

expus, Au existat 8 cazuri de insomnie de scurtă  durată,  fără să fie 

prezentă criteriile pentru insomnia cronică.  

� Totodată se stie că somnolența  diurnă crescută poate să producă 

accidente de muncă  sau greșeli in timpul activității.  



Pentru confirmarea diagnosticului de Tulburare de somn ai 
muncii in ture mai este nevoie  

- măsurarea timpului de somn, care este mai scazută la cei cu 
acest sindrom, și care se poate măsura utilizănd  jurnalul  de 
somn timp de 14 zile,  sau actigrafia, care se folosește  și pentru 

-obiectivizarea  orarului de somn in timpul turelor, și care 
necesitâ anumite cunoștințe și din domeniul somnologiei.  



� După o noapte nedormită apare un deficit de somn, mai ales 

pentru că  lipseste stadiul 3 al somnului,  cu unde delta, care se 

recuperează parțial noaptea următoare, iar trebuie incă o noapte 

pentru recuperarea completă a unei nopti nedormite. Dacă nu se 

doarme mai multe nopți, este normal ca din cauza deficitului de 

recuperare să apară greșeli si accidente mai frecvente in timpul 

lucrului.  

� De aceea nu se recomandă efectuarea mai multor  ture de 

noapte consecutive  



.       

          Tratamentul tulburării de somn ai muncii in ture se poate face 
prin modificarea stilului de viață, din care cea mai eficientă  metodă 
este   schimbarea muncii in ture.  
 
       Se mai poate folosi terapia cu lumina puternică, pentru 
inhibarea secreției de melatonină seara, sau invers, scăderea 
luminozității dimineața după schimb, prin purtarea de ochelari de 
soare până acasă. 
 
Tratamentul cu melatonină, sau folosirea unor  hipnotice, somn de 
30 minute inainte  de tura de noapte, pauze de 48 ore intre ture. 
 
In afară de această tulburare de somn , in acest studiu am urmărit și 
in alt parametru, care era indicele de masă corporală a loturilor 
studiate, căutând interconexiuni dintre somnologie și obezitate.  



Salim S. Virani. Circulation. Heart Disease and Stroke Statistics—
2020 Update: A Report From the American Heart Association, Volume: 
141, Issue: 9, Pages: e139-e596, DOI: (10.1161/CIR.
0000000000000757)  



  

IMC CRESTE LA CEI CARE LUCREAZA IN TURE. IN CAZUL NOSTRU 
 
 

IMC MEDIE  DEV ST  TOTAL 

LOT MARTOR  25,2 4,63 45 PERS 

LOT EXPUSI 26,5 4,12 44 PERS 

P= 0,15 , NESEMNIFICATIV STATISTIC  





� Stiind faptul ca privarea de somn produce  si o crestere in  

greutate , ne-am propus să urmărim dacă există o legatură dintre 

creșterea in greutate si scorul Epworth la personalul medical . 

� Corelatia dintre IMC  si scor Epworth martor este de R=0,365 

� Corelatia dintre IMC  si scor Epworth expusi este de  

� R=0,085 



R= 

R=0,365	





 

� SINDROMUL BURNOUT IN CADRUL PERSONALULUI MEDICAL  

�  Definiția sindromului burnout  

�  Definitie : La un lucrător, burnoutul  ocupațional sau starea de epuizare 

fizică si emotională  profesională  este  o epuizare din cauza expunerii 

prelungite la problemele  legate de locul de muncă.  

In tabelul următor am prezentat rezultatele obtinute in urma evaluării 

chestionarului Maslach pentru burnout la  diferite categorii de lucrători, 

comparând rezultatele celor fără tură de noapte cu cei care lucrează in 

schimburi alternante.  

Grupa de  farmaciști nu aveau tură de noapte, iar celelte categorii da.  





� Din acestă diagramă  reiese că nu s-au găsit diferențe statistice 

semnificative dintre diferitele categorii de personal, unii cu tură de noapte, 

iar altii fără tură de noapte, și un grup după infecție COVID 19,  cu tură de 

noapte.  

� Deci  nici tura de noapte, nici infectia Covid  nu pare să influențeze 

rezultatul testului burnout ale loturilor studiate. 

Testul Anova a celor trei grupuri  arată o valoare p =0,465188 , 

nesemnificativ Statistic. 



� Tura de noapte   a fost clasificată ca "probabil cancerigenă 

asupra omului "(grupul 2A) de către Agenția Internațională pentru 

cercetare în domeniul cancerului (IARC) , pe baza  unor dovezi 

limitate la om. Cele mai multe studii epidemiologice examinate în 

evaluarea IARC confirmă  riscul de cancer mamar,. 

�   In lotul  nostru expus la tură de noapte au fost 3 cazuri  6,81 %cu 

cancer mamar operat. 

� In unele studii epigenetice s-a demonstrat că munca in tura de 

noapte poate să producă  markeri implicați in imbâtrănire celulară, 

instabilitate genomică și producerea de celule canceroase, 

respectiv hipometilarea ADN 



EFORTUL FIZIC ȘI 
MUNCA IN TURE  

�     Datorită oboselii după o noapte 

nedormită scade cantitatea efortului 

fizic , și consumul de energie .Creierul 

decide dacă efortul fizic merită depus. 

