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Zwyczaje ĝywieniowe osób pracujÈcych
w systemie zmianowym a stan ich zdrowia
Agnieszka Momora*, Jan Krupa**
Osoby pracujÈce w systemie zmianowym napotykajÈ utrudnienia, które uniemoĝliwiajÈ im
prowadzenie zbilansowanej diety. W zwiÈzku z powyĝszym pracownicy zmianowi sÈ szczególnie naraĝeni na zwiÚkszone ryzyko chorób takich, jak otyïoĂÊ, cukrzyca typu 2, choroby
wieñcowe, zaburzenia snu i trawienia. Ponadto osoby te majÈ znacznie pogorszonÈ wydolnoĂÊ psychomotorycznÈ, co wpïywa na ich efektywnoĂÊ w pracy. Celem badania byïa analiza
nawyków i preferencji ĝywieniowych osób zatrudnionych w systemie zmianowym. Na podstawie literatury przedstawiona zostaïa korelacja miÚdzy dietÈ pracowników a ich wydajnoĂciÈ
ibefektywnoĂciÈ w pracy. Ponadto zbadano zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy zachowaniami ĝywieniowymi
badanych a ich stanem zdrowia. Badaniem objÚto 79 mieszkañców województwa podkarpackiego. Respondentami byïy osoby pracujÈce w systemie zmianowym. Do przeprowadzenia
badania zostaï wykorzystany autorski kwestionariusz ankiety, skïadajÈcy siÚ z 34 pytañ. Dieta
respondentów znacznie odbiegaïa od zasad zdrowego ĝywienia. W badaniu 32% pracowników
zadeklarowaïo, ĝe odĝywia siÚ zdrowo. CzÚstotliwoĂÊ i dïugoĂÊ odstÚpów czasowych miÚdzy
posiïkami byïa zaleĝna od charakteru pracy. Podczas zmian dziennych pracownicy odĝywiali
siÚ regularniej niĝ nocÈ. Wykazano czÚste wystÚpowanie dolegliwoĂci pokarmowych oraz
chorób o podïoĝu sercowo-naczyniowym.
Sïowa kluczowe: praca zmianowa, zachowania ĝywieniowe, dieta, zdrowie.
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Eating behavior of shift workers and their health condition
Employees eating irregularly have a significantly reduced psychomotor performance, which
affects their work efficiency. Shift workers encounter difficulties that prevent them from having a balanced diet. For this reason, they are particularly exposed to an increased risk of
disorders, such as excessive body weight, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, sleep and
digestion disorders. The aim of the study was to analyze the habits and dietary preferences of
shift workers, and to examine the correlation between the eating behaviors of employees and
their health condition. Based on a review of the literature the aim of this study was to establish
abcorrelation between employees’ nutritional behaviours and their efficiency and effectiveness
at work. The study included 79 shift workers, residents of the Podkarpackie Province. The
author’s questionnaire, consisting of 34 questions, was used to conduct the study. The diet
of shift workers differed from the rational principles of nutrition. Regularity of meals was
dependent on the nature of the work. During daily shifts, employees were fed more regularly
than during the night hours. A high percentage of respondents were employees who consumed
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meals in fast food bars. A high consumption of red meat and highly processed snacks was
found. In own research, 32% of workers declared that they eat healthy. Frequent occurrence
of food problems and cardiovascular diseases has been demonstrated. In order to increase
the awareness of shift workers, it would be a good undertaking to introduce campaigns and
educational programs.
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1. WstÚp
Od drugiej poïowy XIX w. liczba osób
pracujÈcych na zmiany zaczÚïa wzrastaÊ.
Przeïomowym wydarzeniem byïo wynalezienie w tym czasie ĝarówki. Od tamtej
pory odsetek ten nadal wykazuje tendencjÚ
wzrostowÈ (Strajewski i in., 2016). Wb dzisiejszych czasach najwiÚcej pracowników
zatrudnionych w systemie zmianowym
zamieszkuje kraje rozwiniÚte i rozwijajÈce
siÚ. Zgodnie z danymi European Quality
of Life Survey (EQLS) szacuje siÚ, ĝe
wb uprzemysïowionych pañstwach Europy
liczba ta oscyluje w granicach 15–20%, przy
czym wbtakim systemie zdecydowanie czÚĂciej pracujÈ mÚĝczyěni. Najwyĝszy odsetek pracowników zatrudnionych na zmiany,
niezaleĝnie od pïci, odnotowany zostaï
wbprzedziale wiekowym 25–34 lat (Villosio
i in., 2008).
Podejmowanie pracy nocÈ zaburza rytm
dobowy organizmu czïowieka. Takie zjawisko moĝe wywoïywaÊ wiele nieprawidïowoĂci zwiÈzanych z okoïodobowymi rytmami
biologicznymi i czynnoĂciami fizjologicznymi. Skutki pracy zmianowej najczÚĂciej
rozpatrywane sÈ w trzech kategoriach.
Moĝna wĂród nich wyróĝniÊ miÚdzy innymi
konsekwencje o podïoĝu socjologicznym,
biologicznym i zdrowotnym. Wedïug licznych danych literaturowych okazuje siÚ,
ĝe stan zdrowia pracowników zmianowych
jest istotnie gorszy od stanu zdrowia pracowników systemu dziennego (Ramin i in.,
2015). Do najczÚĂciej cytowanych w literaturze skutków zdrowotnych takiego modelu
pracy zalicza siÚ m.in. choroby o podïoĝu
sercowo-naczyniowym, niewïaĂciwÈ masÚ
ciaïa, cukrzycÚ typu 2, a takĝe choroby
ukïadu pokarmowego oraz zwiÈzane zbnimi
zaburzenia trawienia czy nietolerancje
pokarmowe. Wszystkie wymienione schorzenia zaliczone zostaïy do chorób cywiliza102

