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Borulásos balesetek gyakorisága a napszak 

szerint
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Borulásos balesetek

Összes baleset 

Az elalvásos balesetek túlnyomó része 13 és 17 óra, valamint éjszaka 1 és 3 óra

között, az ember cirkadián alvásritmusának, két, alvást elősegítő szakaszában

következnek be. Ezek az időszakok nem estek egybe a műszakok végére eső

fáradásos időszakokkal. Az éberség mérésekor alkalmazott szubjektív teszt azt

mutatta, hogy legéberebbek késő reggel, vagy késő délután vagyunk.

Kőfalvi/HC 1996
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Cirkadián ritmuszavarok diagnosztikus kódok
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Cirkadián ritmuszavarok

Konvencionális alvás/ébrenlét

Korai alvásfázis szindróma

Késői alvásfázis szindróma

Irreguláris alvás/ébrenlét ritmus

Többműszakos (éjjeli) munkakör

Folyamataosan előrecsúszó típus
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Fény és melatonin alkalmazása ASPD-ben és DSPD-ben

nappal

Normális alvás fázis

éjjel éjjel

maghőmérséklet
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Munkaidő kezdés főállású munkavállalóknál
26% többműszakos alvásbetegségben (SWSD) szenved

Nappali és 

esti több 

műszakos

Fokozott 

rizikó SWD-

re

Kezdési idő ismeretlen 

1,5% 

Ismeretlen

rizikó
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Többműszakos alvászavar

(Shift work sleep disorder)
• Az inszomnia, vagy EDS 

időbeli kapcsolódása, a  

többműszakos (éjjeli) 

munkával 

• A tünetek legalább egy 

hónapja fenn állnak

• Az SWD prevalenciája az 

állandó éjjeli, vagy rotáló 

több műszakosok között 

14,1% és 8,1%

A több műszakos munkakör 

kapcsolódik

➢ Kardiovaszkuláris 

betegségekkel

➢ GI zavarokkal

➢ Daganatos 

megbetegedésekkel

➢ Diabetesz és metabolikus 

szindrómák

➢ Stroke
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Kockázatok

• Hibák a munkahelyen

• Gyakori fertőzések, influenza és megfázás

• A betegségben eltöltött idő növekedése

• Magas koleszterinszint

• Emlő- és prosztatarák

• Szívbetegség

• Elhízottság

• Balesetek vezetés közben álmosság vagy elalvás

miatt a volánnál

• Kábítószerrel való visszaélés (kábítószer vagy

alkohol használata elalvásra)
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• Túlzott álmosság ébrenléti órákban (és általában)

• Elalvási képtelenség

• Elégtelen óraszámmal járó alvás

• Nem frissítő, nem kielégítő alvás

• Koncentrációs zavar

• Ingerlékenység

• Depresszió

• Energiahiány

• Fejfájás

• Párkapcsolati problémák

Tünetek
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A SWSD prevalenciájára vonatkozó adatok heterogének.

•Többműszakos dolgozók körében az AASM 2007-ben az USA-ban 5%-ra becsülte.

•Német és angol adatok szerint a forgó és állandó éjszakás munkakörökben a

leggyakoribb (10-23%).

•Többműszakos olajfúró munkások között előfordulása igen magas 23%.

•Egy norvég felmérés szerint 5400 váltóműszakban dolgozó szakápolónő között 36.6%

szenvedett SWSD-ben.

A prevalenciát befolyásolja a többműszak formája is. Leginkább a folyamatos rotáló

műszak és az óramutató járásával ellentétes műszaksorrendek viselik meg a

dolgozókat.

Prevalencia
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Egy 2016-os felmérés alapján az Egyesült Államok hadseregében az

inszomnia prevalenciája 19,9%. Ami nagyon magas számnak tűnik, miszerint is

minden ötödik katona alvászavarral (el- és átalvás zavarral, korai ébredéssel és

visszaalvás képtelenséggel) küzd.

Az inszomnia a vizsgálat alapján összefüggést mutatott a magasabb

életkorral, a hosszabb szolgálati idővel, a házasságok számával, a bevetésekkel.

Ötszörösére emelkedett a besorozott személyeknél. Az inszomnia prediktora lett a

fejsérülés, a poszttraumás stressz betegség, a szorongás, a depresszió, alkohol

fogyasztás, fejfájás, hát és végtag fájdalom, fáradtság, alacsonyabb vezetői támogatás

és egység kohézió

Alváshelyzet a katonaságban

MATT 2022



A többműszakos munkakörben töltött 

évek növelik a storke rizikóját nőkben
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Terápiás lehetőségek SWD-ben

Az alvás 

időtartam 

növelése

Az éberség

növelése

Cirkadián behangolás

Alvás 

időtartam

éberség

Alváshigiénés oktatás

Alváselősegítő szerek

3 mg melatonin lefekvéskor

Naps

Koffein

Modafinil

Armodafinil

Bright light a munka során

Melatonin (lefekvéskor nappal)

Reggeli erős fény kerülése
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SWD terápiája

Az időzítés a kulcs
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ALVÁSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMOK SZEREPE 

A SZAK ELLÁTÁSBAN

1. Elsődleges és társult alvás/ébrenlét zavarok

objektív igazolására kizárólagos protokollal rendelkezik

(poliszomnográfia és társult kiegészítő technikák (poligráfiák,

MSLT, FIT, aktigráfia).

2. Vizsgálatai a szakellátás számos területén nél-

külözhetetlenek: Eszméletvesztések, mentális deficit, epilepszia,

pszichózisok, pszichopatológiai képek diganosztikája, mozgászava-

rok prognózisa, GER, dializált vesebetegek.

3. Speciális alkalmasság megítélése: katonai szolgálat,

gépkocsivezetés , többműszak stb
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Köszönöm figyelmüket
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Éjjel nem 

tudok elaludni

Reggel nem tudok 

felébredni
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