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Rövidítésjegyzék 

 

1N-1É-1/2P 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 

órás), majd 1 vagy 2 pihenőnap   

1N-2É-2/3P 1 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 

órás), majd 2 vagy 3 pihenőnap  

2003/88/EK irányelv Európai Parlament és Tanács irányelve a munkaidő-

szervezés egyes szempontjairól 

2N-1É-2/3P 2 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 

órás), majd 2 vagy 3 pihenőnap   

2N-2É-3/4P 2 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 

órás), majd 2 vagy 3 pihenőnap  

2N-2P-2É 2 nappali műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 

éjszakai műszak (12 órás)  

5N(8 ó)-2P-5D-2P-5É 5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 

délutános műszak (8 órás), utána 2 pihenőnap, aztán 5 

éjszakás műszak (8 órás)  

ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ  

AIS Athens Insomnia Scale   

BMI body mass index (testtömeg-index) 

BSWSQ Bergen Shift Work Sleep Questionnaire  

BSWSQ-H Bergen Váltott Műszakos Alvás Skála 

EKG elektrokardiográfia 

EMG elektromiográfia 

ICSD International Classification of Sleep Disorders 

MCTQ(Shift) Munich ChronoType Questionnarie  

NREM / SWS non-rapid eyemovement / slow wawe sleep 

REM rapid eye movements  

RLS Restless Legs Syndrome (nyugtalan láb szindróma)  

rMEQ rövidített Morningness Eveningness Questionnaire  

SCN nucleus suprachiasmaticus 

SOC  Sence of Coherence Scale (Koherencia-érzet Kérdőív) 

SSI Standard Shiftwork Index  

TST total sleep time (alvásmennyiség)  

WASO wake after sleep onset (az ébren töltött idő elalvás után) 
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1. BEVEZETÉS 

 

A biológiai ritmusok alapvető életműködéseket tartanak fenn, és a szervezet 

egyensúlyát biztosítják, valamint a változó körülményekhez történő 

alkalmazkodásban is fontos szerepük van. Az ember cirkadian ritmusát (körülbelül 

24 órás biológiai ritmus) a belső biológiai óra (a nucleus suprachiasmaticusban - 

SCN), a zeitgeberek (külső ingerek) és a test belső állapotai határozzák meg 

[Csernus&Mess, 2006; Takahashi & Menaker, 1979]. A ritmusok sejtszintű 

szabályozása az óragének működéséhez kötődik, míg a ritmusok szinkronizációját a 

SCN végzi [Csernus, 2006; Oláh et al, 2006].  

 

A „műszakolás” kezdete a 19. század végére tehető, amikor Thomas Edison 

szénszálas izzólámpájának (1879) köszönhetően az ipari forradalom idején egyre 

több gyárban vezették be az éjszakai műszakot, így a felfűtött kazán melege nem 

veszett kárba [Caldwell, 2003]. Ma már a fejlett országok népességének közel 20%-a 

dolgozik különböző műszakbeosztásban [Ha&Park, 2005]. 

 

A folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása miatt sok egészségügyi 

szakdolgozónak és orvosnak éjszaka is dolgozni kell. A biológiai ritmusok zavart 

szenvednek a többműszakos munkarendben dolgozóknál, átmeneti belső 

deszinkronizáció alakul ki, amíg a szervezet belső órája nem alkalmazkodik a 

megváltozott külső körülményekhez, melyhez körülbelül egy hét szükséges [Sanders 

et al, 1999; Weibel et al, 1998; Caldwell, 2003].  

Leggyakoribb, hogy alvás- és közérzetzavar jelentkezik [Florida-James et al, 1996; 

Korompeli et al, 2013; Di Milia et al, 2013, Geiger-Brown et al, 2012; Wright et al, 

2013; Øyane et al, 2013], továbbá rövid- és hosszútávon más pszichoszomatikus 

elváltozások megjelenéséhez is vezethet a cirkadian ritmus zavara [Härmä & 

Ilmarinen, 1999; Costa, 2010; Mendes&Martino, 2012]. Számos közlemény 

dokumentálja a cardiovascularis- és a gastrointestinalis rendszer zavarainak 

kialakulását [Härmä & Ilmarinen, 1999; Nojkov et al, 2010; Nicoletti et al, 2015], 

valamint daganatos betegségek megjelenését [Haus & Smolensky, 2012; Costa, 

2010].  
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Jelen kutatás az állatkísérletes vizsgálat folytatása, melynek során ápolói 

munkarendeket modelleztünk. Wistar patkányok viselkedését vizsgáltuk: a szorongás 

mértékének vizsgálatához light-dark box tesztet, sucrose consumption testet 

(cukorfogyasztási teszt) és cortisol szérumszint-mérést alkalmaztunk [Oláh et al, 

2008; Müller et al, 2015]. 

 

Az éjszakai munkarend egészségkárosító és a betegbiztonságra kifejtett negatív 

hatása miatt az Európai Parlament és Tanács irányelve (2003/88/EK irányelv – 

munkaidő-szervezés egyes szempontjairól) meghatározza, hogy az uniós 

országoknak biztosítaniuk kell a munkavállalók számára, hogy éjszakai munka 

esetén a rendes munkaórák száma átlagosan ne haladja meg a 8 órát 24 órás 

időszakonként. 

 

Kutatásunk céljai:  

1. Az ápolók jellemző munkarendjeinek feltérképezése és azok hatásainak 

vizsgálata.  

2. Az alvásminőség elemzéséhez szükséges egy specifikus kérdőív, mely 

alkalmazható a váltott műszakban dolgozóknál. 

3. Az ápolók alvásminőségének objektív mérőeszközös vizsgálata (aktigráffal). 

4. A lelki egészség vizsgálatához a koherencia-érzet felmérése a cél, mely egy 

valid mutatója az egészségnek. 

5. Pszichoszomatikus panaszok és szubjektív egészségi állapot felmérése. 

6. Az ápolók véleménye az adott műszakrendekről nagy hangsúlyt kap, hiszen 

fontos, hogy ők milyennek ítélik az adott munkarendtípust. 

7. Kutatásunk gyakorlati célja a többműszakos munkarendek közül a legkevésbé 

megterhelő munkarendtípus felderítése, és javaslattétel az ideális műszakrenddel 

kapcsolatban. Hiszem, hogy a sok szempontból megterhelő ápolói munkát a 

legjobb munkarend alkalmazásával kicsit könnyebbé tehetjük. 

 

„Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén 

könnyíthettem. A magam szenvedéseit alig éreztem." (Kossuth Zsuzsanna, 1852) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32003L0088
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32003L0088
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Ápolói munkarendek nemzetközi viszonylatban 

 

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a fekvőbetegek részére biztosítják a 

folyamatos egészségügyi szakellátást, emiatt például az orvosok ügyeletet, az ápolók 

éjszakai műszakot vállalnak. Az ápolók a többműszakos munkarend keretében 

végeznek éjszaka munkát, Magyarországon általában 12 órás nyújtott műszakban, 

azaz 18 órától reggel 6 óráig. Hazánkban a 2003/88/EK irányelv – munkaidő-

szervezés egyes szempontjairól és a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet foglalják 

össze a munkaidő megszervezésével kapcsolatos követelményeket. Az Európai 

Parlament és Tanács irányelve meghatározza a munkaidő megszervezésével 

kapcsolatos minimális egészségügyi és biztonsági követelményeket a 

munkavállalókra vonatkozóan. Az uniós országoknak biztosítaniuk kell a 

munkavállalók számára, hogy éjszakai munka esetén a rendes munkaórák száma ne 

haladja meg a 8 órát 24 órás időszakonként, ha a munkavégzés különleges 

veszélyekkel vagy erős fizikai, illetve szellemi megterheléssel jár. Továbbá az 

éjszakai munkát végzők rendszeres időközönként ingyenes egészségügyi vizsgálatra 

jogosultak.  

 

Műszakok hosszúsága Európában  

 

Griffiths és munkatársai 2014-ben 12 európai ország ápolóinak (n=31627) 

munkarendjét elemezték. Az eredmények szerint a nappali műszak hossza 

leggyakrabban kevesebb, mint 8 óra, mely alól kivételt képez például Írország és 

Lengyelország (jellemzően 12-13 óra). Az éjszakai műszakok esetén a legjellemzőbb 

a 8,1-10 óra hosszúság. A megkérdezett 31627 ápoló 50%-a ≤8 órás műszakokban 

dolgozik, csupán 15% dolgozik ≥12 órás műszakban (1. táblázat). Eredményeik 

szerint a 12 órás vagy annál hosszabb műszak esetén csökken a betegbiztonság és az 

ellátás minősége [Griffits et al, 2014]. A 2003/88/EK irányelv 2010-es 

felülvizsgálatában Magyarországot külön kiemelték, ugyanis az éjszakai munkára 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32003L0088
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32003L0088
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vonatkozó korlátozásokat nem ültettük át a gyakorlatba, azaz a legfeljebb 8 órás 

éjszakai munkavégzést nem sikerült kivitelezni mindenhol. 

  

EURÓPAI MUNKARENDPÉLDÁK 

ország leggyakoribb nappali 

műszakhossz 

leggyakoribb éjszakai 

műszakhossz 

Görögország kevesebb, mint 8 óra kevesebb, mint 8 óra 

Spanyolország kevesebb, mint 8 óra 8,1-10 óra 

Svédország kevesebb, mint 8 óra 8,1-10 óra 

Belgium kevesebb, mint 8 óra 8,1-10 óra 

Hollandia kevesebb, mint 8 óra 8,1-10 óra 

Németország kevesebb, mint 8 óra 8,1-10 óra 

Svájc 8,1-10 óra 8,1-10 óra 

Anglia kevesebb, mint 8 óra 10,1-12 óra 

Írország 12-13 óra 12-13 óra 

Lengyelország 12-13 óra 12-13 óra 

1. táblázat: Európai munkarendpéldák [forrás: Griffits et al, 2014] 

 

Jellemző munkarendpéldák világszerte 

 

Németországban jellemzően nappal kevesebb, mint 8 órás, éjszaka pedig 8,1-10 óra 

hosszú műszakokban dolgoznak az ápolók. Juda és munkatársainak közleményében 

található táblázat prezentál egy jellemző müncheni ápolói munkarendet, ahol 4 

délelőtti műszak után két pihenőnap következik, majd 4 délutáni műszak, azután 4 

éjszakai műszak (2. táblázat) [Juda et al, 2013]. Flo norvégiai disszertációjában egy 

gyakori nyolcórás munkarendet mutat be (2. táblázat) [Flo, 2012]. Geiger-Brown és 

munkatársai az USA-ban a három egymást követő, napi 12 órás műszakot vállaló 

ápolókat vizsgálták [Geiger-Brown et al, 2012]. Mendes és Martino 2012-es brazíliai 

kutatásábana résztvevők 12 órás nappali (07.00-19.00) és 12 órás éjszakai 

műszakban (19.00-07.00) dolgoztak három egymást követő napon 

[Mendes&Martino, 2012]. Hirsch és munkatársainak vizsgálatában az alábbi 

jellemző kanadai munkarendet írják le: 12,5 órás műszakrend (7.30-19.30 és 19.30-

7.30), ugyanis plusz fél órát számolnak az osztályátadásra [Hirsch et al, 2014] (2. 

táblázat). 
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NÉMET MUNKARENDPÉLDA (8 órás műszakok) 

hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

1. pihenő pihenő nappali nappali nappali nappali pihenő 

2. délutáni délutáni délutáni délutáni pihenő pihenő éjszakai 

3. éjszakai éjszakai éjszakai pihenő pihenő pihenő pihenő 

4. nappali nappali pihenő éjszakai éjszakai pihenő pihenő 

NORVÉG MUNKARENDPÉLDA (8 órás műszakok) 

hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

1. éjszakai éjszakai pihenő pihenő nappali nappali délutáni 

2. nappali pihenő délutáni nappali nappali pihenő pihenő 

3. délutáni nappali nappali pihenő éjszakai éjszakai éjszakai 

AMERIKAI és BRAZIL MUNKARENDPÉLDA (12 órás műszakok) 

hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

1. nappali nappali nappali pihenő pihenő pihenő éjszakai 

2. éjszakai éjszakai pihenő pihenő pihenő pihenő nappali 

3. nappali nappali pihenő pihenő pihenő éjszakai éjszakai 

        

BRAZIL ÉJSZAKAI MUNKARENDPÉLDA (12 órás műszakok) 

hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

1. éjszakai pihenő éjszakai pihenő éjszakai pihenő éjszakai 

2. táblázat: Jellemző munkarendpéldák világszerte 

[forrás: Juda et al, 2013; Flo, 2012; Geiger-Brown et al, 2012; Mendes&Martino, 

2012; Hirsch et al, 2014; Marquezea et al, 2012] 

 

 

A műszakbeosztás készítésének nehézségeivel kevés tanulmány foglalkozik. Legrain 

és munkatársai az ápolói műszakbeosztás problémáit elemzik, és javaslatot tesznek 

két szoftver alkalmazására, mely megkönnyíti a beosztások készítését [Legrain et al 

2012]. 
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2.2. Alvás élettana, kórélettana és vizsgálata 

 

Az alvás az ébrenléti működési mintázat felváltása az alvási működési mintázattal, 

amely során összetett sejtélettani és biokémiai folyamatok zajlanak az egész testben.  

Az ébrenlét során szerzett fizikai és mentális fáradtságot az alvás során tudjuk 

kipihenni, tehát fontos szerepe van szervezetünk fizikai és pszichés regenerációjában. 

Az alvási/ébrenléti ciklusok létrejöttében kettős szabályozás érvényesül: cirkadian és 

homeosztatikus szabályozás [Fonyó, 2011; Szirmai, 2011]. A „biológiai óra” (SCN) 

szabályozza a tobozmirigy melatonin termelését, amely sötétben szintetizálódik, és 

felelős az alvás-ébrenlét cirkadian ritmusáért. A melatonin továbbá antioxidáns, 

antikarcinogén és vérnyomáscsökkentő tulajdonsággal is bír, tehát számos ok miatt 

fontos, hogy megfelelő mennyiségben szintetizálódjon [Reiter et al, 2003; Sofic et al, 

2005; Reiter et al, 2010; Srinivasan et al, 2012].  

 

Alvás során több fázis követi egymást, először a NREM (non rapid eye movements) 

4 stádiuma: (1.) „szürkületi zóna”; (2.) felületes alvás; (3.) középmély alvás; (4.) 

mély alvás. Ezután ismét felületes alvás következik, majd belépünk a REM-alvás 

stádiumába az elalvást követő 60-90 perc után [Bódizs, 2000]. Általában 5-6 ciklus 

figyelhető meg éjszaka során, az alvás mélysége az ébredéshez közelítve csökken, a 

REM-fázisok időtartama nő. A felületesebb alvásfázisokban előfordulnak 

mikroébredések, melyek nem zavarják meg az alvásmintázatot, ha hosszuk nem több 

mint egy perc. Az alvásigény és az alvás szerkezete az élet során változik, a felnőttek 

átlagos alvásideje 7,5-8 óra.  

 

A kronobiológia az élő szervezetek működésének periodicitását vizsgálja, valamint 

adaptációját a biológiai ritmusokhoz; továbbá segít megismerni az egyes kóros 

folyamatok cirkadian jellegzetességeit [DeCoursey et al, 2003]. A cirkadian 

kifejezést Halberg amerikai biológus vezette be [Halberg et al, 1961]. 

Az egyéni cirkadian ritmust, azaz napszaki preferenciát, kronotípusnak nevezzük. A 

későn kelő és fekvő emberek az esti krontípusúak („baglyok”), a korán kelők és 

fekvők a reggeli típusúak („pacsirták”), körülbelül az emberek 20-20%-a sorolható a 

két típusba, a többiek intermedier és bimodális kronotípusúak [Horne&Ostberg, 
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1976; Urbán et al, 2011; Tempaku et al, 2017]. A kronotípus a szabadnapokon 

történő alvás középideje alapján jellemzi az egyén alvását, eltekintve a társadalmi és 

kulturális változóktól [Juda et al, 2013]. Az esti típusúak mutatják a legnagyobb 

különbségeket az alvás időzítésében a munka- és a szabadnapok között, ami jelentős 

alvásadósságot eredményez munkanapokon, amelyet a szabadnapokon 

kompenzálnak. A munka- és szabadnapok közötti, vagyis a társadalmi és a biológiai 

időzítés között fennálló ellentéteket Roennenberg és munkatársai „social jet lag” 

névvel illették [Wittmann et al, 2006].  

A kronotípust a belső biológiai óra és a zeitgeberek (pl. munkarend) hatásain kívül 

bizonyos gének is befolyásolják, Archer 2003-ban fedezte fel, hogy a „bagoly” 

típusúaknál rövidebb a Per3-gén, valamint Pegoraro és munkatársai majdnem 80 

olyan gént találtak, amelyek felelősek a korán kelés és későn fekvés közötti 

viselkedési különbségekért. Tehát az aktivitásért felelős molekuláris folyamatok az 

esti típusúak esetében nem egyszerűen késleltetve jelennek meg, hanem máshogy is 

zajlanak le [Archer et al, 2003; Pegoraro et al, 2015]. Megfigyelték, hogy a „bagoly” 

kronotípus fokozott rizikót jelent hangulatzavarokra és szorongásos zavarokra 

[Simor et al, 2015].  

 

Az éjszakai műszak a fokozott cirkadian alváshajlandóság állapotában történő 

munkavégzés, emiatt az álmosság jellegzetességei mutatkoznak (a paraszimpatikus 

idegrendszeri aktivitás következtében például pupillaszűkület, légzésszámcsökkenés, 

testhőmérséklet-csökkenés). Többféle álmosító tényezőt különböztetünk meg, 

melyek elvezetnek az alvás fázisába. Alvásfaktor például a melatonin, inzulin, 

muramil-peptidek, interleukin-1 és a kolecisztokinin. További hipnoid hatású 

tényező a cirkadian ritmus, sötétség, monotónia, fizikai munka miatti 

testhőmérséklet-emelkedés és az interferonok. A nap folyamán minimum háromszor 

emelkedik meg az álmossággörbe, például koradélután étkezést követően. Az ápolók 

munkája során az életmentés és egyéb stresszhelyzetek elősegítik a motiváció 

fennmaradását egy bizonyos ideig, de ez sem garantálja, hogy az álmosság és 

alváshiány miatti teljesítményromlás megszűnik.  
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Alvás- és ébrenléti zavarok nemzetközi osztályozása (ICSD-3, 2014): 

- Alvásfüggő légzészavarok (pl. obstruktív alvási apnoe) 

- Alvásfüggő mozgászavarok (nyugtalan láb szindróma – restless legs 

syndrome – RLS) 

- Hypersomniák (pl. narcolepsia) 

- Insomniák  

- Cirkadianritmus-zavar (extrinsic formák – pl. többműszakos munkát kísérő 

alvászavarok; intrinsic formák – pl. késleltetett és korai alvásfázis-syndroma) 

- Parasomniák (pl. alvajárás, bruxizmus) 

- Neurológiai, pszichiátriai, belgyógyászati betegségeket és gyógyszerszedést 

kísérő alvászavarok 

 

Insomnia, azaz alvási elégtelenség akkor áll fenn, ha az elalvás és/vagy az alvás 

fenntartása zavart szenved, és nappali panaszokkal és életminőség-romlással jár. 

Kritériuma, hogy az elalvás vagy az elalvás utáni ébrenlét (wake after sleep onset; 

WASO) több mint fél óra legalább kétszer hetente, több mint 6 hónapja [Lichstein et 

al, 2003]. Komorbid insomnia esetén az alvászavar valamilyen pszichiátriai, 

szomatikus társbetegséggel, más alvásbetegséggel (pl. narcolepsia, parasomnia) vagy 

gyógyszerszedéssel és -abbahagyással jár együtt. A váltott műszakban dolgozók 

körében gyakori probléma az alvászavar a megzavart diurnalis ritmus következtében, 

esetükben társbetegségek nélküli insomniás tünetek jelentkezésekor cirkadianritmus-

zavarról beszélünk [Purebl et al, 2010; Kikuchi&Ishii, 2015].  

 

Számos alvásminőség skála létezik, pl. a Pittsburgh Sleep Quality Index [Buysse et 

al, 1989], Athens Insomnia Scale [Soldatos et al, 2000], Epworth Sleepiness Scale 

[Johns, 1991] és a Bergen Shift Work Sleep Questionnaire [Flo et al, 2012b], melyet 

kifejezetten a többműszakos munkarendben dolgozók alvásminőségének felmérésére 

fejlesztettek.   
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Az aktigráf az el- és átalvási zavarokkal küszködő betegek diagnosztizálását és 

terápiás kontrollját lehetővé tévő karóraszerű eszköz. A végtagmozgások 

háromirányú gyorsulásának rögzítésén keresztül vizsgálja az alvás-ébrenlét ciklusok 

közbeni általános aktivitást. A nyugalmi periódus hossza, a nyugalmi periódus alatti 

mozgások száma és ideje állapítható meg. Az alvásmennyiség (total sleep time; 

TST), az ébren töltött idő elalvás után (WASO) és a felébredések száma aktigráffal 

csak megbecsülhető, pontos értékek poliszomnográfiás vizsgálattal határozhatók 

meg.  

 

A poliszomnográfiás vizsgálat a legösszetettebb alvásvizsgálat, mely megmutatja az 

alvás minőségét és mennyiségét. Lehetővé teszi valamennyi alvás közbeni élettani 

folyamat megfigyelését is: pl. agyi elektromos tevékenység, szemmozgás, 

izomtónus, szívritmus, véroxigénszint, mellkasi és hasi légzés, szájon és orron 

keresztüli légáramlás, horkolás, alvás közbeni pozíció, lábmozgás). A 

poliszomnográf alkalmazása azonban drága és nehézkes, nagy elemszámú 

vizsgálatokban az aktigráf javasolt [Ancoli-Israel et al, 2003; Tremaine et al, 2013]. 
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2.3. Váltott műszak és alvászavar  

 

A váltott műszakban dolgozók gyakran nappal alszanak, amikor a szervezet kortizol 

szintje és hőmérséklete magasabb, ezáltal rosszabbul és kevesebb ideig tudnak 

aludni, mint akik nappali műszakban dolgoznak [Niu et al, 2013]. Az alváshiánynak 

többféle következménye lehet: hangulat romlása, motiváció csökkenése, látásromlás, 

emlékezetcsökkenés, fokozott érzékenység a fájdalomra, étvágynövekedés 

[Caldwell, 2003].  

Flo és munkatársai összefüggést találtak a váltott műszakos munkához kapcsolódó 

alvászavar (cirkdianritmus-zavar) és az alábbi változók között: életkor, nem, 

cirkadian típus, az előző évben átdolgozott éjszakák száma, valamint azok a 

műszakokat, amikor kevesebb, mint 11 óra volt két műszak között, az álmatlanság és 

a szorongás [Flo et al, 2012a]. Di Milia és munkatársainak eredményei szerint az 

éjszakai műszak, a rövid alvásidő, a bágyadtság és a magas vérnyomás 

szignifikánsan kapcsolódik a súlyos alvászavarokhoz [Di Milia et al, 2013]. 

Korompeli vizsgálatban azok az ápolók küzdenek nagyobb mértékű alvászavarral 

minden műszak között, akik krónikus fáradtságban szenvednek, továbbá akik több 

mint 18 éve dolgoznak, és azok, akiknek családtagjaikat is el kell látniuk [Korompeli 

et al, 2013]. Shao és munkatársainak váltott műszakban dolgozó ápolók körében 

végzett vizsgálat eredményei szerint szignifikáns különbség van a jó- és a rossz 

között a lelki egészség, a fizikai egészség, a társas kapcsolatok és a környezet 

vonatkozásában [Shao et al, 2010]. Geiger-Brown és munkatársai azt vizsgálták, 

hogy a három egymást követő napon 12 órás műszakot vállaló ápolók mennyire 

fáradtak az elégtelen vagy rossz minőségű alvás miatt, és ez milyen 

következményekkel jár. A Karolinska Sleepeness Skálával az álmosság szintjét 

mérték fel, a Performance Vigilance Task segítségével pedig az éberséget, továbbá 

aktigráfot és alvásnaplót is alkalmaztak. Az éjszakai műszakban dolgozó ápolók 

nagyobb álmosságot mutattak a műszak vége felé, mint a nappali műszakos ápolók. 

A 12 órás műszak jelentős krónikus fáradtsággal és álmossággal jár, mely a 

koncentrálóképességet csökkenti [Geiger-Brown et al, 2012]. Markó és 

munkatársainak célja volt, hogy felmérjék az insomnia előfordulását 8 órás váltott, 

12 órás váltott és 8 órás egyműszakos munkarendben dolgozó személyek körében. 
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Céljuk volt továbbá a kapott adatokra alapozva egy komplex szűrőprogram és terápia 

kidolgozása és kivitelezése. Összesen 112 fő iparban (elektronikai cég összeszerelő 

részlegén) és 102 fő egészségügyben dolgozó személy került a mintába (n=217). 

Kizárásra kerültek a 18. életévet be nem töltött, valamint a 62 évnél idősebb 

személyek, és az alvást befolyásoló pszichés és szomatikus betegségek miatt kezelt 

személyek. A kontrolltesztből kizárásra kerültek azon munkavállalók, akik nem 

mutattak kellő együttműködést a vizsgálat során, illetve a részmunkaidőben 

dolgozók is. Az Athén Insomnia Skála kitöltésével meghatározták a terápiás 

csoportokat, melyekbe beválasztásra kerültek a 7-9 pontot elérő szubklinikai állapotú 

egyének és a legalább 10 pontot elérők. A terápia része volt egy alváshigiénés 

tanácsadás, és relaxációs technikák oktatása. A bevont személyek 69%-a (n=148) 

nem insomniás, 20%-nak (n=48) szubklinikai állapotnak megfelelő álmatlansága 

van, 11% (n=23) az insomniás kategóriába került. A 12 órás váltott műszakban és a 8 

órás műszakban dolgozó személyek alvásminősége nem különbözött. Mindkét típusú 

váltott műszakos munkarend miatt kialakuló insomnia esetében működőképes az 

alváshigiénés tanácsadás progresszív relaxációval és viselkedésterápiás technikákkal 

kombinálva. [Markó et al, 2013] 

Niu és munkatársainak aktigráfos kutatásában 63 tajvani ápoló vett részt, közülük 

32-en beleegyeztek, hogy a kutatás alatt 5 nyolcórás éjszakai műszakban dolgoznak 

(melyet 5 pihenőnap követ); a kontrol csoport (n=30) nappali műszakokban 

dolgozott. A kutatás során demográfiai adatok gyűjtöttek össze, beleértve a kort, 

családi állapotot, iskolai végzettséget, munkatapasztalatot, dohányzást, 

alkoholfogyasztást és a kávézási szokásokat. Az ápolók aktigráfot viseltek és 

alvásnaplót töltettek ki. Az éjszakás csoport esetén az ötödik (p=0,01) és harmadik 

(p=0,05) munkanapon a nyugalmi periódus kevesebb volt, mint a nappali 

műszakosok esetén. Az éjszakás csoport nyugalmi periódusa az ötödik szabadnapon 

szignifikánsan több volt, mint a nappali műszakban dolgozóké (p<0,01). Az éjszakai 

műszakban dolgozók nyugalmi periódusa átlagosan 330,12±117,84 perc volt 

munkanapokon, szabadnapokon pedig átlagosan 393,88±129,73 perc volt (t=-4,58; 

p=0,01). A nappali műszakban dolgozók nyugalmi periódusa 354,59±81,45 perc volt 

munkanapokon, míg szabadnapokon 397,71±101,27 perc (t=-4,06; p<0,01). A 

felmérés kimutatta, hogy öt egymást követő éjszakai műszak után 4 nap pihenőnap 
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szükséges ahhoz, hogy az alváshatékonysága megfelelő legyen [Niu et al, 2013]. 

Tremaine és munkatársai kutatását Ausztráliában 17 szülésznő bevonásával végezte. 

A résztvevők előzetesen egy kérdőívet töltöttek ki, melyben demográfiai, általános 

állapot felmérésére, alvás folyamatára, lehetséges alvászavarokra, munka 

előzményekre vonatkozó kérdéseket tettek fel. Majd aktigráfot viseltek és 

tevékenységükről naplót töltöttek ki 28 napon keresztül. Továbbá minden este egy 1-

től 5-ig terjedő skálán a napi kimerültség mértékét kellett megjelölniük. A 

szülésznők többsége váltott műszakban dolgozott, mely általában 8-10,5 óra volt. Az 

átlag életkor 46,8 ±10,3 év volt, míg az átlag műszakhossz 8,6±0,9 óra volt. Akik 

párkapcsolatban éltek, alacsonyabb alvás utáni fáradtsági szintről számoltak be, mint 

azok, akik elváltak vagy egyedül éltek (p<0,05). A szubjektív alvásminőség 

szignifikánsan jobb volt a délutáni műszak előtt (p<0,01), mint a reggeli vagy esti 

műszak előtt vagy a szabadnapon. Akiknek a BMI értéke magasabb volt, 

szignifikánsan rosszabb alvásminőséggel rendelkeztek. Átlagosan 7 órát aludtak, a 

műszak során 76 %-uk pihent le, az éjszakai műszak előtt 38 %-uk, míg 16,6 %-uk a 

szabadnapjukon is, 31 %-uk a délutáni műszak előtt és 2,4 %-uk a reggeli műszakot 

megelőzően is lepihent.  A műszak alatti pihenés átlag ideje 1,39±0,39 óra volt, míg 

a szabadnapon átlag 1,45±0,72 óra [Tremaine et al, 2013]. Hirsch és munkatársai 

kutatásában 14 napon keresztül vizsgálták az ápolókat (n=20) aktigráf segítségével. 

Az átlag életkor 36,5 év; 85% nő; 16 főnek (80%) volt gyermeke. Akiknek a nappali 

műszak után egy pihenő napjuk volt, átlagosan 8,93 órát aludtak; akik éjszakai 

műszak után pihenőnapot kaptak, átlagosan 4,84 órát aludtak [Hirsch et al, 2014]. 

Haire és munkatársai kutatásukban aktigráfot alkalmaztak 11 fő (6 férfi és 5 nő) 

sürgősségi ügyeletben dolgozó orvos, mentőtiszt bevonásával. A tanulmány 

időtartama 9 hónapot vett igénybe, mely 120 műszakot foglalt magába. Az éjszakai 

műszak 22:30-tól reggel 8:30-ig tartott, nappali műszak reggel 8:00 órától este 18:00 

óráig. Az átlagéletkor 31,6 év, az átlagos munkatapasztalat 7,1 év. Nappali és 

éjszakai műszakban dolgozók nyugalmi periódusának hossza hasonló, de fáradtabbak 

az éjszakai műszak végén. Szignifikáns a különbség a szubjektív fáradtság 

pontszámok tekintetében a műszakok kezdete, valamint vége között (p<0,01) [Haire 

et al, 2012]. 
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2.4. Váltott műszak és lelki egészség  

 

Az éjszakai munkavégzés hatással van a hangulati életre, melyet számos kutatás 

bizonyít. Kérdőívekkel mérhető mutatói például a szorongás, a depresszió, a kiégés 

és a koherencia-érzet.  

 

A szalutogenezis modell fő eleme a koherencia-érzet, mely az egészség valid 

prediktora. A modell azt keresi, hogy hogyan képesek egyesek egészségesek 

maradni, illetve újra azzá válni. A koherencia-érzetnek három eleme van: (1.) az 

emberben és emberrel történtek, illetve történendők érthetőek (sense of 

comprehensibility); (2.) ezekbe képes beavatkozni (sense of manageability); (3.) van 

értelme beszállni ebbe a küzdelembe (meaningfulness). A koherencia belső 

biztonságérzet, melynek mértéke megmutatja a személy külső és belső stresszorokkal 

szembeni megküzdő-képességét. A magas koherencia-szintű egyéneknek jobb a 

stresszkezelő képességük, valamint a mentális- és fizikai egészségük. Antonovsky 

koherencia-érzetet mérő kérdőíve, a 29 kérdésből álló Sence of Coherence kérdőíve 

(SOC) három részből áll: érthetőség, kezelhetőség és értelem [Antonovsky, 1987; 

Jeges&Varga, 2006; Balajti et al, 2007]. 

Miyata és munkatársainak Japánban végzett kutatásának célja volt felmérni, hogyan 

alakul az ápolók koherencia-érzete az ápolásvezetőjük elismerő viselkedésének 

függvényében. 1425 fő ápoló kérdőívet válaszolt meg, mely három részből állt: 

szociodemográfiai adatok, Blegen által kifejlesztett (1992) Recognition Behavior 

Scale japánra fordított változata és az Antonovsky (1987) által kidolgozott, 13 tételes 

SOC skálája. A minta átlagéletkora 35 év (min: 21; max: 68); 94 %-a nő, 63%-ának 

családi állapota egyedülálló. Átlagos munkatapasztalat: 12,8 munkaév. A szubjektív 

mentális egészsége 67%-nak jó, és a szubjektív fizikai egészsége 72%-nak jó. A 

SOC medián pontszáma 50 (IQR; 45-55). Szignifikáns összefüggést találtak a SOC 

pontszámok és az életkor (p<0,05), a családi állapot (p<0,001), a munkában eltöltött 

évek (p<0,05; p <0,001), a mentális egészségi állapot (p<0,001), és a fizikai 

egészségi állapot (p<0,001) között. Akiknek ápolásvezetője elismerő viselkedést 

tanúsít, jobb koherencia-érzettel bírnak [Miyata et al, 2015]. Kikuchi és munkatársai 

348 japán ápolón vizsgálták a depresszió, a munkahelyi stressz és a koherencia-érzet 
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közötti kapcsolatot. Alkalmazott kérdőívek: Effort-Reward Imbalance kérdőív, K6 

skála, Sense of Coherence (SOC-29) skála. Átlagéletkor 34,4 év, a résztvevők 94%-a 

teljes munkaidőben, 75%-a többműszakos munkarendben dolgozik. Eredményeik 

szerint a koherencia-érzet; az elkötelezettség-erőfeszítés, az önbecsülés, és az életkor 

szignifikánsan korrelált a depresszív állapottal (β = -0,46, p <0,001; β = 0,27, p 

<0,001; β = 0,16, p <0,001; β = -0,10, p <0,001)[Kikuchi et al, 2014].  

Buja és munkatársai a műszakokból adódó egészségügyi panaszokat, munkával való 

elégedettséget, viselkedést vizsgálták olaszországi ápolók körében (n=455). A 

felméréshez a Job Content Questionnaire (JCQ) alkalmazták. A résztvevők 87%-a 

nő, az átlagos életkor 38,04 ± 8,2 év. Az éjjeli munkarendű ápolók 65,3%-a fogyaszt 

alkoholt; 39%-uk ritkábban sportol. Az éjszakai műszakban volt a munkahelyi 

stressz a legnagyobb, itt mutatkoztak a stressz okozta tünetek, különösen a 

kimerültség (p=0,039) és a gyomortáji fájdalom (p=0,020) [Buja et al, 2013].  

Ofori-Attah és Németh saját szerkesztésű kérdőívet alkalmaztak (szociodemográfiai 

és munkahelyi adatok, testi-lelki egészség, káros szenvedélyek és alvási problémák), 

továbbá egy pszichoszomatikus tüneti (Piko et al, 1997) és egy kiégés felmérő skálát 

(Pines & Aronson, 1981) tartalmazott a kérdőív.  396 fő ápoló vett részt a 

kutatásban; a „nem éjszakázók” csoportját az állandó nappalisok (n=97; 24,5%); 

„éjszakázók” csoportját pedig váltott műszakban dolgozók alkották (n=299; 75,5%). 

A válaszadók 94,9%-a nő, az átlagéletkor 41,64 év (SD=8,58). A szubjektív 

egészségi állapotot egy négyfokozatú Likert skálával mérték (nagyon rossz 

kategóriától a kiválóig). A „nem éjszakázók” átlagosan 2,99 pontot, az „éjszakázók” 

pedig 2,83 pontot értek el (p=0,031). A „nem éjszakázók” 66%-nak, az „éjszakázók” 

55,2%-nak van krónikus betegsége (p=0,061). A „nem éjszakázók” átlagosan 11 

pontot, az éjszakai műszakban is dolgozó válaszadók pedig átlagosan 11,95 pontot 

értek el a pszichoszomatkius panaszok gyakoriságát mérő skálán (p=0,059). A két 

csoportot összehasonlítva két tünet megjelenési gyakoriságában mutatkozott 

szignifikáns különbség: a hát- és derékfájás (p=0,019) valamint a gyomorégés 

(p=0,029). Az „éjszakázók” nagyobb arányban érzik megterhelőnek a napi 

munkamennyiséget (p<0,001), a kiégés mértékében azonban nincs különbség a két 

csoport között (p=0,438). Kávét és energiaitalt, valamint antidepresszánst és altatót 

az éjszakai műszakban dolgozók gyakrabban alkalmaznak, valamint közülük többen 
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fogyasztanak rendszeresen alkoholt (p<0,05). Rendszeresen dohányzik a „nem 

éjszakázók” 23,7%-a, az „éjszakázók” 39,5%-a (p=0,011), és a naponta elszívott 

cigaretta mennyisége is különböző (p=0,033). Az „éjszakázók” stresszesebbnek 

érezték munkahelyüket (p=0,002); esetükben jelentős munkahelyi stresszforrásként 

szerepel az éjszakai műszak (p<0,001), a fizikai (p<0,001) és pszichés megterhelés 

(p=0,044), a megbecsülés hiánya (p=0,001), valamint a veszélyforrások (baleset, 

fertőzés) a munkahelyen (p=0,001). A nappali munkarendbe dolgozó ápolók 

esetében a leggyakoribb stresszforrás a pszichés megterhelés, megbecsülés hiánya és 

a fizetés. Alvási szokások felmérése tekintetében a különbségek nem jelentősek 

(p=0,111). Eredményekből levonható az a következtetés, hogy az éjszaka is dolgozó 

ápolók rosszabbnak ítélték meg saját egészségüket [Ofori-Attah&Németh, 2015]. 

