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IZMENSKO – NOČNO 
DELO

Prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med.,

spec. medicine dela, prometa in športa

ZVD Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana
UL MF Katedra za javno zdravje 

� Nestandardne oblike dela: 
• izmensko delo, 
• nočno delo, 
• delo preko vikenda, 
• nepopolni delovni čas, 
• deljen delovni čas, 
• fleksibilni delovni čas, 
• sezonsko delo, 

• delo v pripravljenosti ipd. 

Izmensko delo definiramo kot delo,
katerega časovni razpored je permanentno 
ali pogosto izven standardnega delovnega 
časa.

Nočno delo:

• delež mo čno porasel v zadnjih štirih do petih 
desetletjih. 

• prisotno v dolo čenih storitvenih dejavnostih; 
pri čakovanje javnosti, da so jim storitve vedno 
dostopne: zdravstvena služba, policija, transport, 
gasilci, elektro podjetja ipd. 

• tehnološki imperativ izmenskim delom v 
industrijsko razvitih državah (npr. metalurgija, 
tekstilna, kemijska, prehranska dejavnost). 

• finan čni razlogi – ve čji izkoristek delovnih sredstev
• kontinuirano delo v izmenah tudi v dejavnostih, kjer  

včasih to ni bilo obi čajno – finan čne storitve, 
marketing…

� najpogostejša oblika izmenskega dela je rotacija 
dnevnih izmen dopoldne in popoldne, 

� preko 18 % delavcev EU opravlja tudi no čno delo, 
� od teh kar 7 % opravlja stalno no čno delo.

Delavci, ki delajo v izmenah, so manj 
zadovoljni z delovnimi pogoji; 

izmensko delo je povezano tudi z manjšo 
avtonomijo na delu,
percepcijo ve čjega neravnotežja med 
poslovnim in družinskim življenjem,
kot tudi percepcijo ve čjega rizika za 
varnost in zdravje na delu.
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Glavni razlogi za no čno delo: 
• tehnološki, 
• gospodarski in 
• preskrba prebivalcev. 

Tehnološkim razlogom se ne da ugovarjati 
(npr. produkcijski proces ni kon čan, stroški 
za ponovni zagon (ogrevanje) bi bili višji; 
kemi čni procesi pogosto te čejo 
kontinuirano, zato se ni mogo če odreči delu 
niti ob nedeljah in praznikih…)

Gospodarski razlogi so vprašljivi: 

- draga proizvodna sredstva, zlasti če se 
hitro starajo (sprememba modela), naj bi se 
kar najintenzivneje uporabljala;
- v deželah v razvoju, kjer je delavcev veliko, 
delovnih mest pa malo in visoka nabavna 
cena opreme npr. naša avtomobilska 
industrija.

Preskrba prebivalstva:

Težko se je odpovedati no čnim prevozom z 
vlakom, ladjo, letalom, tisku časopisa, 
funkcioniranju pošte, policije ali zdravstva. 

Toda tudi svež roglji ček se prebivalcem zdi 
prijeten za četek dneva, čeprav ga mora pek 
začeti peči v času svoje najve čje nočne 
depresije in se mu je mogo če odreči.

• 20% delavcev se na izmensko delo nikoli ne 
prilagodi (manjša sposobnost za aktivacijo in 
dezaktivacijo)

• ostalih 60 do 70%  ga sprejema kot nujnost, 
povezano s poklicem, ki so se mu posvetili 

• 10% delavcev v no čnem delu vidi zase celo 
prednost 

Neprilagodljive delavce je treba premestiti, še bolj e je, 
če jih odkrijemo že pred nastopom dela.

Kriteriji za odkrivanje so predvsem subjektivni, dok aj 
nezanesljivi:
motnje spanja, prebave, utrujenost in razdražljivost.  

Objektivno imajo ti delavci manjšo 24-urno amplitud o 
bazalne temperature, kar je seveda bolj statisti čna kot 
individualno uporabna konstatacija.
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� z vidika zdravja, varnosti in socialnega življenja delavcev 
je nočno delo bolj zahtevna oz. manj ugodna 
organizacija dela. 

� obstajajo razlogi, zaradi katerih se kontinuiteti dela ni 
mogoče izogniti. 

Zato je no čno delo obravnavano v mednarodnih 
listinah:

• Konvencija MOD 4/1919
• Evropska socialna listina
• Direktiva EU 93/104
• Direktiva 94/45 o varstvu mladih pri delu
• Konvencija MOD 89 o no čnem delu žena
• Konvencija MOD 90 o no čnem delu otrok v industriji
• Konvencija MOD 171 o no čnem delu 

Zakon o delovnih razmerjih:

• Nočno delo je vsako delo med 23. in 06 uro. 

• Delo v no čni izmeni mora trajati nepretrgoma 8 ur in 
zajemati čas od 22. do 7. ure. 

• Nočni delavec vsaj 3 ure svojega dnevnega 
delovnega časa dela pono či oz. pono či opravi ve č 
kot tretjino letnega delovnega časa.

� na delovnem mestu, kjer ne pretijo ve čje nevarnosti
za poškodbe ali zdravstvene okvare, mora biti delovni  
čas nočnega delavca razporejen tako, da v obdobju 4 
mesecev v povpre čju ne dela ve č kot 8 ur na dan; 

� na delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja 
večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare,
sme delati najve č 8 ur in te omejitve ne sme prese či 
noben dan; 

ustrezen po čitek:

� vsaj 12 ur nepretrganega dnevnega po čitka v 
obdobju 24 ur ter še najmanj 24 ur neprekinjenega 
tedenskega po čitka v obdobju sedmih zaporednih 
dni.

� če izmensko delo vklju čuje tudi no čno izmeno, mora 
biti  delavcu zagotovljena izmenjava po najve č enem 
tednu dela v no čni izmeni. 

� zakon prepoveduje, da bi delavec pono či delal dlje 
kot en teden (razen ob njegovi pisni privolitvi). 

� Ugodnosti za no čne delavce predpisuje zakon: 

daljši letni dopust, prehrano med no čno izmeno, 
strokovno vodstvo proizvodnje tudi v no čnem 
času, časovno omejitev nadurnega dela kot 
podaljška no čne izmene.

� Delodajalec se mora s sindikati posvetovati o 
nujnosti no čnega dela in možnostih druga čne 
organizacije dela.

� v dolo čenih primerih zakon prepoveduje opravljanje 
nočnega dela. 