cyjnych, okreĂlanych inaczej chronicznymi,
niezakaěnymi chorobami XXI wieku.
Wedïug badañ Woïyñca i in. pracownicy
majÈcy staĝ pracy zmianowej krótszy niĝ 10
lat miewajÈ przede wszystkim zaburzenia
snu, natomiast osoby pracujÈce ponad 10
lat czÚĂciej zapadajÈ na nadciĂnienie tÚtnicze oraz cukrzycÚ typu 2 (Woïyniec i in.,
2015).
Pawlak i Pawlak podkreĂlajÈ, ĝe model
pracy zmianowej nie powinien byÊ traktowany jako czynnik uniemoĝliwiajÈcy pozostanie w zdrowiu, lecz zwiÚkszajÈcy ryzyko
niektórych schorzeñ (Pawlak i Pawlak,
2015). JednÈ ze skïadowych determinujÈcych osiÈgniÚcie szeroko rozumianego
zdrowia jest odpowiedni sposób odĝywiania
(World Health Organization, 2014).
Osoby pracujÈce w systemie zmianowym napotykajÈ liczne utrudnienia, uniemoĝliwiajÈce im ksztaïtowanie pozytywnych
nawyków ĝywieniowych. Nawyki ĝywieniowe sÈ wypracowanym sposobem doboru
produktów ĝywnoĂciowych. Znaczenie ma
takĝe czÚstotliwoĂÊ konsumpcji, sposób
przyrzÈdzania posiïków i utrwalone rytuaïy
towarzyszÈce ich spoĝywaniu.
Van Wormer i in. w 2015 roku opublikowali wyniki badania, którego celem byïa
analiza korelacji pomiÚdzy czynnikami stylu
ĝycia a efektywnoĂciÈ i wydajnoĂciÈ pracowników zmianowych. Zestawione zostaïy
wyniki pracowników, którzy w ciÈgu 2 lat
zwiÚkszyli aktywnoĂÊ fizycznÈ bÈdě spoĝycie
warzyw i owoców, z efektami pracowników,
u których czynniki stylu ĝycia pozostaïy stabilne. W pierwszej grupie badanych wykazano mniejszÈ utratÚ wydajnoĂci i wiÚkszÈ efektywnoĂÊ w pracy (Van Wormer,
Boucher i Sidebottom, 2015).
Praca na zmiany nocne wiÈĝe siÚ
zb zaburzeniami rytmu dobowego organizmu, na który skïadajÈ siÚ: faza czuwania
(16bgodzin) oraz faza snu (8 godzin). Takie
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zjawisko ĂciĂle koreluje z wydajnoĂciÈ
pracowników zmianowych. Rytm ten jest
regulowany przez wiele impulsów ze Ărodowiska (Lemmer i Oster, 2018). Czas snu
osób odsypiajÈcych w dzieñ jest zazwyczaj
krótszy niĝ w porze nocnej. Wykazano, ĝe
pracownicy zmianowi w porównaniu zbpracownikami dziennymi ĂpiÈ statystycznie
ob2bgodziny krócej (Bilski, Perz i Perz, 2005).
Ponadto sen po powrocie ze zmiany nocnej
przypada na najmniej korzystnÈ porÚ doby,
która zwana jest zakazanÈ strefÈ (ang. forbiden sleep zone). W tym czasie dochodzi do
pogïÚbiajÈcego siÚ uczucia znuĝenia ibzmÚczenia. Ponadto obniĝa siÚ temperatura
ciaïa i maleje aktywnoĂÊ psychofizyczna.
W porze tej wzrasta równieĝ subiektywna
sennoĂÊ (Lavie, 1997). Zjawisko to zachodzi w okresie nasilajÈcej siÚ biosyntezy
melatoniny. Dane kliniczne wskazujÈ, ĝe
melatonina peïni funkcjÚ sygnaïu chronobiologicznego, który informuje organizm
o nadejĂciu czasu snu (BrzÚczek, Sïonka
ibHyla-Klekot, 2016).
Celem artykuïu byïo podjÚcie próby
okreĂlenia nawyków i preferencji ĝywieniowych osób pracujÈcych w systemie
zmianowym. Na podstawie przeglÈdu literatury przedstawiony zostaï wpïyw diety na
wydajnoĂÊ i efektywnoĂÊ w pracy. Ponadto
zbadano zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy zachowaniami
ĝywieniowymi a stanem zdrowia respondentów. W tym celu dokonano przeglÈdu
bïÚdów ĝywieniowych, najczÚĂciej popeïnianych przez uczestników badania.

2. Metodyka badañ i materiaï
badawczy
Podczas realizacji pracy wykorzystano
bezpoĂredniÈ metodÚ badawczÈ – ankietyzacjÚ. Do przeprowadzenia analizy zostaï
uĝyty autorski kwestionariusz ankiety, skïadajÈcy siÚ z 34 pytañ, dotyczÈcych sposobu
odĝywiania siÚ, pytañ ogólnych w zakresie stanu zdrowia oraz metryczki. Ankieta
zawieraïa pytania zamkniÚte. BiorÈc pod
uwagÚ schorzenia, na które sÈ szczególnie
naraĝeni pracownicy zmianowi, takie jak:
choroby wieñcowe, nadmierna masa ciaïa,
cukrzyca typu 2, choroby ukïadu pokarmowego, w tym zaburzenia trawienia i nietolerancje, w pracy zostaïy omówione wybrane
bïÚdy ĝywieniowe, które istotnie predysponujÈ do ich rozwoju.
Osoby biorÈce udziaï w badaniu wykonywaïy swojÈ pracÚ w systemie zmianowym,