Sarwar és Khalid a nappali és éjszakai műszakban dolgozó ápolók szociális 

támogatását és a munka irányába mutatott motivációját vizsgálta (n=150). A 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MPSS) kérdőívet alkalmazták, 

melyben 12 kijelentést kellett osztályozni a család és barátok tekintetében a nehéz 

helyzetekben való támogatás mértékéről. A kitöltők átlagos életkora 21,57 év 

(SD=1,45). Szignifikáns összefüggés volt a munkamotiváció és a társas támogatás 

között (r=0,59, p<0,01). A nappali műszakban dolgozó ápolók körében magasabb 

volt a társas támogatás és a munka iránti elkötelezettség az éjszakai műszakrendben 

dolgozó ápolókhoz képest [Sarwar&Khalid, 2015].  

 

A 2011-ben készült diplomamunkámban kutatócsoportunk egyik állatkísérletéről 

írtam. Azonos életkorú hím és nőstény Wistar patkányok (n=93) felhasználásával a 

normál LD (12 óra világos, light-L/12 óra sötét, dark-D) megvilágítási rend szerint 

tartott állatok csoportja mellett modelleztük a nemzetközi viszonylatban 

leggyakrabban alkalmazott éjszakai műszakrendeket (4DL/3LD; 8DL/6LD; 

2DL/2LD). Valamennyi megvilágítási rendhez két csoport tartozott, melyek közül az 

egyik csoportot krónikus enyhe stressznek (CMS) tettük ki. A szorongás mértékének 

vizsgálatához light-dark box tesztet, sucrose consumption testet (cukorfogyasztási 

teszt) és cortisol szérumszint-mérést alkalmaztunk. A vizsgálatokat 2004-ben 

végeztük a PTE ÁOK Anatómiai Intézetében, majd az adatok feldolgozására 2009-

2010-ben került sor. Az LD box protokollja alapján eredményeink igazolják, hogy a 
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különféle műszakrendeknek megfelelő megvilágítási rendek szerinti tartás már 

önmagában is stresszfaktort jelent az állatok számára, és kiváltja az állatok 

szorongáshoz hasonló viselkedését. Összegezve elmondható, hogy vizsgálataink 

során a normál megvilágítási rendtől eltérő vizsgált megvilágítási rendek közül a 

8DL/6LD műszakrend esetében alakult ki a legkisebb mértékű – szignifikáns eltérést 

a megvilágítási rend szintjén nem eredményező – szorongás az LD box tesztben 

[Muller et al, 2010; Muller et al; 2015]. 
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2.5.  Váltott műszak és szomatikus állapot 

 

Az éjszakai műszakhoz kapcsolódó cirkadian ritmus megzavarása rövidtávon egy sor 

a jet lag-hez hasonló tünet kialakulásához vezet, hosszú távon hozzájárulhat 

anyagcserével kapcsolatos tünetcsoportok, elhízás és szív-és érrendszeri betegségek 

kialakulásához, valamint növelhetik bizonyos daganatos betegségek kockázatát.  

 

Haus és Smolensky egy tanulmányban azokat a sokrétű, szorosan összefüggő rák-

gyorsító mechanizmusokat vizsgálták, amelyek a műszakbeosztásban történő munka 

következményei, például a cirkadian rendszer ismétlődő megzavarása, az éjszaka 

során fénynek való kitettség hatására a tobozmirigy melatonin szupressziója, az 

anyagcsere-változások, amelyek a kóros elhízásnak és a reaktív oxigéngyökök 

kialakulásának kedveznek, valamint az alváshiány okozta immunrendszer-gyengülés 

[Haus&Smolensky, 2012]. Az éjszakai munka során a fényexpozíció a 

melatoninszintézist akadályozza, Peplonska és munkatársai az éjszakai műszakos 

munka néhány determinánsának összefüggését vizsgálta a 6-szulfatoxi-melatoninnal 

(MT6s). Összesen 370 munkanapot és 354 éjszakai műszakban is dolgozó ápolót és 

szülésznőt (40 és 60 év között) vizsgáltak. Azoknak a nőknek, akik nyolc vagy annál 

több éjszakai műszakban dolgoztak egy hónapban, jelentősen alacsonyabb volt az 

MT6s szintjük a kevesebb napot éjszakázókhoz képest [Peplonska et al, 2012]. A 

cirkadian ritmus befolyásolja az antioxidáns enzimek aktivitását és ezen enzimek 

sejtjeinek az mRNS szintjét.  

Gromadzin´ska és munkatársainak célja annak megválaszolása, hogy a műszakban 

történő munka megzavarja-e az oxidáns-antioxidáns egyensúlyt, és/vagy generál-e 

oxidációs stresszt; 359 csak nappal dolgozó és 349 változó műszakban dolgozó ápoló 

vett részt a vizsgálatban. Szignifikánsan magasabb vörösvértest glutation peroxidáz 

szintet mértek az éjszakai műszakban dolgozó ápolóknál (2,0 ± 4,6 vs. 20,0 ± 5,0 U/g 

Hb, p\0,009) a kort, dohányzást, orális hormonális fogamzásgátló használatot és az 

elmúlt 24 órában történt alkoholfogyasztást figyelembe véve. Szignifikánsan 

alacsonyabb A- és E-vitamin szinteket mértek a váltott műszakban dolgozó, 

menopauza előtt álló nőknél [Gromadzin´ska et al, 2012]. Mendes és Martino az 

ápolók egészségi állapotát az Overall Health Status Inventory segítségével mérték 
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fel. Igazolódott, hogy az éjszakai műszakban gyakoribb a haspuffadás, szélgörcs 

[Mendes&Martino, 2012].  

Härmä és Ilmarinen tanulmánya összefoglalja a több műszakban végzett munka, az 

öregedés és egészség kapcsolatának összefüggéseit. Az emésztési rendszer fekélyes 

megbetegedéseinek előfordulása magasabb az éjszakai műszakban dolgozók 

körében, mint a nappal dolgozóknál. Bizonyított, hogy a váltott műszak jelentős 

kockázati tényező a koronária-betegségeknél. Számos tanulmány beszámolt arról, 

hogy megnövekedik a pszichoneurotikus panaszok, mint például a kimerültség, a 

szorongás és a depresszió gyakorisága a váltott műszakban dolgozók körében. Az 

irreguláris munkaóráknak jelentős hatása van a több műszakban dolgozók 

szabadidejére és otthoni tevékenységeikre [Härmä&Ilmarinen, 1999]. Egy 725 fős 

vizsgálatban leggyakrabban a krónikus hátfájdalom (47,2%), a magas vérnyomás 

(24,5%) és a pajzsmirigy betegségek (21,2%) fordultak elő [Burdelak et al, 2012]. 

Hansen és Stevens vizsgálatában azoknál az ápolóknál, akik váltott műszakban éjfél 

után dolgoztak, jelentősen megnövekedett a mellrák esélyaránya (OR=1,8; CI 1,2-

2,8), azokhoz az ápolókhoz képest, akik állandó nappali beosztásban dolgoztak 

[Hansen&Stevens, 2012]. Saberi és Moravveji célja volt összehasonlítani a 

gastrointestinalis panaszok gyakoriságát a váltott műszakban dolgozó ápolók és a 

nappal dolgozó ápolók esetén (n=160). Az adatgyűjtésre használt kérdőívűk 

(Bovenschen, 2006) az 5 leggyakoribb gastrointestinalis tünetre (gyomorégés, reflux, 

puffadás, székrekedés, hasmenés) kérdez rá. A nappali- és váltott műszakos ápolók 

átlagéletkora 35 és 38,5 év. A férfiak és a nők között a gastrointestinalis panaszok 

esetén szignifikáns különbség nem volt (p=0,14). A leggyakoribb probléma a reflux 

(52%), a legkevésbé előforduló a melaena (2%) volt. Az emésztőrendszeri tünetek 

gyakorisága magasabb volt (p=0,009) a váltott műszakban dolgozó ápolók esetén 

(81,9%), mint a nappal dolgozó ápolók (59,2%) esetében. A gastrointestinalis 

rendszerre ható gyógyszerek alkalmazása (p=0,002) és a rendszertelen étkezések 

gyakorisága (p=0,01) szignifikánsan magasabb volt a váltott műszakban dolgozóknál 

[Saberi&Moravveji, 2010].  

 

Wong és munkatársai feltételezték, hogy kapcsolat van a váltott műszak és a kóros 

étkezési szokások között. A Hong Kongban végzett vizsgálatban 369 fő vett részt, a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22H%C3%A4rm%C3%A4%20MI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22H%C3%A4rm%C3%A4%20MI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Perceived Organizational Support és a Dutch Eating Behavior Questionnaire 

kérdőíveket alkalmazták. Az átlagéletkor 37,2 év, a válaszadók 91,5%-a nő. 68%-uk 

normális tápláltsági állapotú (BMI 18,5-22,9 kg/m2), 11,9%-uk alultáplált 

(BMI<18,5 kg/m2) és 20,1%-uk túlsúlyos (BMI>23 kg/m2). Aki egy hónapban 

legalább négyszer vállalt váltott műszakot, nagyobb eséllyel volt rosszabb érzelmi 

állapotú (OR: 2.91; 1,57-5,42; p=0,001) és alacsonyabb pontszámot a Dutch Eating 

Behavior Kérdőívben (OR 3.35; 1.76-6.38; p<0,001) [Wong et al, 2010]. A 

„National Survey on the Work and Health of Nurses” felmérés másodlagos 

vizsgálatát (n=9291) végezte Smith és munkacsoportja. Magasabb BMI tapasztalható 

azok körében, akik rendszertelen munkarendben dolgoznak, szemben a rendszeresen 

nappal dolgozókkal [Smith et al 2013]. Tada és munkatársai is a váltott műszakban 

dolgozók esetén tapasztaltak magasabb BMI-t [Tada et al, 2014]. Marquezea és 

munkatársai tanulmányozták az éjszakai műszak és testsúly-gyarapodás közötti 

kapcsolatot ápolók körében (n=446). A résztvevők átlagos életkora 34,8 év (SD 9,5 

év), jellemzően 12 órás műszakban dolgoznak, melyet 36 óra pihenőidő követ. Az 

átlagos BMI-érték az éjszakai munkavállalóknál 25,5kg/m2 (min: 24,8; max: 

26,1kg/m2) és a nappali munkavállalóknál 25,0 kg/m2 (min: 24,5; max: 25,5kg/m2; 

p=0,25) A résztvevők 57,2 %-a válaszolta azt, hogy emelkedett a testsúlya az utóbbi 

évben. Továbbá összehasonlították a nappali és éjszakai munkavállalókat 

szociodemográfiai, életmód, munka és egészség variációi alapján is. Életkor 

(p=0,49), családi állapot (p=0,06), iskolai végzettség (p=0,04), életmódon belül 

dohányzás (p=0,01), alkoholfogyasztás (p=0,08), fizikai aktivitás (p=0,23), BMI 

(p=0,93), munkahelyen betöltött pozíció (p=0,15). Az éjszakai munkavállalók között 

nagyobb számban vannak magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők (p=0,04), és 

elmondásuk alapján hosszabb ideig alszanak, mint a nappali munkavállalók. A 

dohányzás magasabb arányban jelent meg az éjszakai műszakban dolgozóknál 

(p=0,01) [Marquezea et al, 2012]. Bogossian és társai felmérést végeztek 

Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban ápolók és szülésznők 

körében (n=4996). A válaszadók 38,13%-nak volt normál tartományban a BMI 

értéke, alultáplált 0,96%, túlsúlyos 32,81%, elhízott 24,73% és extrémen elhízott 

3,37%. Az idősebbek esetén magasabb volt a BMI (p<0,001). Összefoglalva 

megfogalmazták, hogy az ápolóként és szülésznőként dolgozók hajlamosabbak a 
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túlsúlyra és elhízásra [Bogossian et al, 2012]. Peplonska és társai feltételezték, hogy 

kapcsolat van a váltott műszak és a BMI-érték, illetve az alvásminőség között. 

Keresztmetszeti vizsgálatot végeztek Lengyelországban 724 ápoló és szülésznő 

körében (életkoruk: 40-60 év közötti). Antropometriai méréseket végeztek a 

testtömegre, magasságra, BMI-re, derék- és csípőkerületre vonatkozóan. Kérdőívvel 

felmérték a fizikai aktivitást (IPAQ skálával), dohányzást, alkohol használatot, diétát 

és hormonkészítmény alkalmazását. Az alvás minőségét a Pittsburgh Sleep Quality 

Questionnaire segítségével elemezték.  Az éjszakai műszak negatívan befolyásolta a 

BMI-t és a csípőméretet (p<0,001) [Peplonska et al, 2015]. Buchvold és munkatársai 

norvég ápolók körében végezték kutatásukat (n=2059). Öt csoportot hoztak létre az 

az ápolói munkakörben végzett munka időtartama alapján: kevesebb, mint 12 hónap; 

1-3 éve; 3-6 éve; 6-9 éve és 9-12 éve. Az átlagos életkor 33,1 év (min: 21; max: 63 

év). Átlagosan 33,9 órát dolgoztak egy héten, és átlagosan 5,2 éve dolgoznak, mint 

ápolók. Három váltott műszak váltakozása volt a leggyakoribb (56,2 %), ezt követte 

a kettő műszak (24,8 %), a csak éjszakai műszak (8,2 %) és csak nappali műszak (7,5 

%) és a csak délutános műszak (0,2 %). Az átlagos BMI 24,4 kg/m2 volt. Az éjszakai 

műszakok száma (az előző évben) pozitív kapcsolatot mutatott a testtömeg-indexre 

nézve (p<0,05). Az idősebbeknek magasabb a BMI-értéke (p<0,05) [Buchvold et al, 

2015]. 

 

Pimenta és munkatársai 2012-ben vizsgálták az éjszakai műszak és a magas 

cardiovascularis rizikó közötti kapcsolatot. A legtöbb válaszadó fiatal (<40 év). 

Magas vérnyomás 27,5 %-ban jelent meg, míg magas vércukorszint 16,1%-ban volt 

detektálható. Dohányzott 12,3 % és magas cardiovascularis rizikóval rendelkezett 

28%. Az éjszakai műszakban dolgozók körében nagyobb arányban fordult elő magas 

vérnyomás, szemben a nappali munkarendben dolgozókkal (p<0,05). A hasi elhízás 

és magas triglicerid szint legnagyobb arányban a diplomásoknál, a túlórázóknál, a 

régebb óta dolgozóknál és az éjszakai műszakban dolgozóknál jellemző (p<0,05). A 

24 órás vérnyomásmérés során magasabb volt a résztvevők vérnyomása az éjszakai 

műszak alatt a nappali műszakhoz viszonyítva (p<0,05) [Pimenta et al, 2012]. Ha és 

Park egy keresztmetszeti kutatást végzett. Az ápolói csoportba 226 nő került, akik 

szabálytalan többműszakos munkarendben dolgoztak. A 134 férfi fizikai munkás egy 
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gyárban dolgozott szabályos 8 órás váltott műszakban (1 pihenőnapot 3 munkanap 

követte). A férfimunkások 10 éjszakai műszakot végeztek havonta, míg az ápolónők 

ötöt. Az átlag életkor az ápolóknál 28,5 év (min:19; max:49 év) és a 

férfimunkásoknál 29,1 év (min: 25; max: 44 év). A nők 99%-a nem dohányzott, a 

férfiak 78%-a igen. A férfiaknál a vérnyomás és koleszterinszint mutatott 

szignifikáns emelkedést a váltott műszakot tekintve, a 30 évnél idősebb csoportnál. A 

30 évnél idősebb nőknél a derék-csípő arány mutatott szignifikáns emelkedést, míg a 

koleszterin szint épp az ellentétjét mutatta a váltott műszakra nézve [Ha&Park, 

2005]. Jermendy és munkatársai váltott műszakban és nappali munkarendben 

dolgozó ipari munkásokat (n=481) hasonlítottak össze a győri vizsgálatukban. 

Beválasztási kritérium volt a legalább 5 éven keresztüli aktív munkaviszony azonos 

műszakbeosztással. Kérdőív kitöltetése mellett számoltak testtömeg-indexet, mértek 

haskörfogatot, vérnyomást.  Majd éhgyomri állapotban vért vettek és LDL, HDL 

koleszterin, triglicerid, szérumkreatinin és húgysav szintet határoztak meg. Az 

átlagéletkor 43,4±8,3 év (min: 27; max: 66 év). A váltott műszakban dolgozók 

kevesebbet aludtak, kevesebbet sportoltak, több volt köztük a dohányzó és több kávét 

fogyasztottak, testtömeg-indexük és a szisztolés vérnyomásértékük is magasabb volt, 

mint a nappali munkarendben dolgozóké [Jermendy et al]. Nicoletti és munkatársai 

japán (n=24) és svájci ápolók (n=18) körében végzett kutatásukban a pulzusszámon 

és aktivitáson túl a munka periódusát is monitorozták; a vizsgálathoz 

elektrokardiográfiát, (EKG), elektromiográfiát (EMG) és aktigráfot használtak. 

Szignifikáns eredményt kaptak az óránkénti medián értékre a pulzusszámot tekintve 

a svájci és a japán ápolóknál is (p<0,001; p<0,001). Az aktivitás tekintetében a japán 

ápolók esetén nem volt különbség a különböző órákban nappal (p=0,36), míg a svájci 

ápolóknál tapasztaltak különbséget (p<0,001) [Nicoletti et al, 2015].  

 

DeCastro és munkatársai azt vizsgálják, hogy az éjjeli műszak, a kötelező túlóra, a 

hosszú munkaidő összefüggésben van-e az ápolói sérülésekkel, betegségekkel. A 

kérdőívet 655 regisztrált ápoló töltötte ki a Fülöp-szigeteken, melyben a váltott 

műszak, a kötelező túlóra összefüggéseit vizsgálták négy munkával összefüggő 

egészségügyi következménnyel. Négy foglalkozás-egészségügyi kimenetelt mértek: 

(1.) munkával összefüggő sérülések az elmúlt évben; (2.) munkával összefüggő 
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betegségek az elmúlt évben; (3.) munka 2 napot meghaladó kihagyása az elmúlt 

évben; 4. hátfájás. Továbbá rákérdeztek a munkaidőre (0=40 óra vagy kevesebb, 1= 

40 óránál több), a műszak hosszára (0=8 óra vagy kevesebb, 1=8 óránál több), az 

elsődleges műszakra, illetve mérték a kötelező túlórák számát is. Kontrollváltozóként 

három demográfiai mutatót vizsgáltak: életkor, munkakörnyezet (klinikai, oktatási 

vagy egyéb), fő- vagy mellékállás. Ezen felül két biztonsági mutatóra is rákérdeztek 

a kérdőívben: (1.) veszélyekről és egészségtelen munkakörülményekről kapott 

tájékoztatás minősége, (2.) biztonsági eszközök elérhetősége. Az eredmények azt 

mutatják, hogy összefüggés van az éjszakai műszak és a munkahelyi balesetek 

között, illetve a munkával kapcsolatos betegségek között [DeCastro et al, 2012]. 
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2.6. Váltott műszak vizsgálatára kifejlesztett kérdőívek 

 

Bergen Shift Work Sleep Questionnaire - BSWSQ    

 

A Bergen Shift Work Sleep Questionnaire-t (BSWSQ) azért dolgozták ki 

Norvégiában, hogy értékelje a különböző műszakokhoz (nappali, esti, éjszakai 

műszak) és a szabadnapokhoz kapcsolódó alvásproblémákat. Flo E. és munkatársai a 

validáló tanulmányukban a BSWSQ pszichometriai tulajdonságait értékelik egy 760 

fős mintában, melyben az összes ápoló három műszakos munkarendben dolgozott: 

nappali, esti és éjszakai műszakban. A kérdőív az insomnia tüneteit az alábbi hét 

kérdés segítségével méri: (1.) > 30-perces elalvási idő, (2.) > 30-perces ébrenlét 

elalvás után, (3.) > 30-perces korai felébredések, (4.) nem pihentető alvás, (5.) 

fáradt/álmos munka során, (6.) fáradt/álmos szabadnapon, (7.) fáradt/álmos, amikor 

nem dolgozik/nyaral. Megvizsgálták a BSWSQ modell illeszkedését és 

megbízhatóságát (teszt-reteszt reliabilitás vizsgálata egy almintában, n=234), és a 

konvergens és diszkrimináns validitását az Epworth Sleepiness Scale, Fatigue 

Questionnaire, valamint a Hospital Anxiety Depression Scale segítségével. 

Összehasonlították az álmatlanság különböző tüneteire adott pontok átlagait a 

különböző műszakok és szabadnapok esetén. A BSWSQ esetén bizonyítottan 

megfelelő a modell illeszkedése a strukturális egyenlet modellezéssel, jó a 

megbízhatósága, jó konvergens és diszkrimináns validitást tapasztaltak a BSWSQ és 

a többi skála között. Az éjszakai műszakban volt a legmagasabb pontszám 

összehasonlítva a nappali és az esti műszakban, valamint a pihenőnapokon kapott 

pontokkal. A különböző tünetek átlagos pontszámai is különböztek a műszakokban. 

Arra a következtetésre jutottak, hogy a BSWSQ megfelel a szükséges pszichometriai 

előírásoknak, amelyek lehetővé teszik az álmatlanság tüneteinek szisztematikus 

vizsgálatát különböző műszakokban [Flo et al, 2012b]. 
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Standard Shiftwork Index - SSI  

 

Folkard, Barton és munkatársaik által több kérdőívből összeállított kérdőívcsomag, 

mely a váltott műszakban dolgozók munkával kapcsolatos problémáit méri fel: 

alvászavar, kimerültség, szomatikus állapot és jólét, élvezeti szerek alkalmazása, 

megküzdés, lelkiállapot [Barton et al, 1995]. Burdelak és társai 2012-es kutatásában 

725 fő vett részt. A kérdőív alkalmazásával azt az eredményt kapták, hogy nincs 

összefüggés a betegségek gyakorisága és a műszak típusa között [Burdelak et al, 

2012]. Korompeli és munkatársai egy 2006-os vizsgálatában a Standard Shiftwork 

Indexet alkalmazták, valamint hormonvizsgálatot végeztek (n=31). Magasabb pontot 

értek el a reggeli aktivitás vonatkozásában a többműszakos munkarendben dolgozók, 

míg a csak nappal dolgozók munkahelyi elégedettségi szintjét találták magasabbnak. 

A kortizolszint két mérés közötti csökkenésének átlaga nagyobb volt a 

többműszakban dolgozóknál, mint a nappali munkarendben dolgozók csoportjában. 

(p=0,032). A tiroxinszint szignifikánsan nőtt a többműszakban dolgozóknál 

(p=0,049)[Korompeli et al, 2009].  

 



28 

 

Munich ChronoType Questionnarie – MCTQ(Shift) 

 

A váltott műszak alvásra, egészségre gyakorolt hatását vizsgáló kutatások 

megbízhatóbb betekintést nyújthatnak, ha figyelembe veszik az egyéni cirkadian 

ritmust (kronotípus). A Munich ChronoType Questionnaire (MCTQ) a kronotípust az 

alvási szokások alapján állapítja meg, különös tekintettel a szabadnapokon történő 

alvás helyi idő szerinti középidejére, melyet a munkanapok során felhalmozott 

alváshiánnyal korrigálnak (MSFsc). Az alvás középideje (MSF) alapján jellemzi a 

kronotípus az egyén alvását, szabadnapokon, eltekintve a társadalmi és kulturális 

változóktól. A MCTQ a normál munkaidőben dolgozókat célozza, ezért Juda és 

munkatársai létrehoztak egy kiterjesztett változatot Munich ChronoType 

Questionnarie - MCTO(Shift) kérdőívet, amely a műszakban történő munkához 

illeszkedik. Először napi alvásnaplók (n=52) és percenkénti mozgások számának 

rögzítésén (n=27) keresztül mutatták be az új verzió érvényesítését; majd kiértékelték 

371 fő (8 órás váltott műszakokban dolgoztak, amelyek 6, 14 és 22 órakor 

kezdődnek) MCTQ(Shift) kérdőívre adott válaszait. Eredményeik alátámasztják azt, 

hogy nehéz aludni és elaludni a műszakos munka kényszerében. A műszakban 

dolgozók kronotípusa megállapítható az MSF révén, ugyanis az alvásidő figyelemre 

méltóan stabil a szabadnapokon (átlagban éjfél és 9 óra között). Azonban a 

szabadnapok alvásidejét kissé befolyásolja az azt megelőző műszak (eltérés <1 óra), 

legkevesebb az alvásidő esti műszak után. Emiatt Juda és társai a műszak-specifikus 

alvás-középidőt (MSF(E)) alkalmaz, hogy megállapítsa a műszakban dolgozók 

kronotípusát [Juda et al, 2013]. 
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2.7. Javaslatok a váltott műszakos munkarend optimalizálására, a kapcsolódó 

panaszok megelőzésére és kezelésére 

 

Bódizs az alábbi javaslatokat teszi a váltott műszakos munkarend optimalizálására: 

1. Két-három napos, rövid rotációs rendszerek, mert ilyenkor még a cirkadian 

ritmusok nem változtak meg, így a zavar viszonylag könnyen legyőzhető. 

2. Vagy 21 napnál hosszabb ritmusok, mert ennyi idő alatt a szervezet adaptálódik 

a megváltozott cirkadian ritmushoz. 

3. Az óramutató járásával megegyező irányú rendszer, azaz nappali műszakot 

délutáni műszak követ, utána pedig éjszakai műszak következik [Bódizs, 2000]. 

 

Costa az alábbi javaslatokat teszi a váltott műszakos munkarend optimalizálására: 

1. Az éjszakai műszakok számának csökkentése havonta, amennyire lehetséges. 

2. Egy-három napos rövid rotációs rendszerek legyenek, kerüljék a több egymást 

követő éjszakai műszakot. 

3. Az óramutató járásával megegyező irányú rendszer (délelőtt/délután/éjszaka). 

4. A műszak hosszának meghatározása a lelki és fizikai igénybevételtől függjön. 

5. A délelőtti műszak ne kezdődjön túl korán. 

6. Legyen megfelelő számú pihenőnap a műszakok után, különösen az éjszakai 

műszakot követően. 

7. Legyen szabályos a munkarend. 

8. Igazodjon a műszakbeosztás készítése a dolgozók igényihez, azaz legyen 

flexibilis [Costa, 2010]. 

 

Caldwell szerint az alábbiak segíthetnek a váltott műszakban dolgozóknak: 

1. Éjjel legyen fény, azaz világos helységben dolgozzanak. 

2. Készüljenek fel a műszakváltásra, azaz éjszakai műszakot megelőző este 

feküdjön le később. 

3. Kevés koffeintartalmú italt fogyasszanak. 

4. Fontos a rendszeres testmozgás és helyes táplálkozás [Caldwell, 2003]. 
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Costa összefoglalja a váltott műszakra adott eltérő reakciók okait: genetikai 

tényezők, pszichológiai jellemzők, életmód, társadalmi-gazdasági viszonyok és 

bizonyos betegségek [Costa, 2010]. Saksvik és munkatársai eredményei szerint a 

jobb alkalmazkodás a váltott műszakhoz az alábbi tényezőkkel van összefüggésben: 

alacsonyabb életkor, férfi nem, a nappali típusra adott alacsony pontszám, magas 

fokú rugalmasság, alacsony pontszám a közönyösségre, alacsony pontszám a 

neurotikusságra, magas pontszám az extrovertáltságra és belső szabályozásra, 

valamint néhány genetikai tényező [Saksvik et al 2011]. Postnova és munkatársainak 

tanulmánya egy integrált fiziológiai alapú alvás-ébrenlét modellt alkalmaz, hogy 

előre jelezze a műszakos munkához való alkalmazkodást különböző 

fényviszonyoktól és különböző műszakkezdési időpontoktól függően négy egymást 

követő munkanapon. A modell megmutatja, hogy a műszakban a fény intenzitása 

negyedére csökkenthető a kísérlethez képest, és még mindig jól lehet alkalmazkodni 

az éjszakai munkához. A modell alapján az éjszakai műszakban dolgozók munka 

alatti álmossága akár világos, akár normál fényviszonyok között javítható a 

műszakkezdés előrehozásával, például 21 órakor éjfél helyett. A tanulmány szerint 

az azonos kronotípusú egyének, például normál körülmények között azonos alvás 

idejű egyének, gyökeresen különbözően reagálhatnak a műszakban történő munkára 

a saját belső cirkadian ritmusuktól és homeosztatikus paramétereiktől függően 

[Postnova et al, 2013].  

Costa tanulmányában leírja, hogy vannak betegségek, melyek kialakulása akár 

összefügg a váltott műszakkal, akár nem, kontraindikálttá tehetik az éjszakai munkát 

a dolgozó számára. Ilyen súlyos kórkép például az alvási apnoe, a krónikus insomnia, 

gyomorfekély, krónikus hepatitis, hasnyálmirigy-gyulladás, Crohn-betegség, súlyos 

hypertonia, generalizált szorongás, depresszió, epilepszia, pajzsmirigybetegség, 

krónikus veseelégtelenség és tumor. Hangsúlyozza a váltott műszakban dolgozók 

rendszeres orvosi felülvizsgálatát. Kiemeli, hogy fontos a megfelelő tájékoztatás, 

azaz a munkaadónak informálni kell a munkavállalót az éjszakai műszak esetleges 

káros hatásairól, és felhívni a figyelmet az alváshigiénés szabályokra, rendszeres 

testmozgásra és egészséges táplálkozásra [Costa, 2010]. Markó és munkatársai a 

váltott műszakban dolgozók alvászavarának kezelésére és megelőzésére kiscsoportos 
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alváshigiénés tanácsadást javasol progresszív relaxációval és viselkedésterápiás 

technikákkal kombinálva [Markó et al, 2013]. 

 

Az alvászavar kezelésének három alappillére van: társbetegségek kezelése, nem 

gyógyszeres és gyógyszeres kezelés. Nem gyógyszeres kezeléshez tartozik az 

alváshigiénés tanácsadás, a pszichoterápia, a viselkedés- és kognitív terápiák, 

relaxáció, alváskorlátozás, fényterápia és fizikai aktivitás.  

A szakemberek felhívják a figyelmet az alváshigiénés szabályok fontosságára a 

pihentető, megfelelő minőségű alvás érdekében: 

‐ alapvető a rendszeresség a napirendben (munka, étkezés, lefekvés, felkelés, stb.). 

‐ lehetőleg ne aludjunk délután 

‐ ne együnk túl sok és nehezen emészthető ételt este, valamint koffein- és 

alkoholtartalmú italok fogyasztása sem javasolt 

‐ a testmozgás is jótékony az alvászavar megelőzésében, kezelésében, azonban arra 

figyelni kell, hogy ne a lefekvés előtti órákban sportoljunk  

‐ a hálószoba, az ágy az alvást szolgálja, lehetőleg ne legyen televízió, számítógép 

a közelünkben 

‐ az ébresztő óra se legyen látótávolságban 

‐ a kényelem is fontos, azaz a matrac minősége is befolyásoló lehet 

‐ a szoba hőmérséklete és a fényerősség is befolyásolhatja az alvást  

‐ az elalvás előtti félórában megnyugtató tevékenységek, stresszcsökkentő 

módszerek alkalmazása lehet indokolt (relaxáció, ima, stb.) 

‐ érdemes akkor lefeküdni, amikor tényleg álmosak vagyunk, így elkerülhető a 

felesleges hánykolódás [Purebl&Bódizs, 2008; Purebl et al, 2010; Gradisar et al, 

2013]. 
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3. KUTATÁS  

 

3.1. ÁPOLÓI MUNKARENDEK MAGYARORSZÁGON 

 

3.1.1. Munkarendek a hazai egészségügyi rendszerben  

 

 

Kutatásunk célja, hogy meghatározzuk az ápolóvezetőktől nyert információk 

alapján a leggyakoribb fekvőbeteg-szakellátásban végzett többműszakos 

munkarendeket, valamint a legmegterhelőbb és legkevésbé megterhelő ápolói 

munkarendet. Feltételezésünk szerint az ápolók nagy része nem szabályos 

munkarendben dolgozik, melynek okait is vizsgáljuk.  

 

Módszer 

 

Kutatásunk során kvantitatív, leíró jellegű, keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk, az 

ápolásvezetők országos mintáján. Az Ápolási Igazgatók Egyesületének 

régióvezetőitől kapott elérhetőségeket kiegészítettük az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ (ÁEEK)  honlapjáról letölthető táblázatban szereplő további intézmények 

ápolásvezetőinek elérhetőségével.  Összesen 173 klinika és kórház ápolási 

igazgatójának küldtünk elektronikus levelet az ország összes megyéjébe, melyben 

szerepelt az online kérdőív linkje. Kértük, hogy vegyenek részt a vizsgálatban, vagy 

továbbítsák az osztályvezető ápolóknak a kérdőívet, amennyiben úgy gondolják, a 

műszakbeosztásokkal kapcsolatos kérdésekre az osztályvezetők jobban tudnak 

válaszolni. A visszaérkezett 242 kérdőívből 236 volt értékelhető: 28 intézet- és 208 

osztályvezető ápolóé. 

 

A saját szerkesztésű anonim kérdőív összesen 14 kérdést tartalmaz az ápolói 

létszámokkal és műszakrendekkel kapcsolatban. A kitöltőről csak két információ 

derül ki: melyik megyében dolgozik, és intézet- vagy osztályvezető ápoló-e.  

A munkarendek szabályossága alapján az ápolói munkarendeket három típusba 

soroltuk a Standard Shiftwork Indexben [Barton et al, 1995] szereplő kategóriák 
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alapján. Szabálytalan műszakrend esetén rendszertelen a műszakbeosztás, a 

műszakok nem ismétlődnek szabályosan, és az egyéni kérésekhez sem igazodik. 

Flexibilis műszakrend esetén a rugalmas műszakrend szabálytalan ugyan, de a 

dolgozók előzetes igényeit figyelembe véve készül a műszakbeosztás. Szabályos 

műszakrend esetén a munkavégzési ciklusok szabályosan, állandó rendben 

ismétlődnek, mely alól csak néha lehet kivétel. 

 

A statisztikai elemzéseket az SPSS 20.0 programcsomaggal végeztük (SPSS, 

Chicago, IL). A leíró statisztikai elemzés (abszolút és relatív gyakoriság, átlag, 

szórás) mellett, egyszempontos varianciaanalízist és Scheffe post hoc tesztet. Az 

eredményeket mindegyik teszt esetén  p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak.  

 

Eredmények 

 

Az osztály- és intézetvezetők összesen 8697 ápoló munkarendjéről nyilatkoztak (3. 

táblázat). Az ápolók 51,89 %-a (n=4513) flexibilis váltott műszakos munkarendben 

dolgozik, vagyis esetükben az igényeikhez igazodva készül a beosztás, nem 

szabályos munkarendben. Csak nappal, azaz nappali munkarendben 1541 fő (17,72 

%), míg csak éjszakai vagy főként éjszakai műszakban 33 (0,38 %) ápoló dolgozik. 

Szabályos többműszakos munkarendben összesen 1944 ápoló (22,35 %) dolgozik, 

közülük a legtöbben, 1385-en az alábbi rend szerint: egy 12 órás nappali műszakot 

követően egy 12 órás éjszakai műszak, majd egy vagy kettő pihenőnap következik 

(1N-1É-1/2P). Gyakori még, hogy két 12 órás nappali műszakot követ egy éjszakai 

műszak (2N-1É-2/3P), de ez a műszakrend-típus több vezető szerint nagyon 

megterhelő. Nyolc órás szabályos váltott műszakos munkarendben (5 nappali 

műszak, 2 pihenőnap, 5 délutáni műszak, 2 pihenőnap, majd 5 éjszakai műszak: 5N 

(8 órás)-2 P-5D-2P-5É)) csak 9 fő (0,10 %) dolgozik.  Az ápolók közül 666 fő (7,66 

%) esetén a vezetők szerint nem lehet igazodni a dolgozó igényeihez, és szabálytalan 

munkarendet állít össze [Fusz et al, 2016a].  
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JELLEMZŐ ÁPOLÓI MUNKARENDEK MAGYARORSZÁGON 

típus n % 

nappali munkarend 1541 17,72 

csak/főként éjszakai műszak 33 0,38 

szabálytalan (nem igazodik a dolgozó igényeihez) 666 7,66 

flexibilis (igazodik a dolgozó igényeihez) 4513 51,89 

1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 1 

vagy 2 pihenőnap - 1N-1É-1/2P 1385 15,93 

2 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 

vagy 3 pihenőnap - 2N-1É-2/3P 451 5,19 

2 nappali műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 éjszakai műszak 

(12 órás) - 2N-2P-2É 75 0,86 

1 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 

vagy 3 pihenőnap - 1N-2É-2/3P 20 0,23 

2 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 

vagy 3 pihenőnap - 2N-2É-3/4P 4 0,05 

5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 délutános 

műszak (8 órás), utána 2 pihenőnap, aztán 5 éjszakás műszak (8 órás) 

- 5N(8 ó)-2P-5D-2P-5É 9 0,10 

összesen 8697 100 

3. táblázat: Jellemző ápolói munkarendek Magyarországon 

 

A műszakbeosztást készítő vezetőket megkérdeztük, hogy amennyiben nincs 

rendszer a műszakok esetén, mik ennek az okai. A válaszadó vezetőápolók 62,43%-a 

(118 fő) szerint az egyrészt az ápolók egyéni igényei (például családi okok, vidékről 

bejárás, tanulmányok) másrészt az ápolóhiány (32,28%). További okokként 

említették a szabadságolásokat és a mellékállást vállalók nagy számát.  

A vezető ápolók 45,5%-a szerint a hosszabb ciklusú (azaz ha egymás után kettőnél 

több éjszakai műszak követi egymást), 39,4%-uk szerint a rövid ciklusú munkarend 

(azaz ha egy-két éjszakai műszak követi egymást, majd egy-két nappali műszak és 

pihenőnap) a megterhelőbb, míg 14,8% nem tudta eldönteni, melyik a rosszabb. 

Egyesek szerint az egymás után következő két 12 órás nappali műszak nagyon 

fárasztó, mások szerint az a megterhelő, ha egyik nap nappalos, másik nap éjszakás a 

dolgozó. 
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3.1.2. Felmérés a legkevésbé megterhelő ápolói munkarendről 

 

 

Kutatásunk célja, hogy meghatározzuk az ápolók „szavazatai” alapján a legkevésbé 

megterhelő (legnépszerűbb) és a legmegterhelőbb (legrosszabb) fekvőbeteg-

szakellátásban alkalmazott többműszakos munkarendet. 