Namen: 
• zaščita mladih (pod 18 let) in starejših delavcev 

(pisno soglasje)  
• zmanjševanje nevarnosti za poškodbe pri delu 

zaradi neustrezne sposobnosti za delo v stresnih 
razmerah no čnega dela. 
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Prepoved no čnega dela tudi za: 
• delavca/delavko, ki neguje otroka, starega do 3 let  

(izjema s pisnim soglasjem) 
• delavca/delavko, ki je samohranilec/ka in neguje 

otroka do 7 leta starosti ali prizadetega otroka. 
• nose če delavke in doje če matere zaradi tveganja za 

zdravje matere in otroka 

Nočno delo žensk lahko delodajalec uvede na podlagi 
soglasja Ministrstva za delo, kadar je tak na čin dela 
potreben zaradi boljše izkoriš čenosti delovnih 
sredstev, širjenja zaposlitve ali drugih ekonomsko-
socialnih razlogov.

Delodajalec mora delavce, ki delajo pono či, napotiti na 
preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo 
in nato na 12 do 36 mesecev. 

Če izvajalec medicine dela meni, da bi se utegnilo 
delavčevo zdravstveno stanje zaradi no čnega dela 
poslabšati, ga mora delodajalec zaposliti na drugem 
delovnem mestu. 

Na kaj vse vpliva izmensko delo

Izmensko delo vpliva na ve čino telesnih funkcij, ki so 
sinhronizirane s 24-urnim ritmom: 

• spanje, 

• avtonomne vegetativne procese (metabolizem –
presnova,  telesna temperatura, sr čna frekvenca, 
krvni tlak, izlo čanje hormonov) 

• sposobnost za delo.

Delo z rotirajo čim dnevno – no čnim  ritmom zahteva 
konstantno izmenjavo faze ritma budnosti in spanja.

Cirkadiane variacije ostalih funkcij v organizmu se 
prilagajajo zahtevi za spremembo faze po časneje in z 
razli čnim tempom, zaradi česar pride do 
disinhronizacije oz. fazne neusklajenosti cirkadianih
variacij razli čnih funkcij.

Cirkadiani ritem človeka
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Cirkadiani ritmi pri človeku Dnevni ritem kortizola in melatonina

Dnevni ritem koncentracije melatonina in zaspanosti Posledice: 

• zmanjšana funkcionalna sposobnost delavcev, 
• utrujenost in zaspanost,  
• nespe čnost, 
• dezorientacija in preob čutljivost, 
• zmanjšana mentalna agilnost in delovna uspešnost. 

Vsi ti znaki so poznani kot desinhronizacijski ali shif t-
lag sindrom.

(kombinacija nespečnosti, utrujenosti, zaspanosti, razdražljivosti, 
psihofizične upočasnjenosti, pozabljivosti, padcem koncentracije 
in somatskih težav. Prav tako se istočasno ustvarjajo nezdrave 
navade hranjenja, neodgovarajući obroki ob neobičajnem
dnevnem času, pojavljajo se  prebavne težave…)

Dnevni ritem fiziološke pripravljenosti za delo
Izmenski delavci niso konstantno izpostavljeni  

premaknjenemu ciklusu svetloba-tema. 

Zaradi rotacije izmen in zaradi vra čanja na ciklus 
izmenjave dneva in no či v času prostih dni se 
organizem ne more popolno prilagoditi na 
spremembo izmen. 

Za olajšanje adaptacije na delovne izmene se 
izmenskim delavcem priporo ča konstanten 
razpored spanja, spanje preko dneva v zatemnjeni 
sobi in uporaba svetil ve čje intenzitete v času 
nočne izmene.
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Težave izmenskih in no čnih delavcev segajo na 
več podro čij: 

• telesno in duševno po čutje  
• zdravje 
• družbeno, družabno in družinsko življenje 

posameznika  (prekinitev socialnih vzorcev, ki 
vklju čujejo njihovo družino in družinsko 
življenje na splošno). 

Nočni delavci so aktivni v času, ko bi obi čajno spali. 
Posledica je konflikt med naravnim obrambnim 
mehanizmom in med zahtevami delovnega mesta. 

Posledice, s katerimi se delavec soo ča, so lahko 
akutne ali kroni čne. 

Pojavljajo se lahko individualno in se od delavca d o 
delavca razlikujejo glede na vrsto in intenziteto 
motenj.

Klju čna mehanizma individualnih razlik v toleranci
izmenskega dela so: 
• motnje cirkadianih fizioloških regulacij in 
• restitucija možganskih funkcij. 

Na toleranco vplivajo tudi razli čne sposobnosti 
delavcev v prilagajanju svojega na čina življenja na 
spremenjene pogoje spanja ter izpolnjevanje 
družinskih in družabnih potreb. 

Cirkadiani ritem se vsakodnevno prilagaja menjavanju 
dneva in no či. 

Včasih že en sam dražljaj (npr. močan svetlobni impulz, ki 
deluje nekaj časa) vpliva, da se notranji ritem trajno 
premakne, tudi za več kot četrt dneva. 

Glavni dejavnik, ki dolo ča premike faze, je čas v 
ciklusu, ko sprožilni signal vpliva na organizem: 
svetlobni impulz pred zoro bo povzro čil premik faze 
naprej, mo čna svetloba po nastopu teme pa bo 
premaknila fazo nazaj.

Pri ekstrovertiranih in no čnih tipih ljudi, je krivulja 
pripravljenosti za delo premaknjena proti poznim 
nočnim uram.

Podobno je pri ljudeh, ki delajo pono či. 

Ni pa nujno, da pono či dosežejo tisto zmogljivost, ki 
jo drugi ljudje dosežejo podnevi, ker je spanje 
podnevi navadno bolj moteno (svetloba, hrup), 
prilagoditi se je potrebno morebitnemu družinskemu 
življenju, pa tudi ves ostali urnik (socialno življen je) 
je prilagojen ljudem, ki delajo podnevi. 

Pri ponavljajo čem se no čnem delu pride do premika 
cirkadianega ritma (okoli en dan):

• premik dnevne aktivnosti v večerne ure: zaostajanje, 
• premik v zgodnje jutranje ure: prehitevanje; 
• ciklusa melatonina in budnosti-spanja se ne ujemata. 

Zaradi njegove vztrajnosti je ob premiku lažje povečati 
pripravljenost za delo z drugimi dejavniki: dobro počutje, 
visoka stopnja motivacije, dobra izurjenost, kot pa 
premakniti ciklus. 
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� pogoste menjave izmen stalno motijo cirkadiani ritem,
� izmensko delo v (tedenskih) blokih ga moti periodično;

Če so menjave pogoste, ne pride do faznega premika 
cirkadialnega ritma, le amplituda nekaterih nihanj se 
zmanjša. 

