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Нощният труд се обуславя от:
• необходимостта от обществени и
социални нужди като медицинско
обслужване, транспорт,
обществено хранене, търговски
дейности, поддържане на реда и
сигурността и множество
различни услуги;
• непрекъсваеми производствени
процеси в редица отрасли на
икономиката като енергетика,
химична, текстилна, добивна и
металургична промишленост и
др.;
• от икономически аргументи,
свързани с оптимално използване
на производствените мощности и
др.

Увеличава се дела на
работещите на смени с нощен
труд в ЕС, в по-голяма степен в
сферата на услугите в сравнение
с производството.
У нас при 17 % от работещите
на сменните графици включват
нощен труд по данни на
Национално проучване на
условията на труд, 2012 г.

Основни документи
Международни документи
• Конвенция 171 на
Международната организация
на труда за сменната работа;
• Директива № 93/104/ЕО
относно някои аспекти на
организацията на работното
време;
• Директива № 2003/88/ЕО
относно някои аспекти на
организацията на работното
време.

Национални документи








Кодес на труда;
Наредба за работното време,
почивките и отпуските;
Наредба № 15 за условията,
реда и изискванията за
разработване и въвеждане на
физиологични режими на труд
и почивка по време на работа;
Наредба за определяне на
видовете работи, за които се
установява намалено работно
време;
Наредба за определяне на
видовете работи, за които се
установява допълнителен
платен годишен отпуск.

Нощен труд
Физиологични
проблеми:
- Нарушения в
денонощните ритми;
- Влошаване на съня;
- Умора и др.

Здравни проблеми:

Социални проблеми:

- Стомашно-чревни
заболявания;

- Проблеми в
семейството

- Сърдечносъдови
заболявания;

- Обедняване на
социалните контакти
и др.

- Ендокринни и
метаболитни
заболявания;
- Репродуктивни
проблеми;
- Хормон-зависими
ракови заболявания;
- Психологични
проблеми и др.

Нощният труд в зависимост от организацията на
сменните режими на работа може да
  заболяемост и болестност
  честота на отсъствия от работа
  честота на инциденти и трудови злополуки
  текучество на работната сила

Циркадианните ритми
Циркадианните ритми на редица
биологични показатели физиологични, ендокринни,
метаболитни, имунни и др. могат да се
модулират от:
 екзогенни фактори като цикъла
светлина-тъмнина;
 сменните режими на работа в
зависимост от техните
характеристики;
 индивидуални особености на
работещите, и
 от различни стресори.
Някои показатели имат стабилен
циркадианен ритъм (мелатонин,
кортизол, дълбока телесна
температура и др.), докато други се
влияят по-скоро от физиологичната
активация на организма (адреналин,
норадреналин, пулсова честота и др.).






Десинхронизация на биологичните
ритми с периодичен процес на
околната среда (в частност цикъла
светлина/ тъмнина);
Десинхронизация на циркадианните
ритми един спрямо друг.
Понижаване амплитудата на
циркадианните ритми.

Сън и умора
Характеристики на
съня

Сън при сменна работа с нощни смени

Продължителност

 По-къс дневен сън
Характеристики
Сън при сменна работа с

По-често
дремване
през деня
на съня
нощни смени
Продължителност

Качество



По-къс дневен сън

 По-чести оплаквания от лошо качество на съня


По-често дремване
през деня
Качество

По-чести оплаквания
от лошо качество на
съня
 Трудности при заспиването
 Фрагментираност на съня

Недостатъчно
възстановяване
Взаимодействие
с 
Нарушаване на
циркадианните ритми циркадианните ритми