 

Módszer 

 

2016 októberében egy rövid kérdőívet osztottunk meg a 2015-ös címlista 

résztvevőivel (173 klinika és kórház ápolásvezetője), illetve egy közösségi oldalon 

több ápolócsoportban. Öt kérdés segítségével kerestük a legkevésbé és leginkább 

megterhelő ápolói munkarendet, 5 kérdés pedig a kitöltőre vonatkozott (neme, kora, 

megye és osztály, ahol dolgozik és a munkarendje). 

A statisztikai elemzések során az SPSS 20.0 és Microsoft Excel programokat 

használtuk a leíró statisztikához (abszolút és relatív gyakoriság, átlag±szórás). 

 

Eredmények 

 

A válaszadók (n=904) átlagéletkora 42,85 év (SD: 9,71; min: 21; max: 66), 94,8 %-a 

nő (n=857). A résztvevők 3,4 %-a (n=31) éjszakai munkarendben (csak éjszakai 

műszakban/főként éjszakai műszakban), 36,2 %-a nappali munkarendben (n=327) és 

60,4 %-a (n=546) többműszakos munkarendben dolgozik. A váltott műszakos 

munkarenden belül a legtöbben (n=359; 39,7%) flexibilis munkarendben, 116-an 

szabálytalan (35,2%) és 111 fő (12,3%) szabályos munkarendben dolgozik. 

Magyarország összes megyéjében kitöltötték a kérdőívet, az alábbi arányban (4. 

táblázat). A résztvevő ápolók 21 féle osztályon dolgoznak, a legtöbben az „egyéb” 

kategóriát jelölték (n=257; 28,4%), őket követik a belgyógyászati osztályon 

dolgozók (n=83; 9,2%); míg a legkevesebben dialízis osztályon dolgoznak. 
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SZAVAZÁS MEGYÉNKÉNT n % 

1. Bács-Kiskun megye 21 2,3 

2. Baranya 210 23,2 

3. Békés 12 1,3 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén 40 4,4 

5. Csongrád 20 2,2 

6. Fejér 62 6,9 

7. Győr-Moson-Sopron 62 6,9 

8. Hajdú-Bihar 23 2,5 

9. Heves 17 1,9 

10. Jász-Nagykun-Szolnok 12 1,3 

11. Komárom-Esztergom 28 3,1 

12. Nógrád 6 0,7 

13. Pest 235 26,0 

14. Somogy 62 6,9 

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 0,8 

16. Tolna 34 3,8 

17. Vas 23 2,5 

18. Veszprém 18 2,0 

19. Zala 12 1,3 

összes 904 100,0 

4. táblázat: Szavazás megyénként 

 

A válaszadók 54,1 %-a (n=489) szerint a legkevésbé megterhelő munkarend a 

szabályosság tekintetében a flexibilis; 406 fő (44,9 %) véleménye szerint a szabályos 

és csak 1 % (n=9) szerint a szabálytalan (1. diagram). 
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1. diagram: A legkevésbé megterhelő munkarend szabályosság szerint (n=904) 
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A többműszakos munkarend esetén a legnépszerűbb, azaz az ápolók legnagyobb 

része (n=420; 46,46%) szerint a legkevésbé megterhelő az alábbi: 1 nappali műszak 

(12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 1 vagy 2 pihenőnap. Második 

legjobbnak ítélt szabályos munkarend (n=134, 14,8%): 2 nappali műszak (12 órás) 

után 2 pihenőnap, majd 2 éjszakai műszak (12 órás) (2. diagram). 

 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

5N(8 órás)‐2P‐5D‐2P‐5É

1N‐2É‐2/3P

2N‐1É‐2/3P

2N‐2É‐3/4P

2N‐2P‐2É‐2P

1N‐1É‐1/2P

A legkevésbé megterhelő szabályos 
többműszakos munkarend az ápolók szerint

2. diagram: A legkevésbé megterhelő szabályos munkarend (n=904) 

 

A válaszadók 85 %-a (n=768) szerint a legmegterhelőbb, ha szabálytalan 

munkarendben követik egymást a műszakok. Továbbá az ápolók 50,1 %-a (n=453) 

szavazott úgy, hogy a legmegterhelőbb, azaz a legrosszabb többműszakos 

munkarend a nyolcórás: 5 nappali műszak után 2 pihenőnap, majd 5 délutános 

műszak, utána 2 pihenőnap, aztán 5 éjszakás műszak. Második legnagyobb arányban, 

azaz az ápolók 15,5 %-a (n=140) szerint a legrosszabb műszakrend az alábbi: 2 

nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap.  

A legkevesebb negatív kritikát (n=41; 4,5 %) az alábbi munkarend kapta: 2 nappali 

műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 éjszakai műszak (12 órás) – ez szerepel a 

„népszerűségi lista” 2. helyén. 
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3.2. A KÜLÖNBÖZŐ ÁPOLÓI MUNKARENDEK HATÁSAINAK 

VIZSGÁLATA 

 

3.2.1. Ápolói műszakrendek hatásainak vizsgálata a Standard Shiftwork Index 

alkalmazásával  

 

 

Kutatásunk célja az általunk lefordított Standard Shiftwork Index (SSI) kérdőív 

alkalmazásával felmérni a váltott műszak hatását az ápolók szomatikus és pszichés 

egészségi állapotára és egészségmagatartására. 

 

Módszer 

 

Kvantitatív, leíró jellegű, keresztmetszeti kutatást végeztünk a Standard Shiftwork 

Index [Barton et al, 1995] alkalmazásával, amely egy 6 részből álló modell a váltott 

műszak sajátos aspektusaira irányulva, amelyet már számos külföldi vizsgálatban 

alkalmaztak [Korompeli et al, 2009; Burdelak et al, 2012; Korompeli et al, 2013]. A 

kérdőív 79 kérdést tartalmaz, számos alkérdéssel, így összesen 23 oldalas a standard 

kérdőív. 

 

Az SSI kérdéscsoportjai: 

1. Szociodemográfiai adatok; munkarend típusa, munkával való elégedettség (forrás: 

Hackman, J.R. & Oldham, G.R.,1975). 

2. Váltott műszak alvásra gyakorolt hatása (forrás: SAPU Shiftwork Research Team, 

Sheffield) 

- Alvás kérdőív: az első három pontban több nyitott kérdés van, a többi hat pontban 

ötfokozatú Likert-skála szerepel, az összesített alvászavar pontszámot úgy kapjuk 

meg, hogy az egyes műszakokkal kapcsolatos skálákat összeadjuk, így maximum 

120 pont kapható. Minél magasabb a pontszám, annál súlyosabb az alvászavar. 

- Krónikus fáradtság kérdőív (10 kérdés, 5-5 pontos Likert skálákkal) 

3. Jóllét felmérése 
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- Fizikai Egészség Kérdőív (Physical Health Questionnaire - PHQ) 10 féle 

emésztőrendszeri tünet esetén arra kell válaszolni, hogy milyen gyakran érezik az 

adott panaszokat (így maximum 40 pont kapható); míg 9 féle cardiovascularis tünet 

esetén is a gyakoriságot kell bejelölni (forrás: Costa G., Verona) 

- Általános egészség kérdőív (General Health Questionnaire - GHQ) 12 kérdése 

segítségével mérhető, hogy a válaszadó az elmúlt hetekben hogy érezte magát. A 

skálán elért magasabb pontszám rosszabb egészségi állapotot jelölt; maximum 48 

pont adható (forrás: Goldberg, D.P., Oxford, 1972). 

- Kognitív-szomatikus Szorongás Kérdőív (Cognitive-Somatic Anxiety 

Questionnaire – CSAQ; forrás: Schwartz et al, 1978) 

4. Társas kapcsolatok és otthoni körülmények felmérése (például sport, hobbik, 

(gyermekgondozás, bevásárlás) (forrás: SAPU Shiftwork Research Team, Sheffield.) 

5. Megküzdési kérdőív (Ways of Coping Questionnaire – WCQ; forrás: SAPU 

Shiftwork Research Team, Sheffield) 

6. Személyiség kérdőív 

- Összetett Aktivitási Kérdőív (Composite Morningness Questionnaire – CMQ; 

forrás: Smith, C.S. et al, 1989) 

- Cirkadian-típus kérdőív (Circadian Type Inventory - CTI) Eredetileg arra tervezték, 

hogy a cirkadian ritmus zavara esetén mérje az alkalmazkodás mértékét. Két faktora 

van: fáradtság/élénkség és a rugalmasság/merevség alvási szokások tekintetében. 

Mindkettő esetén a magasabb pontszám a spektrum két vége közül az elsőt jelzi, azaz 

a fáradtságot és az alvási szokások terén rugalmasságot, melyek esetén maximum 60-

60 pont kapható (forrás: Folkard S. 1979). 

- Eysenck-féle Személyiség Kérdőív (Eysenck Presonality Inventory – EPI; forrás: 

Eysenck, S.B.G. & Eysenck, H.J., 1964) 

Saját szerkesztésű, kiegészítő kérdések: az éjszakai műszakban alvással töltött órák 

száma, munkahelyi megvilágítás minősége, a műszakokban rendelkezésre álló 

étkezési idő, a munkahelyi étkezés körülményei és feltételei, testtömeg, 

testmagasság, krónikus betegségek és alvászavar. 

A kutatás helye és ideje: a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 

Klinikai Központ intézményeiben végeztük a felmérést 2011. október-november 

között.  
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A célcsoportot a különböző műszakrendekben dolgozó ápolók alkották: (1.) 

többműszakos munkarendben, (2.) kizárólag éjszakai műszakrendben és (3.) csak 

nappali egyműszakos beosztásban dolgozó ápolók. Beválasztási kritériumok: ápoló, 

segédápoló vagy asszisztensi munkakör; 21 és 60 év közötti életkor; legalább 3 éves 

munkaviszony jelenlegi munkakörükben; a kitöltéskor is aktív munkaviszony; 

beleegyezés a kérdőív kitöltésébe. Az egyszerű nem véletlenszerű mintaválasztás 

során összesen 264 fő ápoló töltötte ki a kérdőívet. 

 

A statisztikai elemzések során az SPSS 20.0 és Microsoft Excel programokat 

használtuk, az alábbi statisztikai módszerek alkalmazásával: leíró statisztika 

(abszolút és relatív gyakoriság, átlag±szórás), χ2-próba, ANOVA, kétmintás t-próba. 

A statisztikai tesztek eredményeit 95%-os valószínűségi szint mellett tekintettük 

szignifikánsnak (p<0,05). 

 

Eredmények 

 

Mivel kutatási célunk volt a nappali, éjszakai és váltott műszakban dolgozó ápolók 

összehasonlítása, azonban a kérdőív bizonyos kérdései csak a váltott műszakban 

dolgozókra vonatkozik, így a nappalos és éjszakás ápolók 53 kérdést nem tudtak 

kitölteni. A 79 SSI-kérdésből bizonyos kérdésekre sokan nem, vagy csak hiányosan 

válaszoltak, így 13 kérdés esetén eltekintettünk azok kiértékelésétől. Kiegészítettük 

további 9 sajátszerkesztésű kérdéssel, így az összesen 88 kérdésből 75 kiértékelését 

mutatjuk be.  

Összesen 211 ápoló kérdőíve volt értékelhető: 68 fő (32,2%) nappali műszakrend 

szerint dolgozó, 127 fő (60,2%) váltott műszakos munkarend szerint dolgozó és 16 

fő (7,6%) kizárólag éjszakai műszakban dolgozó ápoló. A váltott műszakban dolgozó 

csoporton belül elkülönítettünk további három alcsoportot a műszakrend 

szabályossága alapján: 13 fő szabályos, azaz a ciklusok szabályosan ismétlődnek; 84 

fő flexibilis, azaz nem szabályos, de a dolgozó igényeihez igazodik; 26 fő 

szabálytalan; 4 fő nem válaszolt erre a kérdésre. 

Az ápolók átlagéletkora 37,5 év (n=210; SD: 8,7; min: 21; max: 60). A 

többműszakos csoport átlagéletkora alacsonyabb, mint a nappalosoké (p=0,003) vagy 
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az éjszakásoké (p=0,028). A résztvevők közül 175 nő (82,9%), közülük 108 fő 

váltott műszakban, 57 fő csak nappal, és 10 személy kizárólag éjszaka dolgozik. A 

36 férfi ápolóból pedig 19 fő többműszakos, 11 fő nappalos és 6 fő éjszakai 

műszakban dolgozik.  

Az SSI kérdőívben szereplő „Alvás kérdőív” (2.1-2.11) kitöltése csak a váltott 

műszakban dolgozó ápolókra vonatkozik, és nagyon összetett, emiatt kevesen 

töltötték ki helyesen. A nappali és éjszakai műszakra, valamint szabadnapra 

vonatkozó kérdéseket 104 fő töltötte ki értékelhetően, azonban a délutáni műszakok 

esetén csak 47 ápoló nyilatkozott. Az értékelhető kérdőívek alapján az egyes 

műszakrend-típusok (szabályos, szabálytalan és flexibilis) és az alvászavar között 

szignifikáns összefüggés nem mutatható ki (p>0,05). Az alvászavar további 

felmérése a kiegészítő kérdőív alapján történt, melyben arra kérdeztünk rá, hogy van-

e alvászavara a válaszadónak. A nappali munkarend szerint dolgozók csupán 9%-a, 

míg az éjszakai munkarend szerint dolgozók 40%-a (p=0,002), a többműszakos 

csoport 26%-a panaszkodott alvászavarra (p=0,005). A váltott műszakban és éjszaka 

dolgozók között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget az alvászavar 

tekintetében (p=0,25).  

Az SSI krónikus fáradtságot mérő kérdéseire adott válaszok alapján szignifikáns 

különbség van a nappali, éjszakai és váltott műszakos munkarendben dolgozók 

között (p=0,007). 

Az alvási szokások rugalmasságának felmérésekor az éjszakai és nappali munkarend 

között tapasztaltunk szignifikáns eltérést (p=0,032), vagyis az éjszakások 

rugalmasabbak az alvási szokásaik terén. A váltott műszakos csoport eredményei 

nem térnek el a többi csoporttól (p=0,091; p=0,207). A fáradtság/élénkség kérdéssor 

eredményei alapján a nappali munkarendben dolgozók bizonyultak a legkevésbé 

fáradtnak az éjszakai munkarendben (p=0,011) és a váltott műszakban dolgozókhoz 

képest (p=0,039).  

A legjobb szubjektív egészségi állapota a nappali munkarendben dolgozóknak van, 

szemben az éjszakás munkarendben (p=0,001) és a váltott műszakban dolgozókkal 

(p=0,003). Az éjszakai és a váltott műszakban dolgozók szubjektív egészségi 

állapotában viszont nem igazolható eltérés (p=0,093). Az éjszakai műszakban 

dolgozók szenvednek a legnagyobb mértékben gastrointestinalis panaszoktól, 
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szemben a nappali munkarend szerint dolgozókkal (p=0,044) és a váltott műszakban 

dolgozókkal (p=0,006). A cardiovascularis rendszer megbetegedéseire utaló 

panaszok gyakorisága esetén a három csoport (nappali, éjszakai, váltott műszakos) 

között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget (p=0,275). A krónikus betegségek 

gyakoriságát egy egyszerű eldöntendő kérdéssel mértük fel, eredményként azt 

kaptuk, hogy a nappali műszakban dolgozók és a váltott műszakosok közel azonos 

arányban (p=0,97) vallották, hogy van krónikus betegségük, ezzel szemben az 

éjszakai műszakban dolgozók, mind a nappalosokhoz (p=0,004), mind a váltott 

műszakosokhoz képest nagyobb arányban szenvednek krónikus betegségekben 

(p=0,003) (5.táblázat). 

 

 
5. táblázat: A vizsgált munkarendekben dolgozóknál jelentkező panaszok 

előfordulási gyakorisága, az alkalmazott kérdőívek átlag pontszámai, szórása 

és statisztikai különbségei (n=211) 

 

A dohányzó váltott műszakos ápolók elszívott heti cigarettamennyisége 

szignifikánsan nőtt a váltott műszakos rendszerű munkavégzés kezdete óta 

(p=0,034). Alkoholtartalmú italt viszont nem fogyasztanak többet a váltott műszakos 

munkarend megkezdése óta az alkoholt fogyasztó többműszakos munkarendű ápolók 

(p=0,34). A koffeintartalmú élénkítő szerek elfogyasztott napi mennyisége 

szignifikánsan nőtt a többműszakos munkavégzésű munkarend megkezdése óta 

(p<0,001). 
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3.2.2. Váltott műszakban dolgozó ápolók alvásminőségének vizsgálata a 

magyarra adaptált Bergen Shift Work Sleep Questionnaire 

alkalmazásával 

 

 

Kutatásunk célja, hogy egzakt módszerekkel igazoljuk a különböző típusú ápolói 

munkarendek – mint nappali vs. éjszakai műszakok, illetve a műszakváltások 

szabályossága – és az alvásproblémák összefüggéseit. Keressük a legkevésbé 

megterhelő váltott műszakos műszakrendet. Kutatási eszközként a fenti 

szakirodalmak alapján a Bergen Shift Work Sleep Questionnaire (BSWSQ) [Flo et 

al, 2012b]: kérdőívet kívántuk alkalmazni, amelyet Magyarországon még nem 

használtak, ezért első lépésként a kérdőív hazai viszonyokra történő adaptálását 

kellett elvégezni, azaz a kérdőív magyarra fordítását, továbbá validitásának 

pszichometriai módszerekkel történő ellenőrzését. 

 

Módszer 

Az adatfelvétel különböző munkarendben dolgozó ápolók körében történt 2014-ben.  

A BSWSQ magyar változatát, a Bergen Váltott Műszakos Alvás Skálát (BSWSQ-H) 

[Fusz et al, 2015] a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati 

Klinika, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinika, valamint a Tolna Megyei Balassa János Kórházban, az 

összes ápoló bevonásával, intézményvezetői és etikai engedély birtokában vettük fel. 

Továbbá országos szintű online felmérés történt az adatfelvétel hólabda módszer 

alkalmazásával: az online kérdőívet ismerős ápolóknak küldtük ki az ország összes 

megyéjébe, hogy továbbítsák minél több ápolónak. Heves és Vas megye kivételével 

mindenhonnan érkezett kitöltött kérdőív.  

 

Minta: az összesen 447 értékelhető módon kitöltött kérdőívből 326 fő dolgozik 

jelenleg váltott műszakban (114 a pécsi klinikákról, és 212 az országos mintából 

beérkezettekből). A válaszolási arány 60 % körül mozgott. A válaszadók 93 %-a nő, 

átlagéletkoruk 39,9 év (SD: 9,8, min: 20, max: 66), átlagosan 16,4 éve (SD: 11,2) 

dolgoznak ápolóként.  
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A BSWSQ-H konvergens és diszkrimináns validálását a megkérdezettek köréből 

véletlenszerűen kiválasztott ápolói mintákon végeztük, akik a BSWSQ-H kérdőíven 

kívül kitöltötték az Észlelt Stressz Kérdőívet (Perceived Stress Scale, PSS magyar 

változata) [Cohen et al, 1983; Stauder&Konkoly, 2006] (n=134), valamint közülük 

77 fő az Athén Insomnia Skálát (Athens Insomnia Scale, AIS magyar változata 

[Soldatos et al, 2000; Novák 2004]) is. A teszt-reteszt vizsgálatot egy további 22 fős 

almintán végeztük el 2 hét különbséggel. 

 

Mérőeszközök 

Bergen Shift Work Sleep Questionnaire [Flo et al, 2012b]: az általunk adaptálni 

kívánt kérdőív az alvásminőséget és annak ébrenlétre gyakorolt hatásait vizsgálja 

többműszakos munkavállalóknál a különböző műszakokra és szabadságra 

vonatkozóan. A kérdések az álmatlanság és fáradtság/álmosság klinikai tüneteire 

kérdeznek rá a DSM-IV-TR (APA, 2000), ICSD-2 (AASM, 2005), és az ICS-10 

(WHO, 1992) kritériumainak megfelelően. A kérdőív ötfokozatú (0-4) Likert 

skálákat alkalmaz, melyek az egyes panaszok gyakoriságát mérik. A magasabb 

pontértékek rosszabb alvásminőséget tükröznek. A különböző műszakokra, valamint 

részben a pihenőnapokra vonatkozón ugyanazokat a kérdéseket tettük fel, így 

összesen 23 kérdést tartalmazott a teszt.  

Athén Insomnia Skála [Soldatos et al, 2000; Novák 2004]: nyolc kérdéséből az első 

öt az éjszakai tüneteket méri fel (elalvási és átalvási nehézség, korai felébredés), míg 

a többi a megzavart alvás nappali következményeire kérdez rá.  

Észlelt Stressz Kérdőív [Cohen et al, 1983; Stauder&Konkoly, 2006]: az eredeti 

kérdőív 14 tételt tartalmaz, melyeket 5 fokozatú Likert-skálával (0-4) kell pontozni. 

Az egyes kérdéseknél a magasabb pontszámok a stresszhelyzetek nagyobb 

gyakoriságát és a sikeresebb megküzdést jelzik.  

A rövidített Morningness Eveningness Questionnaire (rMEQ) [Horne&Ostberg, 

1976; Urbán et al, 2011] hat tétele a kronotípust vizsgálja, azaz, hogy reggeli 

(pacsirta), vagy esti (bagoly) típusú-e a válaszadó. 

Műszakrendre vonatkozó kérdések: saját szerkesztésű és a Standard Shiftwork Index-

ből [Barton et al, 1995] átvett kérdések, melyet az ápolók munkarendjének 

szabályosságára, típusára vonatkoznak. 
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A statisztikai elemzéseket az SPSS 20.0 programcsomaggal végeztük (SPSS, 

Chicago, IL). Az alkalmazott kérdőívek belső reliabilitását Cronbach-alpha-val 

ellenőriztük. A BSWSQ-H kérdőív által lefedett dimenziókat faktoranalízissel** 

tártuk fel (főkomponens analízis módszerrel, varimax rotáció alkalmazásával). 

(**Előzetes vizsgálatok szerint a változók kvázi normál eloszlásúaknak tekinthetők.) 

A BSWSQ-H egyes kérdéseire adott válaszok műszakonkénti összehasonlítását az 

összetartozó mintás varianciaanalízissel, a páronkénti összehasonlítást Bonferroni 

korrekcióval végeztük. Pearson-féle korrelációs együtthatót számítottunk a 

konvergens és diszkrimináns validitás vizsgálatára, valamint a teszt-reteszt 

megbízhatóság mérésére. Független csoportok összehasonlításra (műszakrendek 

szabályossága) egyszempontos varianciaanalízist és (Sheffe-féle) post hoc tesztet 

alkalmaztunk. Az eredményeket mindegyik teszt esetén p<0,05 esetén tekintettük 

szignifikánsnak. 

 

Eredmények 

 

Bergen Shift Work Sleep Questionnaire nyelvészeti szempontból történő validálása és 

a BSWSQ-H bemutatása 

 

2013-ban megkaptuk a BSWSQ szerzőjétől, Elisabeth Flo-tól az engedélyt és a 

kérdőívet angol nyelven. Három független személy fordította le a kérdőívet angolról 

magyarra. Az angol nyelvű kérdőívben az alábbi három műszak megnevezése 

történt: “day shift / ordinary day work”, “evening shift / evening work” és „night 

shift / night work”, melyek magyar nyelvben történő alkalmazása a módosítást 

követően az alábbi: nappali műszak, délutáni műszak és éjszakai műszak. A magyar 

nyelvű kérdőív visszafordítását két független "kétnyelvű" ("bilingual") fordító 

végezte. A fordításokat összevetve és a próbafelvételek tapasztalatai alapján 

alakítottuk ki azt a verziót, amellyel végül a kérdezést végeztük.  

A BSWSQ-H validálását az eredeti koncepciónak megfelelően csak a jelenleg is 

váltott műszakban dolgozók körében végeztük el. Mivel nem minden kérdésre 

érkezett válasz, az egyes kérdésekre adott válaszok műszakonkénti összehasonlítása 
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során, illetve a BSWSQ-H összpontszámára vonatkozóan a minta elemszámok 

némileg különböznek egymástól. 

 Az önkontrollos ANOVA szerint a különböző műszakokra, illetve a szabadnapokra 

vonatkozó kérdésekre adott pontszámok átlaga szignifikánsan (p<0,001) eltérő: a 

legrosszabb alvásminőség és nappali tünetek az éjszakai műszakot követő alvás 

kapcsán volt tapasztalható. A post hoc tesztek szerint a nappali és délutáni műszak 

utáni alvászavar tünetei (1-3. kérdés) nem különböznek statisztikailag szignifikánsan, 

míg a nappali fáradtságra vonatkozó 3 kérdés esetén a nappali műszakban 

magasabbak a pontszám átlagok. A legjobb alvásról és pihentségről szabadnapok 

esetében számoltak be az ápolók (5. táblázat). 

 

 
5. táblázat: Az insomnia tüneteinek műszakok szerint összehasonlítása 

 

A BSWSQ-H pszichometriai jellemzői, konvergens és diszkrimináns validitása 

 

A kérdőív belső reliabilitását jellemző Cronbach-alpha 0,95, ami igen jó. A 

kérdésekre adott válaszok közti korrelációk alapján a kérdőív látens struktúrája 

faktoranalízissel vizsgálható (a Kaiser-Meyer-Olkin mérték 0,90; a Bartlett's teszt 

eredménye: p<0,001). A faktoranalízis főkomponens módszerrel nyert eredménye 

szerint négy 1-nél nagyobb sajátértékkel rendelkező faktor extrahálódott, amelyek 

együttesen a variancia 70,1 %-át „magyarázzák”. Tartalmilag az első faktor a 



47 

 

BSWSQ-H első két kérdésblokkját tartalmazza, azaz az „elalvási nehézség és 

éjszakai ébrenlét” dimenzióját. A második faktor tömöríti a IV. és V. kérdésblokkból 

a „nappali műszakban és szabadidőben fáradtság, álmosság” kérdéseit. A harmadik 

faktor a „korai ébredés” dimenziója.  Önálló faktorként jelenik meg az „éjszakai 

műszakban fáradtság, álmosság” dimenzió. A faktoranalízis eredménye szerint a 

BSWSQ-H kérdőív elsősorban az insomnia következményei szempontjából tárja fel 

a műszakok szerepét az alvásminőség vizsgálatában, és ebben is csak a nappali és 

éjszakai műszakok különülnek el. 

 

Az alvásminőség vizsgálatára általánosságban használt AIS teszt összesített 

pontszámával - a részmintán végzett vizsgálataink szerint - a BSWSQ-H 

összpontszáma szignifikáns (p<0,001; r=0,609) korrelációt mutat, tehát a korábban 

magyar mintán igazolt insomnia teszttel jó konvergens validitást mutat. Ha a 

faktorértékek és az AIS közti korrelációt vizsgáljuk, az „elalvási nehézség és éjszakai 

ébrenlét”, valamint a „nappali műszakban és szabadidőben fáradtság, álmosság” 

mutatnak erősen szignifikáns korrelációt az AIS-sel (p=0,005 és r=0,358,  illetve 

p<0,001 és r=0,472), ugyanakkor a „fáradtság, álmosság az éjszakai műszakban” és a 

„korai ébredés” nem korrelálnak. A BSWSQ-H tehát az AIS-nél árnyaltabban 

(műszaktól függően jellemzi) az alvásminőséget. 

 

A BSWSQ-H összpontszáma és a PSS teszt összpontszáma közötti korreláció 

szignifikáns (p<0,001, r=0,554), az AIS-sel összehasonlítva a korreláció kevésbé 

erős. A BSWSQ-H faktorait tekintve, a „korai ébredés” kivételével a PSS 

összpontszáma mindegyik faktorral szignifikánsan korrelál. Ugyanakkor a PSS 

„megküzdés” dimenziójával csupán a „elalvási nehézség és éjszakai ébrenlét” faktor 

korrelál, míg a „stresszhelyzet, stresszelés” dimenziójával az „éjszakai műszakban 

fáradtság, álmosság” faktor. A BSWSQ-H többi faktora nem korrelál a PSS 

összetevőivel. Ez azt mutatja, hogy bár a PSS-sel mért észlelt stressz összefügg a 

BSWSQ-H alkalmazásával vizsgált alvásminőséggel, a kétféle eszköz nem ugyanazt 

méri, azaz a PSS-sel a diszkriminatív validitás megfelelő. 
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Kényelmi mintavétellel felvett kisebb mintán (n=22; átlagéletkor 39,59 év, szórás 

10,22 év; 1 férfi, 21 nő; 6 nappali munkarendben és 16 váltott műszakban dolgozó 

ápoló) vizsgáltuk a kérdőív időbeli stabilitását. A két kitöltés között 2 hét telt el, a 

Pearson korrelációs együttható 0,999 (p<0,001). 

 

Az alvásminőséget és fáradtságot befolyásoló tényezők  

 

A továbbiakban az alvásminőséget (illetve insomniát) egyrészt a BSWSQ-H 

valamennyi kérdésének összesített pontszámával, másrészt az egyes műszakokra 

külön-külön összesített pontszámaival jellemezzük.  

A nemek között nincs különbség a pontszámátlagok között (p>0,05). A kor 

előrehaladtával némileg javul az alváminőség (r=0,16; p=0,017), az egészségügyben 

eltöltött évek számának azonban  nem volt kimutatható hatása (p>0,05). Nem volt 

különbség aszerint, hogy melyik klinikai/kórházi osztályon dolgozik az ápoló, és 

aszerint sem, hogy milyen az éjszakai műszakban alkalmazott megvilágítás, továbbá 

hogy alkalmaz-e élénkítőszert (kávét, energiaitalt).  

 

Az alvásminőség és a nappali fáradtság erősen összefügg a munkarend 

szabályosságával (F=8,57; p<0,001); ez külön-külön: a nappali, a délutáni és az 

éjszakai munkavégzésre, valamint a szabadnapokra vonatkozó kérdésekre is igaz a 

pontszámátlagok alapján. A post hoc tesztek szerint a szabályos és flexibilis 

munkarendűekkel szemben a legtöbb alvásprobléma a szabálytalan munkarendűeknél 

tapasztalható mindegyik műszak esetén. A szabályos és flexibilis munkarendűek 

átlagpontszámai nem különböznek egymástól szignifikánsan. 

 

Kutatásunk során felmértük, hogy milyen kronotípusba tartoznak a különböző 

műszakrendben dolgozó ápolók. A nappali munkarendben dolgozók átlagosan 

magasabb pontot kaptak az rMEQ teszten (n=36; rMEQ: 20,33 pont; SD: 3,44), mely 

szerint ők reggeli típusúak, szemben az éjszakai (n=9; 14,22 pont; SD: 3,56) és 

váltott műszakos munkarendben dolgozókkal (n=146; 18,73 pont; SD: 3,33, 

p<0,001), akik az alacsonyabb pontok alapján inkább esti típusúak. 
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3.2.3. Különböző munkarendben dolgozó ápolók lelki egészsége, 

pszichoszomatikus panaszai és tápláltsági állapota 

 

 

A kutatás célja egy nagy elemszámú ápolói mintán összehasonlítani a különböző 

ápolói munkarendek egészségre gyakorolt hatásait. Az alvásminőség, a koherencia-

érzet, a pszichoszomatikus panaszok gyakorisága és a tápláltsági állapot áll 

vizsgálatunk középpontjában. 

 

Módszer 

 

Keresztmetszeti, kvantitatív, leíró jellegű kutatást végeztünk 2016 tavaszán. A 

tervezett elemszám 1000 volt, és 639 értékelhető kérdőív érkezett vissza (64%). 

Egyszerű nem véletlenszerű mintavétel történt a következő intézményekben 

(intézményvezetői és etikai engedély birtokában): Pécsi Tudományegyetem Klinikai 

Központ Gyermekgyógyászati Klinika (n=109), Mohácsi Kórház (n=87), Dombóvári 

Szent Lukács Kórház (n=45), Komlói Egészségcentrum (n=36), Nagyatádi Kórház 

(n=50). Továbbá a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szakképzési és 

Továbbképzési Igazgatóság által szervezett továbbképzések szüneteiben töltöttek ki 

kérdőíveket ápolók (Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Tatabányán és 

Pécsen) (n=319).  

 

Minta: az összesen 639 fő ápolóból 471 fő (73,7 %) dolgozik jelenleg váltott 

műszakban, 157 fő (24,6 %) nappali munkarendben és 11 fő (1,7 %) éjjeli 

munkarendben.  A válaszadók 96,9 %-a nő (n=619), az átlagéletkor 43,1 év (SD: 

9,44, min: 21, max: 66), átlagosan 20 éve (SD: 11,46) dolgoznak ápolóként. 

Beválasztási kritérium: minimum 1 éves ápolói munkaviszony fekvőbeteg-ellátó 

intézményben. Kizárási kritérium: az alvásminőség vizsgálata során a nyugtalan láb 

szindróma (RLS) és az alvási apnoe. 
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Mérőeszközök: 

‐ Bergen Váltott Műszakos Alvás Kérdőív (BSWSQ-H) [Flo et al, 2012b; Fusz et al, 

2015]: kérdőív az alvásminőséget és annak ébrenlétre gyakorolt hatásait vizsgálja 

többműszakos munkavállalóknál a különböző műszakokra és szabadságra 

vonatkozóan. A magasabb pontértékek rosszabb alvásminőséget jeleznek.  

‐ Berlin Questionnaire (Berlin Alvási Apnoe Kérdőív) [Netzer et al, 1999]: alvási 

apnoe valószínűségének felmérésére szolgáló kérdőív, mely kitöltésekor maximum 

20 pont kapható. 9 vagy több pont esetén a kitöltő nagy valószínűséggel súlyos alvási 

apnoe betegségben szenved; 6-8 pont esetén valószínűleg alvási apnoe betegségben 

szenved, szakemberrel történő konzultáció javasolt. 

‐ Sense of Coherence Scale 13 itemes magyar változata (Koherencia-érzet Kérdőív, 

SOC13) [Antonovsky, 1987; Jeges&Varga, 2006]: A szalutogenezis modell fő eleme 

a koherencia-érzet, mely az egészség valid prediktora. A skálán elérhető 

legalacsonyabb pontszám 13, a legmagasabb 91.  

‐ Szociodemográfiai adatok: életkor, nem, családi állapot, együttélés, gyermekek 

száma, kora, iskolai végzettség, egészségügyi képesítés. 

‐ Munkavégzésre, műszakrendre vonatkozó kérdések: osztály, munkarend típusa, és 

szabályossága, munkatapasztalat éve, mellékállás, többműszakos munkarend 

megítélése, éjszakai munkavégzés előnye, megterhelőbb munkarend, 

legmegterhelőbb munkarend, legkevésbé megterhelő munkarend. 

‐ Egészségmagatartás: kikapcsolódás céljából végzett fizikai aktivitás, táplálkozás, 

dohányzási szokások, kávé-, energiaital-, alkoholtartalmú italok fogyasztása. 

‐ Egészségi állapot: egészségi állapot minősítése, testtömeg, testmagasság, krónikus 

megbetegedés (pl. hypertonia, diabetes mellitus, restless legs syndroma), 

gastrointestinalis tünetek, pszichoszomatikus panaszok, alvásminőség megváltozása 

  

A statisztikai elemzések során az SPSS 20.0 és Microsoft Excel programokat 

használtuk, az alábbi statisztikai módszerek alkalmazásával: leíró statisztika 

(abszolút és relatív gyakoriság, átlag±szórás), χ2-próba, ANOVA, kétmintás t-próba, 

faktoranalízis, többszörös lineáris regresszió, Mann-Whitney és Kruskal-Wallis teszt. 

A statisztikai tesztek eredményeit 95%-os valószínűségi szint mellett tekintettük 

szignifikánsnak (p<0,05). 
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Eredmények 

 

Szociodemográfiai jellemzők 

 

A válaszadók átlagéletkora 43,1 év (SD: 9,44; min:21; max:66), 11,9 %-uk (n=76) 

tartozik a 20-29 éves korcsoportba, 18,5 %-uk (n=118) a 30-39 éves korcsoportba, a 

legtöbben (41,6 %; n=266) 40-49 évesek, míg a résztvevők 28 %-a (n=179) 50 év 

feletti. Főként nők (96,9 %) vettek részt a felmérésben. Az ápolók 18,2 %-a (n=116) 

hajadon/nőtlen; 10 %-a élettársi kapcsolatban él, 317 fő házas, 18 fő elvált és 124-en 

özvegyek. Egyedül él 66 fő (10,3 %); 135 főnek van gyermeke (21,1 %), közülük 25-

nek három év alatti gyermeke(i), óvodáskorú gyermeke(i) pedig 51 főnek. A 

legtöbben Baranya megyében élnek (n=303; 47,4 %), 80 fő Zala megyében, 58 fő 

Somogy megyében, 57 fő Veszprém megyében, 51 fő Bács-Kiskun megyében, 47 fő 

pedig Tolna megyében, néhányan Pest, Komárom-Esztergom és Vas megyében 

élnek. A legtöbb résztvevő legmagasabb iskolai végzettsége 

szakközépiskola/gimnázium (n=467; 73,1 %), főiskolai/egyetemi diplomája 101 

főnek (15,8 %) van.  

Elemeztük, hogy a gyermeknevelés illetve a tanulás befolyásolja-e az általunk 

vizsgált változókat, de nem tapasztaltunk szignifikáns kapcsolatot a 

pszichoszomatikus panaszok, alvásminőség és koherencia-érzet esetén sem (p>0,05). 

 

Munkavégzéssel kapcsolatos adatok 

 

A válaszadók átlagosan 20 éve (SD: 11,46) dolgoznak az egészségügyben, 12,36 éve 

(SD: 10,06) a jelenlegi munkarendben.  

 

471 fő (73,7 %) dolgozik váltott műszakban, 157 fő (24,6 %) nappali munkarendben 

és 11 fő (1,7 %) éjjeli munkarendben (csak/főként éjszaka). A nappali munkarendben 

dolgozók idősebbek (n=157; átlagéletkor: 44, 94 év; SD: 8,6), mint a váltott 

műszakos csoport képviselői (n=471; átlagéletkor: 42,44 év; SD: 9,66; p=0,004). A 

nappali munkarendben dolgozók között nagyobb arányban vannak főiskolát / 

egyetemet végzettek (n=47; 29,9 %), kisebb arányban vannak szakmunkásképzőt / 
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szakiskolát végzettek (n=6; 3,8 %); szemben a váltott műszakban dolgozókkal (10,9 

% és 13,4 %), vagyis a nappali munkarendben dolgozók összességében magasabb 

iskolai végzettségűek (p<0,001). 