Dejavniki, ki lahko povečajo frekvenco napak pri izmenskih 
delavcih in lahko ogrozijo varnost pri delu: 
• zaspanost, 
• kronična utrujenost in 
• fluktuacija pazljivosti in budnosti. 

� zaspanost, napake in nezgode imajo podobno 24-urno 
distribucijo;

� okrog 60 % nezgod v industriji se dogodi 
• v prvi polovici jutranje izmene in 
• v drugi polovici nočne izmene

� tveganje za nezgodo se pri izmenskih delavcih izredno 
poveča po osmih urah dela; 

� relativno tveganje za nezgode raste v funkciji časa od 
zadnjega počitka (12 urna nočna izmena s pogostejšimi 
pavzami je lahko varnejša kot krajša 8-urna z eno pavzo) 

Družbene in družinske aktivnosti so ve činoma 
prilagojene dnevnemu ritmu oz. normalnemu 
obrazcu budnosti in spanja. 

Zato izmensko delo lahko privede do pomembnih težav 
v družbenih in družinskih odnosih – dodaten izvor 
stresa za delavce, ki delajo v izmenah. 

Negativni vpliv izmenskega dela na socialnem nivoju 
lahko rezultira z izolacijo in socialno marginalizacijo  
izmenskega delavca.

� povezanost izmenskega dela in zdravja: 

Dva metodološka problema: 
1. efekt zdravega izmenskega delavca

• dokazovanje boljšega zdravstvenega statusa 
izmenskih delavcev v primerjavi z ostalimi delavci; 
delavci, ki se ne morejo adaptirati na izmensko delo 
in tisti, ki so oboleli zaradi njegovih škodljivih vplivov, 
tako delo zapustijo); 

• zato se lahko v nekaterih raziskavah podcenjuje vpliv 
takega dela.

2. zdravstvene težave zaradi staranja,
niso odraz izklju čno le no čnega oz. izmenskega dela.  
• kljub temu raziskave potrjujejo večje število 

zdravstvenih problemov kot pri delavcih, ki delajo le v 
prvi izmeni. 

• največja povezanost z izmenskim delom je dokazana 
pri problemih, povezanih s spanjem, prebavo, 
utrujenostjo in iritabilnostjo dela. 
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Izmenski in no čni delavci imajo: 

• večji delež prebavnih težav: bruhanje, zgaga, 
bolečine v trebuhu, izguba apetita, driska, zaprtost, 

• diagnosticirane bolezni, kot so razjede želodca in 
dvanajstnika. 

• večji indeks telesne mase pri dolgotrajnem delu v 
rotirajočih izmenah (ni povsem jasno ali je to vzrok 
spremenjenih prehranskih navad ali metabolnih 
sprememb). 

Izmensko delo interferira  z obi čajnim ciklusom obrokov 
hrane: 

• porušeni so cirkadiani ritmi metabolnega funkcioniranja 
organizma (npr. presnova glukoze, lipidov, izločanja 
insulina); 

• to rezultira s porušenjem fiziološkega ciklusa prehrane in 
izkoriščanja energije; 

• nezdravo prehranjevanje izmenskih delavcev (poseganje 
po ti. hitri prehrani, pitje večjih količine stimulirajočih in 
alkoholnih pijač); 

• pogostejše je tudi kajenje cigaret.

Utrujenost 

� zaradi nočnega in izmenskega dela, podaljševanja dela  
oz. izmen in posledično slabše kvalitete spanja

� zunanji znaki utrujenosti, na katere je pozoren tudi 
delodajalec, so : 

• slabša delovna učinkovitost zaradi slabše sposobnosti 
zaznavanja (posledica nižje budnosti), večje število 
napak, manj natančni gibi, večja variabilnost rezultatov, 
slabša koordiniranost, večje tveganje nezgod; 

• mikrospanje (kinkanje, ki traja običajno le nekaj sekund) 
vpliva na natančnost zaznave in na motorične reakcije, 
spremeni se psihično funkcioniranje (kot npr. pri 
alkoholu);

• motnje pozornosti , slabša koncentracija, težje 
zaznavanje manjših razlik v informaciji, težja presoja 
dogodkov in ocena časa, slabša prilagodljivost, togo in 
nefleksibilno, premočrtno mišljenje. 

• manj natan čno motori čno odzivanje , manj koordinirani 
in manj natančni gibi, podaljšan reakcijski čas;

• socialni stiki : konfliktnost, razdražljivost (spremenjen 
prag aktivacije), slabša sposobnost socialne 
komunikacije, občutek ranljivosti; 

• psihosomatske motnje : spremembe psihičnega 
funkcioniranja in duševnega zdravja, anksioznost in 
depresivnost se stopnjujeta, lahko pride do znakov 
izgorelosti in posledično do socialnih konfliktov, 
razdražljivosti in psihosomatskega odzivanja. 
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Škodljive psihi čne posledice:

• nevroza, 
• problemi s seksualnostjo,
• emocionalna izčrpanost, 
• delovni stres, 
• izgorevanje na delu,
• splošno nižja psihična kondicija. 

Posledica je ve čja poraba zdravil za spanje in 
pomirjanje.

Ti podatki reflektirajo kombinacijo kroni čne 
utrujenosti in problemov s spanjem, ki 
nastanejo kot posledica interference 
izmenskega dela z normalnim cirkadianim
ritmom z ene strani in porušenega družbenega 
in družinskega življenja.

Vse to lahko vodi do konfliktov med družbenimi  
(socialnimi) in delovnimi zahtevami in 
kroni čnim stanjem stresa, kar je še posebno 
značilno za ženske.

Depresija:
• ena najpogostejših psihiatričnih motenj pri izmenskih 

delavcih 
• vodilni vzrok: spremenjeni ritem izločanja 

kateholaminov (adrenalin, noradrenalin), 
• motnje spanja - eden glavnih simptomov

Vedno ve č je raziskav, ki potrjujejo, da so v 
patogenezo depresije vpletene motnje uravnavanja 
cirkadialnih ritmov in melatonergi čnega sistema. 

Simptomi pri depresiji, ki so odraz spremenjenih 
ritmov: 

• depresivno razpoloženje (izguba veselja, žalost, sprememba v 
apetitu, izguba energije, zmanjšana kakovost odnosov, napetost, 
občutek, da smo v se manj funkcionalni in drugimi).