Изместване на
циркадианните ритми

 Трудности при заспиването

 Фрагментираност на съня

 Недостатъчно възстановяване

Взаимодействие с
циркадианните
ритми
Умора

 Нарушаване на циркадианните ритми
 Изместване на циркадианните ритми

 По-висока честота на оплаквания от умора

Здравни проблеми
Стомашно-чревни заболявания
• От 20% до 75% от сменните работници с нощни
смени се оплакват от диспепсия, парене в областта
на гърдите, болки в стомаха, къркорене, газове,
констипация, диария, докато при дневните
работници такива оплаквания имат от 10 до 25%.
• Сменните работници с такива оплаквания могат да
развият на по-късен етап сериозни заболявания като
хроничен гастрит, язва, колит, гастродуоденит.
• Дължи се на:
• Десинхронизацията на храненето с денонощната
ритмика на организма;
• Промени в хранителните навици;
• Увеличаване на приема на стимулиращи напитки
(кафе, чай), алкохол, както и на тютюнопушенето.

Здравни проблеми
Сърдечносъдови заболявания
• По-висок дял на сърдечносъдови
оплаквания и заболявания - инфаркт на
миокарда, исхемична болест на сърцето,
артериална хипертония и др.;
• Увеличение на сърдечносъдовия риск с
40% при работещите на сменен нощен
режим;
• Дължи се на: дисоциация на
циркадианните ритми, стрес,
тютюнопушене, промени в диетата, липса
на физическа активност, нарушени
социални модели, липса на подкрепа и
др.

Здравни проблеми
Ендокринни и метаболитни заболявания
• По-висока честота на диабет, затлъстяване/наднормено тегло,
метаболитен синдром при сменни работници с нощен труд:
Н-р: - данни на Knutsson (2003) честотата на ендокринни и
заболявания на работещи в австрийска нефтена рафинерия е 3.5 %
при сменните работници, 1.5 % при дневните работници и 2.8 % при
напусналите сменни работници.
- Проучване в Япония (Mikuni et al. по Knutsson, 2003) показва повисока честота на диабет при работещи на трисменен режим с
нощна смяна (2.1 %) в сравнение с работещите само дневна смяна
(0,9 %).

Здравни проблеми
Промени в репродуктивната система
• Нощният труд е специфичен риск за жените в детеродна възраст нарушения в менстуралния цикъл, проблеми по време на
бременност, повишен риск от спонтанни аборти, ниско тегло на
новородените, недоносване на плода и др.
• Препоръчва на бременните жени да избягват сменна работа с
нощни смени, а нашето законодателство изисква работодателите
да трудоустрояват бременните жени на дневна работа.

Здравни проблеми
Хормон-зависими ракови заболявания
• Сменната работа с промени в денонощната ритмика е приета за
вероятен канцероген (тип 2А) през 2007 г.;
• Данните се базират на хормон-зависими ракови заболявания като
рак на гърдата и рак на простатата.
Хипотези:
• Мелатонинова хипотеза -  на мелатонина -  секреция на
естрадиол и пролактин;
• Промени в секреция на кортикостероиди и мелатонин – промени в
имунната функция;
• Мелатонина – мощен антиоксидант.

Здравни проблеми
Психологични проблеми
Сменните нощни работници по-често се оплакват от симптоми,
свързани с хронична умора, нервност, тревожност, възбуда,
сексуални проблеми, депресии, съответно по-често използване на
сънотворни и транквилизатори в сравнение с дневните работници.

Риск за безопасността на труда

Релативен риск по Folkard and Tucker, 2003

Организация на сменните режими на работа
Не съществува универсален сменен режим.
Сменният график трябва да съответства на спецификата на
извършваната дейност и условията на труд.
Това предполага не само внимателен анализ на изискванията и
характеристиките на работата, но и участието на работещите при
изготвяне и въвеждане на сменните режими на работа.
Един добре подбран сменен режим оказва много по-малко
отрицателни ефекти върху здравето и благополучието на
работещите, осигурява добра работоспособност и безопасност на
труда.

