
و آموزش پزشكي ، درمان  وزارت بهداشت
و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و ضوابط دوره تكميلي تخصصي  برنامه آموزشي

 خواب طب
Sleep Medicine 

و برنامه  آموزشي ريزي كميسيون تدوين

 1390ماه اسفند



 رنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي طب خوابب٢

به نام خداوند بخشنده مهربان

 بخش اول

 برنامه آموزشي دوره

 طب خواب تكميلي تخصصي



 رنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي طب خوابب٣

 مطالبفهرست

 صفحه موضوع
4اسامي تدوين كنندگان برنامه

6طول دوره-متخصصين مجاز ورود به دوره–تعريف–عنوان-مقدمه
8تاريخچه وسير تكاملي دوره در ايران وجهان

 10سال آينده10حدودنياز به نيروي دوره ديده در اين حيطه تا–داليل نياز به اين دوره
 12دور نما–رسالت–فلسفه

 13پيامدهاي مورد انتظار از دانش آموختگان اين دوره
 13نقش ها ووظايف حرفه اي دانش آموختگان در جامعه

 15توانمنديها ومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار
 17هايي كه با اين دوره تداخل عملي دارندهايا دورهاسامي رشته

 17راهبردها وروش هاي آموزشي
 18ختار كلي دورهسا

 21عناوين دروس
هاي چرخشي به آن مي پردازند به تفكيك هرعناوين مباحثي كه دستياران در بخش

 بخش
24 

 31انتظارات اخالق حرفه اي از دستياران
 36منابع در سي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است

 37ارزيابي دستياران
 37دستيارانشرح وظايف

 38حداقل هاي مورد نياز در برنامه
 41ارزشيابي برنامه

 42هاي آموزشياستانداردهاي ضروري برنامه
 44منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

 45صورتجلسه كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي



 رنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي طب خوابب٤

:اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
و گلو وبينيمتخص- دكتر محمد فرهادي*  دانشگاه تهران-ص گوش
و گلو وبيني-دكتر علي صفوي نائيني*  دانشگاه شهيد بهشتي- متخصص گوش
و صورت- دكترمحمد بيات*  دانشگاه تهران- متخصص جراحي فك
 دانشگاه قزوين- متخصص كودكان- دكتر شبنم جليل القدر*
ه-دكتر محمدحسين حريرچيان*  دانشگاه تهران-اي مغزو اعصابمتخصص بيماري
 دانشگاه تهران-متخصص طب كار-دكتر خسرو صادق نيت*
 دانشگاه شهيد بهشتي– فوق تخصص بيماري هاي ريه-دكتر پريسا عديمي*
اهللا دانشگاه بقيه–فوق تخصص بيماري هاي ريه-دكتر انسيه واحدي*
 دانشگاه تهران-متخصص روانپزشكي-دكتر ميرفرهاد قلعه بندي*

و گسترش رشته راه سياستگذاري كميتهاسامي اعضاي : هاي تخصصي باليني اندازي
و متابوليسم- دكتر فريدون عزيزي*  متخصص كودكان- دكتر علي رباني* فوق تخصص غدد درون ريز
و متابوليسم- دكتر محمد باقر الريجاني*  متخصص بيهوشي-دكتر ولي اهللا حسني* فوق تخصص غدد درون ريز
 متخصص روانپزشك- دكتر محمود طباطبايي* فوق تخصص قلب كودكان-دكتر محمد رضا صبري*
 متخصص عفوني- دكتر رضا لباف قاسمي* فوق تخصص نوزادان-دكتر فاطمه السادات نيري*
 فارماكولوژيست-دكتر علي حائري* متخصص جراحي عمومي-دكتر محمد رضا كالنتر معتمد*
و بيني-تر سيد علي صفوي نائينيدك* و گلو و زايمان- دكتر شيرين نيرومنش* متخصص گوش  متخصص زنان
 متخصص آسيب شناسي-دكتر سيد محمد توانگر* متخصص آسيب شناسي–دكتر مسلم بهادري*
 متخصص جراحي عمومي-دكتر حبيب اهللا پيروي*
 درمان معاونت–متخصص پزشكي اجتماعي–دكتر حسن راشكي*
 خانواده MPH–پزشك عمومي- دكتر محمد رضا رهبر*

و برنامه ريزي آموزشي :اسامي همكاران كميسيون تدوين
و تخصصي(دكتر امير محسن ضيايي مسئول(دكتر سيدمنصور رضوي: ،نمايندگان منتخب وزير)دبير شوراي آموزش پزشكي

قا،، دكتر ابوالفتح المعي)واحد تدوين دكتر،دكتر محمد علي صحرائيان،سمي،دكتر محمد رضا فرتوك زادهدكتر رضا لباف
و دكتر علي مشكيني: ،نمايندگان معاونت سالمتو دكترالهه ملكان راد، خواهي، دكتر مهرداد حق ازلي مهدي پناه دكتر رواقي

ق)شهيد بهشتي(دكتر علي صفوي نائيني:هاي علوم پزشكي، نمايندگان دانشگاه دكتر)مشهد(اسميدكتر محمدمهدي
دكتر علي) اهواز(دكتر احمد فخري)تهران( دكتر شهرام آگاه) يزد(دكتراميرهوشنگ مهر پرور)تهران(سيدرسول ميرشريفي

و مجريان كميته هاي راهبردي خانم) همدان(دكتر محمد علي سيف ربيعي) تبريز( دكتر علي مشكيني)گيالن(حميدي مدني
دكتر)جراحي عمومي(اله پيروي دكتر حبيب) روانپزشكي(دكتر احمد علي نور باال)ن وزايمانزنا( گيالني دكتر ميترا مدرس

و برنامه ريزي آموزشي خانم ريحانه)كودكان( دكتر علي رباني)داخلي( مهدي صابري فيروزي وكارشناس كميسيون تدوين
 بنازادگان وكارشناس برنامه خانم نوشين آگاهي
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:ن دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي اسامي همكاران كميسيو
و تخصصي(دكتر امير محسن ضيايي،)معاون آموزشي(دكتر محمدعلي محققي ،)رئيس شورا- دبير شوراي آموزش پزشكي

هاي علوم پزشكي هاي پزشكي دانشگاه روساي دانشكده،)هاي علوم پزشكي دبير شوراي گسترش دانشگاه(دكتر شهربانو نخعي
دكتر علي،)شيراز(، دكتر محمود نجابت) شهيدبهشتي(، دكتر علي رضا رمضاني)تهران(مه السادات نيريدكتر فاط
،دكتر زهرا فردي) كردستان( ،دكتر بهرام نيكخو) مازندران(، دكتر قاسم جان بابايي)يزد(، دكتر مهران كريمي)مشهد(علمداران

( ،دكتر زهرا ذاكري) اهواز( ،دكتر عليرضا مظفري)شهركرد( علي مومني ،دكتر)گيالن(، دكتر آبتين حيدرزاده)تبريز( آذر
و نمايندگان منتخب وزير)همدان(ودكتر صفر پور)بابل(،دكتر معصومه بياني)اراك(،دكتر حسين سرمديان)زاهدان دكتر:،

هاشمي زاده اميرحسين قاضي، دكتر)كرمان(، دكتر محمدرضا شكيبي)تهران(، دكتر سيدمنصور رضوي) مشهد(مجيد ابريشمي 
،)تهران(حسن قاضي زاده هاشمي، دكتر)شيراز(، دكتر مجيد فروردين)شهيدبهشتي(، دكتر نادر ممتازمنش)شهيدبهشتي ( 

و نمايندگان دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي) تهران(دكتر علي جعفريان دكتر عليرضا:و مديركل دفتر امور حقوقي
،دكتر سيد محمود طبا تر احمد فخري ،دكتر شهرام آگاه ،دكتر كوروش وحيد شاهي ،دكتر سيد علي صفوي نائينيصديقي ،دك

و دكتر نيره اسالمي  و تخصصي(طبا ئي )كارشناس دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و برنامه : ريزي آموزشي اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين
 دانشگاه شهيد بهشتي-متخصص بيهوشي- منش دكتر محمد رضا كامران*
 دانشگاه اصفهان- آموزش پزشكي- دكتر وحيد اشوريون*
 دانشگاه تهران-پزشكي متخصص روان- دكتر مريم رسوليان*
و گلو وبيني-دكتر سيد هادي صميمي اردستاني*  دانشگاه تهران-متخصص گوش
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 مقدمه

و دورهعنوان : انگليسي به فارسي

هاي مختلف نشان داد كه خواب يكي از پايه هاي سالمت آدمي بوده واختالالت خواب عالوه بر رنجـي كـه بـرپژوهش
. آدمي تحميل مي كنند، تبعات مختلف پزشكي،اقتصادي اجتماعي دارند

ال دچار بي خوابي هسـتند افراد بزرگس3/1 در كشورهاي غربي.اين پژوهش ها شيوع باالي اختالالت خواب را نشان داد
در.آنها بي خوابي شديد دارند%50و  گـزارش%2-4ميانساالن وسندرم آپنه انسدادي خـواب%10سندرم پاهاي بي قرار

.شده است
و تري همچنين مطالعات مختلف نقش اختالالت خواب را در بروز حوادث سهمگيني همچون حادثه چرنوبيل، بوپال هند

و مايل آيلند نشان داد و جاده اي كه ساالنه باعث مرگ و همچنين اثر اين اختالالت در بروز مرگبارترين تصادفات ريلي
و صد ها هزار نفر در ايران مي شود، لزوم توجه به اين اختالالت خواب را بيش از صدمات جسمي ميليون ها نفر در جهان

.پيش مشخص مي نمايد
و فناوريدر كليه حوزه هاي در چند دهه گذشته شاهد پيشرفت هاي شگرفي و نيز. بوده ايم دانش در حوزه پزشكي

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

. خواب در اين مفهوم تاكيد دارند
به آحاد جامعهدل مشغولي گرچه خواب همواره و و انديشمندان به طور خاص بوده است، رويكرد تخصصي به طور عام

در بزرگ دستاوردهاي. پزشكي خواب عمري بيش از چند دهه در جهان ندارددوره تكميلي تخصصي دنبال آن تكوين 
و ابعاد زيستي ها-شناخت خواب و اهميت اختالالت خواب در حوزه ، شيوع ، رواني آن و نيز كالن اجتماعي ي فردي

و تخصصي تر به اين حوزه پزشكي را الزام و درماني آن ضرورت پرداخت جدي تر و تكوين روش هاي تشخيص شناخت
ما. آور ساخته است ، در كشور و درماني پزشكي خواب در جهان ، پژوهشي و گسترش مراكز آموزشي به موازات تكوين

ي در شهرهاي بزرگ به ارائه خدمات تخصصي در اين حوزه ها همت گمارده اند با توجه به نيز در دهه اخير مراكز مختلف
و نيز مراكز دانشگاهي ضرورت راه اندازي اين . در كشوراحساس شده است دورهنيازهاي جامعه

و نيز از آنجا كه اين رشته براي نخستين بار در كشورر اه اندازي ميشود، با عنايت به سياست هاي كالن وزارت بهداشت
يك رويكرد  و استاندارد صاحب نظراني از مراكز مختلف آموزشي با ، جامع چند رشته( با هدف تدوين يك برنامه كامل

