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Introduction: Deterioration in sleep quality and sleep hygiene may result 
in impairments on mental and physical health leading to deterioration of 
quality of life (QoL) in healthcare shift workers. We aimed to determine 
the presence of sleep deterioration as well as poor sleep hygiene, and if 
any, the effects of these on health-related outcomes.

Methods: This study prospectively included healthcare professionals 
who did and did not work shifts (n=90 and n=66, respectively). The 
participants completed the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Sleep 
Hygiene Index (SHI), Epworth Daytime Sleepiness Scale (EDSS), Short 
Form-36 quality of life scale (SF-36), and the Beck depression (BD) and 
Beck anxiety (BA) scales.

Results: Although the total PSQI scores showed a tendency to increase 
in shift workers, no significant differences were observed in total scores 

as well as subdivisions, except for an increase in sleep latency. Increased 
SHI total score in shift workers were represent more deteriorated sleep 
hygiene behavior (p=0.002). Increased needs of daytime nap, variability 
of both go and get out of bed and stay in bed longer than usual were 
recorded respectively (p: 0.001, p: 0.001, p: 0.001, p: 0.001, p: 0.001). 
SHI had prominent effects on QoL parameters such as vitality (r=-0.284, 
p=0.007), social function (r=-0.323, p=0.002), mental health (r=-0.274, 
p=0.009), and calculated mental component total score (r=-0.302, 
p=0.004).

Conclusion: In our study, we clearly detected prolonged sleep latency 
and poor sleep hygiene in shift workers which should be responsible for 
the deterioration of QoL.
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ABSTRACT

Amaç: Bozulmuş uyku kalitesi ve uyku hijyeni, vardiyalı çalışanlarda 
yaşam kalitesinin bozulmasına yol açarak zihinsel ve fiziksel sağlık için 
zararlı olabilmektedir. Çalışmamızda uyku kalitesindeki bozulmanın veya 
kötü uyku hijyeninin varlığı,var ise, sağlıkla ilgili sonuçları üzerindeki 
etkilerini göstermeyi amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya prospektif olarak 90 vardiyalı ve 66 vardiyasız 
sağlık çalışanı dâhil edildi. Katılımcılar Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 
(PUKİ), Uyku Hijyen İndeksi (UHİ), Epworth Gündüz Uykululuk Ölçeği, 
Kısa Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Beck Depresyon ve Beck Anksiyete 
Ölçekleri ile değerlendirmeler yapıldı. 

Bulgular: Toplam PUKİ skorları vardiyalı çalışanlarda artış eğilimi 
gösterse de, uykuya dalmada gecikme dışında toplam skorlarda ve alt 
bölümlerde anlamlı bir fark gözlenmemiştir. UHİ toplam puanının 

artması vardiyalı çalışanlarda uyku hijyeninin daha kötü olduğunu 
göstermiştir (p=0,002). Gün içerisinde kısa uyku ihtiyacında artış, yatağa 
gitme ve yataktan kalkma saatlerinde günden güne değişiklik ve yatakta 
kalma süresinde normalden daha uzun olduğu saptanmıştır. (p: 0,001, 
p: 0,001, p: 0,001, p: 0,001, p: 0,001). UHİ, canlılık (r=-0,284, p=0,007), 
sosyal fonksiyon (r=-0,323, p=0,002), zihinsel sağlık (r=-0,274, p=0,009) 
ve hesaplanmış mental komponent toplam skoru (r=-0,302, p=0,004) 
gibi QoL parametreleri üzerinde belirgin etkilere sahiptir. 

Sonuç: Çalışmamızda vardiyalı sağlık çalışanlarında kötü uyku hijyeni ve 
uzamış uykuya dalış süresinin yaşam kalitesindeki bozulmadan sorumlu 
olabileceğini saptadık. 

Anahtar Kelimeler: Vardiyalı çalışma, uyku hijyeni, yaşam kalitesi 
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Vardiyalı çalışma, aile ve sosyal yaşamı bozma potansiyeline sahiptir ve 
kötü uyku kalitesi, yaşam kalitesi parametrelerinin bozulmasına neden 
olur (1). Vardiyalı çalışma ile sağlık sorunları arasındaki ilişki birkaç 
çalışmada gösterilmiştir, bu ilişki muhtemelen uyku /uyanıklık ve açlık 
/beslenmenin de dahil olduğu davranışsal değişikliklerle tetiklenen 
endojen sirkadiyen ritmin kronik değişimlerine bağlıdır (2, 3).

