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Skutki zdrowotne pracy  
w niefizjologicznym rytmie

Abstrakt

Praca wykonywana w „niefizjologicznym rytmie” dotyczy grupy osób wykonu-
jących czynności zawodowe w różnych schematach organizacji pracy, obejmujących 
porę nocną. Aktywność zawodowa, przesunięta na godziny zwyczajowo przezna-
czone na sen powoduje brak synchronizacji między fizjologicznym rytmem sen-

-czuwanie i astronomicznym cyklem dzień-noc oraz wydłużoną w czasie ekspozycję 
na światło dzienne i sztuczne. W organizmie pracownika wywołuje to zaburzenia 
rytmiki okołodobowej procesów fizjologicznych przejawiające się wystąpieniem 
objawów nazwanych zespołem długu czasowego (ang. shift lag). Po kilku latach 
pracy rozregulowanie spójności czasowej procesów rytmicznych zachodzących 
w układach, takich jak krwionośny, nerwowy, trawienny, termoregulacyjny, hor-
monalny czy immunologiczny zwiększa ryzyko utraty zdrowia w odniesieniu do 
porównywalnej pod względem wieku, płci i stażu grupy pracowników dziennych. 
Celem artykułu było wskazanie problemów zdrowotnych dotyczących pracy w po-
rze nocnej, prawdopodobnego mechanizmu ich powstawania, a także możliwości 
ograniczania negatywnych skutków zdrowotnych. 

Słowa kluczowe: praca zmianowa i nocna, skutki fizjologiczne, problemy zdrowotne 

Health Effects of Work  
in ‘Nonphysiological Rythm’

Abstract

Work done in „nonphysiological rhythm” refers to a group of people performing 
professional activities in different work organization patterns, including the night 
time. Occupational activity, shifted to hours customarily used for sleep, results in 
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a lack of synchronization between the physiological sleep-wake rhythm and the 
astronomical day-night cycle and prolonged exposure to daylight and artificial 
light. In the body of an employee this causes circadian rhythms of physiological 
processes manifested by the appearance of symptoms called shift lag. After a few 
years of work, the timing of rhythmic processes in the blood, nervous, digestive, 
thermoregulatory, hormonal or immunological systems increases the risk of health 
loss with respect to age, gender, and daytime workforce comparability. The aim 
of the article was to identify health problems related to night work, the probable 
mechanism of their occurrence, and the potential for limiting adverse health effects. 

Keywords: shift and night work, physiological effects, health problems 

Wstęp

Powszechnie za „pracę normalną” uważa się pracę wykonywaną regularnie 
w porze dnia, nie w dniach świątecznych (np. niedziela) i nie w trybie zmia-
nowym z nocną zmianą. Według Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków 
Życia i Pracy w Dublinie, tak określaną „normalną pracę” wykonywało 
w 2000 roku jedynie ok. 24% pracowników spośród ponad 21 tys. zatrud-
nionych w krajach Unii Europejskiej [1]. 

Ze względu na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w wielu zawodach 
czas pracy uległ rozszerzeniu na godziny nocne, zwyczajowo przeznaczone na 
sen oraz na dni uznawane za wolne od pracy, czyli przeznaczone na czynno-
ści pozazawodowe i wypoczynek, jak soboty, niedziele i święta. Przykładem 
pracujących w nocy są pracownicy zatrudnieni w przemyśle energetycznym, 
systemach komunikacyjnych (transport drogowy, kolejowy i lotniczy), służ-
bie zdrowia (lekarze i pielęgniarki), służbach odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo publiczne (policja, straż miejska, straż pożarna) a także piekarze, 
drukarze prasy codziennej, obsługa hotelowa. Skrajnym przypadkiem jest 
praca wykonywana we wszystkie dni w roku, gdyż nie może być wstrzymana 
ze względu na technologię produkcji. Dotyczy ona pracujących w tzw. „ruchu 
ciągłym” (Kodeks pracy Art.138. § 1) w sztywnym schemacie organizacji 
rozkładu zmian np. pracowników elektrociepłowni, hutników.