و فارغ از گرايش هاي تخصصي به تدوين اين برنامه همت گمارده اند)اي ميان رشته(يا) اي  .و نگاه كالن ملي
و مسئولين ذي ، تجارب ارزنده اعضاي كميته تدوين ربط در وزارت بهداشت با بهره گيري از آخرين اطالعات علمي

و نيز مراكز معتبر تربيت كننده فلوي پزشكي خواب در جهان به تدوين اين برنامه پرداخته اند  اين. همكاران در داخل
گروههاي آموزشي ذيربطازان با استفاده از نظرات صاحب نظرو برنامه حاصل تالش صدها ساعت كار اين همكاران است 

. شده است تهيه در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 
و اجراي مناسب آن نيروهاي توانمندي تربيت شوند تا بتوانند پاسخ گوي نيازهاي متنوع اميد واريم با كمك اين برنامه

د و نيز دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و درماني در سطوح جامعه ، پژوهشي .ر حوزه پزشكي خواب باشيم آموزشي

 كميته تدوين برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي
 طب خواب

 Sleep Medicineخواب پزشكي
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: دوره تعريف

:دورهبه متخصصين مجاز ورود

: طول دوره آموزش

وهايرشتهتكميلي تخصصي با مشاركته بالينييك دورخوابطبدوره و بيني،تخصصي گوش ،روانپزشكيگلو
و اعصاب بيماري طب كار،، ريه ، تهيه كودكان، هاي مغز ، تشخيص و دانش آموختگان آن در پيشگيري شده است

و مراقبت بيماران مبتال به  و اختالالت خوابدرمان تخصصي خود را در زمينه هاي دانش ومهارتهايفعاليت دارند
و خدمات سالمت  ، پژوهشي .در اختيار جامعه قرار خواهند داد آموزشي

و بيني، و گلو و اعصاببيماريطب كار،ريه،تخصصيفوقروانپزشكي، گوش *كودكان،هاي مغز
. تخصصي ريه بزرگساالن مجاز ورود به دوره هستند تخصصي تنها دوره فوق هاي فوق از دوره*
الذكر در قالب هاي تخصصي فوق هاي خاص رشته در حيطه آموختگان اين دوره تكميلي فقط مجوز دخالت دانش*

.مفاد مندرج در برنامه دارند 

و عرصه اصلي نيزدر بخش كودكان* ورودي از تخصص كودكان در صورتي است كه مدير برنامه متخصص كودكان
.باشد

.يك سال استطول آموزش در اين دوره
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:تاريخچه وسيرتكاملي دوره در جهان وايران

:در جهان-الف
و فالسفه در مورد آن انديشيده گرچه خواب موضوعي است و اكثر دانشمندان كه آدمي از بدو تاريخ به آن توجه كرده

.اند شناخت ما از خواب تا قرن گذشته بسيار نا چيز بوده است
ميالدي فعاليت الكتريكي ناشي از سلول هاي عصبي مغز انسـان توسـط يـك 1928در انسان براي اولين بار در سال

ب شد (Hans Burger)ه نام هانس برگرروانپزشك آلماني از.ثبت برگر براي اولين بار نشـان داد كـه امـواج حاصـل
و بيداري متفاوت است) الكترو انسفالو گرام(فعاليت مغز  بدين ترتيب اين امكان بدسـت آمـد كـه مراحـل. در خواب

و اندازه گيري شود،بدون  و به نحو كمي ثبت آنكه براي فـرد خوابيـده مزاحمتـي خواب به روش عيني به طور مستمر
.ايجاد شود

شد)REM(اما پيشرفت عمده در پزشكي خواب در نيمه دوم قرن بيستم با كشف مرحله خواب رويا .آغاز
و آسرينسـكي) Kleitman(مرحله خواب رويا توسـط دو فيزيـو لوژيسـت بـه نـام هـاي كاليـتمن 1953در سال

)Aserinsky (شد .كشف
روانپزشك دانشگاه استانفورد با كمك كاليتمن فيزيو لوژيست دانشگاه شيكاگو) Dement(دي منت در اين سال ها

و تشـخيص مراحـل مختلـف بـه.طبيعت دوره اي بودن مراحل مختلف خواب را نشان دادند دانشمندان براي تفكيك
و نشان دادند كه امواج مغزي در مراحل مختلف خو و از اين امواج دستاورد هاي بزرگي دست يافتند اب تغيير مي كند

 1967پس از انجام نشست هـاي متعـدد علمـي در سـال. براي تشخيص مراحل مختلف خواب مي توان استفاده كرد
و. راهنماي ارزيابي مراحل مختلف خواب منتشر شد و قواعـد اين دفترچه راهنما روش استاندارد تعيين مراحل خواب

.A(شمند پزشكي خواب به نـام هـاي ركشـافن دو دان.ضوابط آن را نشان مي دهد Rechtschaffen (و كيـل)A,
Kales (مسئو ليت انتشار اين راهنما را به عهده داشتند.

در اين سال ها آدمي به اين مهم دست يافت كه خواب انسان از مراحل مختلفي تشكيل شده كه به شـكل دوره اي در
.طي خواب شبانه تكرار مي شود

د ، مناسب ترين روش درمـان بـراي80توسط دكتر ساليوان متخصص ريه از استراليا در دهه CPAPستگاه با معرفي
.مبتاليان به وقفه تنفسي شديد حين خواب در اختيار بيماران قرار گرفت

شيوع باالي اين اختالالت باعث شكل گيري مراكز تخصصي تشخيصي درماني اختالالت خواب در ربع انتهايي قرن
از.ه شد گذشت .هاي مختلف به اين امر پرداختند خصصتبتدريج پزشكان بيشتري

و استقبال و بيماري هاي آنها شكل گيري روش هاي تشخيصي افزايش آگاهي ها در حوزه هاي متنوع مرتبط با خواب
و مردم به اين حوزه از دانش بشري باعث شد تا  صي خواب به عنوان يك رشته تخصطبو عالقمندي پزشكان

.پزشكي پذيرفته شود
و هاروارد منسجم آموزش اين رشته در آغاز نا همگون بود ولي در چهار مركز دانشگاه استانفورد،پنسيلوانيا،شيكاگو

. تر بود
كميته آموزش فلوشيپ پزشكي خواب در آمريكا شكل گرفت اين كميته راهنماي جامع 1988اولين بار در سال

و. شكي خواب تدوين كرد آموزش پزشكان را در حوزه پز تا آن زمان آموزش پزشكي خواب عمدتاً مبتني بر عالئق
و اتكاي اندكي به تجارب اساتيد داشت در سال  اولين مجوز آموزش فلو شيپ پزشكي 1989تالش هاي فردي بوده

شدخواب به دو مركز دانشگ و نيويورك داده .اه استانفورد
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ايش رسمي فلوشيپ خوابميالدي برنامه آموز 1989در سال و ميـان رشـته  به عنـوان رشـته فـوق تخصصـي
Multidisciplinary شد در اين سال استانداردهاي ضروري براي اعتبار بخشي مراكز خواب نيـز تـدوين. تدوين

. برنامه فلوشيپ پزشكي خواب در آمريكا معتبر شناخته شدند31، 2002تا سال. شد 
ش رط شركت دستياران در امتحان بورد را گذراندن حداقل يك سال آموزش مستقل در بورد پزشكي خواب آمريكا،

.حيطه پزشكي خواب ودر مراكز مورد تاييد مجوز مي داند

:در ايران
و محافل علمي تخصصي به حوزه پزشكي خواب بوده-در ايران نيز در طي دهه اخير شاهد افزايش توجه مجامع

اي.ايم و آموزش پزشكي ران تشكيل انجمن پزشكي خواب در سال پس از كسب موافقت وزارت بهداشت ،درمان
و حضور متخصصين رشته هاي گوش وگلو وبيني، 1384 و با عضويت ، اطفال ، طب كار، نورولوژي، ريه روانپزشكي

و صورت در هيات مديره اين انجمن آغاز به كار كرد فك .جراحي
و نيز مراكز پژوهش خواب در دانشگاههاي علوم پزشكي شكل گيري مراكز تشخيصي درماني اختالالت خواب

و نيز در بخش خصوصي،از يك سو بيانگر نيازهاي جامعه واز سوي ديگربيانگرتالش پزشكان براي پاسخ كشور
.گوئي به اين نيازهاست

و استقبا ل رده هاي برگزاري سمينارها وكنگره هاي سراسري با مضمون حوزه هاي مختلف مربوط به پزشكي خواب
عطش جوانان اين.مختلف آموزشي از اين سمينارها انعكاس عالقمندي متخصصين پزشكي به اين امر است

آ و ملي صاحب نظران اين رشته به امر و هدايت وزارت بهداشت در تلفسرزمين به آموختن، نگاه كل نگر يق موزش
د . انش بشري در ايران اسالمي استمناسب اين عناصر نويد بخش آينده اي درخشان در اين حوزه از
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: در كشورز به اين دورهداليل نيا

و تجويز داروي اوپيوم براي درمان بي1300هر چند توجه بشر به خواب به سال قبل از ميالد مسيح به مصر باستان
با. خوابي برمي گردد اما طب خواب رشته اي نوين در پزشكي است آن به صورت دقيق به نيمه دوم قرن آشنايي

و كيفيت آن با معيارهاي. بيستم برمي گردد شد 1968به سال R&Kزماني كه امكان ارزيابي مراحل خواب . مقدور
از. خواب مكانيسم پيچيده نوروبيولوژيك است. طي اين مدت كوتاه اين رشته پيشرفت سريع پيدا كرد مرحله اي

و عملكرد طبيعي فيزيولوژيك كاهش سطح هوشياري علي رغم  ي عملكرد فيزيولوژيك بدن كه جهت بازتواني ادامه
.و نورولوژيك انسان ها در بيداري حياتي مي باشد

 فاجعه، چلنجر پيماي فضا سقوط,چرنوبيل نيروگاهمرگبار همچون حوادثبروزدر خواب ابتالي به اختالالت نقش
ش هند بوپال و جراحات ، نقص عضو و به ويژه ديد صدها هزار نفر به دليلو مرگ اي حوادث شغلي  تصادفات جاده

و پيشگيري از اين اختالالت تشخ اهميت در كشور .مسلم نمود بر همگانرايص به موقع ،درمان صحيح
و قلبي عروقي را تحت تĤثير و كمبود حاد خواب به هر علتي مي تواند عملكرد سيستم ايمني، اندوكرين اختالل

. ار دهدقر
و كاهش عملكرد ذهني قرار مي دهد در كودكان كمبود . خواب آنان را در معرض بيش فعالي، كاهش رشد جسماني

.نسبت به حد معمول براي سن كاهش يافته است%20در دنياي ماشيني امروز ميزان خواب حد وداً
، تغيي و يا كيفي خواب سبب خواب آلودگي روزانه ، واضح است كاهش كمي و خو، مشكالت گوارشي ت خلق را

، تغييرات قلبي عروقي از و مغزي مي گردد سردرد، كاهش عملكرد روزانه در. جمله هيپرتانسيون، سكته هاي قلبي
كه88حال حاضر بيش از .به طور ثانويه خواب را متĤثر مي كنند بيماري خواب وجود دارد، اما بسيارند مواردي