Uyku kalitesinin iyileştirilmesi için önemli olan uyku hijyeni, uykuyu 
kolaylaştıran (ör. düzenli egzersiz) ve kaçınılması gereken (örn. sigara 
içmek, akşam alkol almak, akşam kafein almak, gündüz uyuklaması) 
davranışsal uygulamaları içerir (4). Erişkinlerde kötü uyku hijyeni 
uygulamaları ile kötü uyku kalitesi arasındaki ilişkiler önceki çalışmalarda 
gösterilmiştir (5, 6). Uyku hijyeni ile hayat kalitesi, gündüz uykuluk, 
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depresif semptomlar ve anksiyete gibi fonksiyonel sonuçlar arasındaki 
ilişkileri gösteren sınırlı veri mevcuttur (7, 8). Vardiyalı çalışanlarda uyku 
hijyeninin bozulması beklenmektedir ancak literatürde sağlık çalışanları 
ya da vardiyalı sağlık çalışanlarında kötü uyku hijyenini belirleyen sınırlı 
veri bulunmaktadır. Bu nedenle bu grup çalışanlarda kötü uyku hijyenin 
ve varsa yaşam kalitesi ve iş yapabilme kalitesine etkisinin gösterilmesi 
gerekmektedir. 

Çalışmamızın temel amacı nöbet çizelgelerine göre çalışan vardiyalı sağlık 
çalışanlarındaki kötü uyku hijyeni davranışlarının olduğunu göstermektir. 
İkinci olarak uyku hijyeni ve gündüz uykululuk, duygu durum, uyku 
kalitesi ve yaşam kalitesi gibi fonksiyonel sonuçları arasındaki ilişkiyi 
göstermektir. 

METHOD
Kesitsel, prospektif çalışmamız Ocak 2018 ve Haziran 2018 tarihleri arasında 
üçüncü basamak bir hastanede yapıldı. Elli sekiz hemşire, 25 teknisyen, 7 
doktor toplam 90 vardiyalı çalışan ve 66 vardiyasız çalışan çalışmaya dahil 
edildi. Katılımcılar önceden belirlenmiş nöbet çizelgelerine göre haftada 
40 saat çalışmaktaydı. Çalışma çizelgeleri sabah vardiyası (08:00 - 16:00), 
gece vardiyası (16:00 - 08:00 ) ve 24 saatlik vardiyalar (08:00 - 08:00) 
şeklinde üçe bölünmüş 24 saat rotasyon sistemini izlemekteydi. Nöbet 
günleri çalışanların istekleri de değerlendirilerek hastane kurallarına göre 
planlanmaktadır. 18 yaş altı, uyku bozukluğu öyküsü olanlar, anti-depresif 
ve hipnotik ilaç kullanımı olanlar, majör sistemik hastalık ve malignitesi 
olanlar ve hamileler çalışamadan dışlandı. Çalışmamız yerel etik kurul 
tarafından onaylandı (Sayı: 1126/2018) ve tüm katılımcılar yazılı olarak 
bilgilendirilmiş olur formunu doldurdu. Katılımcılardan görev günlerinde 
anketlerinde yaş, meslek, vücut kitle indeksi (VKİ), eğitim süresi, sigara 
kullanımı, sigara paketi yılı, alkol kullanımı ve ek hastalık varlığınında 
sorgulandığı demografik verileri içeren anketi tamamlamaları istendi. Ek 
hastalıklar Charlson comorbidite indexi (CI) kullanılarak puanlandı. 

Uyku Hijyen İndeksi
Uyku Hijyen İndeksi (UHİ) katılımcıların kendi doldurduğu 13 maddelik 
bir ankettir. UHİ, uyku hijyenini etkileyen çevresel davranışları 
değerlendirmek için kullanılır (9). Katılımcılara belirli davranışları ne 
sıklıkla tekrar ettikleri sorulur. (her zaman = 5, sıklıkla = 4, bazen = 3, 
nadiren = 2, asla = 1). Uyku hijyenini değerlendirmek için parametrelerin 
puanları toplanır. Toplam olası puan aralığı 13 ve 65 arasındadır, yüksek 
puanlar daha kötü uyku hijyenini gösterir. Katılımcıların her bir soruya 
“her zaman” veya “sıkça” yanıtları kötü uyku hijyenini tanımlar. 