• anhedonija (nezmožnost občutiti srečo, zadovoljstvo, 
veselje), 

� Anksioznost (motnje spanja, kronična izčrpanost, glavobol, 
bolečine v prsih, trebušna nervoza, napetost mišic vratu in hrbta, 
otrple okončine, občutek cmoka v grlu in drugi psihosomatski 
simptomi).

• motnje spanja in budnosti. 
� Melatoninski receptorji se nahajajo v istih področjih 

možganov in v istih nevronih kot tisti za dopamin; 
melatonin vpliva na sproščanje in metabolizem 
dopamina. 

Simptomi pri depresiji, ki so odraz spremenjenih 
ritmov: 

� Melatoninski receptorji se nahajajo v istih področjih 
možganov in v istih nevronih kot tisti za dopamin; 
melatonin vpliva na sproščanje in metabolizem 
dopamina. 

� Za srečo poskrbijo hormoni serotonin, noradrenalin in 
dopamin.

� Serotonin je nevrotransmiter, prenašalec informacij med 
možganskimi celicami. Zagotavlja duševno uravnovešenost in dobro 
razpoloženje ter prijetno, mirno spanje.

� Noradrenalin potrebujemo zjutraj, saj daje ustvarjalen zagon, krepi 
voljo in ''napoveduje'' uspešen dan.

� Dopamin spodbuja živahnost in dobro voljo, bistri misli in buri 
domišljijo. Pomanjkanje dopamina povzroča čustveno praznino, 
brezvoljnost, nemir in psihoze.
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Delo v izmenah najizraziteje vpliva na spanje.

� inverzija faze 24-urnega ritma spanja in budnosti, ki jo 
povzroči nočno delo, 

� okoljski dejavniki (hrup, svetloba in dnevne socialne 
aktivnosti) dodatno rušijo dnevno spanje nočnega 
delavca 

� problemi s spanjem nočnega delavca: 
• nespečnost, 
• zmanjšano trajanje spanja  
• zaspanost in utrujenost tekom nočnih ur dela. 

Delo v rotirajo čih dnevno-no čnih izmenah:

� probleme s spanjem in kronično utrujenostjo še okrepi
(delavec prihaja v novo izmeno, ko še ni bilo popolne 
adaptacije na prejšnjo izmeno).  

� od delavca zahteva neprestano disinhronizacijo in 
resinhronizacijo 24-urnega ritma spanja in budnosti

� daljša izpostavljenost izmenskemu delu ima lahko   
trajne škodljive posledice na trajanje spanja in še 
posebej na kvaliteto spanja. 

Delavci, ki stalno delajo pono či, spijo nekaj manj kot 
dnevni delavci in ve č kot izmenski. 

• stalno nočni delavci povprečno spijo 6,7 ur dnevno
• počasno rotirajoči delavci spijo v povprečju 6,3 ure, 
• hitro rotirajoči izmenski delavci spijo v povprečju 5,8 ur

Priporočene količine spanja

Počitek delavcev, ki delajo pono či, je moten:

� spanje podnevi je bolj rahlo zaradi motenj iz okolja 
(svetloba, hrup), 

� skrajšajo si ga tudi zato, da vsaj deloma ohranijo stik z 
družino in prijatelji, ki živijo običajni dnevno-nočni ritem

� posledična utrujenost ponoči, ko delajo, je večja kot pri 
dnevnem delu po kvalitetnem nočnem počitku.

Posledice:  

• zaspanost in manjša zbranost, 

• podaljšani reakcijski časi na dražljaje – tudi odziv na 
nevarnost, 

• oslabljena sposobnost hitrega in učinkovitega 
razmišljanja, 

• upočasnjenost in manjša učinkovitost pri delu, 

• poveča se verjetnost napak in nevarnost za nezgode in 
poškodbe,

• izkrivljene zaznave okolja
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Kvaliteta spanja je eden najvažnejših kriterijev 
tolerance izmenskega dela. 

Ko govorimo o prediktorjih kvalitete spanja oz. toleranci 
izmenskega dela, je najvažnejša dimenzija jutranjega oz. 
večernega tipa osebnosti. 

• jutranji tipi imajo rigidnejši cirkadiani ciklus 

• večerni tipi kažejo večjo fleksibilnost v prilagajanju 
novemu razporedu delovnih izmen

Porušeno zaporedje spanja in budnosti neugodno vpliva na 
potek nekaterih psihičnih motenj, kot so shizofrenija, 
bipolarna motnja razpoloženja, ponavljajoča se 
depresivna motnja.  

� Spremembe cirkadianih ritmov pri nekaterih ljudeh s temi 
motnjami privedejo do sprožitve ponovne epizode. 

� Tudi sicer nekateri ranljivi posamezniki brez predhodno 
znane psihične motnje po pričetku nočnega dela 
razvijejo depresivno epizodo. 

� Higiena spanja: 

• v posteljo pojdite vedno ob istem času in tudi vstajajte ob 
isti uri, tudi ob koncu tedna ali na počitnicah; 

• postelja naj bo namenjena spanju, ne pa delu, gledanju 
televizije, branju; 

• izogibajte se popoldanskemu in večernemu dremežu; 

• pred večerjo ali v popoldanskih urah si privoščite 
rekreacijo (spodbuja zdrav in sproščujoč spanec), 
izogibajte pa se telesnim dejavnostim tik pred spanjem; 

• dve uri pred spanjem si privoščite toplo kopel (spremeni 
telesno temperaturo ter omogoči hitrejši in lažji spanec); 
kopel tik pred spanjem ima ravno nasproten učinek; 

• pol ure pred spanjem počnite kaj sproščujočega, npr. 
branje, meditacija, sprehod; 

• spalnica naj bo dobro prezračena in ne pretopla, v njej 
naj bo pred spanjem popolna tema; 

• ne glejte na uro; 

• pred spanjem se izogibajte preobilnim obrokom in 
napitkom s kofeinom, zadnji obrok naj bo štiri do pet ur 
pred spanjem; 

• čez dan se gibajte na soncu in svežem zraku; 

• omejite ali prekinite kajenje, kajti nikotin slabo vpliva na 
spanec; lahko zmanjšujejo količino globokega in REM 
spanca. Hudi kadilci se lahko zbujajo tudi zaradi padca 
količine nikotina v telesu;

Vpliv osvetljenosti na produktivnost
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Odstotek učinkovitosti od ur dela
Odvisnost učinka, odsotnosti in obolelosti od 

delovnega časa
delovni čas v urah/dan

8 9 10 11 12

učinek/h v %
100 80 70

(po Vernonu)

8-urnega delovnika
100 86 83

(po Kentu)

odsotnost z del mesta v %
za 8-urni delovnik 100 154 229

(po Vernonu)

obolelost delavcev v % obolelosti
za 8-urni delovnik 100 143

(po Vernonu)

Dnevna časovna razporeditev napak pri odčitavanju 
(primer)

Cirkadiani ritem energije, budnosti in 
pripravljenosti za delo

• če po 20 minutah ne morete zaspati, raje vstanite, pojdite v 
drug prostor in počnite kaj sproščujočega; 

• če vas motijo partnerjeve spalne navade, se raje preselite v 
drug prostor; 

• alkohol lahko pomaga zaspati, vendar tudi zmanjšuje 
količino globokega in REM spanca;

• antidepresivi krajšajo REM fazo;
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• Spanje poteka v ve č stopnjah. 