tj. 6.00–18.00, 18.00–6.00 oraz 6.00–14.00,
14.00–22.00, 22.00–6.00. Badaniem objÚto
79 mieszkañców województwa podkarpackiego. Badanie przeprowadzono w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2017 roku.
GrupÚ badawczÈ stanowiïy kobiety (50,6%)
i mÚĝczyěni (49,4%). WĂród ankietowanych
przewaĝaïy osoby z grupy wiekowej oscylujÈcej w granicach 26–30 lat (31,6%), natomiast 30,4% respondentów stanowiïy osoby
w wieku 31–40 lat. Wiek 20% respondentów
mieĂciï siÚ w przedziale oscylujÈcym pomiÚdzy 18–25 lat, zaĂ najmniej licznÈ grupÚ stanowiïy osoby w wieku 41–50 lat (18,4%).
Ponad poïowa ankietowanych (50,6%)
miaïa wyksztaïcenie Ărednie. Wyksztaïcenie wyĝsze miaïo 26,6% respondentów,
natomiast pozostaïa czÚĂÊ grupy badawczej
(22,8%) miaïa wyksztaïcenie zawodowe.
BiorÈc pod uwagÚ miejsce zamieszkania
respondentów, stwierdzono, ĝe ponad
poïowa zamieszkiwaïa tereny wiejskie
(54,4%). Blisko poïowa badanych (49,4%)
okreĂliïa swojÈ sytuacjÚ materialnÈ jako
przeciÚtnÈ. W sytuacji materialnej okreĂlonej, jako „dobra” lub „bardzo dobra”
znajdowaïo siÚ 41,7% pracowników, zaĂ
w trudnej sytuacji materialnej byïo 8,9%
respondentów.

3. Wyniki badañ
WĂród respondentów tylko 18,9%
okreĂliïo, ĝe interesuje siÚ zdrowym odĝywianiem w stopniu wysokim. NajwiÚcej
ankietowanych, bo aĝ 45,6%, interesowaïo
siÚ w stopniu Ărednim, natomiast ponad
10% respondentów zadeklarowaïo, ĝe
nie przywiÈzuje wagi do zdrowego odĝywiania siÚ. W jednym z pytañ uczestnicy
oceniali, czy stosowana przez nich dieta
dostarcza wszystkich niezbÚdnych skïadników odĝywczych. Blisko poïowa ankietowanych (49,4%) uwaĝaïa swoje odĝywianie
za wystarczajÈce pod wzglÚdem iloĂciowym i jakoĂciowym. Z kolei 1/3 badanych
(32%) zadeklarowaïa, ĝe stara siÚ odĝywiaÊ
zdrowo, jednakĝe nie ma pewnoĂci, czy
stosowana dieta jest wystarczajÈco zbilansowana. Najniĝszy odsetek respondentów
(20,3%) stanowili pracownicy, którzy ocenili swój sposób odĝywiania siÚ jako niewïaĂciwy, to znaczy taki, który nie dostarcza skïadników odĝywczych w odpowiedniej
iloĂci.
Okazuje siÚ, ĝe 38% ankietowanych
wypijaïo 1–1,5 l wody, natomiast 35,4%
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respondentów wypijaïo 1,5–2 l. Mniej niĝ
1 l wody dziennie piïo 17,7% badanych.
Najmniej liczna grupa osób (8,9%) spoĂród ankietowanych, wypijaïa 2–2,5 l wody
w ciÈgu doby.
Po napoje energetyzujÈce kilka razy
w miesiÈcu siÚgaïo aĝ 30,4% ankietowanych, natomiast kilka razy w tygodniu
ponad 20%. Nieliczna grupa ankietowanych (5,1%) piïa napoje energetyzujÈce
codziennie. Blisko poïowa ankietowanych
(43%) nie pijaïa ich w ogóle. W tabeli 2
zestawione zostaïy wyniki dotyczÈce czÚstotliwoĂci picia napojów energetyzujÈcych.
Tabela 2. CzÚstotliwoĂÊ siÚgania po napoje energetyzujÈce przez pracowników zmianowych

Wyszczególnienie CzÚstotliwoĂÊ

Procent

Codziennie

4

5,1

Kilka razy
w tygodniu

17

21,5

Kilka razy
w miesiÈcu

24

30,4

W ogóle

34

43,0

Ogóïem

79

100,0

½ródïo: opracowanie wïasne.

Z danych dotyczÈcych spoĝycia kawy
wynika, ĝe wiÚkszoĂÊ pracowników siÚgaïa
najczÚĂciej po 2 filiĝanki kawy (53,2%).
JednÈ filiĝankÚ wypijaïo 15,2% ankietowanych. Trzy lub wiÚcej filiĝanek kawy spoĝywaïo 15,1% osób, natomiast 16,5% badanych nie siÚgaï po kawÚ wcale. Badanie
wykazaïo, iĝ wysoki odsetek ankietowanych
(44,3%) siÚgaï po soki, nektary ib napoje
gazowane typu cola.
Wedïug wyników badañ wïasnych wiÚkszoĂÊ osób (68,4%) nie spoĝywaïa posiïków
o regularnych porach. Tylko 31,6% ankietowanych zadeklarowaïo, ĝe spoĝywa posiïki
regularnie. Ponad poïowa ankietowanych
(50,6%) spoĝywaïa tylko 2 posiïki dziennie,
natomiast blisko 9% respondentów zadeklarowaïo, iĝ ze wzglÚdu na system pracy
konsumuje zazwyczaj tylko jeden posiïek.
Cztery posiïki dziennie spoĝywaïo 10,1%
respondentów, natomiast 5 i wiÚcej posiïków dziennie spoĝywaïo tylko 1,3% ankietowanych. Pozostaïa czÚĂÊ respondentów
(29,1%) nie potrafiïa okreĂliÊ czÚstotliwoĂci
konsumpcji posiïków.
104