Uyku kalitesi
Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi kullanılarak ölçüldü (PKUİ). 
Bu anket katılımcıların kendi doldurduğu 19 sorudan oluşur. Öznel uyku 
kalitesi (PUKİ-1), uyku latansı (PUKİ-2), uykuda geçen sürenin yatakta 
geçen süreye oranı ile hesaplanan uyku süresi (PUKİ-3), uyku etkinliği 
(PUKİ-4), uyku bölünmeleri (uyku süresini etkileyen durumların varlığı) 
(PUKİ-5), uyku ilacı kullanımı (PUKİ-6) ve gündüz disfonksiyonu (PUKİ-
7) olmak üzere yedi bileşene ayrılmıştır. Yedi ayrı bileşenden elde edilen 
puanların toplamı ile total skor belirlenir. Her bileşen 0 ile 3 arasında ayrı 
ayrı puanlanır. Genel puan (TS) 0 ile 21 arasındadır (≤5 iyi uyku kalitesi;> 
5: kötü uyku kalitesi; ≥15: ciddi uyku bozukluğu) (10).

Epworth Uykululuk Ölçeği
Gündüz uykululuğunu gösteren Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), her biri 
4 puanlık bir ölçekte derecelendirilen 8 maddeden oluşmaktadır. EUÖ 
<10 uykululuk yokluğuna karşılık gelir, EUÖ 11–15 aşırı gündüz uyku hali 
ve EUÖ> 16 ciddi uykululuğu gösterir (11).

Beck Depresyon Ölçeği 
Depresyon semptomları değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği 

(BDÖ) kullanıldı. BDÖ 4 puanlık bir ölçekte derecelendirilen 21 maddeden 
oluşmaktadır. BDÖ<9 depresyonun yokluğunu veya minimum depresif 
semptomları gösterir, 10–18 hafif-orta derecede depresyonu, 19-29 orta-
şiddetli depresyonu ve 30-63 şiddetli depresyonu gösterir (12).

Beck Anksiyete Ölçeği
Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) depresyonlu hastalarda kaygı 
semptomlarının yoğunluğunu ölçer. Bu anket tipik somatik, duygusal ve 
bilişsel semptomları yansıtan 21 maddeden oluşmaktadır. 0 ile 3 arasında 
4 puanlık bir ölçekte derecelendirilmiştir. Toplam puan 0’dan 63’e kadar 
değişebilir. BAÖ<10 anksiyete olmadığını ya da minimal anksiyete 
semptomlarını gösterir, 11–19 hafif-orta derecede anksiyeteyi gösterir, 
20–30 orta-şiddetli anksiyete, ve 31-63 şiddetli anksiyeteyi gösterir (13).

Yaşam Kalitesi Anketi 
Bu çalışmada yaşam kalitesini değerlendirmek için Yaşam Kalitesi Anketi 
(SF-36) kullanıldı. SF-36 sağlıkla ilişkili sekiz parametreyi ölçen 36 
maddeden oluşur. Bunlar, fiziksel fonksiyon (FF), sosyal fonksiyon (SF), 
fiziksel problemlere bağlı rol kısıtlılıkları (RF), emosyonel sorunlara bağlı 
rol kısıtlılıkları (RE), mental sağlık (MS), enerji ve canlılık (VT), vücut ağrısı 
(VA) ve genel sağlık algısı (GS). Her bir parametre test edildi, puanları 
kodlandı, toplandı ve standart SF-36 puanlama algoritması kullanılarak 0 
(en kötü) ile 100 (en iyi) arasında bir skora dönüştürüldü. Bunun yanında 
fiziksel ve mental komponent (sırasıyla FK ve MK) puanları ayrıca anketi 
geliştirenler tarafından tanımlanan bir algoritma ile hesaplandı. (14)

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analizler SPSS 24.0 yazılımı (SPSS Inc., Chicago IL) kullanılarak 
yapıldı. . Hastaların klinik ve demografik özellikleri ortalama ± standart 
sapma (SS) veya mutlak sayı olarak sunuldu. Sayısal değişkenler arasındaki 
ilişkiler Pearson’ın korelasyon analizini kullanarak araştırıldı. Tüm sürekli 
değişkenler Shapiro-Wilk testi kullanılarak normallik açısından analiz 
edilmiştir. Gruplar arasındaki parametrik değişkenler, grupların sayısına 
bağlı olarak Student’s t-testi kullanılarak karşılaştırıldı. Parametrik olmayan 
değişkenler grupların sayısına bağlı olarak Mann-Whitney U veya Kruskal-
Wallis testi kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık p<0,05 olarak belirlendi.