يك سوم بزرگسا و الن بي خوابي در غرب .درصد آنان به بيخوابي مزمن مبتال مي باشند10را تجربه كرده اند
مردم عادي سندروم%10. وساالنه بيش از چهارده بيليون دالر صرف درمان مشكالت ناشي از بيخوابي مي گردد

و درصد40تا10. يك سوم كودكان آسمي اختالل تنفسي در خواب دارند. پاي بي قرار دارند دچار%4تا2مردم خرو پف
و نارساي. آپنه انسدادي خواب دارند ، افراد چاق يكه البته شيوع آن در بيماران خاص مانند بيماران عصبي عضالني

ي خواب دارند%80تا32. مي رسد%40تا10كليوي به ي قلبي آپنه ي حمله .بيماران با سابقه
و عوارض منتج و بيماري هاي تنفسي در خواب و تأخير در تشخيص از آنها مي توانند به دليل عوارض جبران ناپذير
ي درمان شود  از,درمان سبب افزايش هزينه در صورتي كه با صرف حداقل هزينه در مراحل ابتدايي مي توان

و  .پيشگيري كرد ... عوارض مهم قلبي، مغزي
ي خواب تعداد سال با درگيري70بيمار زير 425در ايران مطالعه بر روي عروق كرونر نشان داد با افزايش شدت آپنه

و شديدتر بود .و ميزان درگيري عروق كرونر بيشتر
درصد85تا60درصد شاغلين شيفت كاران محسوب ميشوند كه مطالعات متعدد نشان داده اند كه بين25حدود

و در نتيجه در عملكرد شغلي دچ و حوادث در آنان آنان از اختالل خواب رنج ميبرند و ميزان خطا ار مشكل شده
. افزايش واضح داشته است

آنها حداقل يكي از انواع اختالالت خواب را طي يك سال گذشته% 96,4,مطالعه كودكان پيش دبستاني نشان داد
تأخيري زمان شروع خواب% 41,4. متوسط زمان خواب آنان كمتر از حد استاندارد براي سن بود,تجربه كرده اند 

ي علل بود. داشتند و عدم رعايت بهداشت خواب از جمله ي مشابه بر كودكان دبستاني. عادات غيرمعمول مطالعه
شد%19شيوع بروكسيسم در كودكان ايراني. فرم شديد را نشان داد% 21,3با%41شيوع  ي اين. گزارش مقايسه

و ارقام با مطالعات موازي در جهان نشان مي دهد  ، آمار اختالالت خواب در كشور ما تفاوت هايي آشكار در شيوع
و  . دارند.... اپيدميولوژي، اتيولوژي، عادات فرهنگي

اي- اين در حالي است كه در كشور بيشترين سال و تصادفات جاده عمر از دست رفته ناشي از حوادث شغلي
ي پزشكي. محسوب مي شود د,اين آمار ضرورت توجه خاص جامعه و انشگاهي كشور عزيزمان را براي آغاز علمي

.آموزش طب خواب نمايان مي سازند
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در متخصصحدود نياز به تربيت :ده سال آينده در اين دوره

و هاروارد منسجم آموزش اين رشته در دنيا در آغاز ناهمگون بود ولي در چهار دانشگاه استانفورد، پنسيلوانيا، شيكاگو
گر 1988اولين بار در سال. تر بود ي آموزش فلوشيپ پزشكي خواب در آمريكا شكل و در سال كميته اولين 1989فت

و نيويورك داده شد ي آموزشي رسمي. مجوز آموزش فلوشيپ خواب به دو مركز دانشگاه استنفورد در اين سال برنامه
و در حال2002,31فلوشيپ خواب تدوين شد تا در سال  ي فلوشيپ خواب در امريكا معتبر شناخته شدند برنامه

با. آموزش داده مي شود)Multidisciplinary(اي حاضر اين رشته به صورت ميان رشته  علي رغم كثرت بيماران
و همه جانبه ،بسياري از بيماران امكان دستيابي به امكانات مطلوب  اختالالت خواب به علت نبود برنامه اي مدون

و و درمان مناسب آنان با تاخير و در بسياري از موارد تشخيص صحيح و درماني را نداشته بعضا نادرست تشخيصي
. صورت مي گيرد 

ي مادر باشد بلكه با آموزش دانشگاهي ي فلوشيپ نه تنها مي تواند مكمل رشته ها بسياري از اختالالت,آموزش دوره
و ثالثيه هم شناخت كافي از اين رشته  ي ثانويه و حتي در مرحله با پيشگيري در سطح اوليه قابل كنترل خواهند بود

شدسبب درمان به موق و حداكثر اثربخشي خواهد و مناسب تر بيماران با حداقل هزينه با عنايت به شيوع باالي.ع
و توانمند در طب خواب شاهد ارتقاي سطح  و عوارض ناشي از آنها اميد داريم با تربيت نيروي كارآمد اختالالت خواب

.در ميهن عزيزمان باشيم,سالمتي جامعه
دشيوع باالي- ، تصادفات جادهاختالالت خواب ور كشور از جمله بيخوابي ، خروپف وقفه تنفسي  ....اي
و رواني- ، روحي و كيفي خواب بر روي سالمت جسمي  تاثير اختالل كمي
و درمان به موقع بيماري-  هاي خواب در ارتقاي سطح سالمت جامعه اهميت تشخيص
و تكامل كودكان-  اهميت خواب بر روي رشد
و بيماري: هاي پرخطر مانند هاي خواب بخصوص در گروه شيوع باالي بيماري- ، بيماران قلبي هاي ريوي مزمن

و مشاغل حساس  ، كودكان ، چاقي ، ديابتي ـ عضالني ، عصبي و( عروقي ) رانندگان .... 
و ثانويه ناشي از خواب شده جهت درمان بيماري هزينه باالي صرف-  هاي اوليه
، اپيدميولو- ، ايتولوژي انواع اختالالت خواب بدليل تفاوتتفاوت در شيوع و لزوم ژي هاي فرهنگي مذهبي

 طراحي مطالعات داخلي 
و درمان مناسب اختالالت خواب در پيشگيري از بيماري نقش ويژه- هاي حساس هاي ارگاني تشخيص به موقع

و همچنين و اعصاب ، مغز و عروق  پيشگيري از بروز حوادث مرگبار همچون قلب
 آمده در زمينه طب خواب با دنياي مدرن هاي بعمل حركت گام به گام در مسير پيشرفت-

و همچنين نياز دانشگاهها به داشتن اعضـاي هيـاتدنيااختالالت خواب در%10با توجه به شيوع و جمعيت كشور
و پاسخ گويي به ارجاعات و، علمي دوره ديده به منظور تربيت متخصصين رشته هاي مرتبط عالوه بـر راه انـدازي

، كشور نيازمند به حداقلكه اداره كلينيك هاي اختالالت خواب در سراسر كشور برآورد مي شود در ده سال آينده
. نفر مجرب در اين دوره در كشور وجود دارد20در حال حاضر حدود.يكصد متخصص خواهد بود
، يك متخصص دورهچنا. استان وجود دارد31در حال حاضر در كشور ديده نچه به ازاي هر يك ميليون نفر حداقلّ

، اداره اختالالتبراي  ، با جمعيت خواب به مردم در نظر گرفته شود و پيش74در حال حاضر بيني ميليون نفر كشور
به10جمعيت كشور در  به80سال آينده ، حداقلّ نياز ، در ده سال آتي ديـده وجـود متخصص دوره80ميليون نفر

.دارد 
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و باورها(فلسفه :ارزش ها (Philosophy (Beliefs & Values)      

               :Mission):ماموريت(رسالت

            :Vision):چشم انداز(دورنما

:نمودزيرخالصهموارددرميتوانرادورهايندرنظرموردهايارزش
 درمان،بر پيشگيري اولويت•
 پزشكان پزشك، غير همكاران مردم، مانند) سطوح تمامدر آگاهي افزايش•
 العمر مادام يادگيري•
 تيمي كار انجامو تيمي روحيه داشتن•
 كسوتان پيشبه احترام،يا حرفه اخالق بيماران، حقوق رعايت•
 جامعه سالمت سطح ارتقاي•
 جديد راهكارهاي ارائهوها بيماري علل يافتن براي تحقيق•

و حساس به سالمت ، مسئوليت پذير ، توانمند ، تربيت نيروهاي متخصص آگاه به مسائل علمي روز رسالت اين دوره
و جامعه در حيطه تخصصي .خواب استتاختالالافراد

و ارائه خدمات پزشكي به10در ، توليدات پژوهشي ، از لحاظ استانداردهاي آموزشي ، اين دوره در كشور سال آينده
و غرب آسيا، در منطقه مردم .خواهد بود مطرح در سطح جهاندر رديف كشورهاي برتر
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                                           Expected outcomes: از دانش آموختگانمورد انتظار پيامد هاي

                                                                     :Roles:دانش آموختگان در جامعه نقش هاي

:انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند
بي* و با ، براي رفع مشكل بيمار يا جامعه ارتباط موثر و مسئولين سالمت ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان بيماران ماران

. مناسب حرفه اي برقرار نمايند 
و پاراكلينيكي بيماري را تشخيص دهند* و ارزيابي هاي باليني ، انجام معاينات . با اخذ شرح حال
*، و روش هاي پيشگيري و رويكردها و آنها را با تسلط و مراقبتي مناسب را براي بيماران انتخاب ، درماني تشخيصي

. مهارت كافي جهت رفع مشكل بيمار بكار گيرند 
و جامعه دانشگاهي در زمينه تخصصي* ، جامعه عمومي و همراهان آنها در آموزش رده هاي مختلف اعم از بيماران

ر مربوطه توانايي و و به كافي داشته باشند عايت حقوق بيماران از نظر اماكن دستيابي به روشهاي مختلف درماني را نموده
.فراگيران آموزش دهند

و تعامل سازنده داشته باشند* . در نظام پژوهشي كشوري همكاري
و دوره هاي مختلف تعامل سازنده داشته باشند* . با متخصصي رشته ها
. مختلف در ارتقاي وضعيت سالمت جامعه نقش موثر ايفا نمايند با پيشنهاد يا بكارگيري راهكارهاي*
، مسائل مرتبط با اخالق حرفه اي را رعايت نمايند* . در كليه اقدامات

:دانش آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نمايند
 پيشگيري*
ـ مراقبتي* ـ درماني  تشخيصي
 آموزشي*
ي پژوهش*
اي*  مشاوره
 مديريتي*



 رنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي طب خوابب ١٤

                                                                   :Tasks:حرفه اي دانش آموختگانيفاوظ

:وظايف حرفه اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زير است
ـ مراقبتي ـ درماني : در نقش تشخيصي

و در صورت نياز* و مسئولين مددكاري ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان بيماران برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران
.رفع مشكل بيمار مسئولين نظام سالمت جهت 

. تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران*
و ثبت يافته ها در پرونده* و انجام معاينات تخصصي .اخذ شرح حال
.درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي تشخيصي*
. مجاز مندرج در اين برنامه) Diagnostic procedures( انجام رويه هاي تشخيصي*
.ه هاي تخصصي موردنياز درخواست مشاور*
و ثبت آن در پرونده* . تشخيص بيماري
*، ، جراحي يا توانبخشي بانتخاب رويكرد مناسب درماني اعم از درمان هاي دارويي و حمايتي راي قطعي يا تسكيني

