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  تنظیم و تدوین: 

 

 )متخصص گوش، گلو و بینی( دکتر  محمد فرهادی -1

 دکتر  میرفرهاد قلعه بندی )متخصص روانپزشکی( -2

 دکتر  خسرو صادق نیت )متخصص طب کار( -3

 دکتر شبنم جلیل القدر )متخصص کودکان( -4

 (گوش، گلو و بینیدکتر  امین آمالی )متخصص  -5

 دکتر فریبرز رضایی طلب )متخصص نورولوژی( -6

 دکتر بابک امرا )فوق تخصص ریه( -7

 دکتر زهرا بنفشه آل محمد )متخصص طب کار( -8

 

 

 

 

 

 تحت نظارت فنی:

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت

 دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سالمت

 

 

 ، فرانک ندرخانی، محمد حسین رحمتیدکتر 

مرجان مستشارنظامیدکتر مریم خیری، 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 مقدمه:

در چند دهه گذشته شاهد پيشرفت هاي شگرفي در كليه حوزه هاي دانش و فناوري بوده ايم. در حوزه پزشكي و نيز پزشكي خواب 

آن نيز تغيير كرده است. پژوهش ها بر  اين تغييرات شگفت انگيز است. با اين پيشرفت ها  نگاه ما  به مفهوم سالمت و گستره زين

 مفهوم تاكيد دارند.  يناهميت خواب و سالمت خواب در ا

رواني آن، شيوع و اهميت اختالالت خواب در حوزه هاي فردي و نيز كالن  -بزرگ در شناخت خواب و ابعاد زيستي يدستاوردها

خت جدي تر و تخصصي تر به اين حوزه پزشكي را الزام اجتماعي، شناخت و تكوين روش هاي تشخيص و درماني آن ضرورت پردا

 ياستانداردها نيآور ساخته است. به موازات تكوين و گسترش روش هاي تشخيص و درماني در جهان، در كشور ما نيز ضرورت تدو

 خواب احساس شده است .  يالزم جهت انجام تست ها

يك برنامه كامل، جامع و استاندارد صاحب نظراني از مراكز مختلف  عنايت به سياست هاي كالن وزارت بهداشت با هدف تدوين با

اي( و نگاه كالن ملي و فارغ از گرايش هاي تخصصي به تدوين اين برنامه همت آموزشي با يك رويكرد )چند رشته اي( يا )ميان رشته

 گمارده اند . 

 :به همراه کد ملی (الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین

دوره كامل  كيبا  ستيروز با حضور تكنولوژ يط ياريهوش زانيمتعدد به منظور سنجش م يهاخواب و مراحل آن در آزمون يبررس

 Maintenance of Wakefulness Test (MWT)                            )عمل مستقل( ماريب يبستر

 901210: مليكد 
 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

دو ليد ،  EOGچانه، دو ليد   EMGهمراه با ليد رفرانس و گراند، دو ليد   EEGسه ليد شامل پارامتر 5حداقل با استفاده از تست  اين

گزارش تكنسين حين انجام  همراه با ثبت اختالالت خواب درحضور تكنسينويدئو مانيتورينگ با اشعه مادون قرمز و  ECGنوار قلب 

 انجام مي گيرد. تست

قبل و استاندارد با فواصل دو ساعته با حضور تكنسين خواب انجام مي شود. رعايت شرايط چهل دقيقه اي  تست در چهار مرحلهاين 

  حين انجام تست ضروري است.
 

 )اندیکاسیون ها( موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی( ت

MWT  موارد زير مورد نياز است:اين تست در  .براي سنجش توانايي بيدار ماندن طي روز به كار ميرود 

 خواب آلودگي مفرط طي روز اظهارات بيمار در ارزيابي باليني براي بررسي پاسخ به درمان Objectiveتاييد  -

 ارزيابي هاي قانوني در پزشكي خواب  -



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 ژه درخلبانان، رانندگان حرفه اي،به وي در بدو استخدام مشاغل حساس (Fitness for work) ارزيابي تناسب شغلي -

 لكوموتيورانان و غيره 

 ارزيابي دوره اي مشاغل حساس  -

 ارزيابي برگشت به كار پس از بروز حوادث پرخطر منجر به خسارات عمده، جرح يا فوت با احتمال اختالل خواب -

 ارزيابي برگشت به كار افراد مبتال به اختالالت خواب پس از درمان  -

 ج ( تواتر ارائه خدمت 

 يك بار درسال -

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه( Orderصاحب صالحیت جهت تجویز )د( افراد 

فلوشيپ طب خواب، متخصص مغز و اعصاب، متخصص روانپزشك، متخصص گوش وحلق و بيني، متخصص طب كار، متخصص 

 بيهوشي، متخصص داخلي و فوق تخصص ريه

  

 :هـ( ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه

 ب خوابفلوشيپ ط -

متخصص مغز و اعصاب، متخصص روانپزشك، متخصص گوش وحلق و بيني، متخصص طب كار، متخصص بيهوشي، متخصص  -