BULGULAR

Katılımcılar 
Vardiyalı çalışan toplam 90 kişi (50 kadın, 40 erkek; ortalama yaş 
31,84±9,03 yıl) ve vardiyasız çalışan 66 kişi (42 kadın, 24 erkek; ortalama 
yaş 33,25±6,21 yıl) çalışmamıza dahil edildi. Çalışma grubu; hemşireler 
(n=58, %64), teknisyenler (n=25, %28) ve hekimler (n=7, %8) olmak 
üzere üç meslek kategorisine ayrıldı Katılımcılar önceden belirlenmiş bir 
çalışma programına göre haftada 40 saat çalıştı. Katılımcıların %97’sinin 
eğitim süresi 5 yıldan fazla idi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, VKİ, sigara 
durumu ve sigara içenlerde paket/yıl, alkol kullanımı, eğitim süresi ve ek 
hastalıklar açısından fark yoktu. 

Uyku Hijyen İndeksi, Uyku Kalitesi ve Uykululuk Analizleri
Vardiyalı çalışanlarda ortalama UHİ puanı (29,7±6,7) ve vardiyasız 
çalışanlardaki UHİ puanları (26,3±6,8) arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p=0,002). Uyku hijyeni indeksindeki 1, 2, 3 ve 5. maddelerin 
puanları vardiyalı çalışanlarda anlamlı olarak daha yüksekti (Tablo 2). 

Vardiyalı çalışan grubumuzda UHİ total puanı, EUÖ (r=0,37; p<0,0001) ve 
PUKİ toplam puanı (r=0,363; p<0,0001) ve ayrıca PUKİ komponentlerinden 
PUKİ-1 (r=0,345, p=0,001) ve PUKİ-2 (r=0,319, p=0,002) ile ilişkili bulundu. 

UHİ ayrıca canlılık (r=-0,284, p=0,007), sosyal fonksiyon (r=-0,323, p=0,002), 
mental sağlık (r=-0,274, p=0,009) ve Mental komponent skoru (r=-0,302, 
p=0,004) gibi yaşam kalite parametreleri ile de ilişkili bulundu (Şekil 1).
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Doksan vardiyalı çalışanın 60(% 67)’ ı ve 66 vardiyasız çalışanın 37(%57)’ 
sinin toplam PUKİ puanları 5’ in üzerindeydi. Vardiyalı ile vardiyasız 
çalışanlar arasında, toplam PUKİ puanları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmasa da, vardiyalı çalışanlarda PUKİ -2 puanı daha 
yüksekti. Vardiyalı çalışanlarda toplam PUKİ puanları, normal çalışanlara 
göre daha yüksek olma eğilimindeydi (6,17±3,29 vs. 5,45±2,88) ancak 
anlamlı bir fark bulunmadı. Vardiyalı çalışanların %22’inde (n:20) ve 
vardiyasız çalışanların %10’ unda (n:7) EUÖ puanı 10’ un üzerinde idi.

Gündüz uykululuk skorları ve aşırı gündüz uyku hali riski vardiyalı 
çalışanlar arasında daha kötü olma eğilimindeydi, ancak istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmedi (p=0,058).