W odpowiedzi na pytanie dotyczÈce iloĂci przekÈsek, jaka zazwyczaj wystÚpowaïa
pomiÚdzy posiïkami w pracy, wykazano, ĝe
pracownicy spoĝywajÈ zdecydowanie wiÚcej posiïków, niĝ podawali w odpowiedzi
na wczeĂniejsze pytanie. Ponad poïowa
ankietowanych (55,7%), oprócz posiïków
wyszczególnionych zadeklarowaïa mianowicie, ĝe konsumuje dwie dodatkowe
przekÈski dziennie. Ponad 1/5 respondentów (21,5%) siÚgaïa po jednÈ dodatkowÈ
przekÈskÚ, natomiast „niekontrolowane”
trzy przekÈski wystÚpowaïy w diecie 15,2%
ankietowanych. Niĝszy odsetek ankietowanych (3,8%) stanowili pracownicy, którzy
dodatkowo dojadali 4 lub wiÚcej razy podczas pobytu w pracy. Taki sam wynik (3,8%)
przedstawiaï siÚ u osób, które nie dojadaïy
wcale.
Na podstawie wyników dotyczÈcych
rodzaju najczÚĂciej wybieranych przekÈsek
podczas pobytu w pracy okazuje siÚ, iĝ najwiÚcej ankietowanych (48%) nie potrafiïo
okreĂliÊ, jakie przekÈski preferujÈ. Respondenci wybierali zarówno przekÈski typu fast
food, posiïki przygotowywane wbmiejscach,
w których zazwyczaj siÚ stoïujÈ, wysoko
przetworzone przekÈski zakupione w automatach lub pobliskich sklepach, owoce
lub saïatki warzywne oraz samodzielnie
przygotowane posiïki w domu. Wb drugiej
kolejnoĂci pracownicy najczÚĂciej wybierali kanapki lub wysoko przetworzone
produkty, przy czym te pierwsze respondenci przyrzÈdzali w domu lub wybierali
takie, które byïy sprzedawane w miejscu
pracy. PrzekÈskÚ w takiej postaci preferowaïo 21,5% badanych. PrzekÈski wyïÈcznie
w postaci gotowych, wysoko przetworzonych produktów wystÚpowaïy w jadïospisie
10,1% respondentów. Dania typu fast food
najczÚĂciej wybieraïo 6,3% ankietowanych.
Posiïki zarówno typu fast food, jak i przygotowane w domu spoĝywaïo 2,5% ankietowanych, natomiast saïatki warzywne lub
owoce konsumowaïo tylko 5,1% respondentów. SpoĂród wszystkich pracowników
objÚtych badaniem po same owoce siÚgaïo
wyïÈcznie 2,5%.
NastÚpne pytanie dotyczyïo przerwy
miÚdzy posiïkami, jakie wystÚpowaïy
zazwyczaj w jadïospisie respondentów
podczas zmian dziennych. Ponad poïowa
ankietowanych (57%) spoĝywaïa posiïek,
co 3–4 godziny. Posiïki, co 5 godzin konsumowane byïy aĝ przez 31,6% pracowników.
Blisko 8% respondentów zadeklarowaïo,
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ĝe miewa zdecydowanie dïuĝsze przerwy,
trwajÈce nawet ponad 5 godzin, natomiast
po posiïek co 2 godziny siÚgaïo 3,8% badanych osób. ZestawiajÈc procentowy udziaï
pracowników, w stosunku do dïugoĂci przerwy, jaka wystÚpowaïa zazwyczaj podczas
zmiany dziennej i nocnej, moĝna zauwaĝyÊ
duĝe zróĝnicowanie. NajwiÚcej pracowników (73,4%) podczas zmiany nocnej robiïo
przerwy wynoszÈce 3–4 godziny. Blisko

14% ankietowanych nie spoĝywaïo ĝadnych
posiïków w nocy. U blisko 9% respondentów przerwy trwaïy powyĝej 5bgodzin. Mniej
niĝ dwugodzinne przerwy podczas zmian
nocnych, podobnie jak podczas zmian
dziennych zadeklarowaïo 3,8% ankietowanych.
Tabela 1 obrazuje procentowe zestawienie dïugoĂci przerw miÚdzy posiïkami podczas zmian nocnych i dziennych.

Tabela 1. Procentowe zestawienie pracowników odnoszÈce siÚ do dïugoĂci przerwy pomiÚdzy posiïkami, jakie najczÚĂciej wystÚpowaïy podczas zmian nocnych i dziennych

Wyszczególnienie dïugoĂci przerw
pomiÚdzy posiïkami
5 i wiÚcej godzin

Procent pracowników Procent pracowników
(zmiany dzienne)
(zmiany nocne)
7,6

8,9

88,6

73,4

Mniej niĝ 2 godziny

3,8

3,8

Nie spoĝywam posiïków podczas pobytu w pracy

–

14,0

Od 3–4 godzin

½ródïo: opracowanie wïasne.

