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Considerat un fenomen multicultural, siesta 
este somnul scurt din prima parte a după-amiezii, 
care are loc de obicei după masa de prânz. Deși 
siesta a fost frecvent practicată de-a lungul timpului 
în Europa Mediteraneeană și de Sud, în alte ţări 
somnul scurt de după-amiază la adulți este asociat 
cu lenea, lipsa de ambiție și standarde scăzute. În 
schimb, este considerat normal la copii, la bolnavi 
sau la persoanele vârstnice. Există studii despre 
beneficiile somnului de după-amiaza referitoare 
la imbunătățiri subiective și comportamentale și 
creșterea performanței în realizarea sarcinilor - 
gândirea logică, timpul de reacție, recunoașterea 
simbolurilor. Alte studii arată că somnul suplimentar 
de recuperare după restricționarea somnului, 
obținut printr-un somn scurt de după-amiază, 
anterior somnului de recuperare sau unei nopți de 
somn extins poate imbunătăți vigilența si poate 
regla numărul leucocitelor (Brain Behav Immun 
2011)În prezent, este necesară operarea 24 / 24 
h pentru a face față cererii economiei globale 
industrializate. În această situație, o combinație 
de strategii pentru gestionarea stării de vigilență 
si a performanțelor poate furniza potențialul 

adecvat de răspuns la provocările fiziologice (J. 
Sleep Res. 1995). Deși există o agendă lungă de 
cercetare pentru investigarea beneficiilor somnului 
de după-amiază, conform cercetărilor actuale 
evidențiate în prezentare, durata ideală a acestui 
somn la adulții tineri sanatoși este de aproximaticv 
10-20 min. Aceste episoade scurte de somn sunt 
ideale pentru locul de muncă unde este necesară 
realizarea performanței imediat după odihna prin 
somn. Cel mai potrivit moment pentru somnul de 
după-amiază și beneficiile acestui somn depind de 
anumiți factori (J. Sleep Res. 2009), ca de exemplu:·

• nevoia individuală de somn
•  stabilitatea și momentul potrivit pentru 

programul de somn / trezire
•  tendința de a da randament mai mult 

dimineața sau seara
•  calitatea somnului în noaptea anterioară, 

calitatea somnului de după-amiază
•  timpul petrecut până atunci în starea de veghe.
Este necesar ca cercetările viitoare să identifice 

și alte diferențe individuale și să înțeleagă baza 
neurofiziologică a îmbunătățirilor determinate de 
practicarea somnului de după-amiază. 



29

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

REZUMATE / ABSTRACTS

SIESTA with good and bad

• Florin Mihaltan 1,2, Mihaela Oros 3

1. Institutul de pneumologie „Marius Nasta” Bucureşti 
2. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

3. Clinica Băneasa Regina Maria, Bucureşti

Considered a cross cultural phenomenon, 
a siesta is a short nap taken in the early afternoon, 
often after the midday meal

Although the siesta is historically common 
throughout the Mediterranean and Southern 
Europe, in other countries napping for adults 
is similar to laziness, lack of ambition and low 
standards. Instead napping is considered normal 
for children, for sick and the elderly

There are studies about benefits of napping 
related to subjective and behavioral improvements 
and beneficial to performance on tasks – 
addition, logical reasoning, reaction time, symbol 
recognition

Other studies indicate that additional recovery 
sleep after sleep restriction provided by a midday 
nap prior to recovery sleep or a sleep extended 
night can improve alertness and return leukocyte 
counts to baseline values (Brain Behav Immun 
2011)

Today, 24 h operations are necessary to meet 
the demands of an industrialized global economy. 
In these cases, a combination of strategies to 
manage alertness and performance may provide 

the greatest potential to meet the physiological 
challenges (J Sleep Res 1995).

Although there is a long research agenda for 
the investigation of benefits of napping, based 
on current research outlined in the presentation, 
healthy young adults should ideally nap for 
approximately 10 to 20 min.  These short naps are 
ideal for workplace settings where performance 
immediately upon awakening is normally 
required.

The best time to nap and the benefits of 
napping might depend on factors (J. Sleep Res. 
2009), such as:

• individual sleep need
• stability and timing of sleep ⁄ wake schedule
• morningness-eveningness tendencies
•  quality of sleep during the preceding night, 

quality of sleep during the nap
• amount of prior wakefulness
 
Future research need to determine additional 

individual difference and to understand 
the neurophysiological basis of nap-related 
improvements. 


