IGIENA SOMNULUI
Igiena are ca scop prevenirea îmbolnăvirilor, iar igiena somnului poate fi definită ca
ansamblul de măsuri ce vizează factori comportamentali şi de mediu ce preced adormirea şi
pot influenţa calitatea somnului. Somnolenţa excesivă şi randamentul scăzut din timpul zilei
pot indica o igienă necorespunzătoare a somnului. Cele mai multe persoane care suferă de
insomnie au căpătat în decursul vieţii deprinderi greşite privind adormirea: datorită unei
perioade traumatizante sau solicitante, au ajuns să asocieze adormirea sau somnul în sine cu
stimulii stresanţi. Constatând că nu pot adormi, insomniacii se uită mereu la ceas, îşi impun
să adoarmă cu gândul la ziua grea care urmează, deschid televizorul sau consumă alcool,
agravându-şi starea de nervozitate, cu perpetuarea crispării asociate cu ideea de somn.
Persoanele cu această formă de insomnie trebuie să „reînveţe”să adoarmă şi să asocieze
corect ideea de somn cu o stare de relaxare, rezultate psihoterapiei fiind superioare
tratamentului cu somnifere.
Există o serie de sfaturi practice privind igiena somnului, cu scopul de a preveni instalarea
unei insomnii sau de a ajuta la tratarea ei, fiecare medic sau clinică având „reţeta” proprie pe
care o recomandă pacienţilor sau familiilor.
Există totuşi un consens privitor la câteva gesturi demonstrate ca eficiente pentruun
somn de calitate.
Gesturile recomandate sunt:
-creşteţi expunerea la lumină ziua
-faceţi mişcare dimineaţa sau după-amiaza, dar nu imediat înainte de culcare
-creaţi un mediu confortabil de dormit (cameră aerisită, liniştită, pat confortabil, asternut
curat, temperatură agreabilă); de preferat este un dormitor răcoros (nu friguros)
-stabiliţi un orar fix de adormire şi de trezire, chiar şi în vacanţe sau în weekend
-stabiliţi un „orar pentru griji”, adică o anumită perioadă a zilei destinată unor gânduri
stressante, care pot fi redactate pe un jurnal, niciodată înainte de culcare.
-stabiliţi o activitate relaxantă înainte de culcare (baie călduţă, nu fierbinte).
Gesturile interzise sunt:
-fumatul, consumul de băuturi alcoolice, cafea sau alte stimulente înainte de culcare (cu
câteva ore); multe persoane consumă alcool pentru a adormi, însă alcoolul, deşi iniţial
diminuă starea de conştienţă, are efecte catastrofale asupra calităţii somnului
-consumul excesiv de fructe sau de vitamine înainte de culcare; de asemenea dulciurile
înainte de culcare pot provoca insomnie, prin eliberarea rapidă de energie din glucoză
-expunerea la lumină puternică seara (interferă cu melatonina, considerată hormonul
somnului)
-exerciţiul fizic intens cu 3 ore înainte de culcare (descarcă adrenalină, care este semnalul
pentru “luptă”, nicidecum pentru somn)
-mesele încărcate sau consumul de lichide în exces cu 3 ore înainte de culcare (digestia
laborioasă şi urinatul noaptea afectează evident somnul)
-privitul ceasului la fiecare trezire
-„luatul grijilor în pat”: nu veţi reuşi să rezolvaţi problemele care vă preocupă dacă vă gândiţi
la ele înainte de culcare; rezervaţi-le un orar special
-rămânerea în pat fără senzaţie de somnolenţă şi încercarea de a adormi prin efort de voinţă
(e preferabil să părăsiţi dormitorul pentru câteva minute, să vă relaxaţi şi să reveniţi în pat
când vă e somn; atenţie: în acest timp nu aprindeţi luminile cele mai puternice din casă!)
-privitul la televizor sau jocurile pe calculator înainte de culcare; în general stimularea intensă
înainte de adormire
-mâncatul în pat sau folosirea patului pentru alte activităţi în afară de somn şi activitate
sexuală

-încălzirea sau răcirea excesivă a dormitorului
-discuţii aprinse înainte de culcare (nu dezbateţi contradicţiile zilei şi nu certaţi copilul înainte
de culcare)
-sieste mai lungi de 30 de minute, moţăitul în timpul zilei, dormitul târziu dimineaţa.
Se poate stabili un ritual al somnului, din care să lipsească stimulii puternici şi care
să conţină doar elemente liniştitoare (igiena personală, urările de noapte bună, o lectură
relaxantă). Acest „protocol de somn” pare de la sine înţeles: aproape toate familiile îşi
învaţă copiii să se spele pe dinţi, apoi să spună noapte bună tuturor şi să asculte o poveste
înainte de a veni Moş Ene.
Totuşi, există multe persoane care suferă de ani de zile de insomnie, dar nu realizează
că mâncatul în pat la miezul nopţii cu un pahar de vin roşu cu un film horror nu sunt
compatibile cu un somn normal.
Pentru tulburări de somn care nu se îmbunătăţesc prin ameliorarea condiţiilor de igienă a
somnului, este necesar consultul medical, deoarece tulburările de somn persistente pot fi
primul semn al unei maladii grave, carepoate beneficia astfel de tratament precoce.
Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. I. Czihac" Iasi dispune de o echipa medicala
pluridisciplinara si de aparatura performanta pentru diagnosticul tulburarilor de somn, cea
mai completa varianta de diagnostic fiind polisomnografia, care monitorizeaza concomitent
functia electrica a creierului, miscarile oculare, miscarile respiratorii si ale membrelor, pozitia
corpului, fluxul respirator, pulsul periferic, oximetria si inregistrarea video a somnului in
infrarosu.
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