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ΒΑΡΔΙΑ 

 
Καθεμία από τις ομάδες εργατών ή υπαλλήλων που 

εναλλάσσεται με άλλες για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου 

(Μπαμπινιώτης 1994) 

  

Νυχτερινή 

Πρώιμη πρωινή 

Απογευματινή 

Σταθερή 

Κυκλική ή κυλιόμενη 

8ωρη 

12ωρη 

 

 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 

 

 Βιολογικό επίπεδο 

 Ικανότητα προς εργασία 

 Κατάσταση υγείας 

 Κοινωνική και οικογενειακή ζωή 



ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

 

 Στέρηση ύπνου 

 Καταγγελίες υγειονομικών για νυχτερινή 
εργασία 62% έναντι 39% άλλων 
υπαλλήλων  

    (Lahaye et al. 1993) 

 Νοσηλεύτριες μητέρες που εργάζονται 
μόνο νύχτα ήταν περισσότερο 
κουρασμένες από τους άντρες νοσηλευτές 

νύχτας (Estryn-Behar et al. 1989) 



ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 Η επίπτωση των σχετικών με το stress 
συμπτωμάτων και των απουσιών από την εργασία 
ήταν υψηλότερη μεταξύ των νοσηλευτριών που 
εργάζονταν σε  κυλιόμενες βάρδιες απ' ότι μεταξύ 
των άλλων νοσηλευτριών σε μια Φινλανδική 
μελέτη 

    (Kandolin 1993) 

 Συχνή οξυθυμία αναφέρθηκε από το ένα τρίτο των 
εργαζομένων σε νυχτερινή βάρδια και από ένα 
σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών. 

    (Estryn-Behar et al. 1989b) 



ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΝΕΟΙ 

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 

Μία νύχτα αϋπνίας σημαίνει Επιδείνωση  
 - της διάθεσης  
 - της κινητοποίησης και του συλλογισμού 
 - αυξημένη κούραση και ανησυχία 
(Βιβλιογραφική ανασκόπηση 6 μελετών Samkoff and 

Jacquest 1991) 
- Διαταραχή του ύπνου. (65% ανδρών - 88% 

γυναικών) 
- Αυτοκινητιστικό ατύχημα ή σχεδόν ατύχημα, λόγω 

υπνηλίας (15% ανδρών - 19% γυναικών) 
* 30% αύξηση του κινδύνου για όσους εφημερεύουν 4 

φορές το μήνα και πάνω 
* 22% αύξηση του κινδύνου για 3-4 εφημερίες 
* 10% αύξηση του κινδύνου για 1-3 εφημερίες το μήνα 
(Devienne et all. 1995) 
 



ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 70% γιατρών Καναδά (1806 
νοσοκομειακούς) αναφέρει ανησυχία για 
την επίδραση της ποιότητας της εργασίας 
τους 

 6% αναφέρει ανησυχία για τις επιπτώσεις 
της κούρασης στην ποιότητα της 
απαιτούμενης προσοχής 

 
(Lewittes and Marshall, 1989) 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Επαγγελματικής φύσεως 

 

 Οικογενειακής φύσεως-κοινωνικά 

 

 Παθολογικής φύσεως 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (1) 

 

 Άγχος και στρες    

 Αλληλουχία του ωραρίου 

 Προσωπικοί ρυθμοί του ατόμου 

 Λάθη και ατυχήματα λόγω αϋπνίας 

 Απαιτήσεις του προγράμματος  

 Διαπροσωπικές σχέσεις  



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (2) 

 Ασφάλεια του ασθενή τίθεται σε 
κίνδυνο όταν το τελευταίο ξύπνημα 
του νοσηλευτή ξεπερνά τις 17 ώρες 
(Clinical Journal of Oncology Nursing Aug 
4/10/2006 Ann M Berger-Barbara B Hobbs) 

 Έλλειψη ευκαιριών ανέλιξης 
(Χαραλαμπίδου Ε 1996 και Andy A 1995) 

 Σύγκριση 12ωρης και 8ωρης βάρδια 
:Το ρίσκο τρυπήματος ή λάθος 
φαρμάκων μειώνετε στο 50% στην 
8ωρη βάρδια (Institute of Medicine 1994) 

 
 



 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

 Παρέμβαση και δυσχέρεια οικογενειακής 
ζωής 

 Ψυχοκοινωνικά προβλήματα με οικογένεια 
και φίλους 

 40% ειδικευομένων : συζυγικά 
προβλήματα (Landau et al, 1986) 

  ‘Eλλειψη χρόνου για προσωπικές σχέσεις 
(McCall, 1988) 



ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

 