• Globok spanec nastopi približno pol ure za tem, ko 
zaspimo in traja približno 40 minut. Vse funkcije telesa so v 
tem času upočasnjene, dihanje je mirno, srce bije 
počasneje, možgani rabijo malo kisika. V tej fazi je človeka 
težko zbuditi, je brez sanj, telo pa črpa moč.

• Globokemu spanju sledi tako imenovano REM faza 
spanja. Traja okoli 10 minut, v tej fazi možgani »predelajo« 
dogodke dneva. Oči se hitro premikajo, srce bije hitreje, tudi 
dihanje je hitrejše. 

• Globoko spanje in REM faza se menjata od enkrat do 
petkrat v eni noči. Globoko spanje počasi izgublja svojo 
moč, REM faze pa so vedno daljše in lahko trajajo tudi do 
70 minut. 

• drugi dejavniki, ki motijo REM fazo in ne omogočajo 
kvalitetnega spanca so:
• uspavala 
• stimulansi (npr. kofein) 
• prepoln želodec ali lakota 
• previsoka ali prenizka temperatura okolja

• Po nočni izmeni je problem  nadoknaditi ta izpuščeni del
spanja. Ena nočna izmena privede do izgube od 2 do 4 
ur REM-faze spanja.

• Potrebni sta dve noči, da se to nadoknadi in vzpostavi 
normalen ciklus. 

• Spanje po nočni izmeni, ti. dnevno spanje, je pogosto  
krajše in plitkejše (bez REM-faze) in nima dovoljšne
restitucijske vrednosti. 

� Daljša odtegnitev spanja (oz. podaljšanje budnosti)
povzroča podaljšanje globokega in REM spanca pri
naslednjem spanju. Iz tega strokovnjaki sklepajo, da sta
fazi globokega in REM spanca ključnega pomena za ves
proces spanja in njegove funkcije.

� Spanje naj bi omogočalo rast in obnovo telesnih tkiv. V fazi
globokega spanca se poveča izločanje rastnega hormona
in snovi, ki so pomembne za delovanje imunskega sistema,
kar spremeni / izboljša telesno odpornost.

� Spanje naj bi imelo pomembno vlogo pri učenju ter
organizaciji in arhiviranju spominov. Dokazano je, da
pomanjkanje spanja zmanjšuje sposobnost koncentracije in
pomnjenja.

Bolniki s prehodnimi motnjami spanja in budnosti 
najve čkrat niso primerni za izmensko in no čno delo.

• hude oblike nespečnosti, 
• motnje dihanja, vezane na spanje (sindrom apneje v 

spanju), 
• hipersomnija centralnega vzroka (narkolepsija s 

katalepsijo, idiopatska hipersomnija), 
• motnje spanja, vezane na cirkadiane ritme itd.

Nevrovegetativna reakcija na porušenje cirkadianih
ritmov dovede do povečane hormonalne reakcije
(kateholamini, kortizol) s posledicami za krvni tlak, 
srčno frekvenco, procese tromboze, metabolizma 
lipidov in glukoze. 

Pomembni rizični dejavniki, ki so posledica izmenskega 
dela, so tudi: 

• manj ugodni življenjski pogoji delavcev v izmenah, 
• fiziološki napori, 
• problemi s spanjem, prehrano in kajenje  
• višji indeks telesne mase in debelost 

(kardiovaskularne bolezni)
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Osebe, ki opravljajo izmensko no čno delo, imajo za 
približno 40% ve čje tveganje za razvoj bolezni srca 
in ožilja.

Srčno-žilna obolevnost narašča sorazmerno s trajanjem 
izpostavljenosti nočnemu delu.

Razlogi: 
• presnovne posledice motenih cirkadialnih ritmov in 
• povečana prisotnost klasičnih dejavnikov tveganja 

(kajenje, nezdrava prehrana, stres)

� Spanje podnevi ne more v celoti nadomestiti spanja 
ponoči. 

� Nočno delo zmanjšuje fiziološko znižanje krvnega tlaka 
med spanjem in povečuje srednji arterijski tlak.

� Povišana je raven plazemskih trigliceridov in LDL-
holesterola (slabega holesterola, ki se nalaga na žilne 
stene) ter motena toleranca za glukozo, kar predstavlja 
presnovni sindrom.

� Pomembno se zniža raven leptina, beljakovinskega 
hormona iz maščevja, ki signalizira sitost, povečuje 
termogenezo in se vpleta v številne presnovne poti. 

Po nočnem obroku hrane je sproščanje energije v obliki  
toplote za tretjino manjše kot pri enakem obroku hrane 
podnevi. 

Spremenjen presnovni odziv na zaužitje hrane 
pono či v primerjavi s hranjenjem podnevi vodi v 
presnovni sindrom, pove čanje telesne mase in 
pospešeno aterogenezo.

� Delavci, ki opravljajo no čno delo, so v povpre čju 
tudi slabše izobraženi, imajo nižji družbeno-
ekonomski standard, pogosteje kadijo, se 
nezdravo prehranjujejo, prekomerno uživajo 
alkohol, se ne gibljejo dovolj, so izpostavljeni 
kroni čnemu stresu in nezadovoljni s kakovostjo 
svojega življenja. 

Posledica je tveganje za razvoj sr čno-žilnih 
bolezni. 

� Ob odtegnitvi spanja je občutno zavrto normalno pulzno 
izločanje rastnega hormona (70% količine se izloči v prvi 
polovici spanja). 

� Zvišani sta ravni tiroidea stimulirajočega hormona in 
kotizola (tudi v času, ko je njegova koncentracija 
normalna nizka). 

� Izločanje leptina (hormona sitosti) iz adipocitov je 
zmanjšano, grelina (hormona lakote) pa zve čano, 
prav tako je bolj izražen subjektivni ob čutek lakote.