 

A váltott és éjszakai munkarendben dolgozók besorolták magukat szabályos (n=178); 

szabálytalan (n=92) és flexibilis (n=207) csoportba. A szabálytalan munkarendűek 

átlagéletkora 43,73 év (SD: 9,48); a flexibilis munkarendben dolgozóké 41,37 (SD: 

9,72); és a szabályos munkarendben dolgozók átlagosan 43,02 évesek (SD: 9,63), a 

különbség nem szignifikáns (p=0,09). 

A résztvevők 74 %-a (n=473) szerint a szabálytalan munkarend megterhelőbb, mint a 

szabályos.  

 

A szabályos váltott műszakos munkarenden belül hat típust különböztettünk meg: 

(1.) 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 pihenőnap 

(n=104); (2.) 2 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 

vagy 3 pihenőnap (n=23); (3.) 2 nappali (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 éjszaka 

(n=8); (4.) 1 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 

3 pihenőnap (n=7); (5.) 5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 délutáni 

műszak után 2 pihenőnap, aztán 5 éjszakai műszak (n=7); (6.) egyéb (n=29). 

A szabályos munkarendtípusok közül az alábbit tartják a legrosszabbnak (n=245; 

38,3 %): 5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 délutáni műszak után 2 

pihenőnap, aztán 5 éjszakai műszak. A legkevésbé megterhelőnek a válaszadók 50,4 

%-a (n=322) jelölte az alábbit: 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak 

(12 órás), majd 2 pihenőnap. Összehasonlítottuk az egyes munkarendtípusban 

dolgozókat az általunk vizsgált változók alapján (pszichoszomatikus panaszok, 

alvászavar, koherencia-érzet), de nem kaptunk szignifikáns különbségeket (p>0,05). 

 

464 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy hányszor dolgozik egy hónapban éjjel: 

átlagosan 5,96 alkalommal (SD: 2,19; min: 1; max: 17). 250 fő (39,1 %) előnyben 

részesíti az éjszakai munkát a plusz pénz miatt, 119-en (18,6 %) azért szeretnek éjjel 

dolgozni, mert akkor nagyobb a nyugalom, 57-en a tanulás miatt részesítik előnyben 

az éjszakás műszakot, míg 31 fő „bagoly” kronotípusúnak tartja magát, emiatt 
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kedveli az éjszakai munkát. Az éjszakai megvilágítást az ápolók 69,3 %-a (n=443) 

megfelelőnek tartja, 12,2 %-uk szerint túl erős, és 60 % szerint túl gyenge a fény az 

éjszakai műszak során.  

 

Összesen 148 főnek (23 %) van mellékállása, és 54-en (8,5 %) jelenleg is tanulnak. 

A felmérés során a mellékállást feltételezett befolyásoló tényezőnek tekintettük, ezért 

az alkalmazott skálák esetén ezt ellenőriztük. A különböző munkarendűek 

csoportjaiban hasonló arányban fordulnak elő mellékállást vállalók (p=0,138), és a 

különböző szabályosságú munkarendek esetén sincs eltérés (p=0,619). A 

pszichoszomatikus panaszok előfordulása esetén nem volt szignifikáns különbség a 

mellékállást vállalók és nem vállalók között (t=0,57; p=0,57); továbbá az 

alvásminőség (BSWSQ; t=0,16; p=0,87) és a koherencia-érzet (SOC; t=0,92; 

p=0,36) elemzésekor sem volt különbség a két csoport között. A fenti eredmények 

alapján, a mellékállást vállalókat nem zártuk ki a kutatásból. 

 

Rehabilitációs osztályon 80 fő, belgyógyászaton 68 fő, sebészeten 65 fő, intenzív 

osztályon 39 fő és pszichiátriai osztályon 37 fő dolgozik. Összességében 72,3 % 

(n=462) aktív osztályon, míg 18,8 % (n=120) krónikus osztályon dolgozik. 

A krónikus osztályokon dolgozók átlagéletkora 45,12 év (SD: 8,56); az aktív 

osztályokon dolgozóké 42,2 év (SD: 9,76; p=0,03). 

 

Egészségmagatartás 

 

A táplálkozás minőségét egy rövid kérdéssel mértük fel, vagyis a résztvevő 

megítélésére hagyatkoztunk. Az ápolók 9,7 %-a (n=62) gondolja úgy, hogy 

egészségesen táplálkozik; 33,5 % (n=214) pedig részben táplálkozik egészségesen. A 

legtöbben (n=231; 36,5 %) rendszertelenül étkeznek, 27-en (4,2 %) gyakran esznek 

egészségtelen ételeket; míg 102 fő (16 %) rendszertelenül is és egészségtelen ételeket 

is eszik. Az iskolai végzettség befolyásolja a táplálkozást (p=0,003): a főiskolát / 

egyetemet végzettek 56,4 %-a gondolja úgy, hogy részben / teljesen egészségesen 

táplálkozik; a szakközépiskolát / gimnáziumot végzettek 42,2 %-a, míg a 

szakmunkásképzőt / szakiskolát végzettek csupán 31,4 %-a. A műszakrendekkel 
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összevetve eredményül kaptuk, hogy a váltott munkarendben dolgozók 61,6 %-a 

nem táplálkozik egészségesen, míg a nappali munkarendben ez az arány 41,7 % 

(p<0,001), a munkarend szabályosságával azonban nincs összefüggésben a 

táplálkozás minősége (p=0,29).  

 

Pihenés, kikapcsolódás céljából 175 fő (27,4 %) végez rendszeresen fizikai 

aktivitással (pulzusszám-emelkedéssel, izzadással) járó tevékenységet (például 

szabadidősport, gyaloglás, kocogás, futás, úszás, tánc, stb.). A legtöbben ritkán 

(n=331; 51,8 %) sportolnak; és 123 fő (19,2 %) bevallása szerint soha nem végez 

sporttevékenységet. Az életkor nem befolyásolta a mozgás gyakoriságát; a 

válaszadók neme azonban igen, ugyanis a férfiak között többen sportolnak 

rendszeresen (26,9 % vs. 60 %; p=0,05). A legmagasabb iskolai végzettségűek 41,2 

%-a rendszeresen sportol, az alacsonyabb végzettségűek esetén az arány 26,1 % és 

25,5 %, a különbség szignifikáns (p=0,07). Az osztály jellege (aktív/krónikus) nem 

befolyásolja a sportolás gyakoriságát (p=0,71). A munkarend típusa esetén az alábbi 

eredményeket kaptuk: a nappali munkarendűek 35,8 %-a (n=54), míg a váltott 

műszakban dolgozók 25,2 %-a sportol rendszeresen; és a váltott műszakosok között 

többen vannak azok, akik soha nem sportolnak (21,6 %), a különbség szignifikáns 

(p=0,013). A munkarend szabályossága és a szabályos munkarend pontos típusa nem 

befolyásolta a testmozgás gyakoriságát (p=0,1; p=0,35). 

A megfelelő táplálkozás és a rendszeres testmozgás összefügg egymással a vizsgált 

mintában (p<0,001); valamint a tápláltsági állapotot is pozitívan befolyásolja a 

helyes egészségmagatartás, ugyanis a rendszeresen sportolók és egészségesen 

táplálkozók BMI-je alacsonyabb, mint a többi válaszadóé (p=0,003 és p=0,001). 

 

A káros szenvedélyek alkalmazása az alábbiak szerint alakult: a legtöbb válaszadó 

(n=309; 48,4 %) soha nem dohányzott, naponta 1-2 csésze kávét fogyaszt (n=274; 

42,9%), nem fogyaszt energiaitalt (n=530; 82,9 %) és nem iszik alkoholt (n=289; 

45,2 %). A váltott műszakban dolgozók nagyobb arányban dohányoznak (40,5 %), 

mint a nappali munkarendűek (31,4 %; p=0,043). A munkarend szabályossága és az 

osztály jellege nem befolyásolta a dohányzást. A magasabb iskolai végzettségűek 

(p=0,001) és az idősebb korosztály képviselői körében is kevesebben dohányoznak 
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(p=0,01), a gyermeknevelés azonban nem befolyásolta, hogy dohányzik-e a 

válaszadó. A kávé- és alkoholfogyasztást nem befolyásolták a válaszadók 

szociodemográfiai adatai, valamint a munkarendjük típusa sem (p>0,05). Az 

energiaital-fogyasztás mértékét a vizsgált változók közül az életkor befolyásolta, a 

fiatalabbak körében gyakoribb (p<0,001). 

 

Egészségi állapot 

 

Az ápolók az egészségi állapotukat négy kategóriába sorolták: kiváló (n=34; 5,3 %), 

jó (n=250; 39,1 %), megfelelő (n=314; 49,1 %) és rossz (n=39; 6,1 %). Az idősebb 

korosztályban nagyobb arányban tartják egészségi állapotukat rossznak (46,2 %; 

p=0,003). A családi állapot nem, azonban az iskolai végzettség összefügg az 

egészség megítélésével, a legrosszabbnak az alacsonyabb, míg a legjobbnak a 

magasabb iskolai végzettségűek ítélték az állapotukat (p<0,001).  

Elemeztük (Kruskal-Wallis teszttel), hogy az egészségi állapotra adott pontok, hogy 

alakulnak a különböző munkarendek esetén. A legrosszabbnak az éjszakai 

munkarendben dolgozók ítélték az egészségi állapotukat, a legjobbnak a nappali 

munkarendűek (p=0,044). A munkarend szabályossága is összefüggött a válaszokkal, 

a legjobbnak a flexibilis munkarendűek, míg a legrosszabbnak a szabálytalan 

munkarendűek pontozták egészségüket (p=0,017).  

 

Krónikus betegsége a minta 48,4 %-ának (n=309) van, a legtöbben hypertonia-t 

jelöltek (n=127; 19,9 %); 70 főnek a betegsége reflux (11 %); 20 főnek diabetes 

mellitus, míg 19 főnek hyperthyreosis, 14 főnek nyugtalan láb szindróma (RLS), a 

többi krónikus betegség kevesebb főt érint. Az alvási apnoe-t a Berlin Alvási Apnoe 

Kérdőív segítségével valószínűsítettük, azaz aki 8 pontnál többet ért el, „alvási 

apnoes” kategóriába került (n=68; 10,6 %). Az alvási apnoe és az RLS diagnózisa 

esetén az érintetteket kizártuk az alvásminőséget befolyásoló tényezők elemzéséből, 

ugyanis ezek a betegségek befolyásolják az alvást, emiatt torzítanák az eredményeket 

az egyéb befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban. 
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A válaszadók tápláltsági állapotát a testtömeg-indexszel határoztuk meg: 25,96 

kg/m2 (SD: 4,6; min: 15; max: 48). Az életkor összefügg a BMI-vel, ugyanis az 

idősebb korosztályban magasabb az átlagértéke (p<0,001). Az éjszakai 

munkarendben, illetve a krónikus osztályon dolgozók BMI-értéke volt magasabb 

(p=0,013 és p=0,01). 

 

Megkérdeztük, hogy a váltott műszakban végzett munka kezdete óta változott-e a 

testsúlyuk, bevallásuk szerint 233 fő hízott (a váltott műszakosok 49,5 %-a). A 

munkarend szabályossága összefügg a hízással, legtöbben a szabálytalan 

munkarendűek csoportjában híztak (p=0,004), pedig a táplálkozás és sportolás esetén 

nem tapasztaltunk különbséget a csoportok között (3. diagram). 

 

3. diagram: Váltott műszakos munka kezdete óta tapasztalt hízás különböző 

szabályosságú munkarendben dolgozók esetén (n=233) 

 

Pszichoszomatikus panaszok felmérésekor megkérdeztük, hogy a résztvevőnek az 

utolsó egy hónapban hányszor volt erős fejfájása vagy migrénje; hátfájása, 

derékfájása; alvási problémája; hány alkalommal volt kimerült; hányszor tapasztalt 

túl gyors vagy szabálytalan szívdobogást; gyomorégést, gyomor- vagy hasfájást; 

hasmenést (nem fertőzés miatt). A felsorolt tüneteket pszichoszomatikus 

panaszokként kategorizáltuk, és összesítettük a megjelenésük gyakoriságát az elmúlt 
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hónapban. A leggyakrabban előforduló panasz a hát- és derékfájás (átlag: 6,94 

alkalom/hónap), második a kimerültség (átlag: 5,23 alkalom / hónap) és a harmadik 

az alvásprobléma (átlag: 5,06 alkalom/hónap) (4. diagram). 

 

 
4.diagram: Pszichoszomatikus panaszok előfordulása (n=639) 

 

Az összes pszichoszomatikus panasz átlagos előfordulását elemeztük a 

szociodemográfiai és munkavégzéssel kapcsolatos változók esetén. Mivel az 

alvásprobléma is szerepel a pszichoszomatikus panaszok között, emiatt a szűkített 

adatbázissal dolgoztunk, azaz az alvási apnoe és az RLS esetén a válaszadót kizártuk 

(n=80), így összesen 559 ápoló adatait elemeztük; átlagosan 23,59 alkalommal volt 

valamilyen pszichoszomatikus panaszuk (min: 0; max: 130). A pszichoszomatikus 

panaszok előfordulását az életkor (p=0,53); a nem (p=0,79); a családi állapot 

(p=0,11) nem befolyásolta. Az osztály jellege befolyásolta a panaszok előfordulását: 

az aktív osztályon dolgozók (n=403) átlagosan 21,31 panaszt, míg a krónikus 

osztályokon dolgozók (n=103) 34,70 panaszt jeleztek az előző hónapban (p<0,001). 

A nappali munkarendben dolgozók (n=141) kevesebb panaszt jeleztek (átlag: 

19,14/hónap) a váltott műszakban dolgozókkal szemben (n=408; átlag: 25,14/hónap; 

p=0,012). A munkarend szabályossága és a szabályos munkarendek típusa nincs 

összefüggésben a pszichoszomatikus panaszok gyakoriságával. Az egészségesen 

táplálkozók csoportja (n=249) kevesebb panaszt jelzett (átlag: 17,88/hónap), 

szemben az egészségetelenül táplálkozókkal (n=307; átlag: 28,37/hónap; p<0,001). A 
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rendszeres testmozgás nem (p=0,25); a testsúlyváltozás azonban összefügg a 

pszichoszomatikus panaszokkal, ugyanis akik fogytak vagy híztak, több tünetet 

tapasztaltak (p=0,006).  

 

A pszichoszomatikus panaszokat faktoranalízissel elemeztük, és ez alapján két 

faktort kaptunk: (1.) alvásprobléma, hát- és derékfájás, kimerültség; (2.) hasmenés, 

gyomorégés és hasfájás, gyors szívdobogás. Amiatt képeztünk faktorokat, hogy a 

tüneteket tömörítve, a köztük lévő összefüggéseket is figyelembe véve lehessen 

elemezni a hatásokat. A tünetek egyenként nem normális eloszlásúk. Többszörös 

lineáris regressziós modellel megvizsgáltuk, hogy a két pszichoszomatikus faktort 

befolyásolja-e a koherencia-érzet és munkarend szabályossága. Mivel a tünetek 

gyakorisága feltehetően függ az életkortól és a nemtől, így ezek hatásának 

kontrollálásával vizsgálva, a flexibilis vs. szabályos munkarend és a SOC hatását 

elemeztük. A pszichoszomatikus panaszok és a koherencia-érzet korreál egymással 

(r=-0,213; p<0,001), vagyis a jobb koherencia-érzetűek kevesebb panaszt jeleztek. A 

panaszokat külön vizsgálva eredményül kaptuk, hogy a SOC összefügg a fejfájással 

(r=-0,123; p=0,002), az alvásproblémákkal (r=-0,164; p<0,001), a kimerültséggel 

(r=-0,248; p<0,001), és a gyors szívdobogás-érzéssel (r=-0,132; p=0,001). Ezeket 

egymás kontrollálásával vizsgálva, a legerősebb a „kimerültség” panasz. Arra a 

kérdésünkre, hogy kik a legkimerültebbek, a válasz a szabálytalan munkarendben 

dolgozók (szabálytalan vs. flexibilis: p=0,02; szabálytalan vs. szabályos: p=0,02) (5. 

diagram).   
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6. diagram: Kimerültség mértéke a különböző szabályosságú munkarendek esetén 

 

Eredményeink szerint az erős koherencia-érzettel rendelkezők között kevesebb a 

kimerült ugyanolyan megterhelés esetén is (szabálytalan munkarend során), azaz 

jobban bírják a terhelést: 44,4 % vs. 67,3 % (p=0,031).  

 

Az alvászavart a pszichoszomatikus panaszok közé soroljuk, felméréséhez a Bergen 

Váltott Műszakos Alvás Kérdőívet, illetve az alvásminőség változására és 

alváshosszra vonatkozó kérdéseket tettünk fel. A Berlin Alvási Apnoe Kérdőívet az 

alvási apnoe-ban szenvedők kizárására alkalmaztuk. A válaszadók (n=531) szerint 

nappali műszak után átlagosan 7,08 órát alszanak (min: 4; max: 12; SD: 1,30); míg 

éjszakai műszak után 4,54 órát (min: 0; max: 12; SD: 2,19), a különbség szignifikáns 

(p<0,001).  

 

Megkérdeztük, hogy változott-e az alvásminőségük, amióta váltott műszakban 

dolgoznak, a válaszadók 49,4 %-a (n=304) szerint romlott az alvásminősége. A 

munkarend szabályossága szerint szignifikáns különbséget tapasztaltunk, ugyanis a 

szabálytalan munkarendűek 77,8 %-ának, a flexibilis munkarendűek 62 %-ának és a 

szabályos munkarendűek 64%-ának romlott az alvásminősége (p=0,013) (6. 

diagram).  

 

p=0,02 

p=0,02 

p=0,65 
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6. diagram: Alvásminőség-romlás a váltott műszakos munkarendben végzett munka 

kezdete óta a különböző szabályosságú munkarendekben dolgozók esetén (n=304) 

 

Hétpontos Likert-skálán jelölték be, hogy véleményük szerint mennyire való nekik 

az éjszakai műszakban végzett munka. A válaszadók 19,9 %-a semleges választ adott 

(4 pont jelöltek), 19,5 % szerint egyáltalán nem való nekik az éjszakázás (1 pontot 

jelöltek); 10,2 % érzi úgy, hogy őt nem viseli meg az éjjeli munka (7 pontot jelöltek). 

 

Az alváshoz kapcsolódóan felmértük a válaszadók kronotípusát egy négypontos 

rangsor skálával. A legtöbben (34,9 %) inkább esti típusúak, 34,5 % jelölte az 

„inkább reggeli típus” választ, 19,1 % határozottan reggeli („pacsirta”) és 9,3 % 

határozottan esti típusú („bagoly”). Kruskal-Wallis teszttel hasonlítottuk össze a 

különböző munkarendűek kronotípusát: a nappali munkarendűek kapták a 

legkevesebb pontot, azaz ők inkább reggeli típusúak, míg az éjszakai munkarendben 

dolgozók inkább esti típusúak (p<0,001); a munkarend szabályossága és típusa nincs 

összefüggésben a kronotípussal. A 20-29 éves korosztály a leginkább esti típusú 

(p=0,011). Eredményeink szerint, az esti kronotípusú ápolók jobban bírják az 

éjszakai munkát, ugyanis magasabb pontot adtak arra kérdésre, hogy mennyire való 

nekik az éjszakázás (p<0,001). Összefüggést találtunk a havi éjszakai műszakok 

száma és a kronotípus között is, azaz a „baglyok” többször éjszakáznak (p<0,001). 

Más kapcsolatot nem találtunk a kronotípus és az általunk alkalmazott skálák között. 
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Felmértük a rossz alvás okait: az ápolók 46,5 %-a munkahelyi stresszt, 45,6 %-a a 

váltott műszakban végzett munkát, 30,1 %-a fájdalmat és 28,1 %-a magánéleti 

stresszt jelölt meg okként (7. diagram). A szabálytalan munkarendben dolgozók 

57,1%-a, a flexibilis munkarendűek 40,7 %-a és a szabályos munkarendben dolgozók 

45,8 %-a szerint a munkahelyi stressz miatt alszik rosszul, a különbség szignifikáns 

(p=0,032). 

 

 
7. diagram: Alvásproblémák okai (n=639) 

 

A résztvevő ápolók 39,7 %-a (n=254) szed rendszeresen hipnotikumot. A kor 

előrehaladtával nő az altatót szedők aránya (p=0,014), továbbá a krónikus osztályon 

dolgozók esetén nagyobb arányban fordul elő, mint az aktív osztályok dolgozói 

körében (32,4 % vs. 72,5 %; p<0,001). Más általunk vizsgált változóval nincs 

összefüggésben az altatószedés. Felmerült, hogy az altatót szedőket kizárjuk a 

vizsgálatból, de végül nem tettük, ugyanis ellenőriztük, hogy a különböző 

munkarendű (p=0,82) és szabályosságú (p=0,38) csoportok esetén nincs szignifikáns 

különbség a hipnotikum-alkalmazás arányában. 

 

Mivel az alvásproblémák gyakorisága feltehetően függ az életkortól és a nemtől, 

illetve a munkarend szabálytalanságától, emiatt ezek hatását ki kellett szűrni. A 

Bergen Váltott Műszakos Alvás Kérdőív segítségével a különböző műszakok utáni 

átlagos alvásminőséget elemeztük többszörös lineáris regressziós modellekkel. Az 
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életkor növekedésével általában gyakoribbá váltak az alvászavarok (nappali műszak 

esetén: p=0,018; éjszakai műszak esetén: p=0,042; szabadnapon: p=0,14); a kitöltők 

neme nem befolyásolta az alvászavarok gyakoriságát; valamint a szabálytalan 

munkarend esetén sem kaptunk szignifikáns eredményeket;  koherencia-érzet viszont 

erősen összefügg az alvászavarral (nappali műszak esetén: p<0,001; éjszakai műszak 

esetén: p=0,091; szabadnapon: p<0,001) kontrollálva a fentiek hatásával. Minél 

erősebb az egyén koherencia-érzete, annál kevésbé jelennek meg az alvászavar 

tünetei.  

 

A különböző szabályosságú munkarendekben dolgozók alvásminőségét hasonlítottuk 

össze egyszempontos varianciaanalízissel. A Bergen Váltott Műszakos Alvás 

Kérdőívvel felmért nappali műszak (12 órás) utáni alvásminőség esetén szignifikáns 

különbséget kaptunk, ugyanis a szabálytalan munkarendűek rosszabbul alszanak 

(magasabb pont jelzi), mint a flexibilis munkarendben dolgozók (p=0,007) (8. 

diagram). 

 

 
8. diagram: Alvásminőség különböző szabályosságú munkarendekben (n=392) 

 

 

 

p=0,007 

p=0,052 

p=0,38 
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A koherencia-érzetet a Sense of Coherence Scale 13 itemes magyar változatával 

mértük. A válaszadók neme, kora és családi állapota nincs összefüggésben a 

koherencia-érzettel, a magasabb iskolai végzettségűeknek azonban erősebb 

(p=0,007); továbbá a nappali egyműszakos munkarendben dolgozók jobb 

koherencia-érzetet mutatnak, mint a váltott és éjszakai munkarendben dolgozók 

(p<0,001). A szabálytalan munkarendben dolgozók koherencia-érzete alacsonyabb 

(SOC13 átlagpont: 57,8), mint a flexibilis munkarendben dolgozóké (SOC13 

átlagpont: 61,2; p=0,013) (9. diagram). 
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9. diagram: Koherencia-érzet és a munkarend szabályossága (n=472) 

 

 

A szubjektív egészségi állapotot összevetettük az alkalmazott skálák és a BMI 

eredményeivel. Mindegyik esetén szignifikáns eredményt kaptunk, azaz rossz 

szubjektív egészségi állapotú ápolók több pszichoszomatikus panaszról (p<0,001), 

több alvásproblémáról számoltak be (p<0,001), valamint alacsonyabb volt a 

koherencia-érzetük (p<0,001) és magasabb testtömeg-indexük (p<0,001) (6. 

táblázat). 

p=0,013 

p=0,14 
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egészségi állapot 

mérése skálákkal 

szubjektív 

egészségi állapot 
n átlag SD min max szignifikancia 

pszichoszomatikus 

tünetek 

kiváló 34 7,76 6,876 0 23 
p<0,001 

 

(Kruskal-

Wallis) 

jó 250 19,04 21,387 0 118 

megfelelő 314 28,46 25,749 0 130 

rossz 39 52,77 34,834 0 127 

összes 637 25,15 25,755 0 130 

BMI 

kiváló 34 23,72 2,899 19 30 
p<0,001 

 

(Kruskal-

Wallis) 

jó 243 24,84 3,999 17 38 

megfelelő 310 26,67 4,671 15 43 

rossz 38 29,51 5,558 22 48 

összes 625 25,97 4,589 15 48 

SOC13 

kiváló 34 70,26 11,889 38 91 

p<0,001 

 

(ANOVA) 

jó 249 62,40 10,204 40 87 

megfelelő 310 60,02 10,987 29 85 

rossz 38 51,87 12,527 23 77 

összes 631 61,02 11,301 23 91 

BSWSQ-H 

(nappali műszak)  

kiváló 15 5,13 3,114 0 11 

p<0,001 

 

(ANOVA) 

jó 158 7,86 3,521 0 17 

megfelelő 216 9,68 3,564 0 19 

rossz 25 11,84 2,749 6 16 

összes 414 8,95 3,723 0 19 

6. táblázat: Egészségi állapot felmérése skálákkal és az egészség szubjektív 

értékelése 

 

 

Az egészségi állapothoz kapcsolódóan felmértük a munkahelyi balesetek 

előfordulását és típusait. Az ápolók 18,5 %-ának (n=118) egyszer, 11,3 %-ának 

többször volt már balesete, a leggyakoribb a tűszúrás (22,8 %), majd az esés, 

csonttörés (5,6 %), ficamról 15 fő és bántalmazásról 7 fő számolt be. A munkahelyi 

balesetek előfordulása nincs összefüggésben az általunk vizsgált változókkal. 
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3.2.4. Aktigráfos felmérés 

 

 

A kutatás célja az ápolók alvásminőségének vizsgálata hét napig történő aktigráf-

viseléssel, továbbá alvásnapló és kérdőív kitöltésével.  Célunk a szabályos és 

szabálytalan munkarendek alvásminőségre gyakorolt hatását objektív és szubjektív 

mérőeszközökkel vizsgálni. 

 

Módszer 

Kvantitatív, longitudinális, leíró jellegű vizsgálatot folytattunk a Pécsi 

Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika fekvőbeteg 

osztályain 2016. május 15. és július 15. között.  

 

Minta: a beválasztási és kizárási kritériumoknak megfelelőn, a mintába bevehető 

ápolók személyes megkeresést követően szóbeli tájékoztatást kaptak a kutatásról, 

mely alapján eldöntötték, részt kívánnak-e venni a benne. Kizárásra kerültek, akik 

kevesebb, mint egy éve dolgoznak fekvőbeteg-ellátó osztályon, illetve a tervezett 

vizsgálatot megelőző két hétben szabadságon voltak. Kizárási kritérium volt továbbá: 

diagnosztizált nyugtalan láb szindróma, diagnosztizált alvási apnoe, diagnosztizált 

betegséghez társuló alvászavar, gyógyszer-, gyógyhatású készítmény alkalmazása 

alvászavar miatt és várandósság. Majd felhelyezésre került a jelöléssel ellátott 

mérőeszköz, megkapták az alvásnaplót a kérdőíven feltüntetett kódszámmal és 

eszközkóddal, szóbeli és írásbeli tájékoztatók kíséretében (n=55). Ezután a 

beleegyező nyilatkozat aláírására került sor.  A vizsgálat idejére telefonos és 

internetes elérhetőséget biztosítottunk. Az eredmények kiértékelése anonim módon 

történt. A vizsgálatban összesen 55 fő vett részt hét napon keresztül, de háromnak 

érvénytelen lett a mérése, így végül 52 fő került be a vizsgálatba.  A résztvevők 

átlagéletkora 40,23 év (min: 22 év; max: 59 év; SD: 10,54), 94 %-a nő (n=49). A 

családi állapot az alábbiak szerint alakult: 17 fő nőtlen, hajadon; 8 fő élettársi 

kapcsolatban él; 21 fő házas; egy fő özvegy és öt fő elvált. Az ápolók 46,2%-ának 

(n=24) van gyermeke; a legtöbben szakközépiskolai, gimnáziumi iskolai 

végzettséggel rendelkeznek; négy főnek szakmunkásképző, szakiskola; nyolc főnek 
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főiskola és két főnek egyetemi végzettsége van. Tíz fő (19,2%) dolgozik nappali 

munkarendben, azaz hétfőtől péntekig 6.00-14.00-ig, ők az osztályvezető ápolók, 

akik a kontrollcsoportot képezik. 18 fő (34,6%) dolgozik szabályos többműszakos 

munkarendben, míg a harmadik csoportba a szabálytalan munkarendben dolgozó 

ápolók kerültek (n=24; 46,2%). 

 

Aktigráfos vizsgálat: az alvásminőség objektív meghatározása az ActiGraph GT1M 

(Pensacola, FL, USA) típusú aktivitásmérő készülékkel történt. Aktigráffal a 

nyugalmi periódus hossza, a nyugalmi periódus alatti mozgások száma és ideje 

állapítható meg. Az alvásmennyiség (total sleep time; TST), az ébren töltött idő 

elalvás után (wake after sleep onset; WASO) és a felébredések száma aktigráffal csak 

megbecsülhető, pontos értékeket poliszomnográfiás (PSG) vizsgálattal határozhatunk 

meg.  

A vizsgálatban résztvevőket arra kértük, hogy a készüléket 7 napon keresztül viseljék 

a nem domináns csuklójukra rögzítve. A hét nap során az aktivitásmérőket csak 

akkor távolíthatták el, ha felmerült a veszély, hogy a készüléket nedvesség érheti 

(például zuhanyzás, mosogatás). Az aktivitásmérő beprogramozása és az 

eredmények kiértékelése ActiLife 6.8 szoftverrel történt. A készülék 5 

másodpercenként rögzítette az aktivitást. Az ágyban töltött idő meghatározása az 

alvásnapló alapján történt. Amennyiben a vizsgálatban résztvevők nem töltötték ki a 

napló ide vonatkozó részét a lefekvés és a felkelés időpontját az aktivitási 

diagrammok alapján becsültük meg. A kiértékeléshez a Cole-Kripke határértékeket 

alkalmaztuk. 

 

Alvásnapló: az aktigráf felhelyezését követően hét napig folyamatosan vezették a 

résztvevők. Egyik oldala a fő alvásidőt és az azzal kapcsolatos paramétereket, 

észleléseket tartalmazza (lefekvés és felkelés időpontja, elalvás időpontja, 

felébredések száma, szubjektív fáradtság), a másik oldal a napi eseményeket, melyek 

befolyásolhatják az alvás minőségét (kávé- és alkoholfogyasztás, napközbeni alvás, 

valamint a napközbeni fáradtság). 
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Kérdőív: az „Alvászavar és egészség váltott műszakban” című kérdőívcsomagunkból 

az alábbiakat használtuk fel itt: szociodemográfiai adatok, munkavégzéssel 

kapcsolatos adatok, pszichoszomatikus panaszok gyakorisága az elmúlt egy hónap 

során. 

 

A statisztikai elemzéshez az alábbi módszerek alkalmazása történt: leíró statisztika, 

egymintás t-próba, kétmintás t-próba, varianciaanalízis, lineáris regresszió (SPSS 

20.0). A szignifikancia szintet p<0,05 esetén határoztuk meg.  

 

Etikai megfelelőségi szempontok érvényesülése: A kutatás kivitelezését jóváhagyta a 

PTE KK Orvosigazgatás, valamint a PTE-KK Regionális és Intézményi Kutatás - 

Etikai Bizottsága (melléklet). 

 

 

Eredmények 

 

Az aktigráfos vizsgálat eredményei alapján a vizsgálatban résztvevő ápolók 

átlagosan 360,67 percet (min: 128,6 perc; max: 548 perc; SD: 76,25) töltöttek 

nyugalmi periódusban naponta, azaz 6,01 órát (min: 2,14 óra; max: 9,13 óra; SD: 

1,27). A nyugalmi periódusok alatti mozgások száma naponta átlagosan 15,39 

alkalom volt (min: 6,14; max: 37,86; SD: 6,06); a mozgással töltött idő elalvás után 

pedig átlagosan 57,22 perc (min: 22,00; max: 182,20; SD: 29.16). 
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10. diagram: Szabálytalan váltott műszakban dolgozó ápoló (44 éves nő) 

alvásminőségének grafikus ábrázolása (aktogram) a vizsgálat idején. A kék vonalak 

az aktív periódust, a mozgásokat, míg a rózsaszín-zöld mező a nyugalmi periódust jelzi a 

felmérés hét napján. 

 

Az alvásnaplóban regisztrált szubjektív nappali fáradtság átlaga 2,29 pont (min:1,43; 

max: 3,00; SD: 0,42), a koffeinfogyasztás átlagos napi mértéke 1,48 adag (min: 0,00; 

max: 3,43; SD:0,89) volt. 

 

Az életkor szignifikánsan nem befolyásolta a nyugalmi periódus hosszát (p=0,116), 

valamint a kitöltő neme sem (p>0,05).  

Mindezek ellenére a különböző típusú munkarendek összehasonlításakor törekedünk 

a minél kisebb szórásra az életkor tekintetében, és hogy azonos neműek legyenek, 
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emiatt ebbe az elemzésbe a 26-50 év közötti ápolónők kerültek be (n=35). A nappali 

munkarendűek esetén az átlagéletkor 41,71 év (min: 32 év, max: 48 év; SD: 6,45; 

n=7); a szabályos váltott műszakos munkarendben dolgozók átlagéletkora 37,75 év 

(min: 26 év; max: 49 év; SD: 6,97; n=12) és a szabálytalan munkarendűeké átlagosan 

41,19 év (min: 26 év; max: 50 év; SD: 7,97; n=16). 

 

A nappali munkarendben dolgozó ápolók átlagosan 6,41 órát (min: 4,46 óra; max: 

8,54 óra; SD: 1,25; n=7); a szabályos többműszakos munkarendben dolgozók 

átlagosan 5,88 órát (min: 4,58 óra; max: 7,86 óra; SD: 0,91; n=12); míg a 

szabálytalan munkarendben dolgozó ápolók átlagosan 5,75 órát töltenek pihenéssel, 

azaz nyugalmi periódusban (min: 2,14 óra; max: 8,20 óra; SD: 1,49; n=16); a 

különbség azonban nem szignifikáns (F=0,67; p=0,52). 

 

A nappali műszakrendben dolgozó ápolók nyugalmi periódus alatti 

mozgástevékenysége  14,71 alkalom átlagosan (min: 10; max: 19; SD: 3,55; n=7); a 

szabályos munkarendűeké 17,17 alkalom (min: 6; max: 38; SD: 7,94; n=12); a 

szabálytalan munkarendűeké pedig 15,50 alkalom az alvásidejükben egy nap során 

(min: 7; max: 29; SD: 6,41; n=16); a különbség nem szignifikáns (F=0,37; p=0,7). 
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A nappali munkarendben dolgozók a nyugalmi periódusban 54,86 percet töltenek 

mozgással átlagosan (min: 38 perc, max: 79 perc; SD: 15,65 perc; n=7); a szabályos 

többműszakos munkarendben dolgozók átlagosan 59,67 percet (min: 29 perc; max: 

143 perc; SD: 30,14; n=12); a szabálytalan munkarendűek átlagosan 60,83 percet 

(min: 24 perc; max: 182 perc; SD: 37,49; n=16), a különbség azonban nem 

szignifikáns (F=0,09; p=0,92) (11. diagram). 

 

 

11. diagram: Nyugalmi periódusban mozgással töltött idő különböző munkarendű 

ápolók esetén (n=35) 

 

A 35 fős vizsgálat eredményei szerint a testmozgás gyakorisága (p=0,31), a BMI 

(p=0,88); és az egészségi állapot megítélése sem különbözik az nappali, szabályos és 

szabálytalan munkarendűek csoportjainál (p=0,29).  
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Összehasonlítottunk 10 fő váltott műszakban dolgozó esetén egy nappali műszakot 

követő éjszakai alvást, egy éjszakai műszakot követő nappali alvással. Beválasztási 

kritérium volt, hogy a vizsgált műszakok után pihenőnap vagy szabadnap 

következett, illetve hogy a pihenőnapon nem aludt 1-2 órát a fő nyugalmi perióduson 

túl. Az egymintás t-próba eredményei szerint nappali műszak után átlagosan 8,75 

órát töltenek pihenéssel (min: 6,18; max: 11,10; SD: 1,63), míg az éjszakai munkát 

követően átlagosan 4,70 órát (min: 2,62; max: 6,20; SD: 1,09), a különbség 

szignifikáns (t=-11,75, p<0,001) (12. diagram). 

 

 
12. diagram: Nappali és éjszakai műszak utáni nyugalmi periódus hossza (n=10) 

 

A nyugalmi periódus alatti mozgások száma magasabb a nappali műszak után (átlag: 

22,2 alkalom; min: 13; max: 35; SD: 8,69), mint az éjszakai műszakot követően 

(átlag: 9,4 alkalom; min: 0; max: 20; SD: 6,13) (t=-6,6;  p<0,001). A nyugalmi 

periódus alatti mozgástevékenység nappali műszakot követően átlagosan 62 perc 

(min: 23; max: 106; SD: 27,7), éjszakai műszak után 35,9 perc (min: 0; max: 99; SD: 

27,9) (t=-2,96; p=0,016). 
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A 7 nappali munkarendben dolgozó ápoló a vizsgálat idején átlagosan 6:11-kor kelt 

reggelente (min: 4:12; max: 7:04; SD: 1:00 - ebben a pihenőnapok is 

beleszámítanak). 