W badaniu zwrócono uwagÚ na iloĂÊ sïodyczy i wysokoprzetworzonych przekÈsek,
jakÈ spoĝywali pracownicy. Wyszczególnione zostaïy batony, cukierki oraz sïone
przekÈski, takie, jak: paluszki, orzeszki
solone, krakersy czy chipsy. Najwyĝszy
odsetek ankietowanych (36,7%) stanowili
pracownicy, którzy spoĝywali wspomniane
produkty kilka razy w tygodniu. Podobne
wartoĂci wykazano u osób spoĝywajÈcych je
kilka razy w miesiÈcu (34,2%). Codziennie
po wysoko przetworzone i sïodkie przekÈski siÚgaïo aĝ 21,5% ankietowanych. Tylko
w diecie 7,6% respondentów wyĝej wymienione produkty nie znajdowaïy siÚ w ogóle.
Zaledwie 26,6% osób siÚgaïo po owoce
i warzywa codziennie, natomiast 13,9%
respondentów spoĝywaïa je tylko kilka razy
w miesiÈcu. Najniĝszy odsetek pracowników
(2,5%) stanowiïy osoby, które nie siÚgaïy
po wspomniane produkty wcale. AnalizujÈc wyniki dotyczÈce czÚstoĂci wystÚpowania wb diecie nasion roĂlin strÈczkowych,
moĝna stwierdziÊ, ĝe najwiÚkszy odsetek
badanych (49,4%) spoĝywaï je kilka razy
w miesiÈcu. Blisko 1/3 osób (32,9%) miaïo
w zwyczaju spoĝywaÊ je kilka razy w tygodniu, natomiast 13,9% osób w ogóle nie
wprowadzaïo ich do diety. Okazuje siÚ, ĝe
w jadïospisie tylko 3,8% ankietowanych
znajdowaïy siÚ one codziennie. AnalizujÈc deklaracje respondentów dotyczÈce

spoĝycia Ăniadania niezaleĝnie od charakteru zmiany pracy, widzimy, ĝe wiÚkszoĂÊ
ankietowanych (62%) konsumowaïa pierwszy posiïek bezpoĂrednio po przebudzeniu.
Okoïo 1/4 pracowników objÚtych badaniem
(24,1%) nie spoĝywaïo Ăniadañ wcale. Najniĝszy odsetek osób (13,9%) stanowili pracownicy, którzy nie przywiÈzywali uwagi do
godziny pierwszego posiïku.
W pracy wyszczególniono równieĝ
wystÚpowanie posiïku obiadowego. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ, bo aĝ 69,6% ankietowanych, spoĝywaïa obiad. Blisko 10,1%
respondentów nie konsumowaïo obiadu
wb ogóle, natomiast 20,3% ankietowanych
sporadycznie spoĝywaïo posiïek gïówny.
Kolejnym poruszonym aspektem byïa
forma konsumowanych posiïków podczas
pobytu w pracy. Okazuje siÚ, ĝe najwiÚcej
respondentów (38%) spoĝywaïo gïównie
posiïki, które przyrzÈdzili w domu. Blisko
1/4 osób (24,1%) stwierdziïa, iĝ stoïuje
siÚ w barach lub restauracjach, ulokowanych nieopodal miejsca pracy. Tylko 10%
respondentów korzystaïo ze stoïówek, które
znajdowaïy siÚ w miejscu pracy. Blisko 28%
stoïowaïo siÚ w róĝnych miejscach, a takĝe
spoĝywaïo posiïki przygotowane wbdomu.
BiorÈc pod uwagÚ rodzaj miÚsa, jaki konsumowany byï najczÚĂciej, stwierdzono, ĝe
blisko poïowa ankietowanych (48,1%) preferowaïa miÚso czerwone. Po wieprzowinÚ
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najchÚtniej siÚgaïo 17,7% respondentów,
po woïowinÚ 11,4%, natomiast cielÚcinÚ
wybieraïo 19% ankietowanych. Pozostaïa
czÚĂÊ pracowników zadeklarowaïa, ĝe najczÚĂciej siÚga po miÚso drobiowe. ¿aden
zbpracowników objÚtych badaniem nie preferowaï dziczyzny ani jagniÚciny. Pozostali
uczestnicy zadeklarowali, iĝ sÈ wegetarianami. Kolejne pytanie dotyczyïo czÚstoĂci
spoĝywania wysoko przetworzonego miÚsa
(wÚdliny, wyroby wÚdliniarskie czy produkty konserwowane). WiÚkszoĂÊ ankietowanych (50,6%) spoĝywaïo wspomniane
produkty kilka razy w tygodniu. Produkty
takie codziennie wystÚpowaïy w diecie
26,6% badanych. Blisko 1/5 respondentów
(19,0%) spoĝywaïa wymienione produkty
kilka razy w miesiÈcu.

Wyniki dotyczÈce czÚstoĂci spoĝywania
ryb obrazujÈ, ĝe okoïo 57% ankietowanych spoĝywaïo je kilka razy w miesiÈcu
lub nawet rzadziej. Zaledwie 36,7% osób
wprowadzaïo ryby do jadïospisu kilka razy
w tygodniu, natomiast 6,3% respondentów
nie spoĝywaïo ryb w ogóle.
Praca w systemie zmianowym ma negatywny wpïyw na wiele aspektów ĝycia,
wbtym równieĝ na stan zdrowia. W tabelib3
przedstawiono wyniki dotyczÈce wystÚpowania wĂród respondentów wybranych
schorzeñ (zaliczanych do niezakaěnych
chorób cywilizacyjnych). W badaniu wziÚto
pod uwagÚ, m.in. problemy ĝoïÈdkowo-jelitowe, zaburzonÈ gospodarkÚ wÚglowodanowÈ, choroby sercowo-naczyniowe oraz
nadciĂnienie tÚtnicze.