 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ 

 

 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 

 

 ΨΥΧΙΚΑ 

 



ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ 

 
Δυσπεψία (Chan et al. 1987) 

  (Poole et al. 1992) 

 

Παλινδρόμηση 

 

Πεπτικό έλκος (Waterhouse et al. 1992) 

 

 

Συσχετίζονται με : 

 ακανόνιστο ωράριο 

 διαταραχή κιρκάδιου ρυθμού 

 κακή διατροφή 

 διαφορετική πρόσβαση στον οικογενειακό ιατρό 



ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 

ΒΑΡΔΙΕΣ (1) 

 

Αύξηση Ισχαιμικής Καρδιοπάθειας (Knutsson 
et al, 1986) 

 Αύξηση κινδύνου ΙΚ και ΟΕΜ (Akerstead 
et al, 1986) 

 Αύξηση κινδύνου ΣΝ σε όσους δουλεύουν 
σε σταθερή νυχτερινή εργασία (Teiger 
1984) 

 



ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ  (2) 
 

Οι ώρες εργασίας σε βάρδιες σχετίζονται με: 

Αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου ένα έτος πριν την 

εμφάνιση ΟΕΜ 

Αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου ένα μήνα πριν την εμφάνιση ΟΕΜ 

x2 του κινδύνου σε υπερωρίες (>61 ώρες) 

x2-3 του κινδύνου όταν ο ύπνος <5 ώρες ημερησίως 

x2-3 του κινδύνου σε απουσία ύπνου (2 ή περισσότερες ημέρες 

με λιγότερες από 5 ώρες ύπνου συνολικά) 

 

Η υπερωριακή απασχόληση και η απουσία ύπνου μπορεί να 

σχετίζονται με ΟΕΜ 

 
(Liu & Tanaka 2002)  

 



ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ 

 

 
Αυξημένο άγχος    

 

 

Κατανάλωση αλκοόλ 

 

 

Νευρωτισμός 

 

Εκτενής ανασκόπηση: Cole et al. 1990 OM   



 

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

(McIntyre, McIntyre & Silvério, 2000) 

 

Βασικές πηγές στρες (Αξιολόγηση) 

1. Εργασιακός φόρτος 

2. Μεγάλος αριθμός ασθενών 

3. Κακή σωματική κατάσταση και φτωχή τεχνική 
υποστήριξη 

4. Υπερβολικές απαιτήσεις από τους ασθενείς και τις 
οικογένειές τους 

5. Αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του 
ασθενούς 



ΠΗΓΕΣ ΣΤΡΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Ρουτίνα  

 Έλλειψη 
αυτονομίας 

 Απαιτήσεις των 
ανωτέρων 

 Απουσία εξέλιξης 
στην ιεραρχία 

ΙΑΤΡΟΙ 

 Πολλοί ασθενείς 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

 Κίνδυνοι για την 
δική τους υγεία 

McIntyre, McIntyre & Silvério, 

2000 



1. σωματικά συμπτώματα 

2. πίεση/ φόρτιση 

3. θυμός/ ματαίωση 

4. άγχος 

5. ενοχή 

Αρνητική συσχέτιση του στρες με την 
ικανοποίηση από την εργασία 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ 

 

McIntyre, McIntyre & Silvério, 2000 



ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ 

 
Άνω των 50 

 
«Πρωινοί τύποι» 

 
Όσοι χρειάζονται πολύ ύπνο (>9 ώρες) 

 
Συγκεκριμένοι τύποι προσωπικότητας 

 
Όσοι έχουν σημαντικές οικογενειακές υποχρεώσεις 

 
Όσοι κάνουν και άλλες εργασίες 

 
Άτομα με ορισμένες παθήσεις 

 
Ψυχιατρικά προβλήματα 

 
Όσοι χρειάζονται πολύ ώρα το πρωί για να επιστρέψουν στο 

σπίτι τους 
 
 

Craig Jackson University of Central England 



ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 Μείωση του αριθμού των ετησίων βαρδιών 

 Μείωση του αριθμού των συνεχόμενων 
νυχτερινών βαρδιών 

 Προτίμηση της εναλλαγής των βαρδιών με 
διαφορά φάσης (πρωί, απόγευμα, βράδυ) 

 Καθιέρωση ημέρας ή ημερών ανάπαυσης 
μετά τη νυχτερινή βάρδια 



ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ 

ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 Ελάττωση των ωρών της νυχτερινής 
εργασίας 