 

Az aktigráfos vizsgálattal párhuzamosan vezetett alvásnapló adatai szerint a hét 

vizsgálati napon tapasztalt nappali fáradtság átlagai között nincs szignifikáns 

különbség a három csoport esetén (F=0,23; p=0,8). A nappali munkarendűek 

átlagpontja 2,33 volt (min: 1,43; max: 3; SD: 0,65; n=7); a szabályos váltott 

műszakos munkarendben dolgozóké 2,23 (min: 1,86, max: 3,00; SD: 0,36, n=12); 

míg a szabálytalan váltott műszakos munkarendű munkát végzők esetében 2,34 (min: 

1,71; max: 3,00; SD: 0,42; n=16). A nappali munkarendben dolgozók átlagos 

kávéfogyasztása 1,26 adag (min: 0,00; max: 3,00; SD:0,96; n=7) a szabályos váltott 

műszakos munkarendben dolgozóké 1,45 adag (min: 0,71; max: 2,71; SD: 0,54; 

n=12), míg szabálytalan váltott műszakos munkarendben dolgozó ápolók esetén 1,55 

adag (min: 0,00; max: 3,28 ; SD: 0,9 n=17) (F=0,31; p=0,74). 

 

Megvizsgáltuk, hogy az alvásminőséget befolyásolta-e a résztvevők szociális 

anamnézise. Két csoportot alkottunk a kis elemszám miatt: kapcsolatban élnek 

(n=28) az élettársak és házasok, míg egyedülállók (n=24) a hajadonok/nőtlenek, 

özvegy és elváltak. A nyugalmi periódus hosszát nem befolyásolta a kapcsolati 

státusz (t=1,11; p=0,27), valamint a mozgások számát (t=-0,1; p=0,92), továbbá a 

mozgások idejét sem (t=0,03; p=0,97). A gyermeket nevelők esetén a nyugalmi 

periódus átlagosan napi 6,1 óra (SD: 1,39; n=24); a gyermeknélküliek esetén pedig 

5,94 óra (t=-0,43; p=0,66). A gyermeket nevelők 16,61 alkalommal, míg a gyermeket 

nem nevelők 14,34 alkalommal végeznek mozgást a nyugalmi periódus alatt, de a 

különbség nem szignifikáns (p=0,18), és a mozgással töltött percek esetén sem 

(p=0,88). 

 

Az aktigráf és a kérdőív segítségével elemeztük a pszichoszomatikus panaszok és a 

nyugalmi periódus közötti kapcsolatot. A nyugalmi periódus hossza szignifikánsan 

befolyásolta a pszichoszomatikus panaszok gyakoriságát (p=0,013). Negatív pozitív 

a kapcsolat (r=-0,42, B=0,02), azaz eggyel több panasz észlelése esetén 0,02 órával 
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kevesebb volt a nyugalmi periódus. A pszichoszomatikus panaszok gyakorisága és a 

nyugalmi periódus alatti mozgások száma között nem volt szignifikáns kapcsolat 

(p=0,86), a mozgások átlagos idejével az azonban igen (r=0,67, B=0,85; p<0,001). 

 

A rendszeres testmozgás pozitívan befolyásolta a napi nyugalmi periódus hosszát 

(p=0,02). A nem sportoló ápolók (n=6) átlagosan 6,0 órát töltöttek nyugalmi 

periódusban naponta (min: 4,94, max: 7; SD: 0,85); a ritkán sportolók (n=20) 5,49 

órát (SD: 1,08); míg a rendszeresen testmozgást végzők átlagosan 6,85 órát (SD: 

1,44)  töltöttek nyugalmi periódusban a vizsgálat idején. 
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4. MEGBESZÉLÉS  

4.1. Következtetések 

 

Számos kutatás bizonyítja a váltott műszak káros hatásait. Kevés tanulmányt 

találtunk azonban arról, hogy a többműszakos munkarendeken belül milyen típusúak 

vannak, és melyek megterhelőbbek. Csupán néhány szakirodalomban volt konkrét 

javaslat a váltott műszak okozta problémák megelőzésére, kezelésére [Costa, 2010; 

Bódizs, 2000]. 

Kutatásunk során hat felmérést végeztünk 2011 és 2016 között, melyek számos új 

információt adtak, és sok kérdést megválaszoltak számunkra.  

 

A hazai ápolói munkarendek feltérképezése során világossá vált számunkra, hogy 

az ápolóhiány miatt a műszakbeosztás is nagy kihívás. A munkarendek 

szabálytalansága a munkaerőhiánynak köszönhető többek között, mégis sok 

ápolásvezető törekszik a szabályos műszakrend alkalmazására. A leggyakoribb a 

flexibilis (rugalmas) munkarend, mely esetén a vezető alkalmazkodik a dolgozó 

igényeihez, de nem szabályos rendben követik egymást a műszakok (51,89 %; 

n=4513). A munkarendek „népszerűségi versenyében” is a flexibilis kapta a legtöbb 

szavazatot (54,1 %-a; n=489), melyet a szabályos munkarend követ. A leggyakoribb 

és egyben legkedveltebb (legkevésbé megterhelő) szabályos munkarend a válaszadók 

46,46%-a (n=420) szerint az alábbi: 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai 

műszak (12 órás), majd 1 vagy 2 pihenőnap. A második legjobbnak ítélt szabályos 

munkarend (n=134, 14,8%): 2 nappali műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 

éjszakai műszak (12 órás). 

Griffiths és munkatársai tizenkét európai ország ápolóinak munkarendjét vizsgálták. 

Az eredmények szerint a nappali műszak hossza leggyakrabban kevesebb, mint 8 

óra, az éjszakai műszakok esetén a legjellemzőbb a 8,1-10 óra hosszúság. A 

megkérdezett 31627 ápoló csupán 15% dolgozik ≥12 órás műszakban. Eredményeik 

szerint a 12 órás vagy annál hosszabb műszak esetén csökken a betegbiztonság és az 

ellátás minősége [Griffits et al, 2014]. A 2003/88/EK irányelv is arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a 8 óránál hosszabb éjszakai műszak nem biztonságos. Az irányelv 

2010-es felülvizsgálatában Magyarországot külön kiemelték, ugyanis az éjszakai 
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munkára vonatkozó korlátozásokat nem ültettük át a gyakorlatba. Ennek több oka 

van, egyik például az ápolóhiány. Hazánkban jelentős probléma az ápolók 

elvándorlása, a humánerőforrás hiánya, Betlehem vizsgálatában felhívta a figyelmet 

arra, hogy az ápolói munkakörök száma 2006 és 2010 között 8 %-kal csökkent 

[Betlehem, 2012]. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2011. évi Egészségügyi Évkönyve szerint 

2011-ben 22.897 egészségügyi dolgozó hiányzott az egészségügyből, és a hiány 

azóta tovább nőtt. Újváriné kutatásában megállapította, hogy minél elégedettebb volt 

az ápoló (n=754) a munkaidő és műszakbeosztások rugalmas kezelésével, annál 

valószínűbb, hogy a következő évben a pályán maradt (p=0,005) [Újváriné et al, 

2011]. 

 

A Standard Shiftwork Index alkalmazása során kutatási célunk volt a nappali, 

éjszakai és váltott műszakban dolgozó ápolók összehasonlítása, így a nappalos és 

éjszakás munkarendben dolgozó ápolókra 53 kérdés nem vonatkozott. A 79 SSI-

kérdésből bizonyos kérdésekre sokan nem, vagy csak hiányosan válaszoltak, így 13 

kérdés esetén eltekintettünk azok kiértékelésétől. A 23 oldalas kérdőív nagyon 

hosszú, kitöltése időigényes, emiatt a későbbiekben eltekintettünk az alkalmazásától. 

A krónikus fáradtság tekintetében szignifikáns különbség van a nappali, éjszakai és 

váltott műszakos munkarendben dolgozók között (p=0,007), legkevésbé a nappali 

munkarendűek érzik magukat fáradtnak. Az éjszakások rugalmasabbak az alvási 

szokásaik terén, mint nappali munkarendűek (p=0,032). A fáradtság/élénkség 

kérdéssor eredményei alapján a nappali munkarendben dolgozók bizonyultak a 

legkevésbé fáradtnak az éjszakai munkarendben (p=0,011) és a váltott műszakban 

dolgozókhoz képest (p=0,039). Eredményeinkkel összhangban az éjszakai 

munkavégzés és váltott műszak alvásra gyakorolt negatív hatását bizonyítja számos 

kutatás [Flo et al, 2012a; Flo et al, 2012b; Di Milia et al, 2013; Korompeli et al, 

2013; Geiger-Brown et al, 2012; Niu et al, 2013; Tremaine et al, 2013]. A legjobb 

szubjektív egészségi állapota a nappali munkarendben dolgozóknak van, szemben az 

éjszakás munkarendben (p=0,001) és a váltott műszakban dolgozókkal (p=0,003). Az 

éjszakai műszakban dolgozók szenvednek a legnagyobb mértékben gastrointestinalis 

panaszoktól, szemben a nappali munkarend szerint dolgozókkal (p=0,044) és a 
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váltott műszakban dolgozókkal (p=0,006). Az éjszakai munkarendben dolgozók a 

nappali és a váltott műszakos munkarendben dolgozókhoz képest nagyobb arányban 

szenvednek krónikus betegségekben (p=0,004; p=0,003). A váltott műszakban 

dolgozók körében gyakori emésztőrendszeri panaszokra hívja fel a figyelmet sok 

más kutató is [Saberi&Moravveji, 2010; Wong et al, 2010; Mendes&Martino, 2012; 

Haus&Smolensky, 2012; Ofori-Attah&Németh, 2015]. A váltott műszak kezdete óta 

romlott a dolgozók egészségmagatartása: többet dohányoznak (p=0,034), és több 

koffeintartalmú élénkítő szert (kávé, kóla vagy tea) fogyasztanak (p<0,001). Hasonló 

eredményt kaptak más felmérésekben [Peplonska et al, 2015; Marquezea et al, 2012; 

Ofori-Attah&Németh, 2015]. 

 

A Bergen Shift Work Sleep Questionnaire-t lefordítottuk magyarra, és elvégeztük 

a nyelvészeti validálást, majd megvizsgáltuk a pszichometriai jellemzőit. 

Munkánkkal pótolni kívántuk a hiányt, melyet a váltott műszakban dolgozók 

alvásminőségének felmérését szolgáló kérdőívek terén tapasztaltunk 

Magyarországon. Eredményeink alapján a Bergen Váltott Műszakos Alvás Kérdőív 

(BSWSQ-H) megfelel a szükséges pszichometriai előírásoknak, amely lehetővé teszi 

a diszkrét álmatlanság tüneteinek szisztematikus vizsgálatát különböző 

műszakokban. Eredményeinket összehasonlítottuk az eredeti norvég kérdőív validáló 

tanulmányában leírt eredményekkel [Flo et al, 2012b], esetükben is az éjszakai 

műszak után tapasztalták a legtöbb panaszt, és a legjobb alvásminőségről 

szabadnapokon számoltak be. A nappali és délutáni műszak esetén is hasonló 

eredményeket kaptunk, mint a norvég mintán, azonban náluk az alvásproblémákra 

kérdező itemeknél a délutáni műszak esetén volt magasabb átlagpont, míg nálunk 

nem volt különbség a két műszak között. A faktoranalízis eredménye szerint a 

BSWSQ-H kérdőív elsősorban az insomnia következményei szempontjából tárja fel 

a műszakok szerepét az alvásminőség vizsgálatában, és ebben is csak a nappali és 

éjszakai műszakok különülnek el, míg Flo eredményei szerint a három műszak és 

szabadnap is külön faktorként jelenik meg. 

A kérdőív alkalmazásával a különböző munkarendek alvásminőségre kifejtett hatását 

kívántuk felmérni, azaz összehasonlítottuk, melyik munkarendtípus megterhelőbb. A 

csak/főként éjszakai műszakban dolgozók számoltak be a legrosszabb 
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alvásminőségről, éjszakai műszakot követő alvás esetén. Az alvásminőség és a 

nappali fáradtság erősen összefügg a munkarend szabályosságával (F=8,57; 

p<0,001); a post hoc tesztek szerint a szabályos és flexibilis munkarendűekkel 

szemben a legtöbb alvásprobléma a szabálytalan munkarendűeknél tapasztalható 

mindegyik műszak esetén. Ha valaki hosszú ideig dolgozik váltott műszakban, 

szervezete alkalmazkodhat a megváltozott napirendhez, ezt igazoltuk, mivel az 

éjszakai munkarendben dolgozók kronotípusa esti típusú, míg a nappali munkarendű 

ápolóké reggeli típusú.  

 

Az „Alvászavar és egészség váltott műszakban” című vizsgálat eredményei is 

rávilágítanak arra, hogy a szabálytalan többműszakos munkarend megterhelő. 

Eredményeink is felhívják a figyelmet az egészségmagatartás protektív szerepére. Az 

ápolók csupán 9,7 %-a (n=62) gondolja úgy, hogy egészségesen táplálkozik; a 

magasabb iskolai végzettségűek körében többen figyelnek az egészséges 

táplálkozásra (p=0,003); valamint a nappali munkarendben dolgozók is jobb 

eredményt mutattak szemben a váltott műszakosokkal (p<0,001). Pihenés, 

kikapcsolódás céljából 175 fő (27,4 %) végez rendszeresen fizikai aktivitással 

(pulzusszám-emelkedéssel, izzadással) járó tevékenységet. A legtöbben ritkán (51,8 

%) sportolnak; és 123 fő bevallása szerint soha nem végez sporttevékenységet. Az 

iskolai végzettség (p=0,07) és nappali munkarend (p=0,013) ebben az esetben is 

pozitív hatást mutatott. A megfelelő táplálkozás és a rendszeres testmozgás 

összefügg egymással a vizsgált mintában (p<0,001); valamint a tápláltsági állapotot 

is pozitívan befolyásolja a helyes egészségmagatartás, ugyanis a rendszeresen 

sportolók és egészségesen táplálkozók BMI-je alacsonyabb, mint a többi válaszadóé 

(p=0,003 és p=0,001). 

A résztvevők az egészségi állapotukat négy kategóriába sorolták: kiváló (5,3 %), jó 

(39,1 %), megfelelő (49,1 %) és rossz (6,1 %). Az idősebb korosztályban nagyobb 

arányban tartják egészségi állapotukat rossznak (p=0,003). Az iskolai végzettség 

összefügg az egészség megítélésével, a legrosszabbnak az alacsonyabb, míg a 

legjobbnak a magasabb iskolai végzettségűek ítélték az állapotukat (p<0,001). A 

legrosszabbnak az éjszakai munkarendben dolgozók ítélték az egészségi állapotukat, 

a legjobbnak a nappali munkarendűek (p=0,044). A munkarend szabályossága is 
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összefüggött a válaszokkal, a legjobbnak a flexibilis munkarendűek, míg a 

legrosszabbnak a szabálytalan munkarendűek pontozták egészségüket (p=0,017).  

A tápláltsági állapotot a testtömeg-indexszel határoztuk meg: 25,96 kg/m2 (SD: 4,6; 

min: 15; max: 48). Az életkor összefügg a BMI-vel, ugyanis az idősebb 

korosztályban magasabb az átlagértéke (p<0,001). Az éjszakai munkarendben, illetve 

a krónikus osztályon dolgozók BMI-értéke volt magasabb (p=0,013 és p=0,01). A 

munkarend szabályossága összefügg a hízással, legtöbben a szabálytalan 

munkarendűek csoportjában híztak (p=0,004), pedig a táplálkozás és sportolás esetén 

nem tapasztaltunk különbséget a csoportok között. Feith és munkatársainak 

vizsgálatában a diplomás ápolónők 62,9%-a egy ötfokú skálán pozitív (kiváló, jó) 

minősítést adott egészségi állapotára, míg negatív (rossz, nagyon rossz) értéket a 

teljes minta 4,2% adott. A diplomás ápolónők és orvosnők alkotta minta átlagos 

testtömeg-indexe: 23.95 kg/m2, ennek ellenére 21%-uk túlsúlyos, 11%-uk elhízott és 

5%-uk súlyosan elhízott kategóriába tartozik. A válaszolók nagyobb hányada 

egészségesen táplálkozik [Feith, 2007; Feith et al, 2008]. 

A nappali munkarendben dolgozók kevesebb pszichoszomatikus panaszt jeleztek a 

váltott műszakban dolgozókkal szemben (p=0,012). A munkarend szabályossága és a 

szabályos munkarendek típusa nincs összefüggésben a pszichoszomatikus panaszok 

gyakoriságával. Az egészségesen táplálkozók csoportja kevesebb panaszt jelzett, 

szemben az egészségetelenül táplálkozókkal (p<0,001). A rendszeres testmozgás 

nem (p=0,25); a testsúlyváltozás azonban összefügg a pszichoszomatikus 

panaszokkal, ugyanis akik fogytak vagy híztak, több tünetet tapasztaltak (p=0,006).  

A pszichoszomatikus panaszok és a koherencia-érzet korreál egymással (r=-0,213; 

p<0,001), vagyis a jobb koherencia-érzetűek kevesebb panaszt jeleztek. A 

panaszokat külön vizsgálva eredményül kaptuk, hogy a SOC összefügg a fejfájással 

(r=-0,123; p=0,002), az alvásproblémákkal (r=-0,164; p<0,001), a kimerültséggel 

(r=-0,248; p<0,001), és a gyors szívdobogás-érzéssel (r=-0,132; p=0,001). Ezeket 

egymás kontrollálásával vizsgálva, a legerősebb a „kimerültség” panasz. Arra a 

kérdésünkre, hogy kik a legkimerültebbek, a válasz: a szabálytalan munkarendben 

dolgozók (p=0,037). Eredményeink szerint az erős koherencia-érzettel rendelkezők 

között kevesebb a kimerült ugyanolyan megterhelés esetén is, azaz jobban bírják a 

terhelést (p=0,031). Váltott műszakban dolgozók esetén tehát az erősebb koherencia-
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érzettel rendelkezőknél kevésbé jelentkeznek pszichoszomatikus panaszok. Varga és 

munkatársainak felmérésében felhívták a figyelmet arra, hogy az ápolók 

pályaelhagyásának egyik oka a gyengébb koherencia-érzet [Varga et al, 2012]. Cél 

tehát, hogy már a képzés során erősítsük a hallgatók koherencia-érzetét. Ennek egyik 

módja az egészségesebb életmódra nevelés, ezen belül is a sport. 

A válaszadók szerint nappali műszak után átlagosan 7,08 órát alszanak (min: 4; max: 

12; SD: 1,30); míg éjszakai műszak után 4,54 órát (min: 0; max: 12; SD: 2,19), a 

különbség szignifikáns (p<0,001). A munkarend szabályossága szerint különbséget 

tapasztaltunk, ugyanis a szabálytalan munkarendűek 77,3 %-nak, a flexibilis 

munkarendűek 62,8 %-ának és a szabályos munkarendűek 58,9 %-ának romlott az 

alvásminősége (p=0,016). A résztvevő ápolók 39,7 %-a (n=254) szed rendszeresen 

altatót. A kor előrehaladtával nő az altatót szedők aránya (p=0,014). Egy korábbi 

vizsgálatunkban, melyben számos szakma képviselői vettek részt (n=455), csak 11,5 

% szedett szedatívumot [Fusz et al, 2016b]. 

Mivel az alvásproblémák gyakorisága feltehetően függ az életkortól és a nemtől, 

illetve a munkarend szabálytalanságától, emiatt ezek hatását ki kellett szűrni. Az 

életkor növekedésével általában gyakoribbá váltak az alvászavarok (p=0,018; 

p=0,042; p=0,14); a nem általában nem befolyásolta az alvászavarok gyakoriságát; 

valamint a szabálytalan munkarend esetén sem kaptunk szignifikáns eredményeket; 

koherencia-érzet viszont erősen összefügg az alvászavarral (p<0,001; p=0,091; 

p<0,001) kontrollálva a fentiek hatásával. Minél erősebb az egyén koherencia-érzete, 

annál kevésbé jelennek meg az alvászavar tünetei.  

A különböző szabályosságú munkarendekben dolgozók alvásminőségét hasonlítottuk 

össze egyszempontos varianciaanalízissel. A Bergen Váltott Műszakos Alvás 

Kérdőívvel felmért alvásminőség esetén szignifikáns különbséget kaptunk, ugyanis a 

szabálytalan munkarendűek rosszabbul alszanak, mint a szabályos (p=0,023) és a 

flexibilis munkarendben dolgozók (p=0,003). A magasabb iskolai végzettségűeknek 

azonban erősebb a koherencia-érzete (p=0,007). A nappali egyműszakos 

munkarendben dolgozók (p<0,001); valamint a flexibilis munkarendben dolgozók is 

jobb eredményt mutattak (p=0,038). 

A szubjektív egészségi állapotot összevetettük az alkalmazott skálák, és a BMI 

eredményeivel. Mindegyik esetén szignifikáns eredményt kaptunk, azaz rossz 
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szubjektív egészségi állapotú ápolók több pszichoszomatikus panaszról (p<0,001), 

több alvásproblémáról számoltak be (p<0,001), valamint alacsonyabb volt a 

koherencia-érzetük (p<0,001) és magasabb testtömeg-indexük (p<0,001). 

Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az egészségi állapot általunk vizsgált 

paraméterei általában összefüggést mutatnak az életkorral, az egészségmagatartással, 

az iskolai végzettséggel, a munkarend típusával (nappali vs. váltott) és 

szabálytalanságával.  

 

Az aktigráfos vizsgálatban 52 fekvőbeteg-ellátásban dolgozó ápoló vett részt a 

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikán. Tíz fő 

(19,2%) dolgozik nappali munkarendben, azaz hétfőtől péntekig 6.00-14.00-ig, ők az 

osztályvezető ápolók, többműszakos munkarendben munkát végzők közül 18 fő 

(34,6%) dolgozik szabályos többműszakos munkarendben, míg a szabálytalan 

munkarendben dolgozó ápolók kerültek a harmadik csoportba (n=24; 46,2%). A 

nemzetközi szakirodalmat áttekintve az aktigráfos felmérésekben az ápolók száma és 

életkora hasonló a mi mintánkhoz, azonban néhány kutatásban az aktigráfot tovább 

viselték (átlagosan 14-28 napig), mint a mi vizsgálatunkban (7 napig) [Niu et al, 

2013; Tremaine et al, 2013; Hirsch et al, 2014; Haire et al, 2012].  

A nappali munkarendűek átlagosan 6,41 órát (min: 4,46 óra; max: 8,54 óra; SD: 

1,25; n=7) töltenek pihenéssel, azaz nyugalmi periódusban; a szabályos váltott 

műszakosok átlagosan 5,88 órát (min: 4,58 óra; max: 7,86 óra; SD: 0,91; n=12); míg 

a szabálytalan munkarendben dolgozók 5,75 órát (min: 2,14 óra; max: 8,20 óra; SD: 

1,49; n=16); a különbség nem szignifikáns (F=0,67; p=0,52); míg Niu kutatásában 

szignifikáns különbséget kaptak [Niu et al, 2013]. Egy 2006-ban végzett hazai 

kutatásban a diplomás ápolónők és orvosnők hétköznapokon átlagosan 6,5 órát, 

hétvégén (pihenőnapon) közel 8 órát alszanak. A válaszadók 15,2% szinte soha nem 

ébred pihenten, és csak 12,5% jelezte, hogy mindig kipihenten ébred [Feith, 2007]. A 

2015-ben végzett kérdőíves vizsgálatunkban felmértük, hogy az ápolók mennyit 

alszanak átlagosan naponta (n=58; átlag: 6,38 óra) más szakmák képviselőihez 

képest. Eredményeink szerint az irodai munkát végzők (n=87; átlag: 6,89 óra; 

p=0,06), a pedagógusok (n=51; átlag: 6,96 óra; p=0,08) és más egészségügyi 

dolgozók (n=21; átlag: 7,10 óra; p=0,028) is többet alszanak az ápolóknál. Az alvás 
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mennyiségével összefüggésben volt az alvásminőség, azaz aki rosszabb értéket 

kapott az Athén Insomnia Skálán, kevesebbet aludt (r=0,32; B=-1,045; p<0,001) 

[Fusz et al, 2016b]. 

A nappali munkarendben dolgozó ápolók mozgástevékenysége nyugalmi periódus 

alatt átlagosan 14,71 alkalom (min: 10; max: 19; SD: 3,55; n=7); a szabályos 

munkarendben dolgozóké 17,17 alkalom (min: 6; max: 38; SD: 7,94; n=12); míg a 

szabálytalan munkarendűeké 15,50 alkalom az (min: 7; max: 29; SD: 6,41; n=16); a 

különbség nem szignifikáns (F=0,37; p=0,7). A nappali munkarendben dolgozó 

ápolók a nyugalmi periódusban 54,86 percet töltenek mozgással (min: 38 perc, max: 

79 perc; SD: 15; 65 perc; n=7); míg a szabályos többműszakos munkarendben 

dolgozók átlagosan 59,67 percet (min: 29 perc; max: 143 perc; SD: 30,14; n=12); a 

szabálytalan munkarendben dolgozók pedig 60,83 percet (min: 24 perc; max: 182 

perc; SD: 37,49; n=16), a különbség nem szignifikáns (F=0,09; p=0,92). A nappali 

műszak után, melyet pihenőnap követ, átlagosan 8,75 órát töltenek pihenéssel (min: 

6,18; max: 11,10; SD: 1,63), míg az éjszakai munkát követően, melyet pihenőnap 

követ, átlagosan 4,70 órát töltenek nyugalmi periódusban az ápolók (min: 2,62; max: 

6,20; SD: 1,09), a különbség szignifikáns (t=-11,75, p<0,001); ez az eredmény 

összecseng Hirsch kutatásával, melyben átlagosan 8,93 órát aludtak nappali 

műszakot követően, és átlagosan 4,84 órát pihentek éjszakai műszak után [Hirsch et 

al, 2014]. A nyugalmi periódus hossza (p=0,013) és nyugalmi periódus alatti a 

mozgások átlagos ideje (p<0,001) összefüggött a pszichoszomatikus panaszok 

gyakoriságával, azaz aki kevesebbet pihent, több pszichoszomatikus panaszt jelzett. 

 

A kutatás korlátai mindegyik vizsgálatban, hogy a minták nem reprezentatívak.  

A kérdőíves felmérések keresztmetszeti jellege miatt eredményeink nem alkalmasak 

ok-okozati összefüggések pontos feltárására. Az egészségi állapotra és 

pszichoszomatikus tünetek gyakoriságára vonatkozó skálák nem alkalmasak valós 

morbiditási prevalenciák meghatározására.  

Az aktigráfos vizsgálatban az elemszám és a vizsgálati idő növelésével várhatóan a 

különbségek szignifikánsak lettek volna. 
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4.2. Javaslat az ideális munkarend kialakítására 

 

Kutatásunk eredményei és az áttekintett szakirodalmak [Caldwell, 2003; Bódizs, 

2000; Costa, 2010; Griffits et al, 2014] alapján az alábbi ápolói többműszakos 

munkarendet tartjuk kevésbé megterhelőnek: 

‐ flexibilis munkarend - azaz a dolgozó igényeit is figyelembe veszi – szabályos 

elemekkel, azaz amennyire lehet, igazodik az alábbi ajánlásokhoz: 

‐ 10 órás műszakok követik egymást az órajárásával megegyező irányban, 

rövid rotációs rendszerben: 1 délelőtti műszak után 1 délutáni műszak, utána 1 

éjszakai műszak, majd 2 pihenőnap. 

 

Javasoljuk, hogy a vezetők az alábbiakra hívják fel a többműszakos munkarendben 

dolgozók figyelmét: 

- a váltott műszakos munka a megzavart cirkadian ritmus miatt alvászavart, 

pszichés, pszichoszomatikus és szomatikus panaszokat okozhat 

- fontos az alváshigiénés szabályok ismerete és alkalmazása 

- előnyös a rendszeres testmozgás és helyes táplálkozás 

- amennyiben az éjszakai műszakkal kapcsolatos problémákat észlelnek, jelezzék 

felettesüknek, illetve keressenek fel szakembert (például alvászavar esetén 

neurológust, szomnológust vagy pszichiátert) 

 

Az „Alvászavar és egészség váltott műszakban” című kérdőívcsomag segítheti az 

ápolók egészségi állapotának nyomon követését, a problémák kiszűrését. 



83 

 

5. A TÉMÁBAN ELÉRT ÚJ EREDMÉNYEK 

 

1. Magyarországon elsőként feltérképeztük a leggyakrabban alkalmazott ápolói 

munkarendeket. 

 

2. Magyaroszágon elsőként alkalmaztuk a Standard Shiftwork Index kérdőívet, 

melyet a szegedi vizsgálat tapasztalati miatt többet nem használtunk, azonban a 

kérdőívben definiált flexibilis munkarendet bevezettük a hazai köztudatba, és 

későbbi vizsgálataink során is alkalmaztuk ezt a besorolást (szabályos, 

szabálytalan, flexibilis). 

 

3. Magyarországon elsőként alkalmaztuk a váltott műszakban dolgozók 

alvásminőségének felmérésére alkalmas Bergen Shift Work Sleep 

Questionnaire-t, melyet adaptáltunk magyar nyelvre, a hazai viszonyoknak 

megfelelően (Bergen Váltott Műszakos Alvás Kérdőív). 

 

4. Létrehoztunk egy kérdőívcsomagot „Alvászavar és egészség váltott 

műszakban” címmel, mely segítheti az ápolók egészségi állapotának nyomon 

követését. 

 

5. Magyarországon elsőként vizsgáltuk ápolók csoportjának alvásminőségét 

aktigráffal. 

 

6. Nagy elemszámú felmérés keretében kértük ki az ápolók véleményét a 

munkarendekkel kapcsolatban. 

 

7. Eredményeink tükrében javaslatot tettünk az ideális többműszakos munkarend 

kialakítására. 



84 

 

6. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 

 

 

Ezúton szeretném megköszönni Dr. habil Oláh András témavezetőmnek a szakmai 

támogatását. 

 

Prof. Dr. Jeges Sára szakértelmének, támogatásának rengeteget köszönhetek, amiért 

nagyon hálás vagyok.  

 

Köszönöm Kívés Zsuzsanna és Dr. habil Faludi Béla szakmai segítségét.  

 

Hálás vagyok a vizsgálatok résztvevőinek, valamint az intézményvezetőknek, akik 

engedélyezték a kutatásokat; továbbá a Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság 

munkatársainak, akik segítettek a kérdőívek kiosztásában számos továbbképzésen. 

 

Köszönöm a segítséget a kérdőívek kiosztásában és az adatbázisok készítésében 

hallgatóimnak: Bohner Anikónak, Ferenczi Dorinának, Kovács-Kalic Károlynak, 

Makai Barbarának, Regős Annamáriának, Sebők Nórának és Varga Bernadettnek. 

Külön köszönöm Kutfej Natáliának és a Gyermekgyógyászati Klinika dolgozóinak a 

közreműködést az aktigráfos vizsgálatban. 

 

Köszönöm az Egészségtudományi Doktori Iskola és az Ápolástudományi, Alapozó 

Egészségtudományi és Védőnői Intézet dolgozóinak támogatását, segítségét. 

 

Nagyon szépen köszönöm gyermekeim és férjem türelmét és támogatását, továbbá 

hálás vagyok szüleimnek és férjem szüleinek, akik sokszor vigyáztak a gyerekekre, 

amíg én a kutatással foglalkoztam. 

 



85 

 

7. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 

 

7.1 Az értekezés témájában megjelent tudományos közlemények és 

előadások jegyzéke 

 

1. Fusz K, Tóth Á, Varga B, Rozmann N, Oláh A: Different work schedules of 

nurses in Hungary and their effects on health. IDEGGYOGYASZATI 

SZEMLE / CLINICAL NEUROSCIENCE 70:(3-4) pp. 136-139. (2017) - IF: 

0,376  

2. Fusz K, Pakai A, Kívés Zs, Szunomár Sz, Regős A, Oláh A: Munkarendek a 

hazai egészségügyi rendszerben, és az ápolók alvásminősége; ORVOSI 

HETILAP 157:(10) pp. 379-384. (2016) – IF: 0.291 

3. Fusz K, Faludi B, Pusztai D, Sebők N, Oláh A: Insomnia és elalvást segítő 

szokások felmérése felnőttek körében; Orvosi Hetilap; 2016; 157:(49) pp. 

1955-1959.  – IF: 0.291 

4. Fusz K, Oláh A: Work Schedules of Nurses in Hungary and Their Effects; In: 

Pajnkihar M: Mednarodna znanstvena konferenca "Raziskovanje in 

izobraževanje v zdravstveni negi" International Scientific Conference"Research 

and Education in Nursing": Zbornik predavanj Conference Proceedings. 260 p.; 

Konferencia helye, ideje: Maribor, Szlovénia, 2016.06.16 Maribor: Univerza v 

Mariboru Fakulteta za zdravstvene ved (= Maribori Egyetem Egészségtudományi 

Kar), 2016. pp. 160-165. (ISBN:9789616254564) 

5. Fusz K, Pakai A, Horváthné Kívés Zs, Fullér N, Boncz I, Szunomár Sz, Varga 

B: Work Schedules And The Sleep Quality Of Nurses In Hungary; VALUE 

IN HEALTH 19:(3) p. A190. (2016) 

6. Fusz K, Tóth Á, Fullér N, Müller Á, Oláh A: Váltott műszakban dolgozó 

ápolók alvásminőségének vizsgálata a magyar nyelvre adaptált Bergen Shift 

Work Sleep Questionnaire alkalmazásával; Orvosi Hetilap; 2015; 156:(49) 

pp. 2003-2008. – IF: 0.291 

 

 



86 

 

7. Muller A, Gal N, Betlehem J, Fuller N, Acs P, Kovacs L G, Fusz K, Jozsa R, 

Olah A: Examination of the interaction of different lighting conditions and 

chronic mild stress in animal model; ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA 

102:(3) pp. 301-310. (2015) – IF: 0.814 

8. Fusz K, Kovács Kalic K, Kívés Zs, Müller Á, Oláh A: Ápolói műszakrendek 

hatásainak vizsgálata Standard Shiftwork Index alkalmazásával – pilot 

vizsgálat; NŐVÉR 27:(4) pp. 310. (2014) 

9. Muller A, Jozsa R, Gal N, Fusz K, Betlehem J, Sandor J, Csokas N, Nagy G, 

Boncz I, Reglodi D, Kriszbacher I, Halberg, F, Germanie, C, Olah A: The 

effects of different lighting schedules in shift work and the chronic mild 

stress on the behaviour of Wistar rats; FRONTIERS IN NEUROSCIENCE 

10:(206) p. 206. (2010) 

 

 

10. Varga B, Fusz K, Oláh A: Pszichoszomatikus tünetek és alvásminőség 

különböző munkarendek esetén; ORVOSKÉPZÉS 92:(2) p. 272. (2017) 

11. Fusz K; Oláh A: Melyik ápolói munkarend kevésbé megterhelő? In: Oláh A; 

Betlehem J (szerk.) XII. Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók Országos és 

Nemzetközi Kongresszusa (FEVÁ) – Absztrakt kötet; Pécs, 2016. november 25-

26.; pp. 17. (ISBN: 978-963-429-093-3) 

12. Bohner A; Fusz K; Oláh A: Különböző munkarendű ápolók egészségi 

állapota és koherencia-érzete. In: Betlehem J; Figler M (szerk) XXII. Kari 

Tudományos Diákköri Konferencia – Absztrakt kötet; Kaposvár, 2016. május 6-

7.; pp. 47. 

13. Makai B; Fusz K; Oláh A: Különböző munkarendben dolgozó ápolók 

egészségmagatartása és tápláltsági állapota. In: Betlehem J; Figler M (szerk) 

XXII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia – Absztrakt kötet; Kaposvár, 

2016. május 6-7.; pp. 108. 

14. Kovács Kalic K, Fusz K, Oláh A: A többműszakos munkarend hatása az 

ápolók élvezeti cikk fogyasztására, és a szabadidő eredményes eltöltésére; 

In: Pszichiátriai Szakdolgozók XV. Országos Konferenciája. Konferencia helye, 

ideje: Szekszárd, Magyarország, 2014.07.03-2014.07.05. 



87 

 

15. Kovács Kalic K, Fusz K, Oláh A: Az ápolók testi-lelki egészségének változásai 

a többműszakos munkavégzés következményeként; In: Betlehem József, 

Balogh Zoltán, Terenyeiné Sebők Katalin, Oláh András (szerk.) "Történelmi 

alapokon a Jövő Egészségéért": Egészségügyi szakdolgozók XLIV. országos 

kongresszusa Eger, 2013. június 27 29.; Programfüzet. Konferencia helye, ideje: 

Eger, Magyarország, 2013.06.27-2013.06.29.; (Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozó Kamara (MESZK)); Eger: Markhot Ferenc Kórház, 2013. pp. 

89.(ISBN:9789630868259) 

16. Kovács Kalic K, Fusz K, Oláh A: A többműszakos és éjszakai munkarend 

hatásai az ápolók mentális és szomatikus egészségére; In: Pszichiátriai 

Szakdolgozók XIII. Országos Konferenciája: Határok Határátlépések.; Győr, 

Magyarország, 2012.06.28-2012.06.30.pp. 32-33. 

17. Fusz K, Müller Á, Oláh A: A váltott műszakban alkalmazott műszakrendek, 

valamint a krónikus enyhe stressz hatása a WISTAR patkányok 

viselkedésére; Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és 

Egészségtudományi Szekció, Absztraktkötet 156. p. ISBN: 9789639070882 

(2011) 

18. Fusz K, Olah A, Muller A, Jozsa R: The effects of shifts in shift work and the 

chronic mild stress on the behavior of Wistar rats; In: XXX. Student 

Scientific Conference, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University in 

Martin, 2009. Konferencia; Martin, Szlovákia, 2009.04.29 pp. 37. 

19. Fusz K: A váltott műszakban alkalmazott műszakrendek, valamint a 

krónikus enyhe stressz hatása a Wistar patkányok viselkedésére; 

Egészségakadémia; 2:(1) pp. 7475.(2011) 

20. Müller Á, Józsa R, Gál N, Fusz K, Betlehem J, Sándor J, Németh K, Pakai A, 

Nagy G, Boncz I, Bodis J, Kriszbacher I, Oláh A: Állatkísérlet során 

modellezett többműszakos munkarendek és a krónikus enyhe stressz hatása 

a Wistar patkányok viselkedésére. In: Oláh András, Ujváriné Siket Adrienn, 

Betlehem József (szerk.) Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos 

Kongresszusa. Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 

2010.04.29-2010.04.30.; p. 39. 



88 

 

21. Fusz K, Müller Á, Oláh A: A váltott műszakban alkalmazott műszakrendek, 

valamint a krónikus enyhe stressz hatása a WISTAR patkányok 

viselkedésére; In: Kriszbacher I, Roznár J (szerk.) XV. Kari Tudományos 

Diákköri Konferencia Absztraktkötet. Konferencia helye, ideje: Pécs, 

Magyarország, 2009.04.17-2009.04.18.p. 38. 