Tabela 3. Wybrane, najczÚĂciej diagnozowane schorzenia, wĂród osób pracujÈcych w systemie
zmianowym

Wyszczególnienie

CzÚstotliwoĂÊ

Procent

13

16,4

Problemy z poziomem cukru we krwi

1

1,3

Choroby sercowo-naczyniowe

6

7,6

NadciĂnienie tÚtnicze

10

12,7

Brak schorzeñ

49

62,0

Ogóïem

79

100,0

Problemy ĝoïÈdkowo-jelitowe

½ródïo: opracowanie wïasne.

Stwierdzono, ĝe ponad poïowa ankietowanych (62%) nie cierpiaïa na ĝadne
zb wymienionych schorzeñ. Ponad 15%
pracowników zadeklarowaïo, iĝ dokuczajÈ
im problemy zwiÈzane z wypróĝnieniami,
natomiast problemy z gospodarkÈ wÚglowodanowÈ wystÚpowaïy u 1,3% ankietowanych. Szczególnie zauwaĝalna byïa
wysoka zapadalnoĂÊ na choroby o podïoĝu sercowo-naczyniowym (20,3%) oraz
schorzenia ĝoïÈdkowo-jelitowe (16,4%).
Wedïug autorskiego badania najczÚstszymi
dolegliwoĂciami deklarowanymi przez pracowników byïy zaparcia (22,8%), biegunka
(8,9%) i wzdÚcia (8,8%).
Kolejne pytanie dotyczyïo subiektywnego odczucia gïodu podczas zmian
nocnych. Stwierdzono, ĝe blisko poïowa
pracowników (45,6%) spoĝywaïa posiïki
wbpracy dopiero wtedy, gdy odczuwaïa silny
gïód. Okazuje siÚ, ĝe 43% respondentów
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staraïo siÚ siÚgaÊ po posiïek przygotowany
wczeĂniej, aby zapobiec pojawieniu siÚ
takiego odczucia. Z kolei 6,3% ankietowanych, niezaleĝnie od towarzyszÈcego im
gïodu, nie konsumowaïo posiïku wb pracy,
ani po powrocie do domu. Najniĝszy
odsetek badanych osób (5,1%) stanowili
pracownicy, którzy rezygnowali z posiïku
wb pracy, pomimo doskwierajÈcego im
gïodu.
Kolejna kwestia dotyczyïa dolegliwoĂci
zwiÈzanych z charakterem pracy. ZmÚczenie wraz z bezsennoĂciÈ oraz nerwowoĂciÈ
wystÚpowaïy u 3,8% ankietowanych. ZmÚczenie, bezsennoĂÊ, nerwowoĂÊ, ograniczona zdolnoĂÊ do wysiïku wraz z utratÈ
apetytu stanowiïy problem u 13% ankietowanych. Na zmÚczenie wraz z nerwowoĂciÈ
cierpiaï niski odsetek osób (2,5%). BezsennoĂÊ wystÚpowaïa u 15,1% ankietowanych,
natomiast na nerwowoĂÊ cierpiaïo 12,7%
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osób. OgraniczonÈ zdolnoĂÊ do wysiïku
odczuwaïo 22,8% respondentów. Ograniczona zdolnoĂÊ do wysiïku wraz zb utratÈ
apetytu wystÚpowaïa u 2,5% osób. Tylko
utratÚ apetytu zadeklarowaïo 7,6% badanych, natomiast utrata apetytu wraz z nerwowoĂciÈ przejawiaïa siÚ u 2,5% ankietowanych.

4. Wnioski
BïÚdem ĝywieniowym mogÈcym pogïÚbiaÊ zmÚczenie i zmniejszaÊ tym samym
efektywnoĂÊ pracowników jest brak regularnoĂci w dostarczaniu wody. Odpowiednie
nawodnienie zawsze bÚdzie nierozïÈcznym
elementem zbilansowanej diety. Pracownicy zmianowi sÈ szczególnie naraĝeni na
odwodnienie i zwiÈzanÈ z tym zmniejszonÈ
wydolnoĂÊ organizmu (Gifkins i Loudoun,
2018). Respondenci wyraĝali niezdolnoĂÊ do
picia wystarczajÈcej iloĂci pïynów wb pracy,
tym samym zaobserwowana zostaïa zbyt
niska iloĂÊ konsumowanej wody.
W celu zïagodzenia odczucia zmÚczenia pracownicy siÚgali natomiast po napoje
energetyzujÈce i kawÚ. Umiarkowane spoĝycie kawy wydaje siÚ lepszym wyborem
niĝ spoĝycie napojów energetyzujÈcych.
Wb przeglÈdzie badañ od 1966 do 2002 r.
nie odnaleziono dowodów na to, ĝe picie
kawy moĝe negatywnie wpïywaÊ na nawodnienie organizmu. Ponadto publikowane
dane wskazujÈ, ĝe kawa moĝe byÊ pomocna
w obniĝaniu ciĂnienia tÚtniczego, dziÚki
zawartoĂci kwasu chlorogenowego (Loader
i in., 2017).
Na podstawie badañ wïasnych stwierdzono, ĝe regularnoĂÊ posiïków byïa ĂciĂle zaleĝna od charakteru pracy. Podczas
zmiany dziennej pracownicy odĝywiali
siÚ regularniej niĝ w godzinach nocnych,
bowiem aĝ 57% badanych spoĝywaïo
posiïki, co 3–4 godziny. W ciÈgu nocy odsetek ten byï zdecydowanie niĝszy (35,4%).
ZadowalajÈcy byï fakt, iĝ Ăniadanie, niezaleĝnie od charakteru pracy, spoĝywaïa
wiÚkszoĂÊ ankietowanych.
Wysoki odsetek ankietowanych stanowili pracownicy, którzy spoĝywali gïównie
produkty wysoko przetworzone, takie jak
sïodkie i sïone przekÈski. Codziennie po te
produkty siÚgaïo aĝ 21,5% ankietowanych.
NajwiÚcej respondentów (38%) spoĝywaïo
gïównie posiïki, które przyrzÈdzili w domu.
Blisko aĝ 25% respondentów stoïowaïo siÚ
jednak wyïÈcznie w barach lub restaura-