� Upočasnjena je presnova glukoze. 

� Nočno delo pospešuje katabolizem – povišajo se 
vrednosti kalija, sečne kisline, glukoze. 

Vse to lahko vodi do porasta telesne mase in 
pripomore k razvoju metabolnega sindroma, 
debelosti in sladkorne bolezni tipa II.
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� Na slabšo urejenost glikemije pri bolnikih, ki 
delajo pono či, prispeva prehrana pono či, kar 
povzro či postprandialno glikemijo pono či 
(povečanje krvnega sladkorja dve uri po jedi) in 
povišano vrednost glukoze na teš če. 

� Bolnik ima po no čnem delu tudi porušen dnevni 
ritem prehranjevanja. Po no čnem delu navadno 
poje zajtrk, ki mu sledi obi čajna dopoldanska 
telesna aktivnost, kar prav tako povzro či višjo 
raven glikemije med dopoldanskim spanjem.

� Po spanju ima navadno še malico, pred katero 
bolniki, ki jemljejo tablete, tudi ne vzamejo zdravil . 
Relativno kmalu sledi kosilo, pred katerim pa 
vzamejo peroralni antiglikemik le tisti, ki jemljejo  
zdravila, kot je repaglinid  (Novonorm) ali akarboza 
(Glukobay). 

Neustrezno prilagajanje zdravljenja in prehrane ima 
najmanj slabih u činkov pri bolnikih na intezivirani 
inzulinski terapiji, ki lahko zaradi prilagoditve 
odmerkov nekoliko bolje uredijo glikemijo in uspejo  
morda že po opoldanskem obroku dose či 
normoglikemijo. 

� Starostno standardizirana prevalenca sladkorne 
bolezni tipa II naraš ča s številom let 
izmenskega/no čnega dela (nikoli - 3,5 %, ve č kot 15 
let - 5,6 %). 

V starostni skupini nad 50 let imajo izmenski delavci 
pogosteje zvišane markerje inzulinske rezistence.

� Izmensko delo vpliva na
motnjo ovario-mestrualnega ciklusa,
pove ča tveganje za spontani splav,
prezgodnji porod in
nizko porodno težo novorojen čka,
ni pa še dokazov o povezavi s kongenitalnimi
malformacijami.

Mednarodna organizacija za raziskave raka je no čno 
delo leta 2007 uvrstila med karcinogene (skupina 
2A). 

To pomeni, da za nočno delo obstajajo omejeni 
(nezadostni) dokazi za rakotvornost pri ljudeh in zadostni 
dokazi za rakotvornost pri poskusnih živalih in trden 
dokaz, da enak mehanizem deluje tudi pri človeku.

� Največje tveganje je za razvoj raka na dojki, preučujejo 
pa se tudi vplivi na druge rake (na prostati in prebavilih -
kolorektalni tumorji in tumorji endometrija). 

� Pogosta hipoteza je, da je (vsaj deloma) odgovorno 
onesnaženje s svetlobo.
Glavni dejavnik tveganja je vseživljenjska izpostavljenost
estrogenu.

Po teoriji no čne osvetlitve (light and night - LAN) je 
porast koli čine svetlobe v no čnem času eden izmed 
razlogov za globalne razlike v pojavnosti raka.
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Električna LAN zniža sintezo melatonina, kar naj bi vplivalo na 
povečano sintezo estrogena in povzročilo spremembe v 
izražanju določenih genov, odgovornih za nadzor celičnega 
cikla.  

Hipoteza sloni na prekinitvi cirkadianega ritma z 
večerno/no čno svetlobo in posledi čno redukcijo 
sinteze melatonina. 

Rezultati številnih raziskav nakazujejo, da bo verjetn o 
nočno delo kmalu prestavljeno v prvo skupino 
kancerogenosti.

Izmensko delo vpliva tudi na reproduktivno zdravje
žensk: 

• težave z zanositvijo, 
• večji rizik za spontani splav, 
• prezgodnji porod in 
• upočasnjena rast ploda, 

zato se ocenjuje, da je izmensko delo potencialno 
rizi čno za reproduktivno funkcijo žena, zlasti no čno 
delo.

Izmenski/no čni delavci  imajo neredno prehrano:

• hrano pogosto uživajo v naglici, 
• izpuščajo obroke ali (redkeje) jedo prevečkrat, 
• uživajo kalorično prebogato hrano,
• obroke nadomeščajo z (nezdravimi) prigrizki,
• hrana je pogosto slabše kakovosti, 
• zaužijejo premalo tekočine, 
• zaužijejo preveč poživil ter psihoaktivnih snovi (alkohol, 

nikotin…).

V nočnem času sta prebava in presnova upo časnjeni, 
ravni glukoze, trigliceridov in inzulina pa zvišane. 

Posledično imajo nočni delavci težave z napenjanjem, 
zaprtostjo ali drisko, flatulenco (vetrovi) in spremenjenim 
apetitom. 

Razvije se lahko ulkusna bolezen želodca ali dvanajstnika, 
debelost ter nenazadnje bolezni srca in ožilja.

Toleranca za izmensko delo je opredeljena s 
pogostostjo  pojavljanja zdravstvenih težav v zvezi z 
izmenskim delom; 

• najpomembnejši dejavnik tolerance je predanost delu v 
izmenah; 

• najboljši indikator tolerance za izmensko delo je 
sposobnost prilagajanja spalnih navad (zlasti 
premagovanja zaspanosti).
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Ob uvajanju v sistem izmenskega dela je pogost ti. 
»shift-lag sindrom« (podoben pri dolgih letalskih 
letih), ki ga ozna čujejo: 

• utrujenost, 
• zaspanost, 
• nespečnost, 
• dezorientacija, 
• prebavne težave, 
• razdražljivost, 
• manjša miselna gibčnost in 
• znižana delovna učinkovitost.

Nočni delavci pogosto 
• dojemajo težave z zdravjem kot del službe
• o njih ne poro čajo zaradi strahu pred izgubo 

ekonomskih koristi izmenskega dela 

Za netoleranco na izmensko delo v prvih letih so 
najpogosteje vzrok motnje spanja in hude težave z 
zamiki cirkadianih ritmov. 

Najpogostejše so pritožbe glede socialnih stikov in 
odnosov v partnerskem odnosu/družini, ki so tudi 
najve čkrat vzrok za slabo prilagajanje na izmensko 
delo v daljšem časovnem obdobju.

Posameznikova toleranca za izmensko delo je 
močno pod vplivom samoselekcije – delavci, ki 
jim je izmensko/nočno delo nevzdržno, ga 
prenehajo opravljati. 