 

7.2. Az értekezés témájától független közlemények jegyzéke 

 

1. Karsai G, Sziládiné Fusz K: Ápoló szakma elismerése. In: XXIII. Kari 

Tudományos Diákköri Konferencia 2017. május 5-6 . 175 p.  

Konferencia helye, ideje: Pécs , Magyarország , 2017.05.05 -2017.05.06. Pécs: 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE ETK), p. 86. (ISBN:978-

963-429-128-2 

2. Rohmann R, Sziládiné Fusz K: Vitás kérdések a gyermekek gyógyítása és 

egészségmegőrzése kapcsán. In: XXIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 

2017. május 5-6. 175 p. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 

2017.05.05 -2017.05.06. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 

(PTE ETK), p. 132. (ISBN:978-963-429-128-2 

3. Tóth K, Sziládiné Fusz K: Szülők döntéshozása a nem kötelező védőoltásokkal 

kapcsolatban. In: XXIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2017. május 5-

6. 175 p. Konferencia helye, ideje: Pécs , Magyarország , 2017.05.05 -

2017.05.06. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE ETK), 

p. 153. (ISBN:978-963-429-128-2)  

4. Fusz K, Rabné Récsei P, Pusztai D, Boncz I, Máté O, StromájerRácz T, Pakai A, 

Oláh A: The Connection Between The Cristian Faith And The Tackle Of Elder 

Patients; VALUE IN HEALTH 19:(3) p. A190. (2016) 

5. Ferenczy M, Szabóné Kiss C, Tóth B, Karácsony I, Boncz I, Fullér N, Fusz K, 

Oláh A: The way of life, in particular the impact of stress in emergence of 

gastrointestinal complaints; VALUE IN HEALTH 19:(3) p. A316. (2016) 

6. Oláh A, Demeterné Medve É, Pakai A, Váradyné Horváth Á, Müller Á, Boncz I, 

Fusz K, Szabó L, Fullér N: Extrinsic factors of bloodstream infections associated 

to central venous catheters; VALUE IN HEALTH 19:(3) p. A34. (2016) 



89 

 

7. Oláh A, Bogos A, Müller Á, Pakai A, Füge K, Boncz I, Gelencsér E, Fusz K: 

Examination Of Nurses’ And Nursing Students’ Views On Working Abroad; 

VALUE IN HEALTH 19:(3) pp. A268A269.(2016) 

8. Oláh A, Csécsyné Vincze E, Müller Á, Boncz I, Fullér N, Knisz J, Füge K, Fusz 

K: Comparison Of The Fear Of Death Of Nurses Working At The Hospice Ward, 

Other Clinical Wards, And Laymen; VALUE IN HEALTH 19:(3) p. A267. (2016) 

9. Germán Z, Botár A, Sziládiné Fusz K, Pakai A, Boncz I, Fullér N, Oláh A: The 

Presence of Anxiety Among Elementary Schools Obese Children; VALUE IN 

HEALTH 17:(7) pp. A524A525.(2014) 

10. Germán Zs, Botár A, Sziládiné Fusz K, Mák E, Oláh A: Szorongás jelenléte a 13-

14 éves, elhízott gyermekek körében; ÚJ DIÉTA: A MAGYAR DIETETIKUSOK 

LAPJA (2001)23:(23)pp. 1012.(2014) 

11. Kiss Lné, Botár A, Sziládiné Fusz K, Oláh A, Germán Zs: Önértékelés a testsúly 

kontextusában 13-14 éves gyerekek körében; VÉDŐNŐ 24:(2) pp. 1619. (2014) 

12. Bogos A, Fusz K: Ápolók és ápoló hallgatók jövőkép felmérése; In: Betlehem 

József, Figler Mária (szerk.) Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 

19. Kari Tudományos Diákköri Konferencia. Konferencia helye, ideje: Pécs, 

Magyarország, 2013.04.262013.04.27. p. 33. 

13. Bilorácki Á, Fusz K: Ápolók elismerése a betegek körében; In: Pécsi 

Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 18. Kari Tudományos Diákköri 

Konferencia. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2012.04.20-

2012.04.21.p. 28. 

14. Király Sz, Fusz K, Kocsis B: A teafaolaj antimikrobiális spektruma; In: Pécsi 

Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 18. Kari Tudományos Diákköri 

Konferencia. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2012.04.20-

2012.04.21.p. 49. 

 



90 

 

7.3. Tankönyvfejezetek jegyzéke 

 

1. Almási R, Németh K, Fusz K: Fájdalom és fájdalomcsillapítás; In: Oláh András 

(szerk.) Az ápolástudomány tankönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2012. 

pp. 339374. 

2. Almási R, Németh K, Fusz K: Pain and Pain Management; In: Oláh András 

(szerk.) Textbook of Nursing Science. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2012. 

pp. 337372. 

3. Döbrönte Zoltán, Németh Katalin, Kovács Attila, Fusz Katalin: Közreműködés 

eszközös vizsgálatoknál III. Endoszkópos vizsgálatok. In: Oláh András (szerk.) 

Az ápolástudomány tankönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2012. pp. 

689704. 

4. Döbrönte Zoltán, Németh Katalin, Kovács Attila, Fusz Katalin: Instrumental 

Examinations; In: Oláh András (szerk.) Textbook of Nursing Science. Budapest: 

Medicina Könyvkiadó, 2012. pp. 687702. 

5. Karamanne Pakai A, Olah A, Fuller N, Nemeth K, Rostas T, Gati I, Fusz K: 

Közreműködés eszközös vizsgálatoknál IV. Punkció és biopszia; In: Oláh András 

(szerk.): Az ápolástudomány tankönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2012. 

pp. 705720. 

6. Karamanne Pakai A, Olah A, Fuller N, Nemeth K, Rostas T, Gati I, Fusz K: 

Puncture and biopsy; In: Oláh András (szerk.): Textbook of Nursing Science. 

Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2012. pp. 703718. 

7. Nemeth K, Fusz K, Fuller N, Lanyi K, Olah A: Alapvető higiénés szabályok az 

egészségügyi ellátórendszerben. In: Oláh András (szerk.): Az ápolástudomány 

tankönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2012. pp. 393410. 

8. Nemeth K, Fusz K, Fuller N, Lanyi K, Olah A: Basic Hygienic Rules in 

Healthcare; In: Oláh András (szerk.): Textbook of Nursing Science. Budapest: 

Medicina Könyvkiadó, 2012. pp. 391407. 

9. Olah A, Gal N, Feher R, Zborovjan F, Fusz K: The General Aspects of 

Transfusion; In: Oláh András (szerk.): Textbook of Nursing Science. Budapest: 

Medicina Könyvkiadó, 2012. pp. 485508. 



91 

 

10. Olah A, Gal N, Feher R, Zborovjan F, Fusz K: Transzfúziólógia alapjai. In: Oláh 

András (szerk.) Az ápolástudomány tankönyve. Budapest: Medicina 

Könyvkiadó, 2012. pp. 487510. 

11. Olah A, Raskovicsne Csernus M, Orban A, Borjan E, Deak Gy, Nemeth K, 

Karamanne Pakai A, Muller A, Gal N, Fusz K: Székletürítés szükségleteIn: Oláh 

András (szerk.) Az ápolástudomány tankönyve. Budapest: Medicina 

Könyvkiadó, 2012. pp. 565593. 

12. Olah A, Raskovicsne Csernus M, Orban A, Borjan E, Deak Gy, Nemeth K, 

Karamanne Pakai A, Muller A, Gal N, Fusz K: Defaecation In: Oláh András 

(szerk.) Textbook of Nursing Science. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2012. 

pp. 563591. 

 

 

ÖSSZES IMPACT FAKTOR: 0,376 + 0.291 + 0.291 + 0.291 + 0.814 = 2,063 IF 



92 

 

8. IRODALOMJEGYZÉK 

 

[1] Akerstedt T, Fredlund P, Gillberg M, Jansson B. A prospective study of fatal 

occupational accidents -relationship to sleeping difficulties and occupational 

factors. Sleep Res. 2002 Mar;11(1):69-71.  

[2] Ancoli-Israel S, Cole R, Alessi C et al. The role of actigraphy in the study of 

sleep and circadian rhythms. American Academy of Sleep Medicine Review 

Paper. SLEEP 2003;26(3):342-92. 

[3] Antonovsky, A. (szerk.): Unraveling the mystery of health. How people manage 

stress and stay well. 1987; Jossey-Bass Publishers, San Francisco. 

[4] Archer SN, Robilliard DL, Skene DJ, Smits M, Williams A, Arendt J, von 

Schantz M.: A length polymorphism in the circadian clock gene Per3 is linked to 

delayed sleep phase syndrome and extreme diurnal preference. Sleep. 2003 Jun 

15;26(4):413-5. 

[5] Balajti I., Vokó Z., Ádány R., Kósa K.: A koherencia-érzés mérésére szolgáló 

rövidített kérdőív és a lelki egészség (GHQ-12) kérdőív magyar nyelvű 

változatainak validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika; 2007. 8 (2): pp 

147-161. 

[6] Betlehem J.: Main characteristics of the human resources situation of health care 

workers in 2012 [Az egészségügyi szakdolgozók humánerőforrás helyzetének 

főbb jellemzői 2012-ben] Népegészségügy 90:(2) pp. 77-83.  

[7] Bódizs R. (szerk.): Alvás, álom, bioritmusok; Medicina Könyvkiadó, Budapest, 

2000. 

[8] Bogossian, FE; J. Hepworth, G. M. Leong, D. F. Flaws, K. S. Gibbons, C. A. 

Benefer, C. T. Tuner (2012): A cross-sectional analysis of patterns of obesity in a 

cohort of working nurses and midwives in Australia, New Zealand, and the 

United Kingdom. International Journal of Nursing Studies, 49, 727-738 

[9] Borbás I., Mihalicza P. (szerk.): Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2011. évi Egészségügyi Évkönyve; 

GYEMSZI, Budapest 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Archer%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12841365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robilliard%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12841365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skene%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12841365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smits%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12841365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12841365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arendt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12841365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Schantz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12841365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Schantz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12841365
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12841365


93 

 

[10] Buchvold, HV; Pallesen, S; Oyane, NMF; Bjorvatn, B.: Associations between 

night work and BMI, alcohol, smoking, caffeine and exercise - a crossectional 

study. BMC Public Health, (2015); 15: 1112 

[11] Buja A., Zampieron A., Mastrangelo G., Petean M., Vinelli A. Cerne D. 

Baldo V. (2013) Strain and health implications of nurses shift work, International 

Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 26(4): pp 511 - 521 

[12] Buysse, D.J., Reynolds, C.F., Monk, T.H.: The Pittsburg Sleep Quality Index: 

a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res, 1989, 

28(2): 193-213. 

[13] Caldwell JP.: Alvászavar, Hajja Book Kft., 2003 

[14] Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983): A global measure of 

perceived stress. Journal of Health and Social Behaviour, 24: 385-396. 

[15] Costa, G.: Shift Work and Health: Current Problems and Preventive Actions; 

Safety Health Work 2010;1:112-123 

[16] Csernus V, Mess B (szerk): Biológiai órák - Ritmikus biológiai folyamatok az 

élővilágban; Akadémia Kiadó, Budapest, 2006 

[17] DeCastro, A.B.; Fujishiro, K.; Rue, T.; Tagalog, E.A.; Samaco-Paquiz, 

L.P.G.; Gee, G.C (2010): Associations between work schedule characteristics 

and occupational injury and illness; Int Nurs Rev. 2010 June ; 57(2): 188-194.  

[18] DeCoursey, PJ; Dunlap, JC; Loros, JJ (2003). Chronobiology. Sinauer 

Associates Inc.  

[19] Di Milia, L., Waage, S., Pallesen, S., Bjorvatn, B.: Shift Work Disorder in a 

Random Population Sample - Prevalence and Comorbidities. PLoS ONE 8(1): 

2013; e55306. 

[20] Feith HJ; Kovácsné Tóth Á.; Balázs P.: Egészségügyi diplomás nôk családi és 

munkahelyi szerepeinek konfliktusa; LAM 2008;18(5):413–418. 

[21] Feith HJ: Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomás életpályákon; 

Doktori értekezés, 2007; Budapest 

 

 

 



94 

 

[22] Flo E, Pallesen S, Magerøy N, Moen BE, Grønli J, et al. (2012) Shift Work 

Disorder in Nurses - Assessment, Prevalence and Related Health Problems. PLoS 

ONE 7(4): e33981.  

[23] Flo E, Bjorvatn B, Folkard S, Moen BE, Grønli J, Nordhus IH, Pallesen S. 

(2012): A reliability and validity study of the Bergen Shift Work Sleep 

Questionnaire in nurses working three-shift rotations. Chronobiol Int. 2012 

Aug;29(7):937-46.  

[24] Flo, E.: Sleep and health in shift working nurses. Dissertation for the degree 

philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen, 2012. 

[25] Florida-James, G., Wallymahmed, A., Reilly, T.: Effects of nocturnal 

shiftwork on mood states of student nurses. Chronobiology International 1996, 

13(1), 59-69. 

[26] Fonyó A: Az orvosi élettan tankönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt., 2014  

[27] Fusz K., Tóth Á., Fullér N. Müller Á. Oláh A.: Váltott műszakban dolgozó 

ápolók alvásminőségének vizsgálata a magyar nyelvre adaptált Bergen Shift 

Work Sleep Questionnaire alkalmazásával;  Orvosi Hetilap, 2015; 156. évfolyam, 

49. szám, p.2003-2008. 

[28] Fusz K, Pakai A, Kívés Zs, Szunomár Sz, Regős A, Oláh A: Munkarendek a 

hazai egészségügyi rendszerben, és az ápolók alvásminősége; Orvosi Hetilap; 

2016; 157:(10) pp. 379-384. 

[29] Fusz K, Faludi B, Pusztai D, Sebők N, Oláh A: Insomnia és elalvást segítő 

szokások felmérése felnőttek körében; Orvosi Hetilap; 2016; 157:(49) pp. 1955-

1959.  

[30] Geiger-Brown J., E. Rogers V., M. Trinkoff A., L. Kane R., Bausell R. B., M 

Scharf S, (2012) Sleep, Sleepiness, Fatigue, and Performance of 12-Hour-Shift 

Nurses, Chronobiology International, 29(2): pp 211-219 

[31] Gradisar M., Wolfson A.R., Harvey A.G. et al: The sleep and technology use 

of Americans: findings from the National Sleep Foundation's 2011 Sleep in 

America Poll. J Clin Sleep Med 2013;9(12):1291-1299. 

[32] Griffiths, P. et al: Nurses' Shift Length and Overtime Working in 12 

European Countries. The Association With Perceived Quality of Care and Patient 

Safety. Med Care 2014;52: 975-981 



95 

 

[33] Gromadzin´ska J., Peplonska B., Sobala W., Reszka E., Wasowicz W., 

Bukowska A., Lie J-A., (2012): Relationship between intensity of night shift 

work and antioxidant status in blood of nurses; Int Arch Occup Environ Health  

[34] Ha, M; Park J.(2005): Shiftwork and Metabolic Risk Factors of 

Cardiovascular Disease. Journal of Occupational Health, 49: 89-95 

[35] Haire JCL, Ferguson SA, Tilleard JD, Negus P, Dorrian J, Thomas M.. (2012) 

Effect of working consecutive night shifts on sleep time, prior wakefulness, 

perceived levels of fatigue and performance on a psychometric test in emergency 

registrars, Emergency Medicine Australia, 24 (3): pp 251-259. 

[36] Halberg, F; Barnum, CP.: Continuous light or darkness and circadian periodic 

mitosis and metabolism in C and D8 mice. Am J Physiol. 1961 Aug;201:227-30.  

[37] Hansen J, Stevens RG (2012): Case-control study of shift-work and breast 

cancer risk in Danish nurses: Impact of shift systems; EUROPEAN JOURNAL 

OF CANCER 4 8 (2012) 1722 -1729 

[38] Härmä, MI., Ilmarinen, JE.: Towards the 24-hour society - new approaches 

for aging shift workers? Scand J Work Environ Health 1999; 25 (6. special 

issue), 610-615. 

[39] Haus, EL., Smolensky, MH.: Shift work and cancer risk: Potential 

mechanistic roles of circadian disruption, light at night, and sleep deprivation. 

Sleep Medicine Reviews xxx (2012) 1-12 

[40] Hirsch AAJ., Park JE., Adhami N., Sirounis D., Tholin H., Dodek P., Rogers 

AE., Ayas N. (2014) Impact of work schedules on sleep duration of critical care 

nurses. American Journal Critical Care, 23 (4) p.290-295 

[41] Horne J.A.; Ostberg, O.: A self-assessment questionnaire to determine 

morningness-eveningness in human circadian rhythms. Int J Chronobiology, 

1976, 4(2), 97-110. 

[42] Jeges S., Varga K., Unravelling the mystery of the sense of coherence. (2006) 

European Journal of Mental Health, 1 (1): pp 45-71 

[43] Jermendy Gy., Nádas J., Hegyi I., Vasas I., Hidvégi T. (2011) 

Kardiometabolikus kockázati tényezők előfordulása váltott műszakban dolgozók 

körében. LAM  21 évf. 12. szám p. 807-812. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13710667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13710667


96 

 

[44] Johns, M. W.: A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth 

Sleepiness Scale. Sleep, 1991, 14: 540—545. 

[45] Juda, M., Vetter, C., Roenneberg T.:The Munich ChronoType Questionnaire 

for Shift-Workers (MCTQShift), J Biol Rhythms 2013 28: 130 

[46] Kertész, E.: Kossuth Zszuzsanna; Holnap Kiadó, Budapest, 2006 (ISBN: 

9633467470) 

[47] Kikuchi Y., Nakaya M., Ikeda M., Okuzumi S., Takeda M., Nishi M. 

Relationship between depressive state, job stress, and sense of coherence among 

female nurses. (2014) Indian J Occup Environ Med. 18(1): pp 32-5. 

[48] Kikuchi, Y., Ishii, N.: The relationship between self-awareness of fatigue 

symptoms and working conditions in female nurses. Sangyo Eiseigaku Zasshi. 

2015 Jul 7.  

[49] Kim, I.H, Jung, S-A., Choi, Y.J. et al: Impact of shiftwork on Irritable Bowel 

Syndrome and Functional Dyspepsia. J Korean Med Sci, 2013, 28:431-437 

[50] Korompeli A, Chara T, Chrysoula L, Sourtzi P.: Sleep disturbance in nursing 

personnel working shifts; Nurs Forum; 2013 Jan; 48(1):45-53. 

[51] Lee, C. Y., Chen, H. C., Meg Tseng, M. C., et al.: The relationships among 

sleep quality and chronotype, emotional disturbance, and insomnia vulnerability 

in shift nurses. J. Nurs. Res., 2015, 23 (3), 225–235 

[52] Legrain A., Bouarab H., Lahrichi N.: The Nurse Scheduling Problem in Real-

Life. J Med Syst (2015) 39:160 

[53] Lichstein KL, Durrence HH, Taylor DJ, Bush AJ, Riedel BW. Quantitative 

criteria for insomnia. Behav Res Ther. 2003;41:427–45. 

[54] Markó Zs., Karamánné P.A., Salamon A., Szabó J: Alvásjavító tréning 

munkahelyi egészségfejlesztés keretében. Egészség-Akadémia 2013; 4.4. p.224-

232. 

[55] Marquezea, EC;  L. C Lemos, N. Soares, G. Lorenzi-Filho, C. R.C. Moreno 

(2012): Weight gain in relation to night work among nurses. Work 41, 2043-2048 

[56] Mendes SS, Martino MM. (2012): Shift work: overall health state related to 

sleep in nursing workers. Rev Esc Enferm USP. 2012 Dec;46(6):1471-1476. 

 

https://moly.hu/kiadok/holnap


97 

 

[57] Miyataa J., Araia H., Suga S.: Characteristics of the nurse manager' 

srecognition behavior and its relation tosense of coherence of staff nurses in 

Japan. 2015; Elsevier 22 (1) : pp 9-17 

[58] Muller, A., Jozsa, R., Gal, N., Fusz, K., Betlehem, J., Sandor, J., Csokas, N., 

Nagy, G., Boncz, I., Reglodi, D., Kriszbacher, I., Halberg, F., Cornelissen, G., 

Olah, A.: The effects of different lighting schedules in shift work and the chronic 

mild stress on the behavior of Wistar rats. IBRO 2010 International Workshop, 

(2010) 206-206. 

[59] Muller A, Gal N, Betlehem J, Fuller N, Acs P, Kovacs L G, Fusz K, Jozsa R, 

Olah A: Examination of the interaction of different lighting conditions and 

chronic mild stress in animal model; ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA 

102:(3) pp. 301-310. (2015) 

[60] Netzer NC, Stoohs RA, Netzer CM, Clark K, Strohl KP: Using the Berlin 

Questionnaire to identify patients at risk for the sleep apnea syndrome. Ann 

Intern Med. 1999. Oct 5;131(7):485-91. 

[61] Nicoletti C., Müller C., Hayashi C., Nakaseko M., Tobita I., Laubli T.: 

Circadian rhythm of heart rate and physical activity in nurses during day and 

night shift. Eur J Appl Physiol, 2015; 115 (6), 1313-20 

[62] Niu SF, Chu H, Chung MH, Lin CC, Chang YS, Chou KR.: Sleep Quality in 

Nurses: A Randomized Clinical Trial of Day and Night Shift Workers; Biological 

Research for Nursing 2013; 15(3) 273-279 

[63] Nojkov, B., Rubenstein, JH., Chey, WD., Hoogerwerf, WA.: The Impact of 

Rotating shift Work ont he Prevalence of Irritable Bowel syndrome in Nurses. 

Am J Gastroenterol. 2010 April 105(4): 842-847. 

[64] Novák M: Alvászavarok és életminőség. Doktori Értekezés. 2004; Budapest 

[65] Ofori-Attah B., Németh A.: Éjszakai műszak hatása az ápolókra. Nővér, 

2015; 28 (4), 1-40 

[66] Ohayon, M.M. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still 

need to learn. Sleep Med. Rev. 2002; 6: 97–111 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Netzer%20NC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10507956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoohs%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10507956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Netzer%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10507956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clark%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10507956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strohl%20KP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10507956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10507956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10507956


98 

 

[67] Olah, A., Jozsa, R., Cornélissen, G., Csernus, V., Zeman, M., Nagy, G., Pan, 

WH., Hoogerwerf, WA., Kazsaki, J., Otsuka, K., Wang, ZR., Sothern, RB., 

Sothern, SB., Halberg, F. (2006). Sampling for chronomics extended circadian 

phase map of the laboratory rat. Proceedings, International Conference on the 

Frontiers of Biomedical Science: Chronobiology, Chengdu, China, 46-49 

[68] Oláh, A., Müller, Á., Betlehem, J., Józsa, R. (2008). Possible Application of 

Animal Models for the Long-Term Investigation of Shift Work of Healthcare 

Professionals. J Perinat Neonatal Nurs. 2008 January/March; 22(1):4-5. 

[69] Øyane NM, Pallesen S, Moen BE, Akerstedt T, Bjorvatn B. Associations 

between night work and anxiety, depression, insomnia, sleepiness and fatigue in 

a sample of Norwegian nurses. PLoS One. 2013 Aug 7;8(8):e70228.  

[70] Peplonska B., Bukowska A., Gromadzinska J., Sobala W., Reszka E., Lie J., 

Kjuus H., Wasowicz W. (2012): Night shift work characteristics and 6-

sulfatoxymelatonin (MT6s) in rotating night shift nurses and midwives; Occup 

Environ Med 2012; 69:339e346. 

[71] Peplonska B; Bukowska, A; SobalaW. : Association of Rotating Night Shift 

Work with BMI and Abdominal Obesity among Nurses and Midwives. PLoS 

ONE,(2015); 10(7), e0133761 doi:10.1371/journal.pone.0133761 

[72] Pimenta, AM; Kac, G; Souza; Ferreira; Silqueria: Night-shift work and 

cardiovascular risk amond employees of a public university. Original 

article,2012;58(2), 168-77. 

[73] Postnova S, Robinson PA, Postnov DD (2013): Adaptation to Shift Work: 

Physiologically Based Modeling of the Effects of Lighting and Shifts' Start Time. 

PLoS ONE 8(1): e53379.  

[74] Purebl, Gy., Bánki, M.Cs., Novák, M.: Insomnia - diagnostic and therapeutic 

guide [Insomnia - diagnosztikus és terápiás útmutató]. Pszichiátriai Útmutató 

2010. január; 203-223.[Hungarian] 

[75] Purebl, Gy., Bódizs, R.: The comorbidity of insomnia with other diseases [Az 

insomnia komorbiditása egyéb betegségekkel]; Gyógyszerészet 52. 259-264. 

2008.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%98yane%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23950914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pallesen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23950914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moen%20BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23950914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akerstedt%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23950914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bjorvatn%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23950914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23950914


99 

 

[76] Reiter RJ, Tan DX, Mayo JC, et al. Melatonin as an antioxidant: biochemical 

mechanisms and pathophysiological implications in humans. Acta Biochim Pol. 

2003;50:1129-46. 

[77] Reiter RJ, Tan DX, Paredes SD, Fuentes-Broto L. Beneficial effects of 

melatonin in cardiovascular disease. Ann Med. 2010 May 6;42(4):276-85. 

[78] Saberi RH., Moravveji AR: Gastrointestinal complaints in shift-working and 

day-working nurses in Iran, Journal of Circadian Rhythms, 2010; 8 (9):1-4. 

[79] Saksvik I.B.,  Bjorvatn B., Hetland H., Sandal G.M., Pallesen S. (2011): 

Individual differences in tolerance to shift work - A systematic review, Sleep 

Medicine Reviews 15 (2011) 221-235 

[80] Sanders, DC., Chaturvedi, AK., Hordinsky, JR.: Melatonin: Aeromedical, 

Toxicopharmacological, and Analytical Aspects. Journal of Analytical 

Toxicology, Vol 23, May/June 1999. 159-167. 

[81] Sarwar A., Khalid S.: Perceived social support and work motivation of day 

and night shift nurses, (2015) Pak Armed Forces Med J., 65(2): pp 257-61 

[82] Sateia MJ.: International classification of sleep disorders-third edition: 

highlights and modifications. Chest. 2014 Nov;146(5):1387-94. 

[83] Shao M.F., Chou Y.C., Yeh M.Y., Tzeng W.C. (2010) Sleep quality and 

quality of life in female shift-working nurses. Journal of Advanced Nursing, 

66(7): pp 1565-1572. 

[84] Simor, P; Demeter, Gy; Dobó, Zs; Lázár, AS; Csigó, K; Racsmány, M; 

Harsányi, A: A kronotípus és az alvásminõség szerepe a mentális 

megbetegedések tünettanában és prognózisában. In: Magyar Pszichiátriai 

Társaság XIX. Vándorgyűlése, 2015. január 28-31, Szeged. 

[85] Smith, P; L. Fritschi, A. Reid, C. Mustard (2013): The relationship between 

shift work and body mass index among Canadian nurses. Applied Nursing 

Research 26, 24-31 

[86] Sofic E, Rimpapa Z, Kundurovic Z, et al. Antioxidant capacity of the 

neurohormone melatonin. J Neural Transm. 2005;112:349-58. 

[87] Soldatos, C. R., Dikeos, D. G., Paparrigopoulos, T. J., (2000) Athens 

Insomnia Scale: alidation of an instrument based on ICD-10 criteria. Journal of 

Psychosomatic Research, 48 (6), 555-560. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sateia%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25367475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25367475


100 

 

[88] Srinivasan V, Mohamed M, Kato H. Melatonin in bacterial and viral 

infections with focus on sepsis: a review. Recent Pat Endocr Metab Immune 

Drug Discov. 2012 Jan;6(1):30-9. 

[89] Stauder A, Konkoly Thege B: Az észlelt stressz kérdőív (PSS) magyar 

verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika; 2006. 73, 203-216   

[90] Szirmai Imre (szerk.): Neurológia. Medicina Könyvkiadó Zrt., 2007 

[91] Tada, Y; Y. Kawano, I. Maeda, T. Yoshizaki, A. Sunami, Y. Yokoyama, H. 

Matsumoto, A. Hida, T. Komatsu, F. Togo (2014): Association of body mass 

index with lifestyle and rotating shift work in Japanese female nurses. Obesity 

22, 2489-2493 

[92] Takahashi, JS., Menaker, M. (1979). Brain mechanisms in avian circadian  

systems. Biological Rhythms and Their Central Mechanism, M. Suda, O. 

Hayaishi and H. Nakagawa (eds.), Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 95-

109. 

[93] Tempaku PF, Ramirez Arruda J, Mazzotti DR, Gonçalves BSB, Pedrazzoli 

M, Bittencourt L, Tufik S.: Characterization of bimodal chronotype and its 

association with sleep: A population-based study. Chronobiol Int. 

2017;34(4):504-510. doi: 10.1080/07420528.2017.1306707. 

[94] Thorpy MJ: Classification of Sleep Disorders. Neurotherapeutics. 2012 Oct; 

9(4): 687–701.  

[95] Tremaine, R; Dorrian J;  Paterson, J;  Neall, A.; Piggott, E; Grech, C; 

Pincombe, J.: Actigraph Estimates of the Sleep of Australian Midwives: The 

Impact of Shift Work; Biol Res Nurs. 2013 Apr;15(2):191-9. 

[96] Ujvarine AS, Zrinyi M, Toth H, Zekanyne IR, Szogedi I, Betlehem J.: Intent 

to stay in nursing: internal and external migration in Hungary. J Clin Nurs. 2011 

Mar;20(5-6):882-91. 

[97] Varga K.;  Tóth Á.; Roznár J.; Oláh A., Betlehem J; Jeges S.: Is 

'Meaningfulness' a General Mediating factor? The Salutogenic Revolution of 

Question-Setting in Health Science and Occupational Psychology; European 

Journal of Mental Health 7 (2012) 72-89 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tempaku%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramirez%20Arruda%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazzotti%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gon%C3%A7alves%20BSB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedrazzoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pedrazzoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bittencourt%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tufik%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28426387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorpy%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22976557
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3480567/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ujvarine%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21320210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zrinyi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21320210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toth%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21320210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zekanyne%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21320210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szogedi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21320210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Betlehem%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21320210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=dequate+Intent%06+to%06+stay%06+in%06+nursing%3A%06+internal%06+and%06+external%06+migration%06in%06Hungary%2C+%01


101 

 

[98] Weibel, G., Brandenberger, G.: Disturbances in Hormonal Profiles of Night 

Workers during Their Usual Sleep and Work Times. Journal of Biological 

Rhythms, Vol. 13, No. 3; 1998; 202-208. 

[99] Wittmann M, Dinich J, Merrow M, Roenneberg T.: Social jetlag: 

misalignment of biological and social time. Chronobiol Int. 2006;23(1-2):497-

509. 

[100] Wong, H; M. C.S. Wong, S. Y.S. Wong, A. Lee: The association between 

shift duty and abnormal eating behavior among nurses working in a major 

hospital: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 47 

(2010), 1021-1027 

[101] Wright Jr.K.P,, Bogan R.K., Wyatt J.K.: Shift work and the assessment and 

management of shift work disorder (SWD); Sleep Medicine Reviews; 2013 

Feb;17(1):41-54.  

 

[102] http://www.gyemszi.hu/aeek/home/kozerdeku_adatok/aeek/kozerdeku_adato

k/szervezeti_adatok/upload/kozfeladatot_ellato_es_gazdalkodo_szervezetek_koz

alapitvanyok [Letöltés: Pécs, 2015. május 20.] 

[103] 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről: [Letöltés: Pécs, 2015.11.10.] 

 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400047.ESC 

[104] Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) 

a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9-19. o.) 

[Letöltés: Pécs, 2016.12.19.] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088 

[105] COM(2010) A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek,  a Tanácsnak, 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a 2003/88/EK irányelv ("a munkaidőről szóló 

irányelv") tagállamok általi végrehajtásáról; Brüsszel, 2010.12.21.[Letöltés: Pécs, 

2017-01-24]  

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=celex:52010DC0802 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wittmann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dinich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merrow%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roenneberg%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16687322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16687322
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400047.ESC


102 

 

 9. MELLÉKLETEK 

9.1 Kérdőívek 

9.1.1. Ápolásvezetői kérdőív 

ÁPOLÁSVEZETŐI KÉRDŐÍV 

 

1. Ön intézetvezető vagy osztályvezető ápoló?   

 □ intézetvezető 

    □ osztályvezető 

 

          2. Melyik megyében van az intézmény, ahol Ön dolgozik?   

□ Bács-Kiskun 

    □ Baranya 

    □ Békés 

    □ Borsod-Abaúj-Zemplén 

   □ Csongrád 

    □ Fejér 

     □ Győr-Moson-Sopron 

   □ Hajdú-Bihar 

    □ Heves 

    □ Jász-Nagykun-Szolnok 

   □ Komárom-Esztergom 

   □ Nógrád 

    □ Pest 

     □ Somogy 

    □ Szabolcs-Szatmár-Bereg 

   □ Tolna 

    □ Vas 

     □ Veszprém 

    □ Zala 

 

           3. Hány ápoló dolgozik csak nappal? 

  

  4. Hány ápoló dolgozik csak/főként éjszaka?  

 

 5. Aki előnyben részesíti az éjszakai munkát, mivel indokolja ezt? (több válasz 

lehetséges)   

□ nincs olyan ápoló, aki gyakrabban szeretne éjjel dolgozni 

□ több fizetés miatt 

   □ egyéb nappali elfoglaltság (például mellékállás, iskola) miatt 

□ családi okból 

    □ nyugodtabbnak tartja az éjszakai műszakot 

 □ "bagoly" (esti) típusúnak vallja magát 

 □ nem indokolja 

    □ egyéb  
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6. A váltóműszakban dolgozók esetén van rendszer a műszakok sorában, vagy 

összevissza követik egymást? Amennyiben nem mindenki dolgozik ugyanolyan 

rendszerben, több választ jelöljön! (több válasz lehetséges)   

□ nincs rendszer, azaz szabálytalan (nem igazodik a dolgozó igényeihez) 

□ nincs rendszer, de flexibilis (igazodik a dolgozó igényeihez) 

□ van rendszer, azaz szabályos (például szinte mindig 1 nappali műszak után 1 

éjszakai műszak, majd 2 szabadnap, de természetesen ez néha módosulhat például 

családi esemény miatt) 

 

      7. Amennyiben nincs rendszer (szabálytalan vagy flexibilis) a műszakok esetén, 

mi ennek az oka? 

 

            8. Hány ápoló dolgozik szabálytalan munkarendben?   

 

      9. Hány ápoló dolgozik flexibilis munkarendben?  

 

       10. Hány ápoló dolgozik az alábbi szabályos munkarendben: 1 nappali műszak 

(12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 szabadnap?  

 

 

11. Hány ápoló dolgozik az alábbi szabályos munkarendben: 2 nappali műszak 

(12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 szabadnap?  

 

 

12. Hány ápoló dolgozik az alábbi szabályos munkarendben: 5 nappali műszak 

(8 órás) után 2 szabadnap, majd 5 délutáni műszak (8 órás), utána 2 szabadnap, 

majd 5 éjszakai műszak (8 órás)?  

 

  

13. Milyen egyéb szabályos munkarendben dolgoznak az ápolók, és ezek hány 

főt érintenek? 

 

 

14. Az Ön tapasztalatai és a kollégái elmondásai alapján melyik a megterhelőbb, 

a rövid vagy a hosszú ciklusú többműszakos munkarend?   

 
 

      □ a rövidebb ciklusú, azaz ha 1-2 éjszakai műszak követi egymást, majd 1-2 

szabadnap és nappali műszak, aztán ismét 1-2 éjszaka… 

□ a hosszabb ciklusú, azaz ha egymás után több éjszakai műszak követi egymást, 

majd több szabadnap és nappali műszak… 

□ nem tudom 
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9.1.2. Ápolói munkarendek - szavazás 

ÁPOLÓI MUNKARENDEK - SZAVAZÁS 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 

 

Kérem, szavazzon Ön is, melyik a legjobb és melyik a legrosszabb ápolói 

munkarend! A kitöltés névtelen és kb. 2 perc. A kutatásomhoz fontos, hogy minél 

több ápoló szavazzon! 

 

Köszönettel: 

Sziládiné Fusz Katalin 

tanársegéd, PTE ETK 

 

1. Ön szerint melyik a legjobb (azaz kevésbé megterhelő) munkarend?  

□ SZABÁLYTALAN (nem igazodik a dolgozó igényeihez) 

□ FLEXIBILIS (szabálytalan, de igazodik a dolgozó igényeihez) 

□ SZABÁLYOS (a ciklusok szabályosan ismétlődnek, azaz például szinte 

mindig 1 nappali műszak után 1 éjszakai műszak, majd 1 pihenőnap, és ettől 

ritkán térnek el) 

 

2. Ön szerint melyik a legrosszabb (azaz nagyon megterhelő) munkarend?  

□ SZABÁLYTALAN (nem igazodik a dolgozó igényeihez) 

□ FLEXIBILIS (szabálytalan, de igazodik a dolgozó igényeihez) 

□ SZABÁLYOS (a ciklusok szabályosan ismétlődnek, azaz például szinte 

mindig 1 nappali műszak után 1 éjszakai műszak, majd 1 pihenőnap, és ettől 

ritkán térnek el) 

 

3. Ön szerint melyik a legjobb, azaz legkevésbé megterhelő szabályos 

munkarend?  

□ 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 1 vagy 2 

pihenőnap 

□ 2 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap 

□ 2 nappali műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 éjszakai műszak (12 

órás) 

□ 1 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap 

□ 5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 délutános műszak (8 

órás), utána 2 pihenőnap, aztán 5 éjszakás műszak (8 órás) 

□ nem tudom 
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4. Ön szerint melyik a legmegterhelőbb szabályos munkarend?  

