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 تدوین:  تنظیم و

 

 )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

 مرجان مستشارنظامیکتر مریم خیری، دکتر مهدی یوسفی، د
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 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 

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

 مفهوم تاكيد دارند.  ينخواب 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

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

 ياستانداردها نيتكوين و گسترش روش هاي تشخيص و درماني در جهان، در كشور ما نيز ضرورت تدوآور ساخته است. به موازات 

 خواب احساس شده است .  يالزم جهت انجام تست ها

استاندارد صاحب نظراني از مراكز مختلف  عنايت به سياست هاي كالن وزارت بهداشت با هدف تدوين يك برنامه كامل، جامع و 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  كيبا   ستيروز با حضور تكنولوژ يط يخواب آلودگ زانيمتعدد به منظور سنجش م يهادر آزمون خواب و مراحل آن يبررس

  Multiple sleep latency test (MSLT)        )عمل مستقل(  ماريب يكامل بستر

 901210كد ملي: 

 : 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 اين تست 

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

 انجام مي پذيرد.  انجام تست

افي، در چهار مرحله بيست دقيقه اي با فواصل دو ساعته با حضور تكنسين دو ساعت پس از اتمام تست پلي سومنوگر MSLT تست

خواب انجام مي شود. رعايت شرايط استاندارد قبل و حين انجام تست ضروري است. در اين تست در صورت مشاهده خواب 

REM  .در يكي از مراحل چهارگانه، مرحله پنجم انجام مي شود 

 )اندیکاسیون ها( یصیت( موارد ضروری انجام مداخله تشخ

MSLT  است ازيمورد ن ريموارد زدر: 

 مفرط طي روز تعيين علت خواب آلودگي -

 طي روز تعيين شدت خواب آلودگي -

 تشخيص ناركولپسي -

 ارزيابي درمان خواب آلودگي -
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 تعداد دفعات مورد نیازج( 

 يك بار درسال -

 :خدمت مربوطه( Orderد( افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

طب متخصص بيني،  حلق و گوش ومتخصص ، اطفالمتخصص روانپزشك، متخصص طب خواب، متخصص مغز و اعصاب، فلوشيپ 

 داخلي و فوق تخصص ريهمتخصص بيهوشي، متخصص كار، 

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

 فلوشيپ طب خواب -

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

 بيهوشي، متخصص داخلي و فوق تخصص ريه 

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

 

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

 ردیف
عنوان 

 خصصت

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
تخت  هر دو ءبه ازا

 نفر 1حداقل 

ليسانس پرستتاري  

مامايي، رشته هاي 

 پيراپزشكي  

دوره )دوره آموزشي سته ماهته   

آموزشي كوتتاه متدت تكنستين    

حتتداقل  يتتاپلتتي ستتومنوگرافي( 

كلينيتك   سابقه يك سال كتار در 

 خواب  

 ،آماده سازي بيمارآموزش و

 ،كاليبراستتتتتتتيون دستتتتتتتتگاه

 ،رفع ارتيفكت ها ،بيوكاليبراسيون

شناستتايي، ثبتتت و مانيتورينتتگ  

 عالئم

 

  :ز( استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت

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

 صوت باشد.

   نطبق با كه از نظر شرايط الزم براي تهويه، نور، سيستمهاي حرارتي و برودتي م متر مربع، 15اتاق پذيرش و انتظار به ابعاد حداقل

  ي و فني باشد.اصول بهداشت

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

همراه بيمار در صورت بستري شدن بيماران نيازمند به كمك مانند كودكان و معلولين  برايوسايل شخصي و كاناپه تختخواب شو 

 اي باشد كه در هيچ صورت از ميان اتاق بستري بيمار ديگري عبور نكند.هر بيمار بايد بگونه باشد. رفت و آمد
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 متر مربع به ازاي هر اتاق بستري، داشته باشد. 2مترمربع يا  5كنترل بيماران بايد ابعاد حداقل  اتاق 

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

 تكنسين و بيمار فراهم باشد.

