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 بسمه تعالی

 مقدمه

 سکاری یکی از عوامل استرس  زای غتی ی استت شبعم ع ای ای از غتا  ا  را طر ستان تحا  اثت اا ا      توبن

نوبت کاری از تنبه های گوناگو  ا ساای ناما وب بس بحسی شری ستتازمانیک کاتات زناگی کاری استتت   قسارطاطی 

لی بایا به ای  نکره اوته اتر اعی فسط بستای می گذارط ش انستتا ک ستتجمت تستت ی شرشانیک زناگی گانواطگی ش 

ناب ناپذیس است شاز نظس امناریک اقرصاطی شتوط نوبت کاری طر توامع پاشسفره شطر حال اوسعه امسی اتر کسط که

 شسجمت بساار محم می باغا 

ساعات  اس از       غا یعنی کارکسط  طر  سراناارط می با غاتت های کاری  اس ا  7منظور از نوبت کاریک کارکسط  طر 

صبن زشط           6صبن اا   غاتت کاری طر  غسشع  غب کاری طائ ی یا مرناشبک  غامل  غاتت های  شبعا از ظحس که 

سا ک سجمت تس ی ش رشانی اش        ی می باغا چسگش  گواب به عنوا  یک عامل محم سجمری طر کاتات زناگی ان

 می باغا: سچحار گاس اص ی که افساط نوبت کار با آ  مواته هسرنا غامل موارط زیاا اس زیاطی طارط 

 کافی نبوط  مازا  گواب شبی گوابی ش ایجاط گسرگی شگواب آلوطگی رشزانه-1

یتتا طیابتتت شابستتره بتته آستتم  اشتتایا با تتاری هتتای متتزم  م تتل کاگرجالت گوارغتتیتستت ی  آستتاب هتتای2

    (نابارشریک انسولا ک 

 رشانی اثسیک پذیسیک افسسطگیک اسرس  شاگرجل طر رشابط اتر اعی(-اتر اعیآساب های -3

 افزایم ریسک گاا شاصاطفات طر مثاط کار شگارج از مثاط کار-4

کار  غامل  طر نظام سجمت ک  یبه عنوا  اشلا  گط طرمانماهات غاتت کاری کارکنا  اشرژانس پام با ارسرانی   

شی ش       غاتت های چسگ ست   ایااسغبانه رشزیک  غبانه ا سااری از  ش طر گواب  غاتت های   آنا ب طوالنی  طارای 

غنا    ضافه کاری به آ  افزشطی گ        ساعت می با صورت ا ساعاای به  ست  شتوط  سطط گواب ناکافی ششحری م ک  ا



 

ت  ه  آنا  ازکاهم ع  کسط غی ی باعث می اوانا  اشرژانس پام با ارسرانی ع  ااای اگرجل گواب طر کارکنا  

ک افزایم گااهای کاهم کاتات مساقبت ا سکز ک رفرار نامناستتبک پسگاغتتگسیک کاهم رضتتایت غتتی یک  کاهم 

بایا بسنامه های نوبت کاری به طقت ش آ  معاطسات ناغتتتی ازش    می غتتتوط  لذا  بسای مایسیت شکنرسل انستتتانی 

مایسیری انرعاب مناستتب نوبت کارا ک آموزو ش    ( شکنرسل های -طرستتری نوغتتره غتتوط کنرسل های ستتازمانی  

تبسا  ک بوط گوابک بحااغتتت گوابک چست کواای قبل از غتتب کاری   سبالگسی شطرما  اگرجالت گوابک فسطی 

سرانی از نظس ه چش   ( اع ال گسطط   شی گواب آلوطگمازا  نا  ارزیابی ک اه کارکنا  ع  ااای اشرژانس پام با ار

-STOP ش Epworth sleepiness scale (ESS)اسراناارط  های با اسرتاطی از پسسشنامه آپنه انسااطی گواب

BANG اوصاه می گسطط 

 اختالالت خواب ناشی از نوبت کاری  از راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری

  اقدامات توصیه شده بعد از شیفت کاری شب-1

غب را به ااگاس باناازیاک      ب - صبن رشز بعا از کار  غب کاریک طیس به رگرعواب نسشیا  هس چه گواباا  طر  عا از 

 ا غویگواب میباشرس بی

ار که از ای  مقا بگذاریا ش هاچ بسنامه طیگسی نگذاریاساعررا  را بسای گواباا  گالی  9اا  7بعا از غب کاریک  -

ساعات چست بعا از ظحس یا قبل از         5اا  4حااقل  صورت  غا ش بقاه به  غاتت با ساعت گواب مااشم بعا از اا ام 

 غاتت بسنامه ریزی می غوط 

شویا        - سنگی بااار ن صبثانه بعوریا اا از گس غبک  غاتت  غاس کم چسب ه سای با طش     .بعا از  صسف یک لاوا   م

 عاط گسما قبل از گواب طر بحبوط گواب مو س است 

 ا ساعت قبل از گواب نعوری 2 ذای سنگا   -



 