□ 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 1 vagy 2 

pihenőnap 

□ 2 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap 

□ 2 nappali műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 éjszakai műszak (12 

órás) 

□ 1 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap 

□ 5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 délutános műszak (8 

órás), utána 2 pihenőnap, aztán 5 éjszakás műszak (8 órás) 

□ nem tudom 

 

5. Milyen munkarendben dolgozik?  

□ NAPPALI egyműszakos munkarendben 

□ ÉJSZAKAI (csak éjszakai műszakban/főként éjszakai műszakban) 

□ TÖBBMŰSZAKOS munkarendben 

 

6. Milyen típusú többműszakos munkarendben dolgozik? 

□ SZABÁLYTALAN (nem igazodik a dolgozó igényeihez) 

□ FLEXIBILIS (szabálytalan, de igazodik a dolgozó igényeihez) 

□ SZABÁLYOS (a ciklusok szabályosan ismétlődnek, azaz például szinte 

mindig 1 nappali műszak után 1 éjszakai műszak, majd 1 pihenőnap, és ettől 

ritkán térnek el) 

 

7. Hány éves Ön?  

8. Az Ön neme:  

□ nő 

□ férfi 

 

9. Melyik megyében dolgozik?  

□ Baranya 

□ Bács-Kiskun megye 

□ Békés 

□ Borsod-Abaúj-Zemplén 

□ Csongrád 

□ Fejér 

□ Győr-Moson-Sopron 

□ Hajdú-Bihar 

□ Heves 

□ Jász-Nagykun-Szolnok 

□ Komárom-Esztergom 

□ Nógrád 

□ Pest 

□ Somogy 

□ Szabolcs-Szatmár-Bereg 

□ Tolna 

□ Vas 
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□ Veszprém 

□ Zala 

 

10. Milyen osztályon dolgozik?  

□ belgyógyászat 

□ sebészet 

□ pszichiátria 

□ reumatológia 

□ intenzív osztály 

□ szülészet és nőgyógyászat 

□ hospice 

□ rehabilitáció 

□ ápolási osztály 

□ sürgősségi betegellátó osztály 

□ pulmonológia 

□ körzet 

□ neurológia 

□ onkológia 

□ gyermekosztály 

□ szívgyógyászat 

□ fül-orr-gége 

□ dialízis 

□ bőrgyógyászat 

□ egyéb 

 

Köszönöm szépen, hogy a kérdőív kitöltésével segítette a kutatásomat! 

 

9.1.3.Standard Shiftwork Index 

STANDARD  SHIFTWORK  INDEX 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdőívvel tudomásunkra jutott információkat 

szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat senki számára nem tesszük közzé (Önt is 

beleértve). Senki nem válik azonosíthatóvá és kapcsolatba hozhatóvá a kérdőív 

kitöltésével. Elsődleges érdekünk, hogy váltóműszakban dolgozók csoportjától 

szerezzünk információkat.   

A kérdőív használja a “reggeli” “délutáni” és “éjszakai” műszak kifjezéseket. Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy ezek eltérhetnek az ön munkahelyén használt 

terminológiától.  Például lehetséges, hogy a reggeli műszakot ön korai műszaknak, 

míg a délutánit késői műszaknak hívja. 

Előfordulhat, hogy a kérdőív kitöltése ráirányítja a figyelmét olyan problémákra, 

amiket a váltóműszak okozhat. Ha úgy érzi, hogy ezek a problémák komolyak, úgy 

azt javasoljuk, hogy keresse fel a körzeti orvosát.   

Emellett önkénteseket is keresünk a későbbi kutatásainkhoz. Ha szeretne segíteni 

nekünk, úgy kérjük, ne felejtse el a kérdőívet követő részt kitölteni. 

Ha talál egy különálló lapot, amely az Ön konkrét munkájára vonatkozik, kérjük, azt 

is töltse ki, és jutassa vissza nekünk. Köszönjük az együttműködését. 

Készítette: 

Shiftwork Research Team, MRC/ESRC Social and Applied Psychology Unit 
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1.   Általános biológiai/életrajzi információk  

 

 Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre a lehető legnagyobb pontossággal. Az 

információkat szigorúan bizalmasan kezeljük.  

 

1.1 Mai dátum: __________________ 

 

1.2 Életkora:  __________________ 

 

1.3 Neme:   Nő  Férfi 

 (karikázzon be egyet) 

 

 

A családi állapota 

 

1.4 Ön :  (a)  Házas/Élettársi kapcsolatban él __________ 

 (jelöljön egyet) (b) Egyedül él/Elvált   __________ 

    (c) Özvegy    __________ 

    (d) Egyedülálló   __________ 

 

1.5 Átlagosan hány órát dolgozik hetente a partnere fizetett munkahelyen?

 __________ óra 

 

1.6 Milyen munkabeosztásban dolgozik általában a partnere? 

   (jelöljön egyet) 

 

    (a) Nappali munka  - nincs váltóműszak __________ 

    (b) Váltóműszak éjszakai műszakkal 

 __________ 

    (c) Váltóműszak éjszakai műszak nélkül

 __________ 

    (d) Állandó éjszakai műszak  

 __________ 

    (e) Egyéb ................................ __________ 

     (kérem részletezve) 

 

                                                      Egyáltalán nem támogat 

 Támogat   

1.7 Mit gondol a partnere arról, 

 hogy Ön műszakokban dolgozik? 

    (karikázzon be egyet)  1       2    3   4      5 

 

1.8 Hány személy él Önnel együtt a háztartásban az alábbi korcsoportokból  

  (Önmagát nem számolva)? 

    (a)  0  -   5  év  __________ 

    (b)  6  -  12  év  __________ 

    (c) 13  -  18  év  __________ 

    (d) 19  -  24  év  __________ 

    (e) 25  -  60  év  __________ 

    (f) 60 év +            __________ 
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1.9 A fentiek közül hány személyről kell gondoskodnia Önnek? __________ 

 

1.10 Összesen mennyi ideje dolgozik? __________  év 

 

1.11 Mennyi ideje dolgozik a jelenlegi 

munkahelyén?__________év__________hónap 

 

1.12 Összesen mennyi időt dolgozott 

váltóműszakban?__________év__________hónap 

 

1.13 Összesen hány órát dolgozik hetente, a túlórát ide nem 

értve?__________óra_________perc 

 

1.14 Összesen hány óra fizetett túlmunkát dolgozik 

hetente?__________óra__________perc 

 

1.15. Összesen hány óra ki nem fizetett túlmunkát dolgozik hetente?  

 (pl.: váltóműszak idejének túllépése)?__________óra__________ perc 

 

1.16 Van fizetett másodállása?__________igen__________nem 

 (jelöljön egyet) 

 

1.17 Volt olyan időszak az életében, amikor nem volt munkahelye?  

Ha igen, akkor ez mennyi ideig tartott?__________év__________ hónap 

 

A műszakok jellemzői (Ha Ön egyműszakban dolgozik, folytassa a 2.12. 

kérdéssel!) 

 

1.18 A váltóműszak, amiben dolgozik, mikor kezdődik, és mikor fejeződik be?   

(Kérem, 24 órás megjelölést használjon, pl.: 21:30 vagy egyértelműen jelölje 

meg, hogy "de." vagy "du."). 

                                                                     Kezdés  Befejezés 
 (a) Reggeli (korai) műszak        __________ __________ 

 (b) Délutáni (vagy késő, esti vagy átnyúló) műszak__________

 __________ 

 (c) Fél napos műszak    __________ __________ 

 (d) Éjszakai műszak    __________ __________ 

 (e) Egyéb ......................__________ __________ 

  (kérem részletezze) 

 

1.19 Átlagosan mennyi időt vesz igénybe a munkába- és munkából járás? 

                                Munkába Munkából  

 (a) Reggeli műszak__________perc __________ perc 

 

 (b) Délutáni műszak_________perc __________ perc 

 

 (c) Éjszakai műszak__________perc __________ perc 

 

 (d) Egyéb ...............__________perc __________ perc 

  (kérem részletezve) 
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1.20 Általában hogyan/mivel jár munkába?  (jelöljön egyet) 

 

 (a) Tömegközlekedéssel  _________ 

 (b) Saját gépjárművel  _________ 

 (c) A saját járművet és tömegközlekedést kombinálva _________ 

 (d) Céges járművel  _________ 

 (e) Gyalogosan  _________ 

 

1.21 Volt már, hogy félt a munkába-, vagy munkából menet az alábbi műszakok 

esetében?   (karikázzon be egyet mindegyikből) 

                                       Szinte  Csak                Elég        Szinte 

                                        soha ritkán        gyakran        mindig 

 

 (a) Reggel   1   2   3   4 

 

 (b) Délután   1   2   3   4 

 

 (c) Éjszaka   1   2   3   4 

 

 (d) Egyéb  ...................................   1   2   3   4 

  (kérem részletezve) 

 

1.22 Figyelembe véve valamennyi műszakot, amiben dolgozik, átlagosan hány 

azonos műszakot szokott teljesíteni, mielőtt egy másikra vált, vagy mielőtt kap 

néhány nap pihenőt? 

   db 
 (a) Teljesített reggeli műszakok száma __________ 

 (b) Teljesített délutáni műszakok száma __________ 

 (c) Teljesített éjszakai műszakok száma __________ 

(d) Teljesített műszakok (valamennyi fajta)  

 száma mielőtt pihenőnapot kap __________ 

 (e) Egyéb .................................... __________ 

  (kérem részletezze) 

 

1.23 Mi a legnagyobb száma az elmúlt hónapban a szabadnapok között  

 ledolgozott műszakoknak? 

 __________ 

 

1.24 Átlagosan hány egymást követő szabadnapot kap? 

 __________ 

 

1.25 Az eltérő műszakok közötti váltásnál általánosságban milyen műszak követi a 

műszakokat, vagy szabadnapokat? 

 

 (a) A reggeli műszakokat általában követi: __________ 

 (b) A délutáni műszakokat általában követi: __________ 

 (c) Az éjszakai műszakokat általában követi: __________ 

 (d) Egyéb ...........................  követi: __________ 

 (e) A szabadnapokat általában követi: __________ 
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1.26 Átlagosan mennyi éjszakát dolgozik át egy évben? __________ 

1.27 Hogyan szervezik az éjszakai műszakokat? 

 (kérem, válasszon egyet, amely leginkább jellemző az Ön éjszakai 

műszakrendjére) 

 

 (a) tartós éjszakai műszak __________ 

 (b) egy “blokk” éjszakai műszak évente __________ 

 (c) esetenkénti “blokk” éjszakai műszakok évente __________ 

 (d) egy éjszakai “blokk” havonta __________ 

 (e) egy vagy két éjszaka hetente __________ 

 (f) egyéb?   (kérem részletezve)   _________________________________ 

 

1.28 Átlagosan hány hétvégéje szabad egy hónapban? __________ 

 

1.29 Mennyire szabályos a műszakok rendszere, amiben dolgozik? 

 (kérem jelöljön egyet) 

 (a) Szabályos, azaz fix műszakrend, vagyis a ciklusok szabályosan 

ismétlődnek, még ha néha akad is kivétel. 

 (b) Szabálytalan, azaz nem ismétlődik ciklusosan a műszak, és egyéni 

kérésekhez sem igazodik. 

 (c) Flexibilis, azaz rugalmas, vagyis a dolgozó kéréseinek megfelelően, 

előzetes konzultációt követően készül a beosztás. 

 

1.30 Ha szabályos váltóműszakban dolgozik, akkor hány hét 

 után indul újra a műszakok körforgása?_________ 

                                               Egyáltalán                          Teljes 

   nem  mértékben 

1.31 Milyen mértékben érzi úgy, hogy kontrollálni  

            tudja a műszakot, amiben dolgozik?     1    2 3    4    5 

1.32 Milyen mértékben érzi úgy, hogy kontrollálni tudja  

            a műszak kezdetét és befejezését?     1    2 3    4    5 

1.33 Mennyi időre szóló előzetes információd van a beosztásodról? 

  ___________  hetek__________  napok 

 

1.34 Az alábbiak közül kérem, jelölje meg, hogy milyen gyakran: 

 (mindegyiknél csak egy számot jelöljön) 

   Szinte  Szinte 

   soha  mindig 
 (a) Változtatnak a beosztásán úgy, hogy csak 

  röviddel előtte értesítik   1        2        3        4       5 

 (b) Cserél műszakot a kollégáival     1        2        3       4       5 

 (c) Kéri, hogy bizonyos műszakban dolgozhasson   1      2     3       4       5 

 

1.35 1-5-ig értékelje a saját munkaterhét, összevetve azon személyek átlagos 

munkatervével, akik hasonló munkát végeznek a munkahelyének más részein.  

 Ahol: 1  =  Sokkal kisebb 

   2  =  Valamelyest kisebb 

   3  =  Körülbelül azonos 

   4  =  Valamelyest nagyobb 

   5  =  Sokkal nagyobb 
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                                          Reggeli  Délutáni            Éjszakai 
 (a) Fizikai munkateher            __________ __________ __________ 

 (b) Mentális munkateher        __________ __________ __________ 

 (c) “Sürget az idő”                __________ __________ __________ 

 (d) Érzelmi stressz                __________ __________ __________ 

 

1.36 Mik a fő okai annak, hogy váltóműszakban dolgozik? 

 (mindegyiknél egy számot karikázzon) 

                                                                      Nem szempont     Fő szempont  

 

 (a) Ez is a munka része 1    2    3    4    5 

 (b) Ez volt az egyedüli munkalehetőség 1    2    3    4    5 

 (c) Ez felel meg leginkább a háztartási 

  kötelezettségeimnek 1    2    3    4    5 

 (d) Magasabb fizetés 1    2    3    4    5 

 (e) Egyéb  ............................................. 1    2    3    4   5 

  (kérjük adja meg az okokat) 

 

1.37 Ha minden feltétel azonos volna, akkor váltana egy olyan munkára, ahol 

nincsen váltóműszak? 

 (karikázzon be egyet) 

          Biztosan Valószínűleg Talán Valószínűleg Mindenképp 

                      nem           nem  igen    igen 

 

                         1                 2                3             4         5 

 

1.38 Milyen három fő előnye van a váltóműszaknak az Ön számára? 

 (a) ___________________________________________________ 

 (b) ___________________________________________________ 

 (c) __________________________________________________ 

 

1.39 Milyen három fő hátránya a váltóműszaknak az Ön számára? 

 (a) ___________________________________________________ 

 (b) ___________________________________________________ 

 (c) ___________________________________________________ 

 

 

1.40 Összességében úgy érzi, hogy az előnyök többségben vannak a hátrányokkal 

szemben? 

  Biztosan    Valószínűleg   Talán     Valószínűleg

 Mindenképp 

                  nem           nem                                  igen                         igen 

 

                 1                    2                  3                  4                                 5 
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1.41 Ha szabadon határozhatná meg a műszakok kezdeti és befejezési időpontját, 

hogy döntene? 

                                 Kezdet Befejezés 
 (a) Reggeli műszak     __________ _________ 

 

 (b) Délutáni műszak   __________ __________ 

 

 (c) Éjszakai műszak   __________ __________ 

 

 (d) Egyéb .........................................__________ __________ 

  (kérem részletezze) 

 

1.42 A következő kérdések a munkával kapcsolatos általános elégedettségre 

vonatkoznak, nem pedig a váltóműszakkal kapcsolatosak.  Kérem mindegyik 

kérdésnél karikázza be a megfelelő számot. 

                 Egyáltalán nem értek egyet     Teljesen egyetértek   

  

 (a) Általánosságban nagyon elégedett 

  vagyok az állásommal 1  2  3  4  5  6  7 

 (b) Gyakran gondolok a felmondásra 

   1  2  3  4  5  6  7 

 (c) Általánosságban elégedett vagyok 

 az állásomban végzett munka jellegével 1  2  3  4  5  6  7 

 (d) A legtöbb itt dolgozó ember elégedett 

  a munkájával 1  2  3  4  5  6  7 

 (e) A legtöbb itt dolgozó ember gyakran 

  gondol a felmondásra 1  2  3  4  5  6  7 

 

2.   Az Ön alvása és kimerültsége 

 

2.1 Mikor alszik- és ébred fel a váltóműszak következő részei után?  Az Ön 

váltóműszak rendjéből eredően előfordulhat, hogy a különböző pontokban 

írtak ugyanazt az időt jelentik. Kérem, ebben az esetben írja azt, hogy pl.: 

ugyanaz, mint (e), vagy ugyanaz, mint (g). Kérjük 24 órás megjelölést 

használjon, vagy egyértelműen jelölje az időszakot de., vagy du-val.  

 

                                          Elalvás Felébredés 

Reggeli műszak 

 (a) Az első reggeli műszak előtt__________ __________ 

 (b) Két egymást követő reggeli műszak között __________ __________ 

 (c) Az utolsó reggeli műszak után   __________ __________ 

 

Délutáni műszak 

 (d) Az első délutáni műszak előtt__________          ___________ 

 (e) Két egymást követő délutáni műszak között

 __________          ___________ 

 (f) Az utolsó délutáni műszak után__________          ___________ 
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Éjszakai műszak 

 (g) Az első éjszakai műszak előtt__________        ___________ 

 (h) Két egymást követő éjszakai műszak között

 __________        ___________ 

 (i) Az utolsó éjszakai műszak után__________        ___________ 

 

Szabadnap 

 (j) Az első szabadnap előtt__________       ___________ 

 (k) Két egymást követő szabadnap között__________       ___________ 

 (l) Az utolsó szabadnap után__________       __________ 

 

2.2 Amennyiben a fő alvásán kívül elszundikál akár a munkahelyén, akár otthon, 

akkor ezt mikor és mennyi ideig teszi? 

 

(a) A reggeli műszakban__________tól__________ig és__________tól 

__________ig          

(b) A délutáni műszakban __________tól__________ig és __________tól  

__________ig           

(c) Éjszakai műszakban__________tól__________ig  és   __________tól  

__________ig           

(d) Szabadnapokon__________tól __________ig   és  __________tól  

__________ig          

 

2.3 Naponta általában hány óra alvásra van szüksége, függetlenül attól, hogy 

melyik műszakban dolgozik?  

  ________  óra ________  perc  

 

2.4 Mit gondol a tényleges alvásidejével kapcsolatban?   (Karikázzon be 

mindegyikből egyet) 

 Egyáltalán                Bőven 

 nem elég          elég    

 

 (a) Teljesített reggeli műszakok között                  1 2 3 4 5 

 (b) Teljesített délutáni műszakok között                1 2 3 4 5 

 (c) Teljesített éjszakai műszakok között                1 2 3 4 5 

 (d) Teljesített szabadnapok között                         1 2 3 4 5 

 

 

2.5 Általában mennyire jól alszik?   (Karikázzon be mindegyikből egyet) 

 

 Nagyon  Nagyon

 rosszul  jól   

 (a) Teljesített reggeli műszakok között                   1 2 3 4 5 

 (b) Teljesített délutáni műszakok között                 1 2 3 4 5 

 (c) Teljesített éjszakai műszakok között                 1 2 3 4 5 

 (d) Teljesített szabadnapok között                          1 2 3 4 5 
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2.6 Mennyire érzi kipihentnek magát alvás után?   (Karikázzon be mindegyikből 

egyet) 

                                                                                Nagyon rosszul           Nagyon jól   

 (a) Teljesített reggeli műszakok között                   1 2 3 4 5 

 

 (b) Teljesített délutáni műszakok között                 1 2 3 4 5 

 

 (c) Teljesített éjszakai műszakok között                 1 2 3 4 5 

 

 (d) Teljesített szabadnapok között                          1 2 3 4 5 

 

 

2.7 Fel szokott előbb kelni, mint ahogy azt eltervezte?   (Karikázzon be 

mindegyikből egyet) 

                                                                           Szinte soha      Szinte mindig 
 (a) Teljesített reggeli műszakok között                     12 3 4 5 

 

 (b) Teljesített délutáni műszakok között                   12 3 4 5 

 

 (c) Teljesített éjszakai műszakok között                   12 3 4 5 

 

 (d) Teljesített szabadnapok között                            12 3 4 5 

 

2.8 Nehezen szokott elaludni?   (Karikázzon be mindegyikből egyet) 

                                                                          Szinte soha         Szinte mindig 
 (a) Teljesített reggeli műszakok között                  1 2 3 4 5 

 

 (b) Teljesített délutáni műszakok között                1 2 3 4 5 

 

 (c) Teljesített éjszakai műszakok között               1 2 3 4 5 

 

 (d) Teljesített szabadnapok között                        1 2 3 4 5 

 

2.9 Szokott bevenni alatót?   (Karikázzon be mindegyikből egyet) 

                                                                        Szinte soha         Szinte mindig 
 

 (a) Teljesített reggeli műszakok között                  1 2 3 4 5 

 

 (b) Teljesített délutáni műszakok között                1 2 3 4 5 

 

 (c) Teljesített éjszakai műszakok között                1 2 3 4 5 

 

 (d) Teljesített szabadnapok között                         1 2 3 4 5 
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2.10 Szokott alkoholt fogyasztani, hogy azzal segítse alvását?  (Karikázzon be 

mindegyikből egyet) 

                                                                                Szinte soha         Szinte mindig 
 (a) Teljesített reggeli műszakok között                  1 2 3 4 5 

 

 (b) Teljesített délutáni műszakok között                1 2 3 4 5 

 

 (c) Teljesített éjszakai műszakok között                1 2 3 4 5 

 

 (d) Teljesített szabadnapok között                         1 2 3 4 5 

 

2.11 Fáradtnak érzi magát: (Karikázzon be mindegyikből egyet) 

                                                                             Szinte soha         Szinte mindig 
 

 (a) reggeli műszakokban                               1             2 3 4

 5 

 

 (b) délutáni műszakokban                             1             2 3 4

 5 

 

 (c) éjszakai műszakokban                             1             2 3 4

 5 

 

 (d) szabadnapokon                                        1             2 3 4

 5 

 

2.12 A következőkben azt vizsgáljuk, hogy általánosságban mennyire érzi magát 

fáradtnak vagy energikusnak, függetlenül attól, hogy sokat aludt-e, vagy éppen 

keményen dolgozott.  Néhányan még pihenőnapokon és szabadság alatt is állandó 

fáradságtól “szenvednek”, míg másoknál úgy tűnik, hogy ki nem fogynak az 

energiából. Kérjük, jelölje milyen mértékben felenek meg az alábbi állítások annak, 

ahogy általában érzi magát. (Kérjük mindegyiknél karikázzon be egyet.) 

 

                                                            Egyáltalán nem Valamelyest   Nagyon    

 

(a) Általában úgy érzem, tele vagyok energiával       1      2 3 4 5 

(b) Áltlában kimerült vagyok                                     1      2 3 4 5 

(c) Általában elég aktív vagyok                                 1      2 3 4 5 

(d) Az esetek többségében fáradtnak érzem magam  1      2 3 4 5 

(e) Általában tele vagyok életenergiával                    1     2 3 4 5 

(f) Általában inkább levert vagyok                            1     2 3 4 5 

(g) Általában éber vagyok                                          1     2 3 4 5 

(h) Gyakran vagyok kimerült                                     1     2 3 4 5 

(i) Általában élénk vagyok                                        1      2 3 4 5 

(j) Sokszor fáradtnak érzem magam                          1       2 3 4 5 
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2.13 Ha van egyéb észrevetele vagy hozzáfűzni valója az alvással, vagy fáradsággal 

kapcsolatban, amit a fenti kérdések nem érintettek, úgy azt kérem, itt tegye 

meg: 

 

 ...............................................................................................................................   

 

3.   Az Ön egészsége és jóléte 
3.1 Kérjük, az egyik szám bekarikázásával jelölje meg, hogy milyen gyakran 

tapasztalja az alábbiakat. 

                                                                                            Szinte soha  Szinte mindig 

 

(a) Milyen gyakran nincs étvágya?                             1 2 3 4 

(b) Milyen gyakran kell figyelnie, hogy mit eszik azért, 

  hogy elkerülje a gyomorbántalmakat?                 1 2 3 4 

(c) Milyen gyakran érez émelygést?                           1 2 3 4 

(d) Milyen gyakran érez gyomorégést, vagy gyomorfájást?12 3 4 

(e) Milyen gyakran vannak emésztési panaszai?          1 2 3 4 

(f) Milyen gyakran szenved szélszorulástól vagy puffadástól? 1  23 4 

(g) Milyen gyakran fáj a hasa?                                         1 2 3 4 

(h) Milyen gyakran van hasmenése, vagy székrekedése?1 2 3 4 

(i) Milyen gyakran van szívdobogás érzése?                  1 2 3 4 

(j) Milyen gyakran érez fájdalmat a mellkasában?        1 2 3 4 

(k) Miylen gyakran szédül?                                            1 2 3 4 

(l) Milyen gyakran szalad a vér a fejébe hirtelen?        1 2 3 4 

(m) Normál tempójú lépcsőzés után légszomjban szenved?1 2 3 4 

(n) Milyen gyakran mondták Önnek, hogy magas a vérnyomása?123 4 

(o) Észlelte valaha, hogy szabálytalanul ver a szive?1 2 3 4 

(p) Milyen gyakran dagad meg a lába?                       1 2 3 4 

(q) Milyen gyakran érez feszítést a mellkasában?      1 2 3 4 

(r) Milyen gyakran érzi, hogy túlsúlyos lett, amióta 

 váltóműszakban dolgozik?                                    1 2 3 4 

(s) Milyen gyakran érzi, hogy túl sokat fogyott, amióta 

 váltóműszakban dolgozik?                                    1 2 3 4 

 

3.2 Az alábbiak közül élt át már valaha? (orvosa diagnosztizálta?) (Ha Ön 

egyműszakban dolgozik, folytassa a 3.8. kérdéssel) 

                                         Soha Váltott műszak előtt Váltott műszak óta 

 

 (a) Krónikus hátfájdalom                                  .......... .......... .......... 

 (b) Gastritis, duodenitis                                     .......... .......... .......... 

 (c) Gyomor, vagy vékonybél fekély                  .......... .......... .......... 

 (d) Epekő                                                          .......... .......... .......... 

 (e) Colitis                                                          .......... .......... .......... 

 (f) Sinusitis, mandulagyulladás                        .......... .......... .......... 

 (g) Asthma                                                        .......... .......... .......... 

 (h) Angina                                                         .......... .......... .......... 

 (i) Szívroham (myocardialis infarktus)            .......... .......... .......... 

 (j) Magas vérnyomás                                       .......... .......... .......... 

 (k) Szívritmus zavar                                         .......... .......... .......... 

 (l) Magas koleszterinszint                               .......... .......... .......... 
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 (m) Cukorbetegség                                            .......... .......... .......... 

 (n) Húgyhólyag gyulladás                                .......... .......... .......... 

 (o) Vesekő                                                        .......... .......... .......... 

 (p) Ekzéma                                                       .......... .......... .......... 

 (q) Krónikus szorongás                                    .......... .......... .......... 

 (r) Depresszió                                                  .......... .......... .......... 

 (s) Izületi gyulladás                                         .......... .......... .......... 

 (t) Aranyér betegség                                        .......... .......... .......... 

 (u) Visszértágulat                                             .......... .......... .......... 

 (v) Vérszegénység                                            .......... .......... .......... 

 (w) Fejfájás                                                       .......... .......... .......... 

 (x) Egyéb   ....................................................  ......... .......... .......... 

                  

 

3.3 Az alábbi gyógyszereket szedte-e hosszabb ideig (három hónapnál tovább)? 

 

                                                  Soha Váltott műszak előtt Váltott műszak óta 

 

 (a) Antipszichotikumok                  .......... .......... .......... 

 (b) Altatók                                      .......... .......... .......... 

 (c) Antidepresszánsok                    .......... .......... .......... 

 (d) Savkötők                                   .......... .......... .......... 

 (e) Görcsoldók                                .......... .......... .......... 

 (f) Hashajtók                                  .......... .......... .......... 

 (g) Magas vérnyomást kontrolláló szerek.......... .......... .......... 

 (h) Vízhajtók                                  .......... .......... .......... 

 (i) Szívgyógyszerek                       .......... .......... .......... 

 (j) Értágítók                                   .......... .......... .......... 

 (k) Hörgőtágítók                             .......... .......... .......... 

 (l) Vitaminok                                 .......... .......... .......... 

 (m) Fájdalomcsillapítók                  .......... .......... .......... 

 (n) Szteroidok                                .......... .......... .......... 

 (o) Gyulladáscsökkentő gógyszerek.......... .......... .......... 

 (p) Hormonok (kivéve fogamzásgátlók).......... .......... .......... 

 (q) Egyéb   ............................................................... .......... .......... 

                                        

                                                                    Váltott műszak előtt Váltott műszak óta 

3.4 Átlagosan mennyi cigarettát szív el hetente? .......... .......... 

 

3.5 Átlagosan mennyi egység alkoholt fogyaszt hetente?  (pl. 1 egység = 3 dl sör 

 vagy 2 dl pohár bor vagy 25 ml tömény) .......... .......... 

 

3.6 Naponta általában mennyi csésze kávét/teát/kólát fogyaszt? 

   .......... .......... 

 

3.7 Ha Ön nem szed fogamzásgátló szert, akkor a menstruációs ciklusára jellemző: 

                                                                     Rendszertelen                        Rendszeres 

(a) Váltóműszak kezdete előtt                       1             2     3 4 

(b) Váltóműszak kezdete óta                         1              2   3 4 
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3.8 A következő kérdések azzal foglalkoznak, hogy általánosságban hogyan érezte 

magát az elmúlt hetekben. Kérjük, karikázza be a lehető legpontosabb választ 

mindegyik kérdésnél. Kérem a közelmúltbeli és mostani problémáira koncentráljon, 

ne a régebbiekre.  

 

 Az utóbbi időben: 
(a) képes koncentrálni arra, amivel foglalkozik? 

Jobban, mint általában 

Ugyanúgy, mint általában  

Kevésbé, mint általában  

Sokkal kevésbé, mint általában 

   

(b) kevesebbet aludt az aggodalmai miatt?  

Egyáltalán nem 

Nem kevesebbet, mint általában 

Inkább többet, mint általában 

Sokkal többet, mint általában 

    

 (c) érezte úgy, hogy hasznos résztvevője a dolgoknak?  

Jobban, mint általában 

Ugyanúgy, mint általában  

Kevésbé, mint általában  

Sokkal kevésbé, mint általában 

 

 (d) érezte úgy, hogy képes döntéseket hozni?  

Jobban, mint általában 

Ugyanúgy, mint általában  

Kevésbé, mint általában  

Sokkal kevésbé, mint általában 

 

(e) érezte magát leterhelve?  

Egyáltalán nem 

Nem jobban, mint általában 

Jobban, mint általában 

Sokkal jobban, mint általában 

 

(f) érezte úgy, hogy nem tudja leküzdeni a gondjait?  

Egyáltalán nem 

Nem jobban, mint általában 

Jobban, mint általában 

Sokkal jobban, mint általában 

 

 (g) képes volt élvezni a mindennapi teendőit?  

Jobban, mint általában 

Ugyanúgy, mint általában  

Kevésbé, mint általában  

Sokkal kevésbé, mint általában 

 

 (h) képes volt szembenézni a problémáival?  

Jobban, mint általában 
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Ugyanúgy, mint általában  

Kevésbé, mint általában  

Sokkal kevésbé, mint általában 

 

 (i) érezte úgy, hogy boldogtalan és depressziós? 

Egyáltalán nem 

Nem jobban, mint általában 

Jobban, mint általában 

Sokkal jobban, mint általában 

 

 (j) érezte úgy, hogy elveszett az önbizalma?  

Egyáltalán nem 

Nem jobban, mint általában 

Jobban, mint általában 

Sokkal jobban, mint általában 

 

 (k) gondolt magára úgy, mint egy értéktelen emberre?  

Egyáltalán nem 

Nem jobban, mint általában 

Jobban, mint általában 

Sokkal jobban, mint általában 

 

 (l) boldognak érzi magát, mindent összevetve?  

Jobban, mint általában 

Ugyanúgy, mint általában  

Kevésbé, mint általában  

Sokkal kevésbé, mint általában 

 

3.9 Az alábbiakban a szorongás tüneteit soroljuk fel. 

 

 Kérem, jelölje, általában vagy tipikusan milyen mértékben érzékeli az egyes 

tüneteket magán, amikor ideges vagy szorong.     

 

                                                                       Egyáltalán nem        Némileg Nagyon  

 (a) Izzadok                                           1 2 3 4 5 

 (b) A szívem gyorsabban ver               1 2 3 4 5 

 (c) Sokat aggódom jelentéktelen dolgokon1 2 3 4 5 

 (d) Feszültnek érzem magam                  1 2 2 4 5 

 (e) Rémisztő jeleneteket képzelek el      1 2 3 4 5 

 (f) Hasmenésem van                               1 2 3 4 5 

 (g) Nem tudom a szorongást keltő képeket kiverni a fejemből 12

 34 5 

 (h) Feszültséget érzek a gyomromban    1 2 3 4 5 

 (i) Néhány jelentéktelen gondolat fut át az agyamon, 

  és ezek nyugtalanítanak                     1  2 3 4 5 

 (j) Idegesen járkálok                               1  2  3 4 5 

 (k) Úgy érzem, lemaadok dolgokról, azért mert nem  

  kapcsolok időben                               1  2 3 4 5 

 (l) Képtelen vagyok megmozdulni          1  2 3 4 5 

 (m) Nem tudom a szorongást keltő gondolatokat 



120 

 

  kiverni a fejemből                              1  2 3 4 5 

 (n) Nehezemre esik a koncentráció az irányíthatatlan 

  gondolataim miatt                               1  2 3 4 5 

 

4.   Az Ön szociális és családi helyzete 
4.1 Elégedett azzal az idővel, amit a váltóműszak mellett a következő 

tevékenységekkel tölthet: 

                                                                  Egyáltalán nem   Némileg           Nagyon 

 

 (a) egyéni hobbik és/vagy sport tevékenység           12 3 4

 5 

 (b) csoport/csapat hobbik vagy sport tevékenységek12 3 4

 5 

 (c) partnere                                                                12 3 4

 5 

 (d) szűk családi kör                                                   12 3 4

 5 

 (e) barátok és rokonok                                              12 3 4

 5 

 (f) kulturális programok (mozi, színház, koncert) 

  /esti programok                                                   12 3 4

 5 

 (g) társadalmi szervezetekben való részvétel            12 3 4

 5 

 (h) felnőttképzés                                                       12 3 4

 5 

 (i) gyermekei                                                           12 3 4 5 

 (j) bank, vagy postafiók felkeresése                       12 3 4 5 

 (k) fogorvos, orvos, gyógyszerész felkeresése        12 3 4 5 

 (l) iparos megbízása a ház körüli munka elvégzésével 12 3 4

 5 

 (m) vásárlás (napi szükségletek)                             12 3 4 5 

 (n) vásárlás (ruhák, bútorok, stb.)                          12 3 4 5 

 (o) hétvégi kikapcsolódás                                      12 3 4 5 

 (p) családi kikapcsolódás                                       12 3 4 5 

 (q) önmaga                                                             12 3 4 5 

 (r) családi/otthoni feladatok                                  12 3 4 5 

 (s) vallási tevékenység                                           12 3 4 5 

 

Ha Ön egyműszakban dolgozik, folytassa az 6.1. kérdéssel! 

4.2 Általánosságban mennyire akadályozza a váltóműszak Önt abban, amit a 

szabadidejében tenni akar 

(pl.: sport tevékenység, hobbik, stb.)?                                1 2  3 4 5 

 

4.3 Általánosságban mennyire akadályozza a váltóműszak Önt a családi/otthoni 

teendőinek ellátásában  

(pl.: családi feladatok, gyermeknevelés, stb)?                    1  2  3 4 5 

 

4.4 Általánosságban mennyire akadályozza a váltóműszak Önt a nem 

családi/otthoni teendőinek ellátásában a szabadideje alatt. 
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(pl.: orvos, könyvtár, bank, fodrász felkeresése, stb.)?       1 2 3 4 5 

 

4.5 Kérem, karikázza be a 4.1-es kérdésnél azokat a betűket (fent a…s), amelyek 

csak kicsit érintik Önt, vagy amelyek egyáltalán nem jellemzőek Önre. 

 

5.   Megküzdés 

A váltóműszak az embereket különböző területeken befolyásol, ami lehet például a 

társadalmi és családi életük. Következésképpen a váltóműszakban dolgozók más 

módokon és más mértékben kell, hogy megküzdjenek a váltóműszak hatásaival.  

Lejjebb található egy lista nyolc különböző stratégiáról, amelyet az emberek 

alkalmazhatnak a problémáik leküzdésére.  

Az alábbiakban felsorolt problémakörök vonatkozásában kérem, jelölje meg, hogy 

melyik megküzdési stratégiákat használja, vagy használta Ön. 

 

A problémakörok vonatkozhatnak: 

 A társasági életére  pl.: kikapcsolódás, barátokkal találkozás, stb. 

 A családi életére  pl.: otthoni feladatok, házimunka, 

gyermeknevelés, stb. 

 Az alvásidejére  pl.: elalvási nehézségek, alvászavar, stb. 

 A munkájára  e.g. munkája megszervezése, munkahelyi teljesítmény, 

stb. 

 

Talán segíthet, ha egy olyan valóban megtörtént esetre gondol, amely az egyes 

területeket érintheti. Az alvásra egy példa: nehezen tud nappal elaludni a fény és a 

zajok miatt.   

Ezzel kapcsolatban például: 

 - meg kell oldja, hogy sötét legyen a szobában.   Ha ezzel egyáltalán nem 

foglalkozik, karikázza az 1-et. 

- másként tekint az adott szituációra, pl.: arra koncentrál, hogy már csak 

három éjszakai műszak van hátra. 

Ha többször használ ilyen stratégiát, akkor karikázza be a 4-est. 

 

                                                              

5.1 Milyen gyakran alkalmazza az alábbi stratégiákat, ha a váltóműszak által 

okozott problémái vannak a társasági életében? 