Spośród osób zatrudnionych w różnych systemach pracy zmianowej 
wyróżnia się grupę pracujących w „niefizjologicznym rytmie” czyli takich, 
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u których aktywność zawodowa, w różnych schematach organizacji pracy, 
przesuwana jest na godziny nocne zwyczajowo przeznaczone na sen powo-
dując brak synchronizacji między fizjologicznym rytmem sen-czuwanie 
i astronomicznym cyklem dzień-noc. Długość powszechnie rozumianej 
nocy ulega wahaniom sezonowym stąd powstała konieczność określenia 
przedziału czasowego „pory nocnej” oraz osób wykonujących czynności 
zawodowe w porze nocnej. W Kodeksie pracy (Art. 1517) pora nocna zdefi-
niowana jest jako pora obejmująca 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00, 
zaś pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co 
najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu 
pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym 
w nocy (Kodeks pracy Art. 1517). Definicja ta jest nieco inna od zawartej 
w dokumentach Wspólnoty Europejskiej (WE). Według Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (Konwencja nr 171 z 04.01.1995) oraz Dyrektyw WE 
(2003/88/WE Art.2 punkt 3 z 4 listopada 2003 r.) „pora nocna” oznacza każ-
dy okres nie krótszy niż siedem godzin, określony w przepisach krajowych, 
który musi obejmować, w każdym przypadku, okres między godzinami 
24:00–05:00. Istotnym elementem tak zdefiniowanej pory nocnej jest wy-
różnienie przedziału czasowego, w którym pracownicy wykonują czynności 
zawodowe przy najniższym poziomie fizjologicznej gotowości organizmu do 
pracy fizycznej i umysłowej. 

2. Wpływ pracy nocnej na funkcjonowanie organizmu

W przemyśle i w służbach publicznych istnieje wiele systemów organizacji 
pracy zmianowej, różniących się kierunkiem rotacji zmian, liczbą godzin pracy 
na zmianie, liczbą kolejnych dób pracy na tej samej zmianie, czasem rozpo-
czynania i kończenia zmiany. Sposób ukształtowania systemu zmianowego 
ma wpływ na zdrowie pracownika, jakość wykonywanej pracy i jej bezpie-
czeństwo. Gdy obejmuje pracę na zmianie nocnej to zawsze jest on niezgodny 
z uwarunkowaną fizjologicznie gotowością do pracy fizycznej i umysłowej 
wynikającą z endogennej rytmiki procesów życiowych człowieka. Wyko-
nywanie czynności zawodowych w porze nocnej ma istotne znaczenie przy 
analizie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z pracą zmianową. 

W organizmie zdrowego człowieka z normalną aktywnością dobową, za-
chowana jest stała sekwencja czasowa osiągania maksimów przez wszystkie 
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rytmiczne procesy życiowe związane z funkcją różnych układów w tym 
hormonalnego, immunologicznego, nerwowego, trawiennego, krwionośnego, 
nerwowego [2]. U pracujących w tzw. „niefizjologicznym rytmie”, ten natu-
ralny porządek zostaje zaburzony. Za każdym razem po przejściu ze zmiany 
dziennej na nocną i z nocnej na dzienną rozpoczyna się proces adaptacji, 
efektem którego jest zaburzenie zgodności fazowej procesów fizjologicz-
nych. Kilkudniowa praca na zmianie nocnej, wymusza odwrócenie rytmu sen- 

-czuwanie, lecz nie doprowadza do całkowitego odwrócenia faz innych ryt-
mów okołodobowych. Poszczególne endogenne rytmy organizmu w różnym 
tempie dostosowują się do aktywności wymuszonej w porze nocnej, czego 
konsekwencją jest desynchronizacja wewnętrznej rytmiki okołodobowej prze-
jawiająca się występowaniem u pracujących w porze nocy tzw. zespołu długu 
czasowego (ang. shift lag, industrial jet lag). Objawy zespołu długu czasowe-
go to rozdrażnienie, zmieszanie, zaburzenia snu, obniżenie siły mięśniowej, 
zaburzenia perystaltyki jelitowej, zaburzenia poczucia odległości i upływu 
czasu, pogorszenie koncentracji i koordynacji wzrokowo-ruchowej [3, 4]. Ich 
intensywność jest zróżnicowana i zależy od cech indywidualnych, uwarun-
kowań genetycznych, wieku, chronotypu. Mają one charakter przejściowy 
i ustępują po powrocie do normalnej aktywności dziennej albo po dłuższym 
okresie przerwy w pracy. Jednak po kilku latach wykonywania pracy w sys-
temie zmianowym ze zmianą nocną mogą przybierać charakter przewlekły 
i sygnalizować wystąpienie problemów zdrowotnych.