و بكارگيري آن تا حد مجاز مرتبط با رشته براي آنها  . بيماران
ها* .ي دارويي تجويز منطقي دارو در درمان
. تجويز اقدامات توانبخشي موردنياز*
و در صورت نياز ارجاع آنها* . پيگيري بيماران
 ها با متخصصين مربوطه همكاري در درمان ساير بيماري*
و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط* . ثبت اطالعات

: پيشگيري در نقش
و معاينات جامعه در معرض خطر* و رانندگانهمچون( اغلين مشاغل حساسش: مانند ارزيابي خودروهاي اتوبوس

و سنگين ، پرسنل كنترل پرواز ، دياب...)، خلبانان ، افراد مبتال به دمانس ، افرادتي، افراد چاق و عروقي ، بيماران قلبي ها
، غربالگري مشكالت  و خواب در كودكان بيشمبتال به خرخر . ...فعال يا اختالل عملكرد آموزشي

مي هاي زمينه درمان بيماري* به اي كه و ارجاع موارد تواند منجر به اختالالت خواب شود در رشته تخصصي مرتبط
 هاي ديگر رشته

: در نقش آموزشي
و جامعه در صورت نياز* ، دانشگاهيان ، اعضاي تيم سالمت ، همراهان . آموزش بيماران
و دست* .مرتبط با نظام سالمتو عمومي ورالعمل ها در حيطه تخصصيمشاركت در تدوين متون آموزشي

: در نقش مشاوره اي
و سازمان هاي قانوني* و مراجع ، مديران نظام سالمت ، متخصصين ديگر ، همراهان .ارائه مشاوره تخصصي به بيماران

: در نقش پژوهشي
و دانشگاهي* .همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت
.ر يا گزارش نتايج تحقيقات انجام شده به مسئولين نظام سالمتنش*
و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين نظام* و مشكالت سالمتي مربوط به حيطه تخصصي در جامعه گزارش بيماري ها

و ارائه هشدارهاي الزم در زمينه خطرات ناشي از مشكالت خوابسالمت 

: در نقش مديريتي
و*  مديريت تيم سالمت در حيطه تخصصي مربوطهرهبري
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: توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار
ها: الف ):ي عموميتوانمندي General Competencies) 

و ثبت اطالعات : گردآوري
ايبرقراري ارتباط�  موثر حرفه
 تخصصي اخذ شرح حال�
و معاينه�  بيماران تخصصي ارزيابي
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي�
، ثبت اطالعات�  وتنظيم مدارك پزشكي تشكيل پرونده
در� "ملي ثبت بيمارانسامانه"ثبت اطالعات بيماران

و تصميم گيري براي بيمارا ، تشخيص :ستدالل باليني
 مرتبطتفسيرآزمايشات پاراكلينيكي�
 ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي�
و قضاوت باليني�  استنتاج
 تشخيص بيماري�
 بيمار حل مساله جهت تصميم گيري باليني�

): Patient Management( اداره بيمار
از� ) Patient care( بيمار مراقبت
و(تجويز منطقي دارو� ) order نوشتن نسخه دارويي
ـ درماني نتخاب مناسبترين رويكردا� و اجراي آن براي بيمار تشخيصي
 مشاوره پزشكيو ارائه درخواست�
و ايجادهماهنگي�  ارجاع بيمار هاي الزم
 آموزش بيمار�
 پيگيري بيمار�

: توانمندي هاي ديگر
ش پژوه�
 مديريتو رهبري�
 ارائه مشاوره هاي تخصصي�
 بيماران ودفاع از حقوق حمايت�
 طبابت مبتني بر شواهد�

كيياستفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترون
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) Special Competencies( هاي اختصاصي توانمندي:ب

ست ودفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدوديتي ندارد وبر حسبا" >;د6789" دفعات ذكر شده در اين جدول براي:تذكر

.كادر در صورت نياز قابل گسترش است. نياز خواهد بود

ي تمام رشته ها بجزتخصصيمهارت هاي كودكانبراي فلوها
كل دفعاتانجام مستقلكمك در انجاممشاهدهاقدام

10101030بزرگساالنانجام پلي سومونوگرافي
و 5050100200بزرگساالنتفسير پلي سومونوگرافيآناليز

و انجام پلي سومونوگرافي كودكان 55515آناليز

55515ي كودكانتفسير پلي سومونوگراف

MWT)آزمون سنجش توانايي بيدار ماندن(
Maintenance wake fullness test 

551020

MSLT)آلودگيآزمون سنجش ميزان خواب
) روزانه

Multiple sleep latency test 

10102040

CPAP – Titration.)15153060)اطفالوبالغين
Actigraphy)10102040)تست فعاليت شبانه روز

ي ورودي از رشته كودكانتخصصيمهارت هاي براي فلوها
كل دفعاتانجام مستقلكمك در انجاممشاهده

102040 10كودكانانجام پلي سومونوگرافي

و تفسير پلي سومونوگرافي كودكان 5050100200آناليز
MSLT)تست متعدد شروع به خواب رفتن(

Multiple sleep latency test )آزمون
) آلودگي روزانه سنجش ميزان خواب

551020

CPAP – Titration.551020كودكان
Actigraphy)20204080)تست فعاليت شبانه روز

يا10حداقل* . ماه صورت بگيرد6از موارد فوق براي كودكان زير%3مورد
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دمي رشته ها يا دوره هايي كه با اين دوره در انجام بعضي پروسيجرها همپوشاني يا تداخل اسا :ارند باز دارنده

                                          :Educational Strategies:راهبردهاي آموزشي

و يادگيريروش هاي ياد(آموزشو فنونها روش :Teaching & Learning Methods:) دهي

و فوق تخصصي تداخل بازدارنده نداشته بلكه مي تواند با تمامي رشته ها ياين دوره با هيچ يك از دوره هاي تخصصي
و پيشگيري از بيماريها همكاري موثر داشته باشد . مرتبط به منظور تشخيص، درمان

:اين برنامه بر راهبردهاي زير استوار است
و استادمحوري) task based( يادگيري مبتني بر وظايف  تلفيقي از دانشجو
نگ) problem based( يادگيري مبتني بر مشكل ) community oriented(ر يادگيري جامعه
) hospital based( آموزش بيمارستاني) subject directed( يادگيري مبتني بر موضوع
 يادگيري سيستماتيك) evidence based( يادگيري مبتني بر شواهد

 community based ديسيپلينري همراه با ادغام موضوعي در صورت نياز

، عمدتاً و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شددر اين دوره :از روش ها
*self education, self study 
و بين دانشگاهي* ، بين رشته اي ، بيمارستاني ، بين بخشي  انواع كنفرانس هاي داخل بخشي
ـ* ـ ژورنال كالب  case presentationبحث در گروه هاي كوچكـ كارگاه هاي آموزشي
كا* ـ آموزش در راندهاي ـ آموزش سرپايي ـ انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد و آموزشي  sleep labري

ـ تحليل بيماران دشوار
. استفاده از تكنيك هاي آموزش از راه دور بر حسب امكانات*
تر* .مشاركت در آموزش رده هاي پايين
و اهداف آموز* و فنون آموزشي ديگر بر حسب نياز .شي روش
*simulation 
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:ساختار كلي دوره آموزشي
، واحد يا عرصه بخش

 آموزش

ـ اقدامات مدت زمانمحتوي

)ماه(

آشنايي با نحوه بكارگيري پرسشنامه هاي ويزيت بيمارن سرپاييو آزمايشگاه خواب درمانگاه
ـ اختالالت خواب مرتبط با ، تشكيل پرونده بيماران ـ انتخاب

و تفسير انواع ـ انجام،آناليز پيگيري مشاوره هاي تخصصي بيماران
ـ پاسخگويي به  ـ آموزش رده هاي پايين تر تست هاي خواب
و اقدامات ديگر طبق برنامه  مشاوره هاي تخصصي درخواست شده

 انه ملي ثبت بيمارانثبت اطالعات در سام-هاي تنظيمي درمانگاه

5، 6در طول دوره هفته اي ماه
 روز

و درمانگاه و حضور در اتاق ENT بخش ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري
 عمل

در1 ، در هفته چهار روز ماه
و  روز2محيط آموزشي چرخشي

 در كلينيك خواب
و درمانگاه چرخشي بخش

 روانپزشكي
و حضور در فرايند ويزيت بيماران سرپ ايي، ويزيت بيماران بستري

 پاراكلينيك
در1 ، در هفته چهار روز ماه

و  روز2محيط آموزشي چرخشي
 در كلينيك خواب

و درمانگاه چرخشي بخش
 بيماريهاي ريه

و حضور در زمينه ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري
 هاي پاراكلينيك

رو1 ، در هفته چهار ز در ماه
و روز2محيط آموزشي چرخشي

 در كلينيك خواب
و حضور در زمينه چرخشي طب كاردرمانگاه ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري

 هاي پاراكلينيك
در1 ، در هفته چهار روز ماه

و  روز2محيط آموزشي چرخشي
 در كلينيك خواب

و درمانگاه چرخشي بخش
و اعصاب بيماري  هاي مغز

و حضور در زمينه ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري
 هاي پاراكلينيك

در1 ، در هفته چهار روز ماه
و  روز2محيط آموزشي چرخشي

 در كلينيك خواب
و درمانگاه دوره بخش

 كودكان چرخشي 
و حضور در زمينه ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري

 هاي پاراكلينيك
در1 ، در هفته چهار روز ماه

و  روز2محيط آموزشي چرخشي
 در كلينيك خواب

 ماه1 طبق برنامه تنظيمي توسط مدير برنامه چرخشي انتخابي عرصه

: توضيحات
و موافقتاه هاي فوق يا بخش منظور از عرصه چرخشي ،يكي از عرصه ي مرتبط ديگر با انتخاب دستياران

. مدير برنامه دستياري است
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 چرخش بخش ها براي فلوهاي ورودي از رشته هاي كودكان
، واحد يا عرصه بخش

 آموزش
ـ اقدامات مدت زمانمحتوي

)ماه(
و آزمايشگاه خواب  درمانگاه

)core(كودكان
ويزيت بيمارن سرپايي آشنايي با نحوه بكارگيري پرسشنامه هاي

، تشكيل پرونده  ـ انتخاب ـ مرتبط با اختالالت خواب بيماران
و تفسير انواع  ـ انجام،آناليز پيگيري مشاوره هاي تخصصي بيماران
ـ پاسخگويي به  ـ آموزش رده هاي پايين تر تست هاي خواب
و اقدامات ديگر طبق برنامه  مشاوره هاي تخصصي درخواست شده

 ثبت اطالعات در سامانه ملي ثبت بيماران-هاي تنظيمي درمانگاه

، در طول دوره5 اي ماه  روز6هفته

و درمانگاه و حضور در اتاق ENT بخش ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري
 عمل

، در هفته چهار روز در محيط1 ماه
و  روز در كلينيك2آموزشي چرخشي

 خواب
و درمانگاه چرخشي بخش

 كودكان روانپزشكي
و حضور در فرايند ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري

 پاراكلينيك
، در هفته چهار روز در محيط1 ماه

و  روز در كلينيك2آموزشي چرخشي
 خواب

و درمانگاه چرخشي بخش
 كودكان بيماريهاي ريه

و حضور در زمينه ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري
 هاي پاراكلينيك