                                                          Nem alkalmazom          Mindig alkalmazom 

 (a) Igyekszem megoldani az adott problémát   1 2 3 4 5 

 

 (b) Másképp tekintek az adott szituációra, 

  így az már nem is tűnik olyan rossznak   1 2 3 4 5 

 

 (c) Kinyilvánítom az érzelemimet                1 2 3 4 5 

 

 (d) Beszélek valakivel az érzéseimről         1 2 3 4 5 

 

 (e) Kitérek azelől, hogy bármit is tegyek, vagy gondoljak 

  a szituációval kapcsolatban                     1 2 3 4 5 

 

 (f) Bízom abban, hogy valahogyan megszűnik a helyzet 

                                                                 1 2 3 4 5 
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 (g) Önmagamat hibáztatom a kialakult helyzet miatt 1 2       3     4     5 

 

 (h) Több időt töltök egyedül                        1 2 3 4 5 

 

5.2Milyen gyakran alkalmazza az alábbi stratégiákat, ha a váltóműszak által okozott 

problémái vannak a családi életében?                                               Nem 

alkalmazom                 Mindig alkalmazom 

(a) Igyekszem megoldani az adott problémát  1 2 3 4 5 

(b) Másképp tekintek az adott szituációra, 

 így az már nem is tűnik olyan rossznak      1 2 3 4 5 

(c) Kinyilvánítom az érzelemimet                    1 2 3 4 5 

(d) Beszélek valakivel az érzéseimről              1 2 3 4 5 

(e) Kitérek azelől, hogy bármit is tegyek, vagy gondoljak 

 a szituációval kapcsolatban                        1 2 3 4 5 

(f) Bízom abban, hogy valahogyan megszűnik a helyzet 

                                                                      1 2 3 4 5 

(g) Önamgamat hibáztatom a kialakult helyzet miatt1 2 3 4 5 

(h) Több időt töltök egyedül                                      1 2 3 4 5 

 

5.3 Milyen gyakran alkalmazza az alábbi stratégiákat, ha a váltóműszak által 

okozott problémái vannak az alvási szokásaiban? 

 

(a) Igyekszem megoldani az adott problémát        1 2 3 4 5 

(b) Másképp tekintek az adott szituációra, 

 így az már nem is tűnik olyan rossznak            1 2 3 4 5 

(c) Kinyilvánítom az érzelemimet                         1 2 3 4 5 

(d) Beszélek valakivel az érzéseimről                   1 2 3 4 5 

(e) Kitérek azelől, hogy bármit is tegyek, vagy gondoljak 

 a szituációval kapcsolatban                             1 2 3 4 5 

(f) Bízom abban, hogy valahogyan megszűnik a helyzet 

                                                                        1 2 3 4  

(g) Önamgamat hibáztatom a kialakult helyzet miatt 1 2 3 4 5 

(h) Több időt töltök egyedül                                 1 2 3 4 5 

 

5.4  Milyen gyakran alkalmazza az alábbi stratégiákat, ha a váltóműszak által okozott 

problémái vannak a munkateljesítményével kapcsolatban? 

 

(a) Igyekszem megoldani az adott problémát        1 2 3 4 5 

(b) Másképp tekintek az adott szituációra, 

 így az már nem is tűnik olyan rossznak            1 2 3 4 5 

(c) Kinyilvánítom az érzelemimet                          1 2 3 4 5 

(d) Beszélek valakivel az érzéseimről                    1 2 3 4 5 

(e) Kitérek azelől, hogy bármit is tegyek, vagy gondoljak 

 a szituációval kapcsolatban                              1 2 3 4 5 

(f) Bízom abban, hogy valahogyan megszűnik a helyzet 

                                                                        1 2 3 4 5 

(g) Önmagamat hibáztatom a kialakult helyzet miatt 1 2 3 4 5 

(h) Több időt töltök egyedül1 2 3 4 5 
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5.5 Általánosságban milyen mértékben okoz Ön számára problémát a 

váltóműszak: 

 Soha Néha    Mindig 
 

(a) az alvásban                                                       1 2 3 4 5 

(b) a társasági életében                                          1 2 3 4 5 

(c) a családi életében                                            1 2 3 4 5 

(d) a munkateljesítményében                                 1 2 3 4 5 

 

5.6 Mennyire gondolja azt, hogy a munkhelyén szervezési problémák állnak fenn 

(pl.: ahogy a munkáját megszervezik, ahogy az alkalmazottakat kezelik, vagy a 

vezetés döntéseit miként hajtják végre)?  

Egyáltalán    Valamelyest   Nagyon is nem         

 

 1 2    3     4     5 

 

5.7 Nehezére esik, hogy megküzdjön ezekkel a problémákkal? 

Nem             Néha           Igen 
 

 1 2    3   4   5 

 

6.   Az Ön személyének jellemzői 

 

6.1 Kérem, jelölje meg az alábbi állításoknál azt, amely a leginkább jellemzi Önt. 

 

(a) Figyelembe véve a saját “legjobb” 

életritmusát, ha szabadon tervezhetné 

meg egy napját, akkor mikor kelne fel? 

05.00  -  06.30 d.e. _____ 

06.30  -  07.45 d.e. _____ 

07.45  -  09.45 d.e. _____ 

09.45  -  11.00 d.e. _____ 

11.00  -  12.00 (délben) _____ 

(b) Figyelembe véve a saját 

“legjobb” életritmusát, ha szabadon 

tervezhetné meg az estéjét, akkor 

mikor feküdne le aludni? 

20.00  -  21.00  _____ 

21.00  -  22.15  _____ 

22.15  -  00.30  _____ 

00.30  -  01.45  _____ 

01.45  -  03.00  _____ 

(c) Normál körülmények között 

mennyire könnyen kel fel reggelente? 

Egyáltalán nem könnyen _____ 

Kevéssé könnyeb _____ 

Meglehetősen könnyen 

Nagyon könnyen _____ 

  

(d) Mennyire érzi ébernek/frissnek 

magát az ébredés utáni első fél órában 

reggelente? 

Egyáltalán nem érzem magam 

frissnek _____ 

Kevéssé érzem magam frissnek _____ 

Meglehetősen frissnek érzem magam _____ 

Nagyon frissnek érzem magam _____ 
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(e) Mennyire érzi fáradtnak magát az 

ébredés utáni első fél órában 

reggelente? 

 

 

Nagyon fáradtnak érzem magam _____ 

Kevéssé érzem magam fáradtnak _____ 

Kevéssé érzem magam frissnek _____ 

Nagyon frissnek érzem magam _____ 

 

 

 

(f) Elhatározza, hogy testmozgásba 

kezd. Egy barátja azt tanácsolja, hogy 

hetente két alkalommal mozogjon egy-

egy órát. A legjobb időszak reggel 7 és 

8 óra közötti idő. Figyelembe véve a 

saját “legjobb” életritmusát mit gondol, 

hogyan teljesítene? 

Jó formában lennék _____ 

Elfogadható formában lennék _____ 

Nehezemre esne _____ 

Nagyon nehezemre esne _____ 

 

 

(g) Délután mikor érzi magát 

fáradtnak és ennek eredményeképp 

mikor érzi azt, hogy alvásra van 

szüksége? 

20.00  -  21.00  _____ 

21.00  -  22.15  _____ 

22.15   - 00.30  _____ 

00.30  -  01.45  _____ 

01.45  -  03.00  _____ 

 

 

(h) A legjobb teljesítményt szeretné 

nyújtani egy olyan teszt során, amely 

mentálisan nagyon kimerítő lesz, és két 

óra hosszat fog tartani. Ha teljesen 

szabadon tervezhetné a napját, akkor a 

saját “legjobb” életritmusát figyelembe 

véve melyik időközben végezné 

legszívesebben a tesztet? 

08.00  -  10.00  _____ 

11.00  -  13.00  _____ 

15.00  -  17.00  _____ 

19.00  -  21.00  _____ 

 

 

 

 

(i) Lehet hallani “pacsirta” 

(„reggeli”) és “bagoly” („esti”) 

embertípusokról. Ön melyik 

kategórábia sorolná magát? 

Egyértelműen reggeli típus 

Inkább reggeli, mint esti típus _____ 

Inkább esti, mint reggeli típus 

Egyértelműen esti típus 

 

 

(j) Mikor kelne fel legszívesebben, 

ha teljesen szabadon oszthatná be az 

idejét? (figyelembe véve azt, hogy 8 

órás teljes munkaidőben dolgozik) 

Előbb, mint 06.30 d.e. _____ 

06.30 d.e.  -  07.30 d.e. _____ 

07.30  -  08.30 d.e. _____ 

08.30 d.e. vagy később _____ 
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(k) Mit gondolna, milyen volna az, ha 

minden nap reggel 6-kor kellene kelnie? 

 

Nagyon nehéz és kényelmetlen 

Eléggé nehéz és kényelmetlen 

Egy kicsit kényelmetlen volna, de 

nem nagyon 

Könnyű és nem volna kényelmetlen _____ 

 

 

(l) Mennyi időbe telik, mire 

ténylegesen “felébred/magához tér” 

reggelente egy átaludt éjszaka után? 

 0-10 perc _____ 

11-20 perc _____ 

21-40 perc _____ 

Több, mint 40 perc _____ 

 

 

(m) Kérem, jelölje, hogy milyen 

mértékben „reggel aktív”, vagy „este 

aktív” személy Ön? 

 

Kimondottan reggel vagyok aktív _____ 

Inkább reggel vagyok aktív _____ 

Inkább este vagyok aktív 

Kimondottan este vagyok aktív _____ 

 

 

 

6.2 A következő kérdések a napi szokásokkal és preferenciákkal kapcsolatosak. 

Kérjük, azt jelölje, amit szeretne megtenni, vagy megtehetne, ne pedig azt, 

amit a munkahelyének időbeosztása, vagy a rutinja kényszerít magára. 

 

 Kérjük, minél gyorsabban válaszolja meg a kérdéseket.  Inkább az azonnali 

reakciójára vagyunk kíváncsiak, mintsem óvatosan átgondolt válaszokra. A 

kérdésekre nincsenek “jó” vagy “rossz” válaszok. Csak annyit kérünk, hogy 

mindegyik kérdésnél karikázza be az öt válasz közül azt, ami a legjobban 

jellemzi Önt, és a preferenciáit.  

                                                                                         Szinte  soha  Szinte mindig 

 

(a) Úgy gondolja, hogy több alvásra van szüksége, mint másoknak? 123 4 5 

(b)  Könnyen túlteszi magát az álmosságon, ha valami dolga akad? 123 4 5 

(c) Könnyen álomba tud merülni bármikor, amikor csak akar? 12 3 4 5 

(d) Ki tud hagyni egy éjszakai alvást viszonylag kevés  

 nehézség árán? 12 3 4 5 

(e) Nehezére esik megfelelően “felébredni” ha szokatlan 

 időben keltik fel? 12 3 4 5  

(f) Úgy gondolja, hogy az éjszaka közepén ugyanolyan könnyen 

 el tud végezni egy munkát, mint egyéb “normális” időben? 12 3 4 5 

(g) Könnyen “elalszik” reggelente, ha az előző este 

 későn feküdt le aludni? 12 3 4 5 

(h) Ha nagyon későn került ágyba, akkor szüksége van rá, hogy a  

 következő reggelt átaludja? 12 3 4 5 

(i) Könnyen éber tud maradni az unalmas helyzetekben? 12 3 4 5 

(j) Bizonytalan abban, hogy mennyi épp a pontos idő? 12 3 4 5 

(k) Nehezére esik ébren maradni, akkor, ha fáradt, de muszáj,                                                                                 

 hogy ébren maradjon? 12 3 4 5 

(l) Élvezi, ha szokatlan időben kell dolgoznia, akár éjjel,           12 3 4 5 

 akár nappal? 
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(m) Álmosnak érzi magát egy darabig a reggeli ébredés után? 12 3 4 5 

(n) Szabadság alatt később kel, mint általában? 23 4 5 

(o) Ha sok teendője van, fent tud maradni késő estig, hogy  

 befejezze azt, anélkül, hogy túl fáradt lenne? 12 3 4 5 

(p) Befolyásolja a napszak a hangulatát, és teljesítményét? 12 3 4 5 

(q) Egyformán könnyűnek tartja a késő esti és kora reggeli munkát?  12 34 5 

(r) Ha egyik reggel nagyon korán kell kelnie, akkor hajlamos arra, 

 hogy egész nap fáradtnak érezze magát? 12 3 4 5 

(s) Elbóbiskol, ha egy unalmas programot néz, vagy hallgat?  12 3 4 5 

(t) Könnyen elalszik a szokásosnál korábban, ha be akarja pótolni 

 a kiesett alvást, mint egyébként (pl. több éjszakázás után)? 12 3 4 5 

(u) Erős beidegződései vannak az alvás időpontjával kapcsolatban? 12 34 5 

(v) Képes különös nehézség nélkül átvészelni néhány napot 

 kevés éjszakai alvással? 12 3 4 5 

(w) Meglehetősen nehezen tud felülkerekedni a fáradtságán még egy  

 kihívásokkal teli élethelyzetben is? 12 3 4 5 

(x) Ugyanolyan szívesen tenne meg valamit az éjszaka közepén, 

 mint napközben? 12 3 4 5 

(y) Ébresztőóra, vagy esetleg egy másik személy kelti fel reggel? 12 34 5 

(z) Könnyen elalszik, ha előbb bújt ágyba, mint általában? 12 3 4 5  

(a') Elmegy partizni, vagy kimarad a barátaival, ha másnap                                                                       

 reggel korán kell kelnie? 12 3 4 5 

(b') Szüksége van kávéra, vagy teára, hogy rendesen felébredjen?12 3 4 5 

(c') Van olyan időszaka a napnak, amikor bizonyos feladatokat 

 inkább elkerülne, ha tehetné? 12 3 4 5 

(d') Ha megtehetné, várna inkább fél órát ébredés után, mielőtt 

 megenne egy kiadós reggelit? 12 3 4 5 

 

6.3 A következő kérdések a magatartására, érzéseire és cselekedeteire 

vonatkoznak. Próbálja eldönteni, hogy melyik opció tükrözi a szokásos 

érzéseit, vagy cselekedeteit. Nincsenek “jó” vagy “rossz” válaszok: a 

pillanatnyi reakciójára vagyunk kíváncsiak. Kérjük, mindegyik kérdést 

válaszolja meg.   (karikázzon be egy számot mindegyiknél). 

                                                                          Szinten soha        Szinte mindig 
 

(a) Szereti a sok izgalmat és nyüzsgést maga körül? 12 3 4 

(b) Ingadozik a hangulata?                                       1 2 3 4 

(c) Ön inkább eleven?                                              1 2 3 4 

(d) Van, hogy különös ok nélkül egyszerűen csak rossz hangulatúnak érzi magát?                                                                    

                                                                              1 2 3 4 

(e) Szeret emberek között lenni?                               1 2 3 4 

(f) Ha ideges, szüksége van egy barátra, hogy beszélgessenek?1  2 3 4 

(g) Könnyelműnek nevezné magát?                          1 2 3 4 

(h) Gyötri lelkiismeret?                                             1 2 3 4 

(i) El tudja engedni magát egy eleven partin, hogy jól érezze magát?1 234 

(j) Feszültnek nevezné magát?                               1 2 3 4 

(k) Szereti az ugratásokat?                                      1 2 3 4 

(l) Álmatlan?                                                          1 2 3 4 
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7. Kiegészítő kérdések 

A következő kérdéseknél csak egy válasz jelölhető. Amennyiben bizonytalan 

válaszában, jelölje az Önhöz leginkább közel álló lehetőséget! Amennyiben Ön nem 

dolgozik éjszaka, a 7.4. kérdéssel folytassa! 

 

7.1. Önbevallás alapján átlagosan hány órát tud éjszakai műszakban aludni? 

a) semmit 

b) 0-1 órát 

c) 1-2 órát 

d) 2-3 órát 

e) 3-5 órát 

f) 5-7 órát. 

 

7.2. Az éjszakai műszak során mennyi időt tud nem szorosan vett pihenéssel tölteni 

(passzív pihenés)? 

a) semmit 

b) 0-1 órát 

c) 1-2 órát 

d) 2-3 órát 

e) 3-5 órát 

f) 5-7 órát. 

 

7.3.   Véleménye szerint az Ön munkahelyének milyen a megvilágítása? 

      a) megfelelő 

      b) kevésbé megfelelő 

      c) egyáltalán nem megfelelő 

 

7.4.   Műszakban az Ön étkezéséhez elegendő idő áll-e rendelkezésre? 

      a) elegendő idő van 

      b) változó 

      c) nincs elegendő idő biztosítva 

 

7.5.   Műszakban az Ön étkezéséhez a megfelelő környezet illetve a tárgyi feltételek 

biztosítottak-e? 

      a) egyáltalán nem  

      b) részben 

      c) megfelelőek 

 

7.6. Mennyi a testtömege? 

       .…………..kg 

7.7. Milyen magas Ön? 

      ……………cm 

 

7.8. Szenved-e Ön krónikus betegségben? 

    a) nem 

    b) igen 

 

7.9. Szenved-e Ön alvászavarban? 

    a) nem 

    b)igen
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9.1.4. Alvászavar és egészség váltott műszakban (BSWSQ-H; SOC13) 

ALVÁSZAVAR ÉS EGÉSZSÉG VÁLTOTT MŰSZAKBAN 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Ezúton szeretnénk felkérni, hogy tudományos kutatásunkat segítse az alábbi kérdőív 

kitöltésével!  

Kutatásunk célja a legkevésbé megterhelő többműszakos munkarend felderítése, emiatt 

szeretnénk összehasonlítani a különböző munkarendek hatásait.  

A vizsgálatban történő részvétel anonim, önkéntes és kb. 20 percet vesz igénybe.  

A kutatást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Ápolástudományi, 

Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézete koordinálja. 

A kérdőív nem másolható le, és csak a szerzők engedélyével használható fel más 

kutatásban. 

 

Együttműködését előre is tisztelettel köszönjük! 

 

Sziládiné Fusz Katalin 

tanársegéd 

PTE ETK  

katalin.fusz@etk.pte 

 

 

I. Szociodemográfiai adatok 

 

1. Életkora: ………….. év 

2. Neme:  
1. nő   

2. férfi 

 

3. Családi állapota:   
1. nőtlen/hajadon 

2. bejegyzett élettárs 

3. házas 

4. özvegy 

5. elvált 

 

4. Jelölje meg, hogy egyedül él-e, illetve kivel/kikkel él együtt (Több válasz is 

lehetséges!)! 

1. egyedül él    

2. férjével / feleségével / élettársával    

3. gyermek(ek)kel    

4. más családtag(ok)kal   

5. nem családtag(ok)kal   

 

5. Gyermekek száma:   

1. nincs gyermeke 

2. 3 éven aluli gyermekeinek száma:…..  

3. 3-7 éves gyermekeinek száma:… 

4. 7-15 éves gyermekeinek száma:… 

5. 15 évesnél idősebb gyermekeinek száma:…..  
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6. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?  

1. szakmunkásképző / szakiskola 

2. szakközépiskola / gimnázium 

3. főiskola 

4. egyetem 

 

7. Mi a képesítése? (Több válasz is lehetséges!) Kérem, írja be a zárójelbe a képesítés 

megszerzésének évét is! 
1. ápolási asszisztens /segédápoló [….] 

2. általános ápoló / általános ápoló és asszisztens [….] 

3. gyakorló ápoló [….] 

4. ápoló (54) [….] 

5. csecsemő és gyermekápoló [….] 

6. felnőtt szakápoló [….] 

7. geriátriai szakápoló [….] 

8. gyerekintenzív terápiás szakápoló/ újszülött-csecsemő-gyermek int. ter. szakápoló 

[….] 

9. hospice ápoló / hospice szakápoló és koordinátor [….] 

10. nefrológiai szakápoló [….] 

11. légzőszervi szakápoló [….] 

12. onkológiai szakápoló [….] 

13. pszichiátriai szakápoló [….] 

14. intenzív betegellátó szakápoló / felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló [….] 

15. sürgősségi szakápoló [….] 

16. diplomás ápoló, ápoló BSc. [….] 

17. egyetemi ápoló, ápoló MSc. [….] 

18. egyéb:…………………………………………………………………………… [….] 

 

II. Munkavégzés, műszakrend 

 

1. Melyik megyében dolgozik? ……………………… 

2. Milyen osztályon dolgozik (például belgyógyászat, 

sebészet)? …………………………………………….. 

 

3. Milyen műszakbeosztásban dolgozik?  

1. nappali egyműszakos munkarendben  

2. éjszakai (csak éjszakai műszakban/főként éjszakai műszakban)  

3. többműszakos munkarendben 

 

4. Van egyfajta rendszer a műszakok sorában, vagy szabálytalanul követik egymást?  

1. nincs rendszer, azaz szabálytalan (nem igazodik a dolgozó igényeihez) 

2. nincs rendszer, de flexibilis (igazodik a dolgozó igényeihez) 

3. van rendszer, azaz szabályos (a ciklusok szabályosan ismétlődnek, azaz például szinte 

mindig 1 nappali műszak után 1 éjszakai műszak, majd 1 pihenőnap, és ettől ritkán 

térnek el)  
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5. Amennyiben szabályos váltott műszakos munkarendben dolgozik, milyen típusúban? 
1. 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 1 vagy 2 

pihenőnap  

2. 2 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap  

3. 2 nappali műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 éjszakai műszak (12 órás) 

4. 1 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap  

5.  5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 délutános műszak (8 órás), utána 

2 pihenőnap, aztán 5 éjszakás műszak (8 órás) 

6. egyéb:…………………… 

 

6. Mióta dolgozik abban a műszakrendben, amiben jelenleg? ………….. éve és  

……..hónapja  

7. Mióta dolgozik ápolóként? ………….. éve 

8. Hányszor dolgozik egy hónapban éjjel? ……. éjszaka 

 

9. Van mellékállása?  

1. igen  

2. nem 

 

10. Tanul jelenleg oktatási intézményben? 

1. nem  

2. igen, éspedig:……………… 

11. Ön szerint milyen az éjszakai megvilágítás az intézményben (ott, ahol a legtöbb időt 

töltik éjszaka)?  

1. megfelelő (nem túl gyenge és nem is túl erős a fény) 

2. túl erős, vakító a fény  

3. túl gyenge fény (nincs elég világos) 

 

III. Egészségmagatartás 

 

1. Ön szerint egészségesen táplálkozik?  
1. nem, mert gyakran eszem egészségtelen ételeket 

2. nem, mert rendszertelenül étkezem 

3. nem, mert gyakran eszem egészségtelen ételeket és rendszertelenül étkezem 

4. részben, de még jobban kellene figyelnem a táplálkozásra 

5. igen, nagy hangsúlyt fektetek az egészséges étkezésre 

 

2. Pihenés, kikapcsolódás céljából végez-e fizikai aktivitással (pulzusszám-

emelkedéssel, izzadással) járó tevékenységet (például szabadidősport, gyaloglás, 

kocogás, futás, úszás, tánc, stb.) 

1. nem 

2. ritkán  

3. rendszeresen: a) hetente átlagosan ………..alkalommal 

b) alkalmanként ……………percen keresztül 

 

3. Milyen magas? ……….......cm  

 

4. Mennyi a testsúlya? ………kg 
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5. Változott a testsúlya amióta a jelenlegi műszakrend szerint dolgozik (és közben 

nem volt várandós)?  

1. nem 

2. igen, híztam 

3. igen, fogytam 

 

6. Mi jellemzi dohányzási szokásait?  
1. soha sem dohányoztam 

2. dohányoztam, de már leszoktam 

3. csak alkalomszerűen dohányzom 

4. dohányzom, naponta 1-2 szálat szívok 

5. dohányzom, naponta 1 dobozzal (kb. 20 szál) 

6. dohányzom, naponta több mint 1 doboz cigarettát  

 

7. Fogyaszt Ön kávét?   
1. nem 

2. alkalmanként előfordul 

3. naponta 1-2 csészével 

4. naponta 3 vagy több csészével 

 

8. Fogyaszt Ön energiaitalt? (1 egység: 1 doboz/üveg) 

1. nem  

2. alkalmanként előfordul 

3. naponta 1-2 egység  

4. naponta 3 vagy több egység 

 

9. Fogyaszt rendszeresen (hetente többször) egyéb élénkítő hatású italt (például zöld 

tea, kóla)? 

1. nem 

2. igen 

 

10. Fogyaszt Ön alkoholtartalmú italt? 

1. nem 

2. havonta egyszer vagy ritkábban 

3. havonta 2–4 alkalommal 

4. hetente 2–3 alkalommal 

5. hetente 4–6 alkalommal 

6. mindennap   

 

IV. Egészségi állapot 

 

1. Ön szerint az egészségi állapota kiváló, jó, megfelelő vagy rossz? 

1. kiváló 

2. jó 

3. megfelelő 

4. rossz 

 

2. Kérem, írja le, amennyiben van valamilyen krónikus betegsége (például diabetes 

mellitus, hypertonia, depresszió, hypo-/hyperthyreosis)! 

1. nincs  

2. van, éspedig:……………………….. 
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3. Kérem, írja le, amennyiben van valamilyen emésztőrendszeri panaszokat okozó 

betegsége vagy várandós! 
1. nincs  

2. van, éspedig:………………………. 

 

4. Véleménye szerint mennyire való Önnek az éjszakai munkavégzés, a többműszakos 

munkarend? 

1 2 3 4 5 6 7 

Egyáltalán nem, mert 

nagyon megterhel 

Jól bírom, nem visel 

meg túlzottan 

 

5. Ön előnyben részesíti az éjszakai munkát? Ha igen, mivel indokolja ezt? (Több 

válasz is lehetséges!) 

1. nem 

2. igen, a több fizetés miatt 

3. igen, egyéb nappali elfoglaltság (például mellékállás, iskola) miatt 

4. igen, családi okból 

5. igen, mert „bagoly” típusú a kronotípusom 

6. igen, mert nyugodtabbnak tartom az éjszakai műszakot 

7. egyéb:………………………………………………… 

 

6. Ön szerint melyik a megterhelőbb? 

1. szabályos munkarend 

2. szabálytalan munkarend 

3. nem tudom 

 

7. Ön szerint melyik a legmegterhelőbb szabályos munkarend?  

1. 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 1 vagy 2 

pihenőnap  

2. 2 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap  

3. 2 nappali műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 éjszakai műszak (12 órás) 

4. 1 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap  

5. 5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 délutános műszak (8 órás), utána 

2 pihenőnap, aztán 5 éjszakás műszak (8 órás) 

6. nem tudom 

 

8. Ön szerint melyik a legkevésbé megterhelő, azaz legjobb szabályos munkarend?  

1. 1 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 1 vagy 2 

pihenőnap  

2. 2 nappali műszak (12 órás) után 1 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap  

3. 2 nappali műszak (12 órás) után 2 pihenőnap, majd 2 éjszakai műszak (12 órás) 

4. 1 nappali műszak (12 órás) után 2 éjszakai műszak (12 órás), majd 2 vagy 3 

pihenőnap  

5. 5 nappali műszak (8 órás) után 2 pihenőnap, majd 5 délutános műszak (8 órás), utána 

2 pihenőnap, aztán 5 éjszakás műszak (8 órás) 

6. nem tudom 
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9. Volt már munkahelyi balesete? Ha igen, milyen jellegű (például tűszúrás, áramütés, 

csonttörés)? 

1. nem 

2. igen, egyszer, éspedig:………………. 

3. igen, többször, éspedig:…………………………………… 

 

10. Mit gondol, Ön melyik csoportba tartozik: “reggeli (pacsirta)” vagy “esti (bagoly)” 

típus? 

1. határozottan reggeli 

2. inkább reggeli 

3. inkább esti 

4. határozottan esti 

 

11. Az utolsó 1 hónapban… 

1. ….hányszor volt erős fejfájása vagy migrénje?   …… alkalommal 

2. … hátfájása, derékfájása? …… alkalommal 

3. … alvási problémája?  …… alkalommal 

4. … kimerült?   …… alkalommal 

5. … túl gyors vagy szabálytalan szívdobogása? ……. alkalommal 

6. …. gyomorégése, gyomor- vagy hasfájása? ……. alkalommal 

7. … hasmenése (nem fertőzés miatt)? ……. alkalommal 

 

 

V. Alvásminőség 

 

1. Mit gondol, mi az oka annak, ha rosszul alszik és fáradtnak érzi magát? (Több 

válasz is lehetséges!) 

1. váltott műszakban történő munkavégzés 

2. munkahelyi stressz 

3. iskola, tanulás 

4. magánéleti stressz 

5. kisgyermek egy háztartásban, aki gyakran felébreszti  

6. zaj (például horkoló szobatárs, szomszéd, utca) 

7. pszichés betegségek (például szorongás, depresszió) 

8. fájdalom (például fejfájás, hát- és derékfájás, hasfájás) 

9. kényelmetlen ágy 

10. emésztőrendszeri panaszok 

11. egyéb:…………………….. 

 

2. Amikor nehezen alszik el, mi segít, milyen módszert alkalmaz, hogy el tudjon 

aludni? (Több válasz is lehetséges!) 

1. olvasok 

2. tévét nézek 

3. zenét hallgatok 

4. imádkozok 

5. meditálok 

6. gyógyteát iszok 

7. gyógynövény eredetű készítményt veszek be 

8. homeopátiás készítményt veszek be 

9. altatót veszek be 

10. egyéb:……………………….. 
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3. Szed rendszeresen valamilyen gyógyszert alvásproblémára? 
1. nem  

2. igen 

 

4. Szokott érezni a végtagjaiban fellépő kellemetlen, nehezen tűrhető szenzációkat 

(égés, fájdalom, hangyamászásérzés, stb.)? 
1. nem 

2. igen 

 

5. Diagnosztizáltak Önnél nyugtalan láb szindrómát (RLS)? 

1. nem 

2. igen 

 

6. Hány órát alszik átlagosan nappali műszak után? …. 

7. Hány órát alszik átlagosan éjszakai műszak után? ….  

 

8. Amióta váltott műszakban dolgozik, változott az alvásminősége?  
1. nem  

2. igen, rosszabb lett 

3. igen, jobb lett 

 

Bergen Váltott Műszak Alvás Kérdőív 

(Bergen Shift Work Sleep Questionnaire magyar változata – BSWSQ-H) (Forrás: Flo et 

al, 2012) 

Az alábbi kérdések az alvás és ébrenlét idejét vizsgálják az utolsó három hónapra 

vonatkozóan különböző munkaidő beosztások tekintetében. Amennyiben nem dolgozott az 

adott jellegű műszakban, tegyen ikszet a „nem dolgozott ilyen műszakban” négyzethez! 

Műszakok típusai: 

1. Délelőttös műszak (8 órás): 6-tól 14 óráig 

2. Nappali műszak (12 órás): 6-tól 18 óráig 

3. Délutáni műszak (8 órás): 14-től 22 óráig 

4. Éjszakai műszak (8 órás): 22-től 6 óráig 

5. Éjszakai műszak (12 órás): 18-tól 6 óráig 

Abban az esetben, ha a munka kezdése nem pontosan a fentiekkel egyezik (például 6 óra 

helyett 7 órakor kezd), de a munkaidő hossza azonos, kérem, akkor is töltse ki a megfelelő 

műszakokra vonatkozó kérdéseket! 

Ha viszont ezektől teljesen eltérő időbeosztású műszakokban dolgozik, kérem, írja le, hogy 

milyenben:  

……………………………………………………………………………………………………………… 

BSWSQ-H  

1.        A fő alvásidejében milyen 

gyakran szükséges 30 

percnél hosszabb idő az 

elalváshoz a lámpa 

lekapcsolását követően?  

Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig Nem dolgozott 

ilyen 

műszakban 

1. Délelőttös műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

2. Nappali műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

3. Délutáni műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

4. Éjszakai műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  
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5. Éjszakai műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

6. Pihenőnap / szabadság 

esetén? 

0 1 2 3 4  

 
2. A fő alvásidejében milyen 

gyakran fordul elő, hogy 30 

percnél hosszabb időt tölt 

ébren?  

Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig Nem dolgozott 

ilyen 

műszakban 

 1. Délelőttös műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 2. Nappali műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 3. Délutáni műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 4. Éjszakai műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  5. Éjszakai műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  6. Pihenőnap / szabadság 

esetén? 

0 1 2 3 4   

 

3. Milyen gyakran fordul elő, 

hogy több mint 30 perccel 

előbb ébred, mint szeretne, 

és nem tud visszaaludni?  

Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig Nem dolgozott 

ilyen 

műszakban 

 1. Délelőttös műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 2. Nappali műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 3. Délutáni műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 4. Éjszakai műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

5. Éjszakai műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 6. Pihenőnap / szabadság 

esetén? 

0 1 2 3 4  

4. Milyen gyakran fordul elő, 

hogy nem érzi magát 

megfelelően kipihentnek?  

Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig Nem dolgozott 

ilyen 

műszakban 

 1. Délelőttös műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  2. Nappali műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  3. Délutáni műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  4. Éjszakai műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  5. Éjszakai műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  6. Pihenőnap / szabadság 

esetén? 

0 1 2 3 4  
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5. Munka közben milyen 

gyakran szokott 

fáradt/álmos lenni?  

Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig Nem dolgozott 

ilyen 

műszakban 

 1. Délelőttös műszakban (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 2. Nappali műszakban (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 3. Délutáni műszakban (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  4. Éjszakai műszakban (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  5. Éjszakai műszakban (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

                 

 6. Szabadidejében milyen 

gyakran szokott 

fáradt/álmos lenni 

munkanapjain?  

Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig Nem dolgozott 

ilyen 

műszakban 

 1. Délelőttös műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 2. Nappali műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 3. Délutáni műszak után (8 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  4. Éjszakai műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

  5. Éjszakai műszak után (12 

órás)? 

0 1 2 3 4  

 7. Pihenőnapokon / szabadság 

alatt milyen gyakran szokott 

fáradt/álmos lenni?  

Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig Nem dolgozott ilyen 

műszakban 

  0 1 2 3 4  

 

Berlin Alvási Apnoe Kérdőív 

(Forrás: Netzer et al, 1999) 

  

1. Szokott horkolni a hét legtöbb (minimum 3) napján? 

1. igen  

2. nem  

 

2. Nagyon hangosan horkol (áthallatszik az ajtón, vagy falon keresztül)? 

1. igen  

2. nem  

 

3. Mondták valaha Önnek, hogy alvás közben kihagy a légzése? 

1. soha  

2. alkalomszerűen  

3. gyakran  

 

4. Mennyi a nyak-körfogata? 

Férfiak esetén: 
1. 43 cm-nél kisebb  

2. 43 cm-nél nagyobb  
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      Nők esetén: 
1. 40 cm-nél kisebb  

2. 40 cm-nél nagyobb  

 

5. Kezelték-e, vagy kezelik jelenleg magasvérnyomás miatt? 

1. igen  

2. nem  

 

6. Szokott váratlanul fáradt, vagy álmos lenni, ha éppen nincs elfoglalva, vagy nem 

tevékenykedik? 

1. igen  

2. nem  

 

7. Szokott váratlanul fáradt, vagy álmos lenni, autót vezet, vagy megáll a forgalmi 

lámpánál? 

1. igen  

2. nem  

 

VI. Koherencia-érzés Kérdőív (Sence of Coherence Scale, SOC-13) 

(Forrás: Antonovsky, 1979) 

A következő kérdéseknél kérjük, 1-7 pontig terjedő skálán jelölje be az Önre leginkább jellemző 

értéket! 

       1. Van olyan érzése, hogy nem igazán érdekeli Önt az, ami Ön 

körül történik? 

  1 2 3 4 5 6 7 

Nagyon ritkán, vagy 

sosem 

Igen gyakran 

              2. Előfordult-e már, hogy meglepődött azoknak az embereknek a 

viselkedésén, akikről azt gondolta, hogy jól ismeri őket? 

 1 2 3 4 5 6 7 

Sose fordult elő Állandóan előfordul 

              3. Előfordult-e már, hogy olyanokban, akikre számított, 

csalódnia kellett? 
 1 2 3 4 5 6 7 

Sose fordult elő Állandóan előfordul 

              4. Az Ön életét ez idáig: 

     1 2 3 4 5 6 7 

Egyáltalán nem 

jellemezték világos célok 

és szándékok 

Nagyon világos célok 

és szándékok 

jellemezték 

 

5. Milyen gyakran érzi, hogy méltánytalanul bántak Önnel? 

1 2 3 4 5 6 7 

Nagyon gyakran Igen ritkán, vagy soha 
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6. Szokott olyan érzése lenni, hogy idegenszerű helyzetben van, és 

nemigen tudja, hogy mit is kellene tennie? 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nagyon gyakran Nagyon ritkán, vagy 

soha 

       7. A mindennapi teendők elvégzése az Ön 

számára: 

   1 2 3 4 5 6 7 

Mély öröm és 

elégedettség forrása 

Kellemetlenség és 

unalom forrása 

       8. Előfordul, hogy felkavaró, zavaros érzései és gondolatai 

vannak? 

  1 2 3 4 5 6 7 

Nagyon gyakran Nagyon ritkán, vagy 

soha 

9. Előfordul, hogy a lelkében olyan érzései támadnak, amiket jobb szeretne nem érezni? 

1 2 3 4 5 6 7 

Nagyon gyakran Nagyon ritkán, vagy 

soha 

       10. Sok ember, még az erős jelleműek is, bizonyos helyzetekben lelombozódnak, és 

vesztesnek érzik magukat. Milyen gyakran volt a múltban ilyen érzése? 

1 2 3 4 5 6 7 

Sosem Nagyon gyakran 

    

11. Amikor valami történt, Ön utólag általában úgy találta, hogy: 

1 2 3 4 5 6 7 

Túlbecsülte, vagy 

alábecsülte az eset 

jelentőségét 

Épp a megfelelő 

súlyúnak látta a 

dolgokat 

       12. Milyen gyakran van olyan érzése, hogy nem sok értelme van azoknak a dolgoknak, 

amiket a mindennapi életében csinál? 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nagyon gyakran Nagyon ritkán, vagy 

soha 

       13. Milyen gyakran van olyan érzése, hogy nem biztos abban, hogy kontrol alatt tudja-e 

tartani magát? 

 1 2 3 4 5 6 7 

Nagyon gyakran Nagyon ritkán, vagy 

soha 
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9.2. Alvásnapló 

ALVÁSNAPLÓ 1. NAP 2. NAP 3. NAP 4. NAP 5. NAP 6. NAP 7. NAP 

Dátum               

Műszak               

Elalvást segítő szer?               

Lefekvési idő               

Elalvási idő               

Felébredések száma               

Felkelés               

Éberség ébredés után 
(1=fáradt; 2=közepesen 

éber; 3=éber)               

Szunyókálás               

Szunyókálás idő               

Alkohol I/n               

Koffein száma               

Fáradt délben 

(1=fáradt; 2=közepesen 

éber; 3=éber)               

Fáradt délután 
(1=fáradt; 2=közepesen 

éber; 3=éber)               
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9.3. Etikai engedélyek 
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9.4. Nyilatkozat 

 