U osób z kilkuletnim stażem pracy wykonywanej w porze nocnej, obser-
wowane są objawy nietolerancji pracy zmianowej, takie jak [3]:
• zaburzenia snu: trudności w zasypianiu mimo zmęczenia i senności, gor-

sza jakość snu, częste wybudzenia; 
• utrzymujące się zmęczenie, nie cofające się po śnie czy odpoczynku w dniu 

wolnym od pracy, inne niż zmęczenie fizjologiczne po wysiłku fizycznym 
lub/i umysłowym;

• ogólny spadek sił witalnych, obniżenie ogólnej satysfakcji życiowej;
• zmiany w zachowaniu objawiające się nieuzasadnioną irytacją, zmiennością 

nastrojów poczuciem choroby lub uczuciem niedostatecznej sprawności;
• zaburzenia układu trawiennego: stany dyspeptyczne, bóle w nadbrzuszu, 

zaostrzenie choroby wrzodowej; 
• nasilenie korzystania z używek, spożycia alkoholu, kawy, leków uspokaja-

jących i nasennych.
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Obecność tych objawów nie sprzyja odczuwanej subiektywnie wysokiej 
gotowości do podejmowania pracy fizycznej i umysłowej oraz bezpieczeń-
stwu pracy wykonywanej w porze nocnej.

Zgodnie z definicją WHO, zdrowie to nie tylko brak choroby. Zdrowie to 
pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu jednostki ludzkiej 
i jej zdolności przystosowania do zmieniających się warunków środowiska. 
W przypadku pracujących w systemie zmianowym, istotnym elementem 
związanym ze środowiskiem jest zmieniająca się ekspozycja na światło 
naturalne i sztuczne. 

3. Skutki zdrowotne pracy w porze nocnej

Wieloletnie badania prowadzone w różnych ośrodkach naukowych na świecie 
wykazały, że u pracujących w trybie zmianowym, w nocy, występuje wyższy 
poziom zmęczenia fizycznego i psychicznego, większe ryzyko zachorowania 
na niektóre choroby, zwiększone narażenie na działanie czynników szko-
dliwych środowiska pracy (fizycznych, chemicznych i biologicznych) oraz 
większe ryzyko uczestniczenia w wypadku przy pracy [3, 4]. Poniżej przed-
stawiono problemy zdrowotne dotyczące częściej pracujących w systemach 
zmianowych w porze nocnej w porównaniu z pracującymi tylko w dzień 
o porównywalnym wieku i stażu zawodowym. 

3.1. Zaburzenia snu 

Z pracą w porze nocnej wiążą się zaburzenia snu polegające na jego rozfrag-
mentowaniu i skróceniu czasu trwania w ciągu doby. Często występuje 
niemożliwość zaśnięcia po powrocie do domu (światło naturalne, hałas, 
obowiązki rodzinne) i napady senności w różnych momentach w ciągu dnia. 
Następstwem tego jest wystąpienie niedoboru snu potęgującego uczucie 
zmęczenia. Pojawia się zwiększone ryzyko wystąpienia mikrosnu [4, 5]. 

3.2. Ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego [6] 

Przyczyny częstszego zapadania na choroby układu krążenia, wśród pracow-
ników zmianowych-nocnych, upatruje się w zaburzeniach metabolicznych 
gospodarki tłuszczowo-węglowodanowej [7]. Działanie pośrednie przypisuje 
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się paleniu papierosów, nadużywaniu alkoholu i kawy, nieregularnemu 
spożywaniu posiłków i mniejszej aktywności ruchowej. [8, 9]. Na pod-
stawie badań epidemiologicznych stwierdzono, że w grupie pracowników 
zmianowych ryzyko choroby niedokrwiennej serca jest większe o około 
40% w porównaniu z pracownikami dziennymi i rośnie wraz ze stażem 
pracy. Po 10 latach pracy względne ryzyko tej choroby szacowane jest na 
ponad 100% [9]. 