cjach. Posiïki pracowników byïy zazwyczaj
monotonne, spoĝywane w poĂpiechu, bez
zwracania uwagi na ich jakoĂÊ. Takie bïÚdy
ĝywieniowe popeïniane byïy najczÚĂciej
przez mïodych pracowników i mogïy wynikaÊ z braku dbaïoĂci o jakoĂÊ odĝywiania
siÚ, bÈdě niewystarczajÈcej iloĂci czasu na
samodzielne przygotowywanie posiïków.
Pracownicy zmianowi sÈ szczególnie
naraĝeni na zwiÚkszone ryzyko róĝnorodnych zaburzeñ. NajczÚĂciej wymienianymi
w literaturze sÈ, m.in. nadmierna masa
ciaïa, cukrzyca typu 2, choroby sercowo
naczyniowe, zaburzenia snu, zaburzenia
trawienia czy niedobory witamin. WĂród
pracowników zmianowych moĝna zauwaĝyÊ
ponadto czÚste wystÚpowanie dolegliwoĂci
ze strony ukïadu pokarmowego. Zjawisko
to moĝe wynikaÊ z duĝych przerw, jakie
wystÚpujÈ miÚdzy posiïkami. NiesprzyjajÈcym zjawiskiem, zwiÚkszajÈcym ryzyko
chorób sercowo-naczyniowych byï fakt,
ĝe wysoki odsetek ankietowanych (20%),
stanowiïy osoby, które spoĝywaïy posiïki
przygotowywane przez bary typu fast food.
Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe podstawowÈ technikÈ
obróbki kulinarnej, wykorzystywanÈ do
przygotowywania posiïków w barach fast
food jest smaĝenie zanurzeniowe z uĝyciem
nieodpowiedniego tïuszczu roĂlinnego.
Ponadto posiïki sÈ z reguïy przyrzÈdzane
z uĝyciem duĝej iloĂci soli, bÈdě przypraw
zb dodatkiem glutaminianu sodu. KonsekwencjÈ tego jest zwiÚkszone ryzyko nadciĂnienia tÚtniczego.
Z nadciĂnieniem tÚtniczym borykaïo siÚ
12,7% ankietowanych. Na uwagÚ zasïuguje
badanie opublikowane w The New England
of Medicine, w którym zmniejszenie podaĝy
soli poprzez zastosowanie diety DASH
doprowadziïo do obniĝenia Ăredniego skurczowego ciĂnienia krwi o 7,1 mm Hg u osób
niemajÈcych nadciĂnienia i o 11,5b mmb Hg
u uczestników ze zdiagnozowanym nadciĂnieniem tÚtniczym (Frank i Laura, 2001).
Ponadto dodatkowym czynnikiem predysponujÈcym do nadciĂnienia u pracowników zmianowych jest koniecznoĂÊ podjÚcia aktywnoĂci nocÈ, w czasie niezgodnym
zbrytmem dobowym organizmu.
W badaniach wïasnych wykazano wysokie spoĝycie przetworzonych produktów
miÚsnych. Warto zaznaczyÊ, ĝe zbyt wysoka
iloĂÊ przetworzonego miÚsa stanowi kolejny
czynnik zwiÚkszajÈcy ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych
(World Health Organization, 2018). BiorÈc
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pod uwagÚ gatunek miÚsa, jaki wybierany
byï najczÚĂciej przez uczestników badania,
blisko poïowa (48,1%) preferowaïa miÚso
czerwone. Zjawisko to jest niepokojÈce,
gdyĝ wedïug ekspertów WHO ryzyko wystÈpienia raka prostaty moĝe siÚ zwiÚkszaÊ
ob17%, wraz z kaĝdÈ kolejnÈ 100bgramowÈ
porcjÈ czerwonego miÚsa konsumowanÈ
w ciÈgu dnia (Raphaëlle, Fabrice ib Corpet, 2008). Ponadto wiÚkszoĂÊ ankietowanych (50,6%) spoĝywaïa miÚso czerwone
aĝ kilka razy w tygodniu w postaci wÚdlin,
bÈdě wysoko przetworzonych produktów
miÚsnych. Prospektywne badanie kohortowe wĂród japoñskich pracowników zmianowych pïci mÚskiej ujawniïo zwiÚkszonÈ
zachorowalnoĂÊ na raka prostaty (Kubo
ibin., 2006). U mÚĝczyzn wykazano równieĝ
sïabsze parametry nasienia i zmniejszonÈ
pïodnoĂÊ (Lipshultz i in., 2018).
Dieta respondentów charakteryzowaïa
siÚ niskÈ zawartoĂciÈ kwasu dokozaheksaenowego (DHA) i kwasu eikozapentaenowego (EPA). W jadïospisie pracowników
znajdowaïo siÚ przede wszystkim zbyt maïo
ryb, obfitujÈcych w EPA i DHA. Ponad
6% osób objÚtych autorskim badaniem
nie spoĝywaïo ryb w ogóle. Z kolei wyniki
metaanalizy z udziaïem 200 tys. osób wykazaïy, ĝe wystarczy wprowadziÊ, co najmniej
1 porcjÚ raz w miesiÈcu ryb do diety, aby
istotnie obniĝyÊ ryzyko wystÈpienia udaru
czy choroby niedokrwiennej serca (He i in.,
2004).
W badaniach wïasnych wysoki odsetek
respondentów (16,4%) zadeklarowaï, ĝe
miewa problemy ĝoïÈdkowo-jelitowe. Problemami ze strony ukïadu pokarmowego
byïy zaparcia, biegunka i wzdÚcia. Wyniki
badania autorskiego potwierdzajÈ dane
zb 2017 roku (Lim, 2017). U 20% pracowników, którzy doĂwiadczyli 24-godzinnej
zmiany w ciÈgu ostatnich 6 miesiÚcy, stwierdzono zaburzenia ĝoïÈdkowo-jelitowe.
W jadïospisie respondentów wykazano
zbyt niskie spoĝycie produktów obfitujÈcych w bïonnik pokarmowy. W gïównej
mierze zjawisko to byïo spowodowane niskÈ
podaĝÈ warzyw i owoców. WiÚkszoĂÊ ankietowanych (57%) spoĝywaïa wspomniane
produkty tylko kilka razy w tygodniu.
Stwierdzono, ĝe zbyt niska podaĝ wïókna
roĂlinnego moĝe doprowadzaÊ do dysbiozy
mikroflory jelitowej. Zjawisko to predysponuje do rozwoju chorób ukïadu pokarmowego, spoĂród których moĝna wyróĝniÊ
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schorzenia, takie jak zespóï jelita draĝliwego i nieswoiste zapalne choroby jelit
(Dudziñska, 2016). Objawy te mogÈ byÊ
równieĝ spowodowane róĝnicami w procesie wchïaniania, bÈdě trawienia pokarmów
w godzinach nocnych. Takie zjawisko predysponuje do rozwoju dolegliwoĂci, takich
jak: zmniejszenie apetytu, cofanie siÚ treĂci pokarmowej, wzdÚcia, nieregularnoĂÊ
wypróĝnieñ. Wedïug badañ obserwacyjnych
zaburzony rytm snu i czuwania jest równieĝ
czynnikiem zwiÚkszajÈcym ryzyko rozwoju
lub zaostrzenia wspomnianych schorzeñ
ibich nastÚpstw (Swanson, Burgess i Keshavarzian, 2011).
RozpatrujÈc zachowania ĝywieniowe
ankietowanych, warto zwróciÊ uwagÚ na
wiek respondentów. Wedïug ekspertów
WHO proces starzenia siÚ organizmu
obniĝa zdolnoĂÊ do adaptacji, w zwiÈzku
zb czym praca w trybie trzyzmianowym
jest niezalecana dla pracownika powyĝej 45.b roku ĝycia (Zuĝewicz i Konarska,
2004). NajwiÚkszÈ czÚĂÊ grupy respondentów wbbadaniach wïasnych stanowiïy osoby
(62%) w wieku oscylujÈcym w granicach
26–40 lat. Ponad 15% ankietowanych stanowiïy osoby wieku 41–50 lat. Warto zaznaczyÊ
równieĝ, ĝe ponad poïowa (50,6%) badanych miaïa wyksztaïcenie Ărednie, co mogïo
byÊ przyczynÈ braku wiedzy ĝywieniowej.