، در هفته چهار روز در محيط1 ماه
و  روز در كلينيك2آموزشي چرخشي

 خواب
PICUو حضور در زمينه ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري

 هاي پاراكلينيك
، در هفته چهار روز در محيط1 ماه

و  روز در كلينيك2آموزشي چرخشي
 خواب

و درمانگاه چرخشي بخش
و اعصاب  بيماريهاي مغز

 كودكان

و حضور در زمينه ويزيت بيماران سرپايي، ويزيت بيماران بستري
 هاي پاراكلينيك

، در هفته چهار روز در محيط1 ماه
و  روز در كلينيك2آموزشي چرخشي

 خواب
و آزمايشگاه خواب  درمانگاه

 بزرگساالن
ويزيت بيمارن سرپايي آشنايي با نحوه بكارگيري پرسشنامه هاي
، تشكيل پرونده بيماران  ـ انتخاب ـ مرتبط با اختالالت خواب
و تفسير انواع ـ انجام،آناليز پيگيري مشاوره هاي تخصصي بيماران

 تست هاي خواب

، در هفته چهار روز در محيط1 ماه
و  روز در كلينيك2آموزشي چرخشي

 خواب

و درمانگاه چرخشي بخش
 انتخابي

و يا يكي از بخش هاي  ماه1 يكي از بخش هاي فوق

: توضيحات
و موافقتاه هاي فوق يا بخش كي از عرصهمنظور از عرصه چرخشي ،ي ي مرتبط ديگر با انتخاب دستياران

. مدير برنامه دستياري است
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:عناوين دروس اعم از عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني

خواب نرمال
فيزيولوژي خواب

 ولوژي اختالالت خوابياپيدم
 طبقه بندي اختالالت خواب

 يولوژي خوابفيزنورو
 ريتم هاي بيولوژي خواب

و بيداري  كيلينيكال فارماكولوژي خواب
و پات  فيزيولوژي اختالالت تنفسي حين خوابوفيزيولوژي

ف  وقانيآناتومي راه هوايي
و تفسير پلي سومنوگرافي شبانه  روش هاي انجام،آناليز

و تفسير پلي سومنوگرافي در اطفال  روش هاي انجام،آناليز
 بي خوابي

و انواع آن  بي خوابي علل
و برخورد با بي خوابي  روشهاي ارزيابي
و بي خوابي و روان و(بيماريهاي اعصاب و افسردگي  ....)اضطراب

 دارويي بي خوابي روش هاي درمان
 ...)وCBT(روش هاي درمان غيرداويي بي خوابي

 بهداشت خواب
 خواب آلودگي

و نحوه برخورد با آن  خواب آلودگي، علل
و درمان آن  ناركولپسي، روشهاي تشخيص

و تفسير تست سنجش خواب آلودگي )MSLT(روش هاي انجام،آناليز
)انندگير(نقش خواب آلودگي در معاينات مشاغل حساس

و تفسير تست ميزان توانايي بيدار ماندن )MWT(روش هاي انجام،آناليز
و خواب آلودگي  ايمني، عملكرد شغلي، محروميت از خواب

 اختالالت تنفسي حين خواب
 روش هاي تشخيص اختالل تنفسي

 آپنه انسدادي حين خواب
 آپنه مركزي حين خواب
 شبانه سندرم هايپوونتيليشن

 درمان غير جراحي اختالالت تنفسي حين خواب روش هاي
و اختالالت تنفسي حين خواب  عوارض قلبي عروقي

و اختالالت تنفسي حين خواب  عوارض غدد درون ريز
و حوادث شغلي  نقش آپنه حين خواب در ايمني

و سكته هاي مغزي  آپنه حين خواب
CPAP آن و انواع
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حيروش هاي درمان جراحي ن خوابوقفه تنفسي
 معاينات جامع سيستم هوايي فوقاني

و آپنه انسدادي و اثر بخشي درمان هاي جراحي در خرخر  كاربردها، كمپليكاسيون ها
و آناليز سفولومتري  تصويرنگاري راههاي هوايي فوقاني

و نقش آن در بكارگيري  CPAPدرمان هاي جراحي
 نقش جراحي هاي حلق در درمان آپنه

ي بيني در درمان اختالالت تنفسي حين خوابنقش جراحي ها
 مطالعه قالبهاي فكي

و اكلوژن و تشخيص روابط فكين  بررسي
 روشهاي درماني مورد نياز
 جلو آوردن"1جراحي ماگزيال لفورت

 جلو آوردن"جراحي منديبل ساجيتال اسپليت
 جلو آوردن"جراحي چانه

 اختالالت ريتم سيركادين
و خاتمه خواب جلو افتادن در  زمان شروع

و خاتمه خواب  تاخير در زمان شروع
و خاتمه خواب  بي نظمي در زمان شروع

و نحوه تعيين تناسب شغلي شيفت كاري، انواع آن
و راههاي مقابله با آن  عوارض ناشي از شيفت كاري

و راههاي مقابله با آن  جت زدگي
پاراسومنيا

خواب گردي
و روياي شبا نهكابوس

دندان قروچه
 REMاختالالت حركتي در خواب

 شب ادراري
 پاراسومنيا در اطفال

 اختالالت حركتي حين خواب
 اختالل تشنجي حين خواب

 سندرم پاي بيقرار
 سندرم حركات پريوديك اندام حين خواب
و روان و بيماريهاي اعصاب  اختالالت خواب

و فعاليت هاي شغلي  اختالالت خواب
و اعصاباخت و بيماريهاي مغز  الالت خواب

و بيماريهاي تنفسي  اختالالت خواب
 اختالالت خواب در اطفال
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 اخالق پزشكي در اختالالت خواب
و ازكارافتادگي(اختالالت خواب از منظر قانون  پرداخت غرامت) غرامت ناتواني
 نقش سن در اختالالت خواب

و بيماريهاي جسمي  .....گوارشي، كليوي(اختالالت خواب
و زنان  اختالالت خواب

خ و بيماريهاي قلبياختالالت  واب
 روش هاي پلي سومنوگرافي پرتابل



 رنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي طب خوابب ٢٣

با ناوينع ):به تفكيك هر بخش(يد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند مباحثي كه

 ريه
 ماهه ريه2دوره چرخشي

ي وفيزيولوپاتولوزي تنفس در حين خوابژفيزيولو
و نحوه درمان  علل وتشخيص افتراقي هيبوسي شبانه
و نحوه درمان  علل وتشخيص افتراقي هيبوونتيالسيون

:نحوه استفاده ازدستگاه كمك تنفسي
CPAP and NIV 

 نحوه استفاده صحيح ازماسكها واكسيزن
ABG,PFT, End tidal Co2تفسير

 ICU نحوه درمان اختالالت خواب
 رشته هاي گوناگون در درمان بيماراننحوه به كارگيري 

فيزيولوزي خواب وارگانهاي گوناگون  
 نحوه انتخاب بيماران جهت تست در منزل

:موارد زير الزم استبا آشنايي
 اسپيرومتري

 نحوه گزارش گرافي قفسه صدري
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:نورولوژي
 ماهه نورولوژي1دوره چرخشي

و مهارت هاي زير آشنائي با محتوا

 معاينه عصبي-
از انواع مختلف پاراسومنياها- و افتراق آن  سندرم هاي مختلف اپي لپسي
و مونتاژهاي- و امواج غير طبيعي خصوص EEGاشتقاق ها  اامواج اپي لپتيفرم، آرتفكت ها

و مهارت هائي كه به طور مستقل انجام دهد محتواي ضروري
و خصوصيات الكتروفيزيولوژيك مراحل مختلف خواب-  فيزيولوژي خواب
و اختالالت خواب-  مكانيسم هاي نورو بيو لوژيك خواب آلودگي
پ- و بيماري هاي عصبي عضالني را بدانداختالالت خواب در بيماري هاي شايع نورولوژيك مانند بيماري .اركينسون،اسكلروز مولتيپل

و درمان آنها در حين دوره نورو لوژي مورد نظر قرار مي گيرد .موارد زير طيف اختالالتي هستند كه تشخيص
 NREMپاراسوميناهاي مرتبط با خواب. REMپاراسومينا ها شامل پاراسومينا هاي مرتبط با خواب-الف
و زود رس،اختالل خواب اختال-ب  بيداري بي نظم، اختالل كار شيفتي،جت زدگي–الت ريتم سير كادين شامل فاز خواب تاخيري
ناشي بي خوابي شامل بي خوابي انطباقي،بي خوابي رواني فيزيولوژيك، بهداشت خواب نا كافي،بي خوابي اوليه،بي خوابي رفتاري كودكان،بي خوابي–ج

 شكي از دارو مشكالت پز
از مصرف دارو–د و بدون كاتاپلكسي،پر خوابي تكرار شونده،پر خوابي ناشي پر خوابي شامل ناركولپسي با  اختالالت
با اختالالت حركتي مرتبط با خواب شامل سندرم پاهاي بي قرار،اختالالت حركات متناوب اندام در خواب، دندان قروچه،كرامپ هاي عضالني مرتبط-ه

 حركات ريتميك مرتبط با خواب خواب، اختالل

مباحث در دوره چرخشي نورولوژي/ عناوين دروس
 فيزيولوژي خواب

 پاراسومينا ها
 اختالالت ريتم سير كادين

 اختالالت منجر به بي خوابي
 اختالالت منجر به پر خوابي

 اختالالت حركتي مرتبط با خواب
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 گوش،گلو وبيني
 گوش،گلو وبيني ماهه1 دوره چرخشي

:بتوانند مستقل انجام دهند
، حنجره–1 ، حلق ، دهان  معاينه تخصصي بيني
، قرار گيري وضعيت حنجره–2 و قطر گردني  معاينه گردن از جهت توده
، سينوس–3 ، بيني  تفسير راديولژي ساده گردن
و–4  سروگردن  MRIتفسير ابتدايي راه هوايي در سي تي
و آپنه-5 و اثربخشي درمانهاي جراحي در خرخر  كاربردها، كمپليكاسيون ها
و آناليز سفولومتري-6  تصويرنگاري راههاي هوايي فوقاني

: اقداماتي كه به منظور آشنايي مشاهده كنند
و حنجره–1 ، نازوفارنكس  آندسكپي بيني
2–، ، حنجرهروش هاي جراحي رفع يا بهبود علل انسدادي در دهان ، زبان ، كام ، بيني ، آدنوئيد  لوزه
و بسته( و نيز تكنول:، تراشه) به روش باز بهومتدهاي متداول  روز ژي هاي استاندارد
و نقش آن در بكارگيري-2  CPAPدرمان هاي جراحي
 نقش جراحي هاي حلق در درمان آپنه-3
 خوابنقش جراحي هاي بيني در درمان اختالالت تنفسي حين-4
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روانپزشكي

:پزشكي خواب روانپزشكي در فلوشيپ ماهه1دوره
و و در حـوزه مشـترك خـواب و مهارتهايي است كـه در حيطـه پزشـكي خـواب ضـروري انـد هدف اين دوره كسب دانش

. انپزشكي قرار دارندور
ها عناوين درس-الف

ها-1  NREMپاراسوميناهاي مرتبط با خواب. REMاختالالت شامل پاراسومينا هاي مرتبط با خواب: پاراسومينا
و زود رس،اختالل خواب:الالت ريتم سير كادين اخت-2 بيداري بي نظم، اخـتالل كـار–اختالالتي شامل فاز خواب تاخيري