Ограничаване на риска за здравето при
нощен труд
• Ергономична организация на сменните режими;
• При въвеждане и оптимизация на сменни режими да се извършва
последваща оценка на техния ефект;
• Оптимизиране на трудовата задача и работната среда;
• Осигуряване на медицинско обслужване на сменните работници;
• Осигуряване на транспорт на сменните работници от/до работното
място;
• Предприемане на компенсаторни мерки;
• Съобрязяване с индивидуалните характеристики на работещите.

Организация на сменните графици









Брой на последователните смени
Ротация на смените: скорост и посока
Продължителност на работните смени
Постоянни или непостоянни смени
Часови графици (начало/край на работната смяна)
Почивки между смените
Почивки по време на работа

Условия на труд
Изискванията към условията на труд са разработени главно за дневна
работа и при полагане на нощен труд, те следва да са обект на особено
внимание. Възможно е да отговарят на условията за дневна работа, но да
създават риск за здравето и безопасността при нощен труд. От
изключително значение са следните фактори:
 Микроклимат;
 Шум
 Химически вредности;
 Осветление;
 Социално-битови условия;
 Места за почивка или физическа активност и др.

Безопасност на труда по време на нощните
смени
Препоръчва се:
- Да се избягва тежко физическо натоварване и ръчен труд;
- Намаляване на трудовото натоварване в сравнение с дневните смени;
- Да се избягва монотонна работа;
- Разнообразяване на трудовата дейност;
- По възможност изместване на по-опасните и трудни задачи през
дневните смени;
- Утвърждаване на екипна работа и избягване на работа в изолация през
нощта;
- Мерки за подобряване безопасността по време на нощните смени чрез
адекватна сигнализация на обектите, с лесни за възприемане сигнали,
дисплеи или инструкции с подходящо цветово кодиране и др.;
- Възможност за комуникация между работещите, както и между тях и
ръководството;
- Бърза и лесна процедура за връзка с пожарната и спешната помощ и др.

Роля на индивидуалните характеристики при
адаптацията на сменните работници
Възраст;
 Пол;
 Здравно състояние, наличие на хронични
заболявания;
 Индивидуални стратегии за сън;
 Сутрешен/вечерен тип;
 Интроверсия/екстроверсия/невротизъм;
 Други фактори – семейно положение, брой на
децата и тяхната възраст, домакински задължения,
професия на партньора и др.
Добре е да бъдат подпомагани работещите нощен
труд за справяне със стреса, консултации за
подобряване на съня, рационално хранене, да се
осигури транспорт, медицинско обслужване,
рехабилитационни процедури.


Профилактични прегледи
Периодичността на прегледите зависи от: условията на труд и
трудовия процес и индивидуалните характеристики на работещите
(възраст, пол, личностни характеристики, здравно състояние и др.)
Н-р:
 Профилактичен преглед при постъпване на работа
 Профилактичен преглед не по късно от първата година след
постъпване на работа;
 Профилактичен преглед поне на всеки 3 години за лицата до 45
годишна възраст и на всеки 2 години за лицата над 45-годишна
възраст.

Нощният труд е признат рисков фактор за здравето
на работещите и безопасността на труда.
 Ограничаване на нощния труд;
 Организация на сменните режими на работа в съответствие с
ергономичните препоръки;
 Добри условия и организация на труд;
 Осигуряване на трудовомедицинско обслужване на работещите;
 Информиране и обучение на сменните работници;
 Промоция на здравето на работното място;
 Компенсаторни механизми, по-скоро интервенционни, отколкото
монетарни компенсации.

НЦОЗА
 Провежда специализирани проучвания относно
риска за здравето на работещи сменна и нощна
работа;
 Разработва режими на труд и почивка във връзка с
извършваната дейност и условия на труд;
 Провежда обучение на медицински и
немедицински специалисти по въпроси на
организацията на сменната и нощна работа и
въвеждане на физиологични режими на труд и
почивка;
 Разработва и издава ръководства, препоръки и др.
 Издава научно-приложно списание „Здраве и
безопасност при работа“
http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=cate
gory&id=325&lang=bg

Благодаря за вниманието!