 داخلي و فوق تخصص ريه 

 (داشته باشند 1397دانشگاه تا سال  و تائيد تحت نظارتكلينيك خواب  سال فعاليت در 6)در صورتيكه 
 

 

 ارائه کننده خدمت: اعضای تیم سایر ( برایو( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد

 ردیف
عنوان 

 تخصص

تعداد موردنیاز به 

طور استاندارد به 

 ازای ارائه هر خدمت

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

سابقه کار و یا دوره 

آموزشی مصوب در صورت 

 لزوم

 نقش در فرایند ارائه خدمت

 تكنسين 1
هر دو تخت  ءبه ازا

 نفر 1حداقل 

ليسانس پرستتاري  

ايي، رشته هاي مام

 پيراپزشكي  

دوره آموزشتتي ستته ماهتته 

)دوره آموزشي كوتاه مدت 

تكنسين پلي سومنوگرافي( 

يا حداقل سابقه يك ستال  

 كار در كلينيك خواب  

 ،آمتاده ستازي بيمتتار  آمتوزش و 

كاليبراستتتتتتيون دستتتتتتتگاه،  

بيوكاليبراسيون، رفتع ارتيفكتت   

هتتتتا، شناستتتتايي، ثبتتتتت و   

 مانيتورينگ عالئم

 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  :و مکان ارائه خدمتدهای فضای فیزیکی ز( استاندار

  هاي متر مربع( كه بايد كامال شخصي با قابليت تنظيم نور، تهويه، پنجره 10)حداقل متر 3.5در  3اتاق خواب بستري بيمار با ابعاد

 عايق صوت باشد.

   نطبق با ر، سيستمهاي حرارتي و برودتي مكه از نظر شرايط الزم براي تهويه، نو متر مربع، 15اتاق پذيرش و انتظار به ابعاد حداقل

  اصول بهداشتي و فني باشد.

كمد جهت  ،متر(سانتي 90هر اتاق خواب براي يك نفر تعبيه شده و بايد داراي تخت بزرگ و راحت )عرض حداقل  :تبصره

ند به كمك مانند كودكان و همراه بيمار در صورت بستري شدن بيماران نيازم برايقراردادن وسايل شخصي و كاناپه تختخواب شو 

 اي باشد كه در هيچ صورت از ميان اتاق بستري بيمار ديگري عبور نكند.معلولين باشد. رفت و آمد هر بيمار بايد بگونه

 متر مربع به  ازاي هر اتاق بستري، داشته باشد. 2مترمربع يا  5كنترل بيماران بايد ابعاد حداقل  اتاق 

بايد با قابليت دسترسي به اتاق خواب بستري بيمار باشد و تجهيزات الزم براي برقراري ارتباط  كنترل )تكنسين(اتاق  :تبصره

 صوتي بين تكنسين و بيمار فراهم باشد.

  سانتيمتر باز باشد تا در صورت نياز فضاي كافي جهت حضور و ارائه خدمت توسط  60تختخواب بيمار بايد از دو طرف حداقل

 شستشو باشد. قابل)ملحفه، روكش تشك و بالشتها( بايد  خوابوسايل  .پرسنل مهيا باشد

 اتاق حداقل يك سرويس بهداشتي موجود  سهو براي هر  ودهدسترسي به سرويس بهداشتي و حمام بايد به سهولت امكان پذير ب

 باشد. 

 توالت فرنگي، آسانسور در صورت لزوم( فراهم باشد. امكانات مناسب جهت معلولين و سالمندان( 

 خواب ئه خدمت: بيمارستان يا كلينيكاكان ارم

  :ح( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

 EMGهمراه با ليد رفرانس و گراند، دو ليد   EEGليدسه  شامل پارامتر  4حداقل با استفاده از  يسومنوگراف يدستگاه پلمجموعه  -

همراه با  اختالالت خواب درحضور تكنسينينگ با اشعه مادون قرمز ويدئو مانيتورو  ECGنوار قلب ، دو ليد  EOGچانه، دو ليد 

 گزارش تكنسين حين انجام تست ثبت

 سيستم احضار پرستار -

 ط( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

 میزان مصرف اقالم مصرفی  مورد نیاز ردیف

 بر حسب نياز 10-20ژل  1

 بر حسب نياز ليدهاي مربوطه با پد، ژل و چسب مخصوص چست 2

 بر حسب نياز كاغذ چاپگر 3



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 بر حسب نياز چسب ضد حساسیت 4

 بر حسب نياز پنبه 5

 بر حسب نياز الكل 6

 

 اقدامات  پاراکلینیکی، تصویربرداری  ودارویی  مورد نیاز قبل از ارائه خدمت:ظ( 

 ي قبل از انجام تستبررسي داروهاي مصرف

 :( استانداردهای گزارش ی

 تعيين مدت زمان انجام تست

 تعيين شروع و پايان هر مرحله از تست

 تعيين مراحل خواب

 در هر مرحله Sleep Onset Latencyتعيين 

 ارائه هيپنوگرام

 ("ه"در بند  ارائه كننده اصلي صاحب صالحيت جهت ارائه خدمت مربوطه)توسط ارائه تفسير و گزارش نهايي 

 خدمت: دقیق( شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های گ

 كنترا انديكاسيون مطلق براي اين تست وجود ندارد.