 نا کگواباا  را مشکل میکنا ش قبل از گواباا  ساگار نکشاا  ساگار میز غ ا را اثسیک می -

صاایی زناگی می    - سس ش  غرا  گوو کناا اوی اگس طر مث ه پس  ستاا ک بقا    گو سرگای نویز  ه گاس بگذاریا یا با ط

 .صااها را از مثاط حذف کناا

 .از گانواطی ش طشسرانرا  بعواهاا که رشزهایی که غب قب م غب کاری طاغرااک مزاح را  نشونا -

شرسی طاریا  هس چه               - سسی گواب با غا که ک سرااک یاطاا  با غب کار ه ست که  سس هم ا شت  غب پ اگس چنا 

 ط غواس تبسا  میزشطاس بعوابااک ک بوط گوابرا  زشطاس ش راحت

 ا بعا از غاتت کاری غبک طر رای بسگشت به گانه عانک آفرابی بزنا -

ساکت ب - غا  اااق گوابرا  بسای گواباا  طر رشز بایا گا ی  اس اس نگه طاریاک بانرا  راحتهس چه اااقرا  را ااریکا

 ا از چشم بنا بسای گواب اسرتاطی ن ایاطر  اس اینصورت .غوطشارط فاز گواب می

مصسف مایعات طر زما  های باااری تبسا  غوط اا با  طچار طهااراااساو     ا مایعات زیاط ننوغا قبل از گواب  -

 نشوط 

 ت اااق گواب را گنک نگه طاریا اااق گواب با طمای پایا  بحرسی  گزینه بسای گواب اس -

 ا ا ویزیو  نگای نکنابعا از غب کاری  -

 ا ه ه شسایل الکرسشناکی اااق گوابرا  از ت  ه موبایل ش اب ت را گاموو کنا -

 ا های غبسنگ نگذاریطر اااق گوابرا  ساعت -

 از مصسف طارشهای گواب آشر باش  اجویز پزغک گوططاری ن ایاا -



 

طارشیی که از عوارض آ ک گواب آلوطگی می باغا به مسئول غاتت اطجع     مصسف طارشی گواب آشر یا  طر صورت (

 )طهاا 

صورت نااز        - غک مساتعه ن ایاا اا طر  غراا به پز شکل گواب طا طارش اجویز اگس با رشو های مذکور ه چنا  م

  ن ایا ماننا مجاونا ک هاپنوااک ها(

 : اقدامات توصیه شده در شیفت کاری شب-2

 قبل یا حا  غاتت غبچست زط  بسنامه ریزی غای  -

غب کار هسراا ش می  ا غسشع کار ک ی چست بزناا اا   گس  ست قبل  گواهاا راناما  کاری گوط را باال ببسیاک بحرس ا

سرساحتک چست کواای بزناا  غاتت غب گواب آلوط ش گسره نشویا  سعی کناا با  کاراا  طر زما        هنگام های ا

 .کناای بسای غب کارها بساار متاا است ش با گسرگی مبارزی میطقاقه 45اا  20چست زط   اا هوغااراس ب اناا

 مواتحه با نور طر مثاط کارطر طی غاتت غب -

 که استاثا طر ابراای غاتت باغا ساعت قبل از گواب ( 4اا  سکافئا  مصسف ن ایاا حااک  -

غب کاریک       - غی از  های  ذایی را باشرس ش  شعایاعااط سعی کناا بسای ت وگاسی از گواب آلوطگی ش گسرگی نا

 .حجم آ  را ک رس کناا

شعای اص ی  ذای گوط را طر بعا از ظحس ش یک شعای  ذایی طر نا ه زما  غاتت مال کننا   ذاهای چسب ش -

اا کارایی می غوطک مصسف نکنسنگا  ش پساطشیه که سبب گواب آلوطگی ش کاهم   

  آبپز( اسرتاطی کناا از انواع مواط پسشائانی ماننا گوغت بویژی ماهی ش مسغک حبوباتک اعم مسغ -



 

ماستک پناس ش کشک ناز عجشی بس ااما  امجحی ماننا ک سام ش فستسک از از ت  ه  غاس ش مواط لبنی کم چسب -

ماننا نوراپی  افزایم ناقل های غا ااییپسشائانی با افزایم    ذاهایمنابع گوب پسشائا  به غ ار می رشنا

سبب افزایم هوغااری ش رفع گواب آلوطگی می غونانتسی    

صسف کننا اا شیراما  های مورط نااز به شیژی شیراما  های  - که طر کاهم  Cش  Bطر با  طش شعای  ذایی ماوی م

 ا افشارهای کاری ش اسرس  سوطمنانا را به مقاار کافی طریافت کن

ها ش  ذاهای طیس هضتتم ماننا انواع ستتسد کسطنی  ذاهایاز گورط   ا غتتونبعوریا که زشطاس هضتتم می  ذاهایی-

 ا ش انا اترناب کناپساطشیه ک فسآشری غای 

صورت نااز طارش اجویز        - غک مساتعه ن ایاا اا طر  غراا به پز شکل گواب طا اگس با رشو های مذکور ه چنا  م

 ماافنال( ن ایا ماننا