Dată fiind importanța  activității fizice 

pentru menținerea sănătății, scăderea 

efortului fizic poate să aibă consecințe  

serioase asupra sănătății pe termen mediu 

si lung.  



1 



FACTORII PENTRU O VIAȚĂ 
SĂNĂTOASĂ  

1.Fii activ-
activitate fizică 

adecvată 

2.Greutate 
normală 

3.Nivel de 
cholesterol 

4.Fără fumat 5.Dietă 
sănătoasă 

6.Tensiune 
arteriala 
normală 

7.Nivel 
glicemie -

diabet 



  

� Orientările din 2018 privind activitatea fizică pentru 

americani și Orientările din 2019 privind practica clinică de 

prevenire primară a bolilor cardio-vasculare  recomandă 

ca adulții să acumuleze un efort cel puțin 150 min/

saptamana  de intensitate moderată sau 75 min/

săptămînă de activitate aerobică de intensitate viguroasă 

(sau o combinație echivalentă) și să efectueze activități 

de întărire a mușchilor cel puțin 2 zile/săptămână.  



� Oamenii arată o scădere a motivației de a depune 

efort sau de a lucra atunci când se simt obosiți. 

Motivația poate fi restabilită dacă oamenilor li se 

permite o odihnă scurtă, cu toate acestea, pentru 

cei cu oboseală pe termen lung, motivația nu se 

îmbunătățește după o perioadă scurtă de odihnă. 



� O metaanaliză de 9 studii de cohortă reprezntînd 122417 persoane cu 

vărsta cuprinsă de peste 60 de ani a constat că 15 minute de activitate 

fizică moderată sau viguroasă au redus mortalitatea de toata cauzele. 

� Acest efect protector a fost dependent de doza de activitate fizică,  cea 

mai rapidă reducere a mortalitatii pe minut de activitate fizică s-a realizat la 

acele persoane care aveau inainte o activitate fizica foarte redusă. 

� Aceste date arată că  persoanele mai in vârsta pot beneficia de efectele 

benefice ale activității fizice chiar sub recomandările făcute de organismele 

internaționale.  



� SE STIE CĂ ACTIVITATEA FIZICĂ  AJUTĂ LA 
MENTINEREA SĂNĂTĂȚII.  

� TOTUSI UNELE STUDII ARATĂ CĂ ACEST 
LUCRU NU ESTE PE DEPLIN ADEVĂRAT 
ATUNCI CÂND ESTE VORBA DE 
ACTIVITATEA FIZICĂ OCUPAȚIONALĂ 
INTENSĂ ȘI PRELUNGITĂ. 

PARADOXUL ACTIVITĂȚII 
FIZICE  
 



� O meta-analiză din care au făcut parte  193 696 de 

adulți a raportat că activitatea fizică  ocupațională intensă  

a fost asociată cu un risc mai mare de mortalitate de 

toate cauzele la bărbați (HR, 1,18 [95% CI, 1,05-1,34]) în 

comparație cu activitatea fizică  cu un grad scăzut de 

efort fizic. ,  Cu toate acestea, s-a observat o scădere 

nesemnificativă a mortalității de toate cauzele în rândul 

femeilor cu activitate fizică  ocupațională ridicată . 



Holtermann, A., Krause, N., van der Beek, A.J., 
Straker, L., 2018. The physical activity paradox: 
Six reasons why occupational physical activity 
(OPA) does not confer the cardiovascular 
health benefits that leisure time physical activity 
does. British Journal of Sports Medicine 52, 149–
150. 
-    
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Risk of major adverse cardiovascular events (MACE) and all-cause 
mortality as a function of different ... 
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� Avănd in vedere faptul 
că majoritatea studiilor s-
au axat pe activitatea 
fizică din timpul liber,  și nu 
cea ocupațională, ar fi 
interesant de urmărit și 
acest aspect,  având în 
vedere cont roverse le 
e x i s t e n t e i n  a c e s t 
domeniu. 
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Una din comisiile ICOH International Comission of Ocupational 
Health este Working time society, societatea  timpului de muncă  
care a elaborat o declaratie in legatura cu munca in schimburi. 

Cateva idei din acest consens- 

1.există o variatie individuala in ceea ce priveste necesitatea de 
somn atât ca durată cât si in timp-de exemplu cronotipuri diferite. 
Există si o variatie individuală in ceea ce priveste efectul privațunii 
de somn si tulburările ciclurilor circadiene , cât si asupra 
consecintelor asupra sănătătii. 

2. Este recomandabil ca angajatorii să flexibilizeze orele de muncă 
acolo unde acest lucru este posibil. 



3.Se poate lua in considerare ca angajatii sa se odihnească in 
timpul orelor de muncă . 

4. Consumul de cafea poate sa crească rendamentul, sau 
performanta, dar perturbă ciclul de somn, si există si o varație  
individuală in legătură cu acestea. 

5 Adaptarea la muncă in schimburi variează de la individ la 
individ.O alimentație sănătoasă si o activitate fizica adecvată poate 
să fie benefică pentru prevenirea efectelor asupra sănătății. 



Vă mulțumesc pentru atenție  