 كنترا انديكاسيون نسبي: بيماران ناپايدار ريوي، قلبي عروقي، مغزي عروقي و ترومايي

 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ل

، انجام تست، جداسازي بيمار از دستگاه و بيوكاليبراسيون ،آماده سازي بيمار ،ا روش انجام تستساعت شامل آشنايي بيمار ب 10تا  8

 تكميل پرسشنامه پايان تست )كليه اين اقدامات توسط تكنسين خواب انجام خواهد شد.(

 ("ه" در بند ارائه كننده اصلي صاحب صالحيت جهت ارائه خدمت مربوطهآناليز نهايي تست و تفسير آن )توسط 

 ر:ف( موارد ضروری جهت آموزش به بیما

 آمادگي بيمار براي فراهم آوردن شرايط مناسب تست 

 كسب آمادگي براي اتصال مناسب سنسورها 

 كسب آمادگي براي فراهم كردن شرايط خواب مطلوب در كلينيك 

 نحوه ارتباط با تكنسين جهت موارد ضروري از طريق سيستم احضار پرستار 

  روش انجام تستآموزش مراحل و 

 منابع:
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 بسمه تعالی 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

عنوان 

 استاندارد
 RVUکد 

کاربرد 

 خدمت

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز 

ارائه کنندگان اصلی 

 صاحب صالحیت 

 جویزشرط ت
محل ارائه 

 خدمت

تواتر 

 خدمتی

مدت زمان 

 ارائه 
 استانداردگزارش

 اندیکاسیون
کنترا 

 اندیکاسیون

خواب    یبررس

و مربحوووو     

 یهادر  زما 

متعووووهد بوووو   

منظار سنجش 

 زب یوووووووووووم

 یطو  یاریهاش

روز بووا حرووار 

 سوو یتکنالاژ

دوره  کیووبووا 

 یکاموو  بسووتر

)عمووو   مووواریب

 مستق ( 

یبستر 901210  

پ طووو  فلاشوووی

خاب ، متخصص 

مغووز و بعصووا ، 

روبنپزشووووووک، 

گووواح وحلووو   

وبینی، ط  کوار،  

بیهاشی، دبخلوی  

و فووات تخصووص 

 ری 

  فلاشیپ ط  خاب * 

متخصوووووص مغوووووز و * 

بعصوووووا ، متخصوووووص 

روبنپزشوووک، متخصوووص 

حلوو  و بینووی،   گوواح و

متخصوووص طووو  کوووار،  

متخصووووص بیهاشووووی،  

متخصص دبخلوی و فوات   

 تخصص ری 

سوووا   6)در صوووارتیک  

لینیووووک فعالیوووو  در ک

و  تحوو  نظووار  خوواب  

دبنشووهاه تووا سووا   ئیووه تا

 دبشت  باشنه( 1397

بیموار در   بظهوارب   Objectiveتاییه * 

برزیابی بوالینی بوربی بررسوی خاسو  بو       

 درما  خاب   لادگی مفرط طی روز

 برزیابی های قانانی در خزشکی خاب  * 

 Fitness for)برزیابی تناس  شغلی )* 

work  در بهو بستخهبم مشاغ  حساس 

ب  ویژه درخلبانا ، ربننهگا  حرفو  بی،  

 لکاماتیاربنا  و غیره 

 برزیابی دوره بی مشاغ  حساس * 

برزیابی برگش  ب  کار خو  بز بوروز   * 

حابدث خرخطر منجر ب  خسارب  عمهه، 

 جرح یا فا  با بحتما  بختال  خاب 

برزیابی برگش  ب  کار بفربد مبتال بو   * 

 بختالال  خاب  خ  بز درما   

 بردنه

بیمارسووتا   

 یووا کلینیووک

 خاب 

یکبار در 

 سا 

سوواع   10تووا  8

شوووام   شووونایی  

بیموووار بوووا روح  

بنجووووام تسوووو ،  

 موووواده سووووازی 

بیموووووووووووووووار، 

بیاکالیبربسووویا ، 

بنجووووام تسوووو ،  

جهبسازی بیمار بز 

دستهاه و تکمیو   

خرسشوونام  خایووا  

 تس 

تعیین مه  زما  * 

 بنجام تس 

تعیووین شوورو  و  * 

خایا  هور مرحلو  بز   

 تس 

ین مربحووو  تعیووو* 

 خاب 

 Sleepتعیوووین * 

Onset Latency 
 در هر مرحل 

 بربئ  هیپناگربم* 

بربئووو  تفسووویر و  * 

 گزبرح نهایی
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