Şekil 1. Uyku Hijyeni İndeksi ile A) Sosyal Fonksiyon, B) Mental Komponent C) Beck 
Depresyon ve D) Beck Anksiyete Skoru arasındaki korelasyonu gösteren dağılım 
grafikleri. UHI, sosyal fonksiyon(r= -0,323, p=0,002) ve hesaplanmış mental komponent 
(r = -0,302, p = 0,004) gibi yaşam kalitesi parametreleri üzerinde güçlü bir etkiye sahipti. 
Hem anksiyete hem de depresyon puanları UHI ile korele idi (r=0,397, p<0,0001, 
r=0,256, p=0,015)

Tablo1. Çalışma gruplarında demografik özellikler 

Vardiyalı Çalışanlar 
(n=90) 

Vardiyasız Çalışanlar 
(n=66) p* 

Yaş 31,84 ± 9,03 33,25 ± 6,21 0,249 

Cinsiyet

Kadın, n (%)
Erkek, n (%) 

50 (55,5) 40 (44,5) 42 (63,6) 24 (36,3) 0,311 

Boy 1,67 ± 0,08 1,68 ± 0,09 0,453 

Kilo 67,24 ± 13,11 69,74 ± 15,64 0,294 

VKI 23,81 ± 3,60 24,25 ± 3,68 0,452 

Sigara Öyküsü 

Evet, n (%) 
Hayır n (%) 

34 (37,7) 56 (62,3) 19 (28,7) 47 (71,3) 0,241 

Sigara (paket/yıl) 13,62 ± 14,19 11,57 ± 8,32 0,563 

Alkol 

Evet n (%) 
Hayır, n (%) 

17 (18,8) 73 (81,2) 18 (27,3) 48 (72,7) 0,282 

Eğitim Süresi 13,68 ± 2,87 14,13 ± 2,73 0,329 

Charlson Komorbidite İndeksi 0,078 ± 0,374 0,015 ± 0,123 0,141 

Modifiye Komorbidite İndeks 0,200 ± 0,656 0,152 ± 0,401 0,596 

VKI: Vücut kitle indeksi=kilo(kg)/boy (m)2, Veriler ortalama ± SD veya medyan (aralık) olarak ifade edilir *T-test veya Kikare test

Tablo 2. Çalışma grularında UHİ, PUKİ ve EUÖ sonuçları

Vardiyalı 
çalışanlar 

(n=90)

Vardiyasız 
çalışanlar 

(n=66) P

UHİ

Total
UHİ-1
UHİ-2
UHİ-3
UHİ-4
UHİ-5
UHİ-6
UHİ-7
UHİ-8 
UHİ-9 
UHİ-10
UHİ-11
UHİ-12
UHİ-13

29,71 ± 6,66
2,28 ± 0,95
3,41 ± 1,25
3,12 ± 1,27
1,24 ± 0,50
2,48 ± 1,15
2,32 ± 1,54
2,56 ± 1,43
1,92 ± 0,96
2,54 ± 1,40
1,47 ± 0,82
1,33 ± 0,61
2,13 ± 1,15
2,86 ± 1,24

26,27 ± 6,75
1,68 ± 0,86
2,65 ± 1,11
2,15 ± 0,86
1,24 ± 0,58
1,87 ± 0,86
2,07 ± 1,39
2,72 ± 1,40
1,87 ± 0,90
2,28 ± 1,43
1,34 ± 0,73
1,40 ± 0,85
1,89 ± 0,99
3,00 ± 1,26

0,002**
0,001**
0,001**
0,001**
0,982

0,001**
0,306
0,487
0,775
0,266
0,312
0,523
0,177
0,513

EUÖ
≤ 10, n (%)
> 10, n (%)

70 (77,7)
20 (22,3)

59 (89,3)
7 (10,7)

0,058

Total 7,42 ± 3,72 6,78 ± 3,36 0,275

PUKİ
<5, n (%)
≥ 5, n (%)

30 (33,3)
60 (66,7)

29 (43,9)
37 (56,1)

0,177

Total
PUKİ-1
PUKİ-2
PUKİ-3
PUKİ-4
PUKİ-5
PUKİ-6
PUKİ-7

6,17 ± 3,29
1,26 ± 0,77
1,50 ± 1,16
0,84 ± 0,86
0,24 ± 0,62
1,16 ± 0,54
0,14 ± 0,55
1,00 ± 1,06

5,45 ± 2,88
1,13 ± 0,52
1,03 ± 1,02
0,95± 0,87
0,24 ± 0,72
1,18 ± 0,55
0,12 ± 0,48
0,78 ± 0,88

0,156
0,213
0,010*
0,432
0,985
0,865
0,784
0,188

UHİ:Uyku Hijyen İndeksi, EUÖ:Epworth uykululuk ölçeği, PUKİ:Pittsburgh Uyku Kalite 
İndeksi.
*p<0.05; ** p<0.01 Student’s t-test kullanılarak değerlendırıldı.
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Görgün Hattatoğlu ve ark. Vardiyalı Çalışan  Sağlık Profesyonellerinde Uyku Arch Neuropsychiatry 2021;58:11−15

14

Yaşam Kalitesi Sonuçları
 Çalışma gruplarında SF-36 parametrelerinin ortalama (± SS) değerlerinin 
karşılaştırılması Tablo 3’te sunulmuştur. 