 شيفتي،جت زدگي
اختالالتي شامل بي خوابي انطباقي،بي خوابي رواني فيزيولوژيك، بهداشت خواب نا كافي،بي خوابي اوليـه،بي:بي خوابي–3

و روانپزشكيخوابي رفتاري كودكان،بي خوابي   ناشي از دارو، مواد مشكالت پزشكي
و رواني:اختالالت پر خوابي–4  پر خوابي ناشي از مصرف دارو، مصرف مواد،بيماري هاي جسماني
اختالالتي شامل سندرم پاهاي بي قـرار،اختالالت حركـات متنـاوب انـدام در خـواب،: اختالالت حركتي مرتبط با خواب-5

 هاي عضالني مرتبط با خواب، اختالل حركات ريتميك مرتبط با خوابدندان قروچه،كرامپ 
 داروشناسي در طب خواب-6

:در پايان دوره آموزش روانپزشكي هر فلو با موارد زير آشنا باشد
 انواع اختالالت روانپزشكي مانند اضطرابي، خلقي، شخصيتي.1
 هاي افتراقي اختالالت روانپزشكي تشخيص.2

آ :موزش روانپزشكي هر فلو بايد در پايان دوره
و درمان اختالالت خواب در مراجعين سرپائي به درمانگاه روانپزشكي را كسب كند.1 .تجربه كافي در تشخيص
.مهارت هاي تهيه يك شرح حال جامع روانپزشكي را فرا گيرد.2
.تظاهرات متنوع اختالالت خواب را در بيماران روانپزشكي تشخيص دهد.3
.ي اختالالت خواب بتواند تشخيص افتراقي مختلفي را مطرح كنددر تظاهرات بالين.4
و اثر بخشي انواع روش هاي درماني داروئي،رفتاري را درانواع اختالالت خواب بداند.5 .كاربردها ،عوارض
دو: فاركولوژي تمام داروهاي موثر بر خواب مانند.3 ، آگونيسـت هـاي آرامبخش ها خواب آورها،ضـد افسـردگي هـا

. نيست هاي گيرنده مال تونين را بداندپامين،آگو
و محرك هـا را بـر: اثرات ديگر داروهاي پزشكي، همچنين اثرات موادي مانند.4 الكل،كافئين،سيگاروترياك، حشيش

.روي خواب بداند
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طب كار
 طب كارماهه1دوره چرخشي
:اهداف دوره

اي،بدو استخدام(شغلي آشنايي با روش هاي معاينات-1 به منظور ...)و fitness for work،برگشت به كار،معاينات دوره
و كاهش عوارض شغلي ناشي از آن   تشخيص زودهنگام اختالالت خواب

و محدوديت هاي ناشي از آن آشنايي با انواع شيفت كاري،-2  عوارض
،(هاي شغلي آشنايي با تاثير انواع اختالالت خواب بر فعاليت-3 )وريو عملكرد بهرهايمني
و رانندگان حرفه(هاي مربوطهو آيين نامه پرخطر آشنايي با روش معاينات مشاغل-4  ...)اي، خلبانان
و برگشت-5  پس از درمانه كاربنحوه تعيين شرايط ادامه كار

و مهارت :ها برنامه آموزشي به منظور كسب توانايي
و بررسيف-1 ،( هاي مرتبط با اختالالت خواب را در رابطه با معاينات شغلي لو بايد بتواند معاينات معاينات بدو استخدام

و دوره و غرامت ، بازگشت به كار ) اي . انجام دهد ....
و محدوديتهاي فلو بايد بتواند به مشاوره-2 . هاي شغلي آن را تعيين كند شغلي بيماران مبتال به اختالالت خواب پاسخ داده
و از نتايج آن براي تعيين تكليف فعاليت شغلي فلو بايد بتواند توع تست-3 هاي خواب موردنياز براي احراز هر شغل را تعيين

. استفاده كنند 
آن-4 و عوارض ناشي از و اولويتفلو بايد انواع شيفت كاري و شرايط هاي مختلف را بتواند هاي فعاليت در شيفت را بداند

.تعيين كند 
، فلو بايد نحوه انجام تست-5 و تفسير MWTهاي اكتي گرافي و بتواند نتايج آن را آناليز و پلي سونوگرافي پرتابل را بداند

و در تعيين تكليف فعاليت شغلي وي بكار برد . كند
، روشفلو بايد انواع اخت-6 ، تظاهرات و تاثير الالت خواب و عوارض ناشي از آن را بشناسد ، غربالگري هاي تشخيص زودهنگام

. هاي شغلي بداند آن را بر فعاليت
و محدوديت فلو بايد با انواع روش-7 و اثربخشي آنها را بداند و عوارض و غيردارويي انواع اختالالت خواب ها هاي درمان دارويي

. فعاليت شغلي را بتواند تعيين كندو نحوه ادامه
و كالس-8 ، ژورنال كالب . هاي تئوري بطور فعال شركت كند فلو بايد در جلسات معرفي بيمار

 عناوين مباحث تئوري در دوره چرخشي طب كار
آن-1 و مزمن ناشي از و عوارض حاد  انواع شيفت كاري
در-2 و محدوديت هاي كاري اختعيين شرايط شغلي  تالالت ريتم سيركاردينمبتاليان
و بهره وري-3  نقش اختالالت خواب در ايمني، حوادث
از-4 و شرايط برگشت ناركولپسيو اختالالت وقفه تنفسي حين خوابابتال به نحوه تعيين محدوديت هاي شغلي ناشي

و ميزان اثربخشي درمان آنان  به كار با توجه به نحوه، نوع
و روش هاي-5 م علل و دوره اي فرط طي روز تشخيصي خواب آلودگي  در معاينات بدو استخدام
و اختالالت خواب-6 و(معاينات مشاغل حساس  ....)رانندگان حرفه اي، خلبانان
و اختالالت خواب-7  غرامت شغلي
و روش هاي معاينات شغلي-8 و(انواع )...بدو استخدام، دوره اي، برگشت به كار
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 كودكان
 اطفالماهه1دوره چرخشي

اهداف آموزشي
و ساختار آن در كودكان  آشنايي با خواب طبيعي

و اختالالت خواب در كودكانيآشنايي با بيمار  ها
 هاي تشخيصي اختالالت خواب در كودكان آشنايي با انواع روش
و پيشگيري از اختالالت آشنايي با انواع روش  كودكان خواب هاي درماني

 سال18هاي ارتقاي سطح بهداشت خواب در گروه سني زير آشنايي با روش
ا آشنايي با تفاوت و درماني  ختالالت خواب كودكان از بالغينهاي تشخيصي

برنامه آموزشي
و عملي :اهداف اختصاصي نظري

به در طول دوره بايستي توانمنديدانشجو :هاي زير را پيدا كند، قادر
ي فيزيكي كامل با تأكيد بر مسائل خواب در موقعيت درمانگاهي باشد-1 و معاينه .گرفتن شرح حال
..در گروه هاي سني مختلف را بشناسد پرسشنامه هاي اسكرين خواب-2
و مكانيزم هاي نورولوژيـك-3 ، ساختار طبيعي آن و ميزان نرمال آن در گروه هاي سني مختلف ان كورونوبيولوژيـك,خواب

.را بداند
.طبقه بندي اختالالت خواب در گروه هاي سني مختلف كودكان را بداند-4
د-5 .اده درمان كندانواع بيماري هاي ريتم سيركادين را تشخيص
و درمان كند-6 و حفظ خواب كودكان را تشخيص .انواع اختالالت در شروع
شا-7 .و درمان هر يك از آنها را بداندناركولپسي، رواني، كالين لوين،:ملانواع علل پرخوابي
ي بيماري هاي ارگانيك-8 ب,رابطه و عفونت ها را با ايجاد اختالل خواب .داندكوليك، آسم، ريفالكس كودكان
.اختالالت تنفسي در خواب كودكان را تشخيص داده درمان كند-9

و-10 و كابوس شبانه، صحبت در خواب، خواب گردي، شب ادراري، .را بشناسد... انواع پاراسومنيا در كودكان شامل وحشت
و درمان كند-11 ..بيماري هاي حركتي در خواب كودكان را تشخيص
خ-12 .واب وانجام پولي سومنوگرافي در كودكان را بداندانديكاسيون هاي ارجاع به ازمايشگاه
و درماني اختالالت خواب كودكان از بزرگساالن را بداند-13 .تفاوت هاي تشخيصي
و,چاق,عضالني–بيماري عصبي,كودكان با فلج مغزي: اختالالت خواب بيماران خاص شامل-14 .را بداند...ديابتي

عناوين دروس
 خواب طبيعي

و حفظ خواب اختالالت  در شروع
 پر خوابي

و غير عفوني اختالالت خواب طي بيماري  هاي ارگانيك عفوني
 اختالالت حركتي مرتبط با خواب

 اختالالت تنفسي در خواب
ب هاي تفسير تست تفاوت  لغيناهاي خواب كودكان با
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و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود از :دستياران
 در حوزه نوع دوستي-الف
.منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند)1
.در مواجهه با بيماران مختلف عدالت را رعايت كنند)2
.در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي، رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند)3
.مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند در تمامي مراحل)4
و آالم بيماران توجه داشته باشند)5 . به خواسته ها
و از آن دفاع كنند)6 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده

و مسئوليت-ب  در حوزه وظيفه شناسي
.نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند)1
.دهندبه سواالت بيماران پاسخ)2
.اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان قرار دهند)3
.داشته باشندسازنده از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل)4
و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند)5 . در تمامي مراحل مراقبت
و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرندبراي مصاحب)6 . ه، انجام معاينه
و نيز بهبود كيفيت زندگي به طـور)7 در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري

.مناسب به بيماران آموزش دهند
و درستكاري-ج  در حوزه شرافت
.راستگو باشند)1
. درستكار باشند)2
.رازدارباشند)3
.حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند)4
 در حوزه احترام به ديگران-د

، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند)1 . به عقايد، آداب
2(، .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته
و ترتيب)3 و نظم . را رعايت نمايندبه وقت بيماران احترام گذاشته
و كادر تيم درماني احترام بگذارند)4 .به همراهان بيمار،همكاران
.وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد)5

 در حوزه تعالي شغلي-ه
.انتقاد پذير باشند)1
و كمك بخواهند)2 ، در موارد الزم مشاوره .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته
.نديهاي خود را ارتقاءدهندبه طور مستمر،دانشو توانم)3
. اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند)4
و گزارش نويسي را رعايت كنند)5 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي

:ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي

I-اصول اخالق حرفه اي
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II -اخ :الق حرفه اي در محيط هاي آموزشيراهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش
انتظار ميرود، دستياران، در راستاي تحكيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با كمك استادان خود در

:جهت اقدامات زير تالش نمايند

:مناسب)Setting(كمك به فراهم كردن شرايط فيزيكي
و فراهم ساختن شرايط مناسب براي انجام امور شخصي وخص• وصي در محيط هاي آموزشي ودرماني نظيراستفاده از پرده