5. Podsumowanie
Stwierdzony w badaniach wïasnych sposób odĝywiania siÚ osób pracujÈcych na
zmiany odbiegaï od racjonalnych zasad
ĝywienia. Powodem tego moĝe byÊ niedostateczna wiedza oraz maïa ĂwiadomoĂÊ
respondentów w zakresie podstaw nauki
ob ĝywnoĂci i ĝywieniu. Pracownicy zmianowi odczuwali szereg dolegliwoĂci, zwiÈzanych z pogarszajÈcym siÚ szeroko rozumianym stanem zdrowia. Ponadto wysoki
odsetek badanych deklarowaï, ĝe cierpi na
bezsennoĂÊ, rozdraĝnienie czy nerwowoĂÊ.
ReasumujÈc, moĝna stwierdziÊ, ĝe wĂród
respondentów wiedza na temat wïaĂciwego
sposobu ĝywienia byïa zbyt niska. Ankietowani popeïniali podstawowe bïÚdy, dotyczÈce miÚdzy innymi regularnoĂci i iloĂci
spoĝywanych oraz iloĂci wypijanych pïynów.
Takie postÚpowanie moĝe skutkowaÊ rozwojem nadwagi, otyïoĂci oraz innych chorób dietozaleĝnych.
W literaturze znajduje siÚ zbyt maïo
informacji opartych na EBM (ang. evidence
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based medicine), dotyczÈcych odĝywiania
o róĝnych porach dnia i nocy. Wedïug
dyrektywy Parlamentu Europejskiego
ib Rady Europy (2003/88/WE), poruszajÈcej aspekty pracy w systemie zmianowym,
pracodawca ma obowiÈzek zagwarantowaÊ,
jak najlepsze warunki pracy. Wymagania
zawarte w rozporzÈdzeniu majÈ gïównie na
celu zwiÚkszyÊ komfort pracy i tym samym
umoĝliwiÊ pracownikom utrzymanie przez
jak najdïuĝszy czas dobrego stanu zdrowia
(Gersdorf i in., 2004). Liczne dane literaturowe potwierdzajÈ, ĝe lepszy stan zdrowia
pracowników ĂciĂle koreluje ze zwiÚkszonÈ
efektywnoĂciÈ i ich wydolnoĂciÈ w pracy.
Wb celu zwiÚkszenia wiedzy ib ĂwiadomoĂci
osób pracujÈcych na zmiany dobrym przedsiÚwziÚciem byïoby wprowadzenie kampanii i programów edukacyjnych zarówno dla
pracowników zmianowych, jak i ich przeïoĝonych.
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