 SF-36 yaşam kalitesi alt parametrelerinden; fiziksel rol kısıtlılıkları 
(p=0,047), sosyal fonksiyon (p=0,003) ve emosyonel rol kısıtlılıkları 
(p=0,046) ortalama puanları vardiyalı çalışanlar arasında vardiyasız 
çalışanlara göre önemli ölçüde daha düşüktü. Diğer alt parametreler 
açısından çalışma grupları arasında anlamlı ölçüde fark yoktu. Daha 
sonra MK ve FK skorları analiz edildi. Vardiyalı çalışanlarda MK puanları 
daha düşük (p=0,017) olmasına rağmen, FK skorları arasında istatistiksel 
anlamlı fark yoktu. (p=0,409) (Tablo 3). Hesaplanmış FK puanları; BDÖ 
ve BAÖ skorları ile anlamlı ilişki gösterdi. (r=-0,274, p=0,009 ve r=-0,345, 
p=0,001, sırasıyla). MK ile BDÖ (r=-0,595, p<0,0001), BAÖ (r=-0,491, 
p<0,0001), EUÖ (r=-0,328, p=0,002), toplam PUKİ (r=-0,313, p=0,003) ve 
ayrıca PUKİ-1 (r=-0,238, p=0,025), PUKİ-6 (r=-0,351, p=0,001) ve PUKİ-7 
(r =-0,352, p = 0,001) arasında anlamlı ilişki mevcuttu. 

Duygu Durum ve vardiyalı çalışma
BAÖ ve BDÖ puanları vardiyalı çalışanlarda vardiyasız çalışanlar ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmıştı (p=0,026, 
p=0,008, sırasıyla). Ayrıca hem anksiyete hem de depresyon skorları UHİ 
ile pozitif ilişkiliydi (r=0,397, p<0,0001; r = 0,256, p = 0,015) (Şekil 1). 

TARTIŞMA

Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Uyku Hijyeninin 
Değerlendirilmesi
Çalışmamızda vardiyalı çalışanlarda; uykuya dalmada gecikme dışında 
uyku kalitesi ve gündüz uykululuk etkilenmemesine rağmen yetersiz uyku 
hijyenini gösteren uyku hijyen indeksi skoru anlamlı olarak artmıştı. Sağlık 
çalışanlarında vardiyalı çalışma ile uyku kalitesi, uyku süresi ve uykusuzluk 
gibi uyku bozuklukları arasındaki ilişki birçok çalışmada gösterilmiştir (15–
17). Uyku kalitesi, uyku süresi, uykuya dalma süresi ve uyanma sayısı gibi 
kantitatif ölçümleri de içeren Pittsburg uyku kalite ölçeği gibi bir skala ile 
değerlendirilebilir. Çalışmamız, sağlık çalışanlarında uyku bozukluğunun 
yaygın olduğunu gösteren daha önceki diğer çalışmalar ile uyumlu 
olarak vardiyalı sağlık çalışanlarında uyku kalitesinde kötüleşme eğilimi 
olduğunu gösterdi (18). Vardiyalı çalışanlarda toplam PUKİ puanları 
vardiyasız çalışanlardan daha yüksek olma eğiliminde olmasına rağmen, 
daha önceki bir çalışmaya benzer olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(19). Ayrıca vardiyalı çalışanlarda; kötü uyku hijyeni sonucunda olabilecek 
uyku dalma süresinde gecikmeyi yansıtan PUKİ-2 komponentinin 
bozulması İngilizce literatürde ilk kez bizim çalışmamızda gösterilmiştir. 
Çalışmamızda vardiyalı çalışanlarda PUKİ kullanılarak değerlendirilen 