Zato tudi pri raziskavah o vplivu takega dela na 
zdravje ne moremo povsem izključiti vpliva 
»zdravega delavca«, da so v izmenah zaposleni 
ljudje, ki so že v osnovi bolje opremljeni 
(genetsko, fizično, psihološko, karakterno, 
socialno itd.) za izzive, ki jih tovrstno delo 
prinaša.

S staranjem ugotavljamo pove čanje negativnih 
zdravstvenih u činkov izmenskega dela. 

• kritično obdobje je med 40 in 50 letom; 
• zmanjšanje amplitude številnih cirkadianih ritmov;  
• s staranjem je povečana nagnjenost k interni 

desinhronizaciji; 
• značilen je fazni premik (prehitevanje) ritma splošne 

aktivnosti in nagnjenost k »jutranjosti«;
• spanje postane plitkejše (manj je počasnih valov); 
• poveča se število in trajanje spontanih prebujanj, kar 

pa ne vpliva na dnevno delovanje posameznikov. 
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• Akutno pomanjkanje spanja bolje prenašajo starejši 
delavci; 

• med prvo in drugo zaporedno nočno izmeno so pri njih 
opazili manj zaspanosti in motenj pozornosti, 

• po treh zaporednih izmenah pa so starejši postajali 
čedalje bolj utrujeni. 

Slednje lahko pripišemo upo časnitvi prilagajanja 
cirkadialnih ritmov s staranjem.

Zato se na čeloma odsvetuje izmensko /no čno delo 
oseb starejših od 50 let.

• okrog 20 % delavcev zapusti izmensko delo v prvem 
letu, 

• samo 10 %  jih nima pripomb,

• 70 % izmenskih delavcev kaže različne nivoje 
neprilagoditve in netolerance, ki se lahko manifestirajo v 
različnem času in z različno intenzivnostjo.

Intoleranca za no čno delo je individualna lastnost 
delavcev . 

Klini čna intoleranca je izražena z zdravstvenimi težavami:
• sprememba spanja (slaba kakovost spanja, težko 

uspavanje, neprespanost…),
• stalna utrujenost, 
• spremembe vedenja (vzkipljivost, slaba učinkovitost),
• prebavne težave (dispepsija…),
• redna uporaba uspaval.

Ocenjevanje zmožnosti za no čno delo

� absolutno odsvetovano
• težje prebavne težave in bolezni, vključno s kroničnimi 

jetrnimi in pankreatičnimi boleznimi, 
• sladkorna bolezen, zlasti inzulinsko odvisna, 
• težke hormonske motnje, 
• epilepsija in motnje zavesti druge etiologije, 
• dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni, 
• presnovne motnje, 
• depresivno ali psihotično stanje, kronične motnje spanja; 

� odsvetovano
• starost 45 do 50 let, 
• slabi pogoji počitka (stanovanje - spalnica), 
• slabe družinske razmere, 
• ženske z majhnimi otroci.

Kontraindikacije za izmensko in no čno delo so:

� kronične motnje spanja,
� težke prebavne bolezni (ulkusna bolezen, colon iritabile,  

Chronova bolezen),
� ishemična srčna bolezen (nestabilna AP, stanje po infarktu), 

težka hipertenzija,
� inzulinsko odvisna sladkorna bolezen,
� motnje delovanja ščitnice ali suprarenalke, 
� epilepsija,
� kronična anksioznost in/ali depresija,
� kronično ledvično popuščanje,
� maligni tumorji,
� nosečnost.



23.03.2017

19

Prvo leto je v oceni izmenskega dela ter vpliva na 
zdravje odlo čilno, zato bi vsak izmenski delavec 
moral opraviti prvi obdobni preventivni zdravstveni 
pregled leto dni po za četku takega dela, kasneje pa 
na dve do tri leta. 

Pri odkritju disinhronizacije ritmov bi bilo potrebno takega 
delavca premestiti v dnevno izmeno najmanj za eno leto. 

Po daljšem času izmenskega dela pa bi bilo obvezno 
takega delavca premestiti v le dnevno izmeno.

Izmene naj bi si vedno sledile v smeri urnega kazalca :

jutranja – popoldanska – no čna 

Izmena naj traja najdlje 5 do 7 dni.

Vsako izmensko delo mora vklju čevati tudi proste 
vikende.

Daljše izmene do neke mere omogočajo adaptacijo 
cirkadianih ritmov, vendar do prilagoditve običajno ne pride, 
ker se delavci v prostih dnevih vračajo na normalni ciklus 
budnosti in spanja, tako da je ta oblika rotacije pogosto 
povezana z dolgom spanja in utrujenostjo.

Hitre rotacije (menjava izmen vsake dva do tri dni): 

• cirkadiani ritmi ostajajo usmerjeni na cikel dan-noč,
• nezadostni čas za prilagoditev, 
• manjši fiziološki dolg v spanju,  
• v vsakem tednu obstajajo prosti večeri za družinske in 

družbene aktivnosti.

Več modelov adaptacije na izmensko delo: 

� Eden takih modelov opisuje odnos med izmenskim 
delom in zdravjem. 

• stres kot posledica menjavanja vzorcev spanja in 
budnosti, direktno povzroči razvoj zdravstvenih težav;

• družina in osebnost delavca imata indirekten vpliv na 
zdravje (npr. podpora partnerja, jutranji/večerni tip 
človeka itd.), manifestira se z motnjami spanja, 
prebavnimi težavami…

� Drugi model govori o tem, da je zmožnost 
prilagajanja izmenskemu delu odvisna od treh 
domen: 

• biološke ure, 
• spanja in 
• socialno/družinskih zadev.

� Naslednji model pravi, da na razvoj bolezni no čnih 
delavcev vplivajo: 

• poklicni stresorji (izmensko delo),  
• nepoklicni stresorji (družinske razmere) ter 
• osebni dejavniki (starost, življenjski stil). 

� Na razvoj bolezni naj bi vplivalo tudi, kako delavec 
ocenjuje svoje odnose z drugimi in na čin 
obvladovanja težav:

• kognitivno in pasivno (ignorirajo problem), 
• vedenjsko ali aktivno (si poiščejo dnevno službo). 

Neprimeren način obvladovanja situacije naj bi torej 
vodil v mentalne in telesne bolezni.
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� Drugi model predpostavlja, da na spanje, družinsko 
in socialno življenje negativno vplivajo 

• specifične individualne lastnosti delavca (osebnost, 
starost) in 

• situacija (količina dela v službi).