 Εισαγωγή διαλειμμάτων στη διάρκεια της 
νυχτερινής βάρδιας 

 Αύξηση του αριθμού των ρεπό 

 Δυνατότητα αλλαγής σε ημερήσια εργασία 
σε περιοδικά χρονικά διαστήματα 



 Μικρή έκθεση στο φως το πρωί  

 Μικρή απόσταση του σπιτιού από τον χώρο 
εργασίας 

 Αποφυγή αλκοόλ, καπνού, καφεΐνης 

 Άμεσος ύπνος μετά την νυχτερινή βάρδια 

 Απολύτως σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό δωμάτιο 

  Κοινωνική/ οικογενειακή υποστήριξη  

 Αποφυγή κατασταλτικών/ υπνωτικών 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ  



ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

 Εξασφάλιση επιμελούς ιατρικής εξέτασης 
των εργαζομένων πριν την έναρξη της 
εργασίας σε βάρδιες (καταλληλότητα) 

 Περιοδικός έλεγχος υγείας 

 Δυνατότητα εξαίρεσης από την εργασία σε 
βάρδιες ή τη νυχτερινή εργασία 
(παθολογικές καταστάσεις που 
προκλήθηκαν ή επιδεινώνονται από την 
εργασία σε βάρδιες) 



ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 

 
1800 – 1900 

12 ώρες εργασίας, 6 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα 

1900 – 1970 

Προοδευτική μείωση των ωρών εργασίας 

 

 1970   

Αύξηση των ωρών εργασίας 

Αύξηση εργασιών με κυκλικό ωράριο 

Αύξηση ακανόνιστων ωρών εργασίας 

 

  ευέλικτο ωράριο εργασίας 

   



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ 
 

Χρειάζονται περίπου 7 ημέρες για την προσαρμογή σε μια 

βάρδια 

 

Εξωγενείς παράγοντες μπορεί να παραβλάψουν την 

προσαρμογή αυτή 

 

Κάποιοι δεν προσαρμόζονται ποτέ στην νυχτερινή βάρδια 

 

 

Βραδεία εναλλαγή βαρδιών     μερική προσαρμογή 

    συνεχής προσαρμογή 

    

Ταχεία εναλλαγή βαρδιών απουσία προσαρμογής 

 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

    Οδηγία ΕΟΚ 93/104/ΕΚ – ΠΔ 88/1999  

      

 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας σε 
συμμόρφωση με την παραπάνω οδηγία» 



ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Νυχτερινή εργασία 
 
  8 ώρες εργασίας το 24 ωρο 
 
 Δωρεάν έλεγχος της υγείας πριν την ανάθεση της εργασίας και 
έκτοτε σε τακτά χρονικά διαστήματα 
 
 Μεταφορά σε πρωινό ωράριο όταν ο εργαζόμενος εμφανίζει 
προβλήματα υγείας λόγω του νυχτερινού ωραρίου 
 
 
Νυχτερινή εργασία σε βάρδιες 
 
 Προστασία ανάλογη με τη φύση της νυχτερινής εργασίας 
 
 Διαθέσιμες υπηρεσίες πρόληψης και προστασίας ανάλογες με αυτές 
των εργαζόμενων την ημέρα 
 
 Εφαρμογή όλων των μέτρων που βοηθούν τους εργαζόμενους να 
προσαρμοστούν στην εργασία τους 



ΠΔ 76/19.05.2005 

 Άρθρο 5 (ειδικευόμενοι ιατροί) 
- 1η Αυγούστου 2004 και για μία 

μεταβατική περίοδο 5 ετών, ο 
εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των 
ειδικευομένων ιατρών, ανά περίοδο όχι 
μεγαλύτερη των 12 μηνών, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 58 ώρες κατά Μ.Ο (πρώτα 
3 έτη) και τις 56 τα επόμενα 2 έτη 
(συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών) 

- Από 1η Αυγούστου 2009 – 21 Ιουλίου 
2012 ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας ανά 
περίοδο 6 μηνών, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 52 ώρες κατά Μ.Ο 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ  

 Κοινωνικές καταστροφές: Exxon Valdez, Three Mile Island, 
Challenger  

 Ειδικευόμενοι ιατροί: σφάλματα λόγω κόπωσης (41%) 

 Αστυνομικοί: παρακινδυνευμένες πράξεις (44%) 

 Υπερωρίες (↑ ατυχημάτων/κακώσεων Χ 2-3): 

 Κίνδυνος ατυχημάτων: ↑ νωρίς το πρωί, απόγευμα  

 Μετακίνηση προς το σπίτι: επικίνδυνη 

 Υπνηλία: υπεύθυνη για το 27% των τροχαίων – αλλά 
και για το 83% των θανάτων στην Εθνική!                                                                   

                                             (Craig Jackson University of Central England) 

 