3.3. Zaburzenia układu trawiennego 

Pracownicy zmianowi częściej niż inni doświadczają niedyspozycji takich 
jak biegunka, zaparcia, zgaga, wzdęcia, bóle brzucha, brak łaknienia lub 
wzmożony apetyt w nietypowych porach [4, 9]. Może to wynikać z braku 
przystosowania rytmiki wydzielania hormonów, kwasów i enzymów tra-
wiennych do aktywności przesuniętej na porę nocną [9]. Problemem pracow-
ników zmianowych i nocnych jest zagrożenie chorobą wrzodową żołądka 
i dwunastnicy. Choroba ta występuje u nich 2–5 razy częściej w porównaniu 
z analogicznymi grupami pracowników dziennych i dwukrotnie wcześniej 
czyli po 5–6 latach od podjęcia pracy [10]. 

3.4. Dysfunkcja układu rozrodczego

Jest to problem kobiet, których aktywność zawodowa obejmuje pracę w po-
rze nocnej, w różnych systemach organizacji zmian. [3, 9]. Dotyczy między 
innymi zaburzenia cyklu miesiączkowego, mniejszej liczby ciąż i porodów, 
wydłużonego oczekiwania na ciążę [9, 11]. 

3.5. Choroby nowotworowe

W 2000 roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – 
WHO) oraz Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (International 
Agency for Research on Cancer – IARC) opublikowały raport wskazujący, że 
pewne typy nowotworów hormonozależnych występują częściej u osób obu 
płci pracujących w systemie zmianowym z nocą [12]. IARC uznała pracę 
zmianową powodującą zaburzenia rytmiki okołodobowej za prawdopo-
dobny czynnik rakotwórczy [13, 14]. W badaniach obecnie prowadzonych 
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próbuje się ustalić poprzez jaki mechanizm fizjologiczny praca w systemie 
zmianowym z nocą wpływa na zwiększone ryzyko chorób nowotworowych. 
Koncentrują się one na dwóch czynnikach zewnętrznych takiej pracy: jednym 
jest wymuszenie aktywności fizycznej i umysłowej w porze nocnej wywo-
łujące desynchronizację rytmiki dobowej procesów życiowych, drugim – 
wydłużona dobowa ekspozycja na światło naturalne oraz sztuczne o różnej 
charakterystyce widmowej i natężeniu [15]. Potwierdzono, że niekorzystna 
dla zdrowia nocna ekspozycja na sztuczne światło (zwłaszcza z niebieskiej 
części widma 460–480 nm) polega na tłumieniu wydzielania melatoniny – 
hormonu szyszynki. [16]. Przypuszcza się, że wysoki poziom tego hormonu 
zapobiega rozwojowi chorób nowotworowych u ludzi. Natomiast światło 
sztuczne tłumiąc jego wydzielanie wpływa na utratę „ochronnego efektu 
działania” związanego z jego właściwościami antyoksydacyjnymi, immu-
nomodulacyjnymi onkostatycznymi. Dlatego może być odpowiedzialne 
za zwiększone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych u pracujących 
w porze nocnej [17]. Wykazano, też że na zwiększoną częstość występo-
wania chorób nowotworowych u pracujących przez kilka lat w porze nocy, 
może także wpływać rozregulowanie rytmiki okołodobowej obserwowane 
łącznie jako zespół długu czasowego, a dotyczące rytmiki okołodobowej 
funkcji endokrynologicznych, immunologicznych, metabolicznych i komór-
kowych. Występowanie zaburzeń w obrębie wymienionych funkcji stwier-
dzono u osób chorujących na pewne typy nowotworów, w tym na raka piersi 
[17, 18, 19]. Zaburzenia rytmiki okołodobowej w układzie hormonalnym 
mogą wpływać na funkcje komórek układu immunologicznego nasilając 
odpowiedź zapalną, która może powodować szybszy wzrost nowotworu 
oraz tworzenie nowych naczyń krwionośnych sprzyjające rozrostowi guza 
i powstawaniu przerzutów [20]. U kobiet pracujących w systemie zmianowym 
z nocą wykazano, istotny związek częstości występowania nowotworu piersi 
z liczbą nocnych zmian przepracowanych w miesiącu [17, 21]. Zagrożenie 
wystąpienia raka sutka uznano za istotne, gdy kobiety pracowały na więcej 
niż dwóch zmianach nocnych na miesiąc i gdy miały dłuższy staż pracy 
zmianowej [18, 23]. 