uyku kalitesinin, uyku gecikme süresi dışında aşırı derecede etkilenmediği 
görülmektedir. Bu sonuç önceki çalışmalarla tutarlı olarak, vardiyalı 
çalışmanın sağlıkla ilişkili en yaygın etkisinin uykuya dalmada zorluk 
olduğunu göstermiştir (19-21). Gündüz uykululuğu değerlendiren EUÖ 
kötü uyku kalitesi ile pozitif ilişkilidir ve bu sonuç çalışmamızda konfirme 
edildi (22). EUÖ kötü uykunun zararlı etkilerini yansıtan en önemli 
göstergelerden biridir (11, 23). Biz hem vardiyalı hem vardiyasız sağlık 
çalışanlarında anormal uykululuk prevalansında artış olduğunu gösterdik. 
Ancak gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ki diğer 
çalışmalar ile de tutarlı olarak sağlık çalışanlarında vardiyalı çalışmanın 
gündüz uykululuğu etkilemediği sonucuna varılabilir (24). 

Biz çalışmamızda vardiyasız çalışanlar ile karşılaştırıldığında vardiyalı 
çalışan sağlık çalışanlarında uyku hijyeninin kötü olduğunu saptadık. 
Uyku hijyeni davranışları vardiyalı çalışanlarda etkilenebilir ancak 
ingilizce literatürde hem sağlık çalışanlarında hem de genel olarak 
vardiyalı çalışanlarda kötü uyku hijyenini araştıran sınırlı veri mevcuttur. 
Yakın zamanlarda Booker LA ve ark. kötü uyku hijyeni ile artmış vardiyalı 
çalışma bozukluğu riski arasında yakın ilişki olduğunu göstermiştir 
(25). Popülasyon bazlı çalışmalarda uyku hijyen uygulamalarının uyku 
kalitesi ve yaşam kalitesinin de dahil olduğu fonksiyonel sonuçlar ile 
ilişkili olduğu gösterilmiştir (7, 26). Vardiyalı çalışanlarda, yaşam kalitesi 
üzerinde önemli rol oynayabilecek gündüz şekerleme ihtiyacının arttığı, 
yatağa gidiş ve yataktan kalkış saatlerinde değişiklik olduğu ve yatakta 
normalden uzun süre kaldıkları saptanmıştır. Bizim vardiyalı çalışan 
grubumuzda uyku hijyeni ile uyku kalitesi ve gündüz uykululuk ilişkili 
bulunmuştur. Ayrıca daha önceki çalışmalarda gösterildiği gibi kötü 
uyku hijyeninin neden olabileceği uykuya dalma süresinin uzadığını 
gösterdik (19-21). Ayrıca uyku hijyeninin sağlıkla ilişkili sonuçlarını (ör: 
yaşam kalitesi, duygu-durum, gündüz uykululuk ve kognitif fonksiyonlar) 
göstermek önemli olacaktır. 

Vardiyalı çalışanlarda yaşam kalitesi ve uyku ile ilişkisi
Bozulmuş uyku; psikiyatrik, fiziksel ve sosyal sağlık bileşenlerini içeren 
yaşam kalitesi için önemli role sahiptir. Vardiyalı çalışma ve sağlık 
problemleri arasındaki ilişki ile ilgili tartışmalı sonuçlar vardır. Bunun 
nedeni, vardiyalı çalışmanın, gündüz uykululuğu, ruh hali, uyku kalitesi 
ve yaşam kalitesi gibi çeşitli fonksiyonel sonuçlara bağlı olarak, herhangi 
bir zararlı etkisinin olup olmadığını ele alan kapsamlı verilerin eksikliğidir. 
Bulgularımız vardiyalı çalışmanın yaşam kalitesini ciddi düzeyde 
etkilediğini (27,28 ) ve en çok sosyal (24,28) ve emosyonel bileşenlerin 
(21) etkilenmiş olduğunu gösteren daha önceki çalışmalar ile tutarlıdır. 
Bu çalışmada, hem anksiyete hem de depresyon skorları vardiyasız 
çalışanlara göre vardiyalı çalışanlarda daha yüksekti ve hesaplanmış 
mental ve fiziksel komponent skorları dahil olmak üzere tüm yaşam 
kalite parametreleri ile bir ilişkisi vardı. Önemli düzeyde literatür vardiyalı 
çalışma ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi desteklese de şimdiye kadar 
çelişkili sonuçlar bildirilmiştir (29, 30).