� Delavec poskuša oblikovati strategije, ki bi mu 
pomagale zmanjšati vplive izmenskega dela. 

� Če mu ne uspe, se pojavijo kratkoročni učinki
izmenskega dela (zmanjša se emocionalno in telesno 
ugodje). 

� Če teh znakov ne upošteva, se lahko razvijejo 
kronične zdravstvene težave.

Zdrav pristop k no čnemu delu

Preprosti predlogi, ki olajšajo vam in vaši okolici 
soočanje z izmenskim delom: 

Izobesite vaš urnik na vidnem mestu v vašem 
stanovanju, tako se mu bo družina laže prilagodila in  
bo tudi manjkrat razo čarana. 

Ne opravi čujte se zaradi potrebe po spanju ali če ne 
boste na voljo za dnevne aktivnosti. Poskrbite, da 
bodo vaša družina, prijatelji in sosedje vedeli kate ri 
del dneva spite in da vas bodo čim manj motili.

Ugotovite, koliko spanca dnevno potrebujete (ve čina 
potrebuje 7 – 8 ur), pred spanjem se sprostite (topl a 
kopel, zatemnite spalnico, izogibajte se alkoholu, 
kofeinu in težki hrani), vedno spite v svoji postelj i. 

Izogibajte se dnevni svetlobi vsaj 2-3 ure pred spanj em. 
Svetloba blokira produkcijo melatonina, naravne 
substance, ki nas uspava. Če morate ven, uporabite 
široka son čna očala.

Za izmenske delavce sta po kon čani zadnji no čni 
izmeni priporo čeni najmanj dve uri spanca, ki naj 
jima sledi 12 do 14 ur no čnega spanca. 

Izogibajte se vnetemu spreminjanju spalnega ritma 
med prostimi dnevi, ker boste težje delali v nasledn ji 
dnevni izmeni.

Prehranjevanje med no čnim delom:

Živila, bogata s sladkorji in ogljikovimi hidrati p red in 
med no čnim delom dajo le kratkotrajno energijo in 
kmalu postanemo bolj utrujeni kot pred obrokom. 

Izogibamo se prigrizkom in pojemo le en uravnotežen 
obrok med izmeno.

Tudi ko se vrnemo domov, ne spreminjamo obrokov. 
Če bodo ostali družinski člani zajtrkovali, si sami 
privoš čimo “pozno kosilo” po želji.
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Ne odlašajte z najbolj dolgo časnimi in utrudljivimi 
delovnimi nalogami do konca dela (med 4. in 6. uro 
zjutraj), takrat ste najbolj utrujeni.

Planirajte “zmenke” s partnerjem in prijatelji, tako d a 
bodo vedeli, da se jim ne izogibate. 

Če se družina ne po čuti varno, ko so sami doma, nosite 
s seboj svoj mobilni telefon, preko katerega vas 
lahko vedno dosežejo.

Tudi delodajalci lahko pomagajo:

� Na delovnem mestu lahko postavijo mo čne luči, ki 
simulirajo dnevno svetlobo. 

� Najamejo ponudnika prehrane, ki priskrbi toplo 
nočno malico ali vsaj hladilnik in mikrovalovno 
pečico. 

� Delavci naj imajo dostop do informacij, kako se 
soočiti s težavami in spremembami v telesu in 
socialni sferi. 

� Delavci bodo bolje razpoloženi na delovnem mestu, 
če bodo lahko sodelovali pri organizaciji dela, 
dejavnosti ob delu in družabnih sre čanj, kot jih imajo 
“dnevni delavci”.

Zaklju ček:

Iz številnih neugodnih u činkov izmenskega in no čnega 
dela sledi, da je treba iskati možnosti za izboljšave
pri razporeditvi delovnih izmen oziroma zmanjšati 
škodljive vplive na zdravje. 

Pri tem so pomembna naslednja merila:
� preprečevanje zmanjšanega obsega spanja,
� ohranitev dovolj velikega obsega prostega časa,
� preprečevanje socialne osamitve nočnih delavcev.

Priporo čila :

� kolikor je mogoče preprečiti nočno delo s pomočjo 
tehničnih ukrepov (izmene brez delavcev, 
avtomatizacija);

� po vsaki nočni izmeni presledek 24 ur, kar pomeni 
izogibanje kratkim menjavam izmen (nočna izmena –
prosta izmena – popoldanska izmena);

� vsak načrt izmen naj vsebuje proste konce tedna z vsaj 
dvema zaporednima prostima dnevoma, da bi na ta 
način izenačili motnje socialnih kontaktov, ki obstajajo 
med tednom;

� število prostih dni v letu naj bo najmanj enako kot pri 
delavcih, ki delajo vedno podnevi;

� delovni načrti izmen naj bodo pregledno oblikovani, da bi 
olajšali načrtovanje prostega časa izmenskih delavcev; 
kot ugoden se je pokazal štiritedenski cikel menjave 
delovnih izmen.
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� Pri organizaciji delovnega časa moramo zasledovati 
naslednje: 

• podvojen prosti čas ob koncu tedna (2 dni) je boljši kot 
posamezni prosti dnevi ob koncu tedna;

• močne obremenitve zaradi nočnega dela naj ne bodo 
urejene z denarnimi dodatki, ampak z dodatkom 
prostega časa;

• neugodne menjave izmen naj se ne uvajajo v obratnem 
vrstnem redu (nočna, popoldanska, dopoldanska 
izmena), ampak vnaprej (dopoldanska, popoldanska, 
nočna). Zaposleni se s takim načinom menjav ne 
strinjajo vedno, ker jim skrajšajo prosti čas ob koncu 
tedna;

• dopoldanska izmena naj ne začenja prezgodaj 
(začetek dela ob 5.30 za tiste, ki se vozijo od daleč, 
pomeni, da morajo vstati že ob 3.30). 
Vemo tudi, da tisti, ki začenjajo zgodaj, ne gredo zvečer 
prej spat, strah jih je, da zaspijo, primanjkuje jim spanja, 
so preutrujeni, zato se poveča število nesreč pri delu.

• nočno delo naj se konča po možnosti zgodaj, da je 
dnevno spanje po nočni izmeni čim daljše in čim globlje;

• pri delih, kjer je potrebna primopredaja, je potreben 
dogovor glede začetka posamezne izmene;

• trajanje delovne izmene naj bo odvisno od zahtevnosti 
dela. Pri neenakih izmenah naj bo nočna izmena krajša 
(fizične, psihične obremenitve, prekoračitve vrednosti 
MAK).

Hvala za vašo pozornost!