 در هنگام معاينات وغيره پاراوان
و بيمار) دستيار(حضور يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در كليه معاينات پزشكي در كنار پزشك•
و همراه• )مثالًمادروكودك در بخش هاي كودكان(فراهم كردن سيستم هم اتاقي بيمار
ايجاد محيط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور هاي ديني وفرهنگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيران نظير فراهم•

 ساختن محل نمازونيايش براي متقاضيان

:كمك به اصالح فرآيندهاي اجرايي
، همكاري با مديران اجرايي بيمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايند هاي• جاري در بخش هاي پذيرش

و امور را به آساني طي كنند ، تجهيزات وترخيص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند ، تامين دارو .بستري
ها• و كاركنان بيمارستان  تكريم مراجعين
ي خدمات ورفاه حداكثري بيماران وارائه• به توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارستان در جهت تسهيل ارائه ي پيشنهادات اصالحي

 مديران بيمارستان

:كمك به فراهم شدن جومناسب آموزشي
و احترام آميز در محيط هاي آموزشي•  مشاركت در ايجاد جو صميمي
و تحقير در محيط هاي آموزشي•  تالش در جهت حذف هرگونه تهديد
اي• و بين رشته و موثربين بخشي  همكاري هاي مناسب
د• و مشاركت ر كارهاي تيميسازمان دهي
و فراگيران ديگر•  تشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان، دستياران سال پايين تر
 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي•
 Role modelingمشاركت فعال در تقويت•
 تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي•
ب• ي دستورالعمل هاي آموزشي  (Priming)ه فراگيرانمشاركت وهمكاري در تدوين ارائه

 رعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استادان،دانشجويان واعضاي تيم سالمت•
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: ترويج راهبرد بيمار محوري
و اجتماعي• ، رواني و پزشكي بيماران اعم از جسمي ، معنوي و طبقه(حمايت از حقوق مادي ، جنس ، مذهب ،سن با هرنژاد

يط، در تمام شرا) اقتصادي اجتماعي
وي•  جلب اعتماد واطمينان بيمار در جهت رعايت حقوق
و غيره: ارتباط اجتماعي مناسب با بيماران نظير• ، ، اميد دادن ، همدردي ، خوشرويي  پيش سالمي
 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط•
ي پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايين• و فراگيران ديگرآموزش نحوه  تر
و• و پرستار با نام ، كارآموز ، كارورز معرفي خود به عنوان پزشك مسئول به بيمار، همچنين معرفي دستياران سال پايين تر

 مشخصات به بيماران
آن• و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نياز براي و تمايالت رفاهي بيماران ، استحمام ، خواب ها پرسش از عادات غذايي
.توجه به بهداشت فردي بيماران•
و كاري• و كيفيت غذاي بيماران در راند هاي آموزشي  توجه به كميت
و كاري با تاكيد بر شرايط خصوصي آنان•  توجه به نياز هاي بيماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي
ي اقدامات تشخيصي  (Patient Safety)توجه به ايمني بيمار•  ودرماني دركليه
، به ويژه ،براي• و مذهب در بخش ، با هر آيين و نيايش كليه بيماران متقاضي كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز

.بيماران در حال استراحت مطلق 
.احترام به شخصيت بيماران در كليه شرايط•
 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاينات پزشكي•
و• و توجه به همراهان  خانواده بيماران احترام
از• و اجتناب و تجهيزات درماني با توجه به وضعيت اقتصادي ونوع پوشش بيمه اي بيماران ، آزمايش تجويز هرگونه دارو

 درخواست آزمايشات گران قيمت غيرضروري
و تسهيالت بيمه اي بيماران•  استفاده مناسب از دفترچه
مد• و مراجع ذي صالح نظير واحد حل بيمارانارتباط با واحدها ، در باره رفع مشكالت قابل  دكاري
و درماني• و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و جلب رضايت بيماران براي انجام معاينات  اخذ اجازه
ها• و آزادي بيماران در تصميم گيري  رعايت استقالل
 بيماران) راز(خودداري از افشاي مسائل خصوصي•
ي اطالعات الزم به بيماران در باره• ها:ي مسائل تشخيصي درماني نظير ارئه  مدت تقريبي بستري وغيره–هزينه

:به معناي  STEEPدرمجموع ،رعايت
ي خدمات ايمن-  به بيماران  (safe)ا رائه
ي خدمت به موقع-  به بيماران  (Timely)ارائه
ي كافي- ي خدمت با علم وتجربه  به بيماران  (Expertise)ا رائه
 به بيماران  (Efficient)ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالحا رائه-
ي شرايط  (Patient Centered)ودر نظر گرفتن محوريت بيمار-•  در كليه
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و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق و ترغيب آموزش :مشاركت
و موثر حرفه اي به دستياران سال پايين• و فراگيران ديگرآموزش ارتباط مناسب  تر
و دانشجويانمش•  اركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايين تر
، مقررات• وو مقررات اخالقي بخش به دستياران سال پايين Dress Codeآموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران تر

 فراگيران ديگر
و فرآيند هاي آموزش• و عملي نظير اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها ،:ي نظري ، راندها گزارشات صبحگاهي

و اتاق هاي عمل  ، درمانگاه ها  كنفرانس ها
و فراگيران ديگر•  نقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران
و خطاهاي پزشكي• و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات پيش آمده) ( Malpractices فراهم كردن شرايط بحث

و فراگيران ديگر  در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران
، در برنامه هاي آموزش بيماران•  مشاركت دادن فراگيران رده هاي مختلف

: و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران سال پايينتر
•،  اعم از مرده يا زندهبرخورد احترام آميز با نسوج
 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان•
 همدردي با خانواده فوت شدگان•
و فناوري روز اجازه• و حفظ زيبايي بيماران تا حدي كه دانش ، عملكرد طبيعي اندام ها و حفظ اعضاي بدن بيماران نگهداري

 مي دهد
، از انعقاد نطفه تا تولد در شراي• و شرعي براي ختم حاملگي نيستاحترام به حقوق جنين  طي كه مجوز اخالقي
و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس بيمار• اهميت دادن به وقت هاي طاليي كمك به بيماران

 براي زندگي يا حفظ اعضاي بدن خود
و در خواست هاي پارا كلينيك•  تجويز منطقي دارو
، تجويز ها واقدامات تشخيصي درمانيد  Clinical Governanceرعايت• ي تصميم گيري هاي باليني ر كليه
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: و نظارت مستمر فراگيران پايش
و آموزشي–گزارشات صبحگاهي( حضور در كليه برنامه هاي آموزشي• –كشيك هاي شبانه–درمانگاه–راندهاي كاري

سي–تومور بورد وو نظارت بر حضور ساير)و غيره–سي پي ، پيگيري تلفني فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت
، به منظور ايجاد تدريجي مسئوليت پذيري اجتماعي  و نظاير آن و اورژانس ها ، سركشي به درمانگاه ها حضوردر كشيك ها

 در خود وفراگيران ديگر
 حضور به موقع بر بالين بيماران اورژانس•
د• و فراگيران و انضباط( يگرنظير توجه به عملكرد عمومي خود ، نظم ، نحوه پوشش از طريق) عملكرد ارتباطي اجتماعي

، ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد بر الگو بودن خود  Dress Code رعايت مقررات 
و فراگيران ديگرنظير• ، درخواست منطقي( توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود اخذ شرح حال ومعاينات تخصصي بيماران

، تصميم گيري  ، تشخيص بيماري و قضاوت باليني ، استنتاج و پارا كلينيكي ي باليني و ادغام يافته ها ، تفسير آزمايشات
 ، ، ارجاع بيماران ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي و انجام اقدامات درماني ، انتخاب ، تجويز منطقي دارو هاي باليني

، استفاده از رايانه و پيگيري بيماران اقدامات پژوهشي از طريق اهميت دادن به تكميل مستمرالگ)و نرم افزار هاي تخصصي
و خطاهاي پزشكي و جلب نظارت مستقيم استادان به منظور كاستن از فراواني سوء عملكرد ها )بوك Malpractices)  

ها• .ق در پژوهش هاي كميته اخالبر اساس دستوالعمل رعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايان نامه
.اجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش هايي كه دستياران به آن تسلط ندارند•
و آينده به سهولت قابل استفاده• ، به طوري كه در حال حاضر ي پزشكي و تنظيم پرونده ها اهميت دادن به نحوه تكميل

. باشند 

•III - ط با رشتهاي مرتب نكات اختصاصي اخالق حرفه:

و بكارگيري•  CPAPرعايت حقوق بيمار در تهيه
 ارجاع به موقع بيماران به تخصص هاي موردنياز بر اساس نيازهاي درماني آنان•
و پرهيز از اقدامات غيرضروري•  انجام تست هاي خواب بر اساس انديكاسيون هاي علمي
 در مشاغل پرخطرتوجه به محدوديت هاي شغلي بيماران مبتال به اختالالت خواب•
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                                                 :Student Assessment:ارزيابي دستيار

:شرح وظايف دستياران

:(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
 كتبي-
 شفاهي-
-OSCE 
-DOPS 
 Logbookارزيابي-
 ارزيابي پورت فوليو-

دوره به صورت، در پايان)Logbookترجيحا(در پايان دوره چهار ماهه اول، در پايان هر دوره چرخشي: دفعات ارزيابي
و شفاهي(جامع )كتبي

نمايدگروه بر آن تاكيد ميمواردي كه.هاي مربوطه آورده شده استنامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
: عبارتند از

 ويزيت روزانه بيماران-
 در حيطه خوابهاي انجام مشاوره-
و سپس الاقل يك بار در هر دوره كنفرانس يا ژورنال كالب ارائه- يك بار در دوره چهار ماهه اول الاقل

 روتيشن
و كشيك شركت در برنامه هاي آنكالي-
در- يكمشاركت تپروژه حداقل  حقيقاتيي
 يك مقاله پژوهشي در طي دورهحداقل نگارش-
 شركت در برنامه هاي آموزشي وپژوهشي طبق برنامه تنظيمي-

. هاي خود انجام دهد فلو بايد كليه وظايف محوله توسط استاد مسئول را در راستاي افزايش توانايي
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:) رتبه–گرايش–تعداد(اقل هيئت علمي مورد نياز حد

:براي اجراي برنامه مورد نيازيا آموزش ديده ديده دورهكاركنان

:مورد نياز تخصصي فضاهاي

يك نفر هيات علمي داراي فلوشيب خواب در مركز برگزاركننده- سال سابقه فعاليت6يا(دورهحداقل
)در كلينيك خواب مستمر

و بيني،(گانه6 هاي از رشتهيا هيات علمي نفر متخصص5حداقل- و گلو و اعصاب بيماريگوش ، هاي مغز
، و) كودكانروانپزشكي، طب كار، ريه در مركز برگزاركننده دوره كه در زمينه طب خواب عالقمند بوده

.تجربه داشته باشد
دو: صرهتب- دوره چرخشي ديگر را مي تواند در يك مركز ديگر كه برنامه فلوشيپي مزبور همكاري فراگير

.دارد بگذارند
.از اعضا هيات علمي فوق بايستي حداقل يك نفر استاد يا دو نفر دانشيار باشند-

)كز دانشگاهيدر مراآموزش ديده يا با تجربه يك ساله(نفر تكنسين انجام پلي سومنوگرافي3الاقل-
 كارشناس تغذيه-