Potwierdzono związek stażu pracy w systemie zmianowym z zachoro-
walnością na raka płuca i długością życia. Kobiety z 15-letnim stażem pracy 
umierały z tego powodu o 25 proc. częściej niż pracujące przez tyle samo lat 
tylko w porze dziennej [24].
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3.6. Zaburzenia innych układów

Stwierdzono, iż objawy lęku czy depresji wymagające leczenia dłuższego 
niż 3 miesiące lub hospitalizacji występują u około 22% pracowników zmia-
nowych z nocą i 64% pracujących stale w nocy. Skala tego problemu jest 
trudna do oszacowania ze względu na tajemnicę lekarską i samo selekcję 
pracowników [25, 26]. 

3.7. Zaburzenia poznawcze 

W badaniach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych z udziałem 
pracowników nocnych i zmianowych potwierdzono hipotezę, że u osób 
z zakłóconymi rytmami okołodobowymi następuje obniżenie czujności 
i sprawności poznawczej. Praca zmianowa ma negatywny wpływ na pamięć 
werbalną oraz szybkość wykonywania zadań. Po 10–20 latach pracy zmia-
nowej u mężczyzn stwierdzono istotne pogorszenie pamięci krótkotrwałej 
w porównaniu z pracującymi tylko w porze dnia, z takim samym stażem. 
Osoby, które na zmiany pracowały przez ponad 10 lat uzyskiwały wyniki 
takie jak starsi o 6,5 roku pracownicy dzienni [27]. Stwierdzono też, że de-
ficyt pamięci spowodowany kilkunastoletnim rozregulowywaniem rytmiki 
okołodobowej w wyniku pracy zmianowej i nocnej ma związek z atrofią płata 
skroniowego [28] i wysokim poziomem kortyzolu. Długotrwające zaburze-
nia w synchronizacji rytmu aktywności dobowej z astronomicznym cyklem 
dzień-noc doprowadzają do pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego, 
indukują stres i zwiększone wydzielanie kortyzolu. Wykazano, że wysoki 
poziom stężenia tego hormonu ma związek z zanikiem hipokampa pogor-
szając tym samym zależne od niego procesy zapamiętywania i uczenia się. 
U młodych osób powrót do aktywności dziennej ze snem w porze nocnej, 
może sprawić, że proces ten będzie miał charakter przejściowy, choć nie 
natychmiastowy. U starszych wiekiem może być nieodwracalny [29].

Podsumowanie

Schorzenia, dla których potwierdzono częstsze występowanie u pracow-
ników zmianowych i nocnych w porównaniu z pracownikami dziennymi 
posłużyły do określenia odpowiedniego wskaźnika zdrowia. Uwzględniono 
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w nim częstość występowania chorób układu krążenia, przewlekłych scho-
rzeń układu trawiennego, nerwic i zaburzeń snu. Stwierdzono, że wartość 
wskaźnika zdrowia u pracujących w porze nocnej już od podjęcia pracy ulega 
systematycznemu obniżaniu. Natomiast u pracujących tylko w dzień taka 
tendencja widoczna jest dopiero po osiągnięciu wieku 35–40 lat. Wskaź-
nik zdrowia pracowników zmianowych, nocnych ma dla każdego wieku 
wartość niższą u pracujących tylko w porze dnia, co wskazuje na istotnie 
gorszy stan zdrowia pracowników zmianowych w porównaniu do stanu 
zdrowia pracujących tylko w porze dnia. Różnica między wskaźnikami nie 
ulega zmniejszeniu nawet po dziesięcioletnim okresie ustania aktywności 
zawodowej [30]. 

Wiedząc, iż przesuwanie aktywności zawodowej na porę nocną powoduje 
u pracownika zaburzenia procesów życiowych, których nie da się uniknąć, 
a które przekładają się zawsze na pogorszenie stanu zdrowia, ważne jest 
poszukiwanie rozwiązań minimalizujących te negatywne dla pracownika 
skutki. W dyrektywach WE umieszczono zapis mówiący o tym , że orga-
nizm ludzki jest w porze nocnej bardziej wrażliwy na zakłócenia środowiska 
i pewne uciążliwe formy organizacji pracy, oraz że długie okresy pracy w po-
rze nocnej mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników i mogą zagrażać 
bezpieczeństwu w miejscu pracy. Stwierdzono też, iż sytuacja pracowników 
wykonujących pracę w porze nocnej i w systemie zmianowym wymaga, 
aby poziom ochrony ich bezpieczeństwa i zdrowia był dostosowany do 
charakteru pracy (Dyrektywa 93/104/EC Art.2 punkt 5 i 6 oraz Dyrektywa 
2003/88/WE).

