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 به نام خدا

 ي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي پزشکي خواببرنامه پيشنهاد

 مديرهنامزد براي پست: عضويت هيأت  نام و نام خانوادگي نامزد: رضا عرفانيان عظيم زاده خسروي 

x/ بازرسx 

ت در حال يمحل فعال  متخصص گوش و حلق و بيني/ فلوشيپ طب خواب :يلين مدرک تحصيآخر

 بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان امير اعلم -حاضر: دانشگاه علوم پزشکي تهران

  مورد انتظار: يت انجمن و دورنماياز وضع يل کليتحل

ن اانجمن پزشکي خواب يک انجمن نو پا است و در حال حاضر اقدامات موثري براي درمان بيمار

ختالالت خواب انجام داده است. از جمله اين اقدامات تربيت فلوشيپ هاي اين رشته، تدوين ا

استاندارد تست پلي سومنوگرافي و بر گزاري کنگره هاي ملي طب خواب است. انتظار مي رود در 

آينده کليه اعضاي اين انجمن داراي مدرک فلوشيپ معتبر طب خواب باشند. نظارت بر نحوه تربيت 

ها، تعداد فلوشيپ هايي که هر مرکز تربيت مي کند، توزيع متناسب فلوشيپ ها در سطح يپفلوش

کشور، کمک به احداث مراکز طب خواب استاندارد، کمک به ارتقاي وضعيت درماني بيماران مبتال به 

خواب جهت ارتقاي علمي و شغلي خود، ابتالي خواب به بهترين نوع ممکن، کمک به فلوشيپ هاي 

و پلي سومنوگرافي و تست هاي خواب خانگي، بهبود وضعيت  PAPبر شرکتهاي وارد کنند نظارت 

کار،انجام مطالعات  از نظر تامين نيرو و نظارت بر صالحيت و حسن انجام بتکنسين هاي تست خوا

 از جمله دور نما هاي مد نظر بنده است. ملي  وبين الملي چند مرکزي براي اختالالت خواب
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  نقاط ضعف موجود در انجمن:

 دارا بودن فلوشيپ معتبر طب خواب در تمامي اعضاي انجمنعدم 

 عدم برگزاري جلسات منسجم و ارايه گزارش

 فلوشيپ ها خواب و تالش در بهبود کيفيت آن ها نظارت مناسب بر مراکز تربيت کنندهعدم 

 Oral applianceو   PAPه هاي دستگام نظارت بر شرکتهاي وارد کننده و توزيع کننده عد

درمان مناسب دي از هاي خواب که بعضا باعث انحرافات جعدم نظارت بر نحوه فعاليت هاي تکنسين 

 بيماران مي شود

 oral applianceعدم نظارت بر دندان پزشکان تهيه کننده 

 کنگره هاي منظم عدم بر گزاري بازآموزي ها و

 عدم برگزاري جلسات منظم براي ارتباط با فلوشيپ ها

 عدم حمايت از فلوشيپ ها براي احداث کلينيک هاي خواب استاندارد

و  Oral applianceو  PAPخواب، دستگاه هاي طب هاي خدمات ان سازي تعرفه ها يکس عدم

 پلي سومنگرافيدستمزد تکنسين هاي 

 طب خواب عدم بر قرار کردن پوشش بيمه اي براي خدمات

 عدم جود گايد الينهاي ملي طب خواب 

 خوابعدم انجام تحقيقات ملي براي بيماري هاي 

 بين رشته ايو تعارضات عدم بر طرف کردن اختالفات 
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 نقاط قوت موجود در انجمن:

و عملي هستند را   وشيپ خواب که داراي سطح باال علمين را افراد داراي فلن انجميابدنه اصلي 

 تشکيل شده است.

 مرتبط در انجمن اعضا وجود دارد. از همه رشته هاي 

 وجود همکاري و عدم اختالف بين اعضاي انجمن.

 تدوين استاندارد تست پلي سومنوگرافي

 ر شهرهاي مختلف کشورفلوشيپ هاي خواب دمراکز تربيت کننده راه اندازي 

 

 انجمن: تيش رو در فعاليدات پيتهد

اف دن راه براي انحرباعث باز شتست هاي خواب  