Çalışmamızda vardiyalı çalışanlarda fiziksel rol sınırlılıkları, sosyal rol 
işlevselliği ve duygusal rol işlevselliği önemli ölçüde etkilenmiştir. Ayrıca 
bu grupta mental komponent skoru fiziksel komponent skoruna göre 
daha ciddi etkilenmiştir. Uykuya dalmada zorluk, uyanıklık reaksiyonları, 
erken uyanmalar, kişisel ve sosyal hayat ve de işyeri güvenliği için gerekli 
olan kognitif fonksiyonlara zararlı etkiler ile sonuçlanan kötü uyku 
kalitesi ve kısa uyku süresine neden olabilir. Bozulmuş uyku ve kötü 
uyku hijyeni gibi bir çok problemler vardiyalı çalışanlarda yaşam kalitesi 
kötü etkilenmesinden sorumlu olabilir. Uyku kalitesi ve uyku hijyeni 
(5, 9) arasındaki ilişki gibi uyku kalitesi ve yaşam kalitesi (31) arasındaki 
ilişki daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir ancak vardiyalı çalışan 
sağlık çalışanlarında uyku hijyeninin yaşam kalitesine etkisini gösteren 
çalışma bulunmamaktadır. Uyku apnesi ve epilepsi hastalarında uyku 
hijyeni ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendiren sınırlı sayıda 
çalışmada uyku hijyeni bozukluğunun düşük yaşam kalitesi ile ilişkili 

Tablo 3. Gruplar arasında ortalama SF-36 yaşam kalitesi skorlarının karşılaştırılması

Vardiyalı 
Çalışanlar

Vardiyasız 
Çalışanlar P*

Fiziksel fonksiyon 85,50 ± 15,65 92,12 ± 10,15 0,207

Fiziksel rol kısıtlılığı 76,11 ± 34,12 85,98 ± 27,43 0,047

Emosyonel rol kısıtlılığı 71,55 ± 38,38 83,30 ± 32,34 0,046

Genel Sağlık 67,83 ± 1828 69,09 ± 19,03 0,677

Enerji/canlılık 55,55 ± 21,27 60,75 ± 21,75 0,137

Sosyal kısıtlılık 70,53 ± 26,44 81,57 ± 18,45 0,003

Ağrı 74,78 ± 22,50 77,47 ± 22,13 0,460

Mental Sağlık 64,40 ± 19,05 69,93 ± 15,59 0,048

Fiziksel komponent 52,88 ± 7,32 53,86 ± 7,00 0,409

Mental komponent 35,07 ± 16,94 41,26 ± 13,62 0,017

* T -test
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olduğu sonucuna varmışlardır (7,8). Çalışmamız farklı bir popülasyonda 
uyku hijyeninin işyeri güvenliğinden sorumlu olabilecek yaşam kalitesine 
etkisini göstermek için son derece önemlidir. 

Çalışmamızın en önemli limitasyonlarından biri uyku bozukluklarının 
tanısında altın standart metot olan polisomnografinin kullanılmamasıdır. 
Ayrıca obstruktif uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku 
bozuklukları bu hastalıklar için geliştirilmiş anketler ile klinik olarak 
değerlendirilmiş ve herhangi bir uyku bozukluğu olanlar çalışmadan 
dışlanmıştır. Aynı kurumda çalışan insanları çalışmaya dahil edilmesi 
çevresel faktörleri dışlamak için önemli olabilir fakat kuruma özel 
zorluklar ile ilişkili sonuçları etkileyebilmektedir. 

Çalışmamızda vardiyalı çalışmanın uyku bozukluğu üzerine etkisi ve varsa 
bunun diğer sağlık sonuçlarına etkisini göstermeyi amaçladık. Bildiğimiz 
kadarı ile nöbet bazlı çalışan vardiyalı sağlık çalışanlarında uyku hijyeni 
ve yaşam kalitesini arasındaki olası ilişkiyi ilk kez biz göstermekteyiz. 
Vardiyalı çalışanlarda uykuya dalış süresindeki artışın nedeni olan kötü 
uyku hijyeninin uyku kalitesini etkilemeden yaşam kalitesi üzerine zararlı 
etkileri olabilir.
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