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

 شستشو باشد. لقاب)ملحفه، روكش تشك و بالشتها( بايد  وسايل خواب .توسط پرسنل مهيا باشد

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

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

 خواب ئه خدمت: بيمارستان يا كلينيكامكان ار

  :ح( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

 EMGهمراه با ليد رفرانس و گراند، دو ليد   EEGليدسه  شامل پارامتر 5با استفاده از حداقل  مجموعه دستگاه پلي سومنوگرافي -

الت خواب همراه با درحضور تكنسين اختالويدئو مانيتورينگ با اشعه مادون قرمز و  ECGدو ليد نوار قلب ،  EOGچانه، دو ليد 

 ثبت گزارش تكنسين حين انجام تست

 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

 ر حسب نيازب الكل پنبه، 3

 بر حسب نياز چسب ضد حساسيت 4

 بر حسب نياز كاغذ چاپگر 5
 

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

 پلي سومنوگرافي

 بررسي داروهاي مصرفي قبل از انجام تست

 ( استانداردهای گزارش:ی

 تعيين مدت زمان انجام تست -

 پايان هر مرحله از تست تعيين شروع و -

 در هر مرحلهتعيين مراحل خواب  -

 در هر مرحله Sleep Onset Latencyتعيين  -
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 در هر مرحله  REMتعيين  -

 ارائه هيپنوگرام -

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

 

 خدمت: دقیقگ( شواهد علمی درخصوص کنترا اندیکاسیون های 

 كنترا انديكاسيون مطلق براي اين تست وجود ندارد.

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

 

 ل( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

تست، آماده سازي بيمار، بيوكاليبراسيون در هر مرحله، انجام تست، جداسازي بيمار ساعت شامل آشنايي بيمار با روش انجام  12تا  8 

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

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

 

 : موارد ضروری جهت آموزش به بیمارف( 

 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 تست آموزش مراحل و 
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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 

 شرط تجویز
محل ارائه 

 خدمت

تواتر 

 خدمتی
 استاندارد گزارش مدت زمان ارائه 

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

خواب و  یبررس

مراحلللن در  ر 

 یهلللل دزملللور 

متعد  به منظور 

 زاریللسللن م م

 یخواب دللو   

روز بلللل   یطلللل

حضللللللللللللور 

  سلللل یتکنولوژ

 وره  کیلللبللل  

 یک مللن بسللتر 

)عملللن   مللل ر یب

 مستقن( 

یبستر 901210  

شللیط طللا خللواب  فلو

متخصللللل  م لللللز و  

اعصلللل ب  متخصلللل  

روانپزشللک  متخصلل  

اطف ل  متخص   لو   

وحلق و بینی  متخص  

طللا کلل ر  متخصلل    

بیهوشلللی  متخصلللل   

 اخلی و فلو  تخصل    

 هری

 فلوشیط طا خواب   *

متخصلللللل  م للللللز و * 

اعصلللللل ب  متخصلللللل  

روانپزشللللک  متخصلللل  

اطفلل ل  متخصلل   للو   

وحلللق و بینللی  متخصلل   

طللللا کلللل ر  متخصلللل  

ی  متخص   اخللی  بیهوش

 و فو  تخص  ریه

س ل  6) ر صورتیکه 

فع لی   ر کلینیک خواب 

و ت ئید  تح  نظ رت

  انشگ ه  اشته ب شند(

تعیین علل  خلواب    *

 دلو  ی مفرط طی روز

تعیین شدت خلواب   *

 دلو  ی طی روز

 تشخی  ن رکولپسی *

ارزیللل بی  رمللل ر   *

 خواب دلو  ی

 

 ندار 

 

 بیم رست ر

 و

کلینیک 

 خواب

بلللل ر یک

  رس ل

 

سللل ع   12تللل   8

شلللل من دشللللن یی 

بیملللل ر بلللل  رو  

ان  م تس   دم  ه 

سلللل زی بیملللل ر   

بیوک لیبراسیور  ر 

هر مرحلله  ان ل م   

تسلل   اداسلل زی 

بیم ر از  سلتگ ه و  

تکمین پرسشلن مه  

 پ ی ر تس 

تعیللین مللدت زملل ر   *

 ان  م تس 

تعیین شلرو  و پ یل ر    *

 هر مرحله از تس 

تعیین مراحلن خلواب    *

 مرحله  ر هر

 Sleep Onsetتعیین  *

Latency ر هر مرحله  

 ر هلر    REMتعیین  *

 مرحله

 ارائه هیپنو رام *

ارائه تفسیر و  زار   *

نه یی )توسط ارائه کننده 

اصلی صل حا صلیحی    

 اه  ارائه خدم (
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