W Polsce odpowiednimi przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, chro-
nione są dwie grupy pracowników: kobiety w ciąży i młodociani. Dla kobiet 
w ciąży obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania pracy w porze nocnej. 

Skutki pracy zmianowej, nocnej rozpatrywane w kategoriach fizjologicz-
nych, zdrowotnych czy socjologicznych nie spełniają jednego z kryteriów 
współcześnie stosowanej definicji zdrowia, jakim jest całkowity dobrostan 
fizyczny, psychiczny i społeczny. Jeśli niemożliwa jest adaptacja człowieka 
do pracy „w niefizjologicznym rytmie” i istnieje przypuszczenie, że taki 
tryb pracy wpływa negatywnie na jakość i długość życia, to szczególną uwa-
gę należałoby skupić na sposobach łagodzenia jego negatywnych skutków 
i poprawie komfortu życia pracowników. Kierunki podejmowanych działań 
dotyczą [4, 9, 31]:
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1. Organizacji pracy – poprzez właściwe zarządzanie czasem pracy uwzględ-
niającym długość pojedynczej zmiany, porę rozpoczynania kończenia 
zmian, kierunek rotacji, przerwy po zmianie nocnej, stosowanie godzin 
nadliczbowych, przerw na odpoczynek i posiłki w czasie pracy, a także 
dopasowanie obciążenia pracą do obniżonej w porze nocnej sprawności 
psychofizycznej uwarunkowanej fizjologicznie. 

2. Przestrzegania przepisów zawartych w Kodeksie pracy i stosowanie się 
do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i Dyrektyw WE odnoszących 
się do pracowników zmianowych i pracujących w porze nocnej.

3. Właściwej opieki medycznej dotyczącej kwalifikacji zdrowotnej i obowiąz-
ku przeprowadzania badań okresowych ukierunkowanych na wykrywan-
ie chorób częściej występujących u pracowników zmianowych i nocnych 
w porównaniu z pracującymi tylko w porze dnia. Popularyzacji wiedzy 
o skutkach fizjologicznych i zdrowotnych pracy zmianowej, nocnej oraz 
sposobów ich minimalizacji. 

4. Promocji stylu życia zapewniającego jak najdłuższe utrzymanie dobrej 
kondycji psychofizycznej dotyczącej między innymi higieny snu, właści-
wego żywienia, aktywności fizycznej. Kształtowania relacji rodzinnych 
i społecznych w aspekcie zrozumienia potrzeb (np. w zakresie snu i wy-
poczynku) pracującego w nocy. Osoby decydujące się na wykonywanie 
pracy w trybie zmianowym, czy w nocy, powinny być świadome, istnienia 
przeciwwskazań zdrowotnych. Są to między innymi zaburzenia snu, cho-
roba układu trawiennego, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca insulino zależna, 
schorzenia nadnerczy, tarczycy, nerek, astma, epilepsja oraz depresja. 
Powinno się też mieć na uwadze to, że wykonywanie pracy zmianowej, 
nocnej, utrudnia leczenie chorób, wymagających odniesienia dawkowa-
nia leku do pory doby i pory aktywności życiowej, jak np. nadciśnienie 
tętnicze czy cukrzyca.
Ze względu na globalizację, problemy zdrowotne związane z pracą w porze 

nocnej dotyczą coraz większego grona ludzi. Pracy w „niefizjologicznym 
rytmie” nie da się wyeliminować z życia współczesnych społeczeństw, jak 
też nie da się całkowicie uniknąć jej negatywnych skutków poprzez podej-
mowanie działań zapobiegających. Czasami wymagają one kompromisu 
między oczekiwaniami pracodawcy co do jakości, wydajności i bezpieczeń-
stwa pracy, a zdrowiem i jakością życia pracownika. Przykładem może 
być stosowanie w nocy sztucznego oświetlenia z dużym udziałem światła 
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o krótkiej długości fali z niebieskiej części widma o odpowiednim natężeniu  
(np. emitowanego przez powszechnie stosowane, energooszczędne diody 
LED). Światło hamujące częściowo lub całkowicie sekrecję melatoniny wpły-
wa na obniżenie poziomu senności co pomaga utrzymać czujność pracowni-
ka na odpowiednio wysokim poziomie. Jednak jak wcześniej wspomniano 
może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie. 
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