:فضاي تخصصي مورد نياز اين دوره كه بايد در دانشگاه مجري در دسترس باشند عبارتند از
حددو-1 به12وداتاق هر كدام به مساحت مترمربع با دسترسي مناسب به سرويس بهداشتي به منظور استفاده

 sleep labعنوان 
و سيستم اصلي پلي سومنوگرافي(ارو آماده سازي بيم آناليز،اتاق كنترل-2 با امكان) اتاق استقرار مانيتورها

.مترمربع6حضور مداوم تكنسين ها با حداقل فضاي 
حد-3 و پذيرش بيمار با  مترمربع10وداتاق انتظار
و انبار تجهيزات-4 و پرسنل اتاق بايگاني و سرويس بهداشتي براي بيمار

 مترمربع8فضايوداتاق ويزيت بيماران با حد-5
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و :در سال مورد نياز هاي اصلييتعداد بيمارحداقل تنوع

:تربيت يك دستيار ورودي براي تعداد تخت مورد نياز

:مورد نياز تجهيزات تخصصي

 تعداد بيماري

80اختالالت تنفسي
60اختالالت حركتي حين خواب

و شيفت كاري 60اختالالت ريتم سيركاردين
60پاراسومنيا

100انواع بي خوابي
60خواب آلودگي شديد حين روز

بيمارانتخت بيمار براي بستري كردن2و حداقل در دسترس بودنsleep labتخت2
.درارزشيابي هابر اساس كل دستياران موجود بخش مدنظر قرار خواهدگرفت:وضيحت

:دو دستگاه پلي سومنوگرافي استاندارد شامل
يولتوصيه مي شود وحداقل دو ليدهاي آلترنا) ليد فرونتال(الكتروانسفالوگرافي حداقل يك ليد اكسي پيتال ويك ليد سانترال-

.ابل وگراندهمراه با دو ليد رفرانس متق
، سنسور و دهان ، سنسور خرخر، بررسي جريان تنفسي بيني الكترو ميوگرافي چانه واندام، الكترواكولوگرافي هر دو چشم
حركات تنفسي سينه وشكم، الكتروكارديوگرافي، پالس اكسي متري، ويدئو مانيتورينگ با اشعه مادون قرمز، سنسور تعيين 

ح  اينچ19داقل وضعيت بدن حين خواب، مانيتور
شامل تجهيزات بند MWTوتست سنجش ميزان هوشياري MSLTتست هاي طي روز شامل تست سنجش خواب آلودگي-
9-1-7و3-17،)فقط ليد چانه(7-11،7-1-2
 CPAPتجهيزات تست تيتراسيون-

BIبه عالوه1-7شامل تجهيزات ذكر شده در بند PAP را و تنظيم از ه دور ثبت اطالعات هماهنگ وهمراه با با قابليت كنترل
.نتايج پلي سومنوگرافي شبانه

 دستگاه اكتيگرافي2-
 كننده هاي موردنياز اجراي برنامه در بخش همكاري ساير دستگاه-
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:مورد نياز يا تخصص هايتخصصيو فوق رشته هاي تخصصي

:كه مجاز به اجراي برنامه هستندييمعيارهاي دانشگاهها

و بيني،:رشته ها:الف و گلو ،گوش ،،روانپزشكيريه اطفالونورولوژيطب كار

ها:ب ، بيه:تخصص ، قلب ، غددراديولوژيست  وشي

:دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي زير باشد
.رشته باشد6داراي دوره تخصصي مورد تاييد-
.دوره، در دوره تخصصي فارغ التحصيل داشته باشند10حداقل-

.واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشد
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:(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
:شرايط ارزشيابي برنامه- الف

:شيوه ارزشيابي برنامه-ب

:ارزشيابي برنامه متولي-ج

:برنامه نحوه باز نگري-د

:ارزشيابي برنامه شاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

خ :واهد شداين برنامه در شرايط زير ارز شيابي
 دوره از اجراي دورهدو گذشت-1
 تغييرات عمده فناوري-2
 تصميم سياستگذاران اصلي مرتبط با برنامه-3

نظر سنجي از هيئت علمي درگير برنامه،دستياران ودانش آموختگان با پرسشنامه هاي از قبل تدوين شده•
د•  بير خانهاستفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشيابي واعتبار بخشي

متولي ارزشيابي برنامه ،واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي با همكاري كميته
 تدوين برنامه است

:مراحل باز نگري اين برنامه به ترتيب زير است
 ظرانگرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي ،تحقيقات تطبيقي وعرصه اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبن•
 در خواست از دبير خانه جهت تشكيل كميته تدوين برنامه•
د ركميته تدوين برنامه•  طرح اطالعات گردآوري شده

 بازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نويش برنامه جديد به كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي

مورد قبول است)چك ليست پيوست(مه دبيرخانهشاخص ها ومعيارهاي ملحوظ شده در چارچوب ارزشيابي برنا
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 هاي آموزشي استانداردهاي ضروري برنامه
*، ودي برنامهضروري است .ستياران قرار گرفته باشدمورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي

*، ، توسط دانشگاه كه در برنامه طول دورهضروري است . هاي مجري رعايت شودي مورد ارزيابي مندرج است

، شرايط* .ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد به دوره دستياران وروديضروري است

*، د ظرفيت پذيرش دستيارضروري است .ر دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد،

، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين* . بيني شده است باشد كه در برنامه پيش حدود نياز كلي كشورضروري است

، منطق با توانمندي بوكالگ ضروري است دستياران* و اختصاصي منـدرج در برنامـه قابل قبولي يـاري مـورد ارزيـابي در اخت هاي عمومي

. داشته باشند 

الگ* ، و نظارت شود وباز خورد الزم ارائه گردد به طور مستمربوك دستياران ضروري است و توسط استادان مربوطه پايش .تكميل

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري در پروسـيجرهاي الزم ضروري است و را بـر اسـاس تعـداد منـدرج در برنامـه انجـام داده باشـند

و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند الگ .بوك خود ثبت نموده

، در آموزش* از ضروري است و فنون آموزشي روش%70ها حداقل ، استفاده شود ها . مندرج در برنامه

در* ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه خو درمانگاه حضور فعالضروري است ، وظايف د را تحت نظـر داشته

و . در دسترس باشدهاي هفتگي يا ماهانه درمانگاه برنامهاستادان ويا دستياران سال باالتر انجام دهند

، دستياران دوره* ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه تحت نظر استادان ودستياران سـال بـاالتر ضروري است هاي جراحي

ي غير جراحي در ودستياران عمل اتاقدر  و اتاقهاي پروسيجر حضور فعالدوره ها هايي هفتگي يا ماهانه اتاق برنامهد اشته باشـند

.در دسترس باشد عمل

، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامه ضروري است ، كنفـرانسي تنظيمي بخش در هـاي درون هاي گـزارش صـبحگاهي ، مشـاركت بخشـي

و ها يا آنكاليو كشيكتر هاي پايين آموزش رده در دسـترسها ها يا آنكاليي هفتگي يا ماهانه كشيك برنامهها حضور فعال داشته باشند

. باشد 

، طبق برنامه* ، دستياران ، در برنامه ضروري است ، ويزيتي تنظيمي بخش هاي كاري يا آموزشـي بيمـاران بسـتري هاي راندهاي آموزشي

.حضور فعال داشته باشند 

*، ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد تكميل هاي پزشكي كيفيت پروندهضروري است . شده توسط دستياران

*، ، دستياران بر حسب سال دستياري و از رئـيس بخـش مربوطـه گـواهي هاي چرخشي بخشضروري است ج در برنامه را گذرانده مندر

 .. رسانده شود دريافت نموده باشند ومستندات آن به رويت گروه ارزياب

و بخش* ، بين بخش اصلي و ريزيو برنامه شده بيني هاي علمي از قبل پيش همكاريهاي چرخشي ضروري است شده وجود داشته باشد

، در دسترس باشد مستنداتي كه مبين اين همكاري . ها باشند

، دستياران مقررات* . را رعايت نمايند Dress codeضروري است

اس* ، دستياران از ضروري و عمل آنها مورد تائيد گروه ارزياب قرار گيرد منشور حقوق بيمارانت و به آن عمل نمايند .آگاه باشند

*، ، در قفسه كتاب بخش اصلي در دسترس آنان باشد منابع درسيضروري است و هيات علمي و مجالت موردنياز دستياران . اعم از كتب

در* ، دستياران ، مورد طول دوره خود به روش ضروري است قرار گيرندومستندات آن به گـروه ارزيـاب ارائـه ارزيابيهاي مندرج در برنامه

. شود

يك* ، حداقل در ، دستياران در طول دوره خود .مشاركت داشته باشندي پژوهشي برنامهضروري است

، در بخش اصلي براي كليه دستياران* و نتايج ارزيابيتش پرونده آموزشيضروري است ، گواهي كيل شود ، هاي بخـش ها هـاي چرخشـي
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. تشويقات ،تذكرات ومستندات ضروري ديگر در آن نگهداري شود

*، ، بخش براي تربيت دستياران دوره و رتبه هيات علمي موردنيازضروري است ، گرايش ي مندرج در برنامه در اختيار را بر اساس تعداد

و مستندات .آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد داشته باشد

*، ، بخش براي تربيت دستياران دوره .را طبق موارد مندرج در برنامه در اختيار داشته باشد ديده موردنياز كاركنان دورهضروري است

، دوره* ، قفسـه كتـاب اختص: را از قبيـل فضاهاي آموزشي عمومي موردنيازضروري است و كـالس درس اختصاصـي اصـي در بخـش

و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد  ، مركز كامپيوتر . كتابخانه عمومي بيمارستان

*، ، دوره .را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح دانشگاه در اختيار داشته باشند فضاهاي تخصصي موردنيازضروري است

*، و تنوع بيمارانضروري است درو سرپايي مراجعهبستري تعداد ، بر اساس مـوارد منـدرج كننده به بيمارستان محل تحصيل دستياران

. برنامه باشند 

، به ازاي هر دستيار به تعداد پيش* ، بيني ضروري است .در اختيار باشد) در صورت نياز دوره( تخت بستري فعال شده در برنامه

*، در تجهيزات موردنيازضروري است و كيفيت تجهيزات ،مورد تائيد گروه ارزياب مندرج برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد

.باشد 

، بخش* ، ضروري است ي ارزشيابي واعتباربخشي دبر خانهباشند مورد تائيد قطعيهاي چرخشي . حوزه

، واجد* ، دانشگاه ذيربط . باشد هاي مندرج در برنامه مالكضروري است

درا ، ،31ستانداردهاي فوق و برنامه موضوع و اجـرا در اختيـار مورد تصويب كميسيون تدوين و جهـت پيگيـري ريزي آموزشي قرار گرفتـه

و تخصصـي قـرار داده مـي  و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي ضـمناً يـك نسـخه از آن در انتهـاي كليـه. شـود واحد ارزشيابي

شد هاي مصوب آورده برنامه . خواهد

و تخصصي  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و برنامه  ريزي آموزشي كميسيون تدوين
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 منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

ـ دبيرخ-1 وراهنماي تدوين برنامه دوره هاي فوق تخصصي ـ كميسيون تدوين و تخصصي انه شوراي آموزش پزشكي
ـ سال  1388برنامه ريزي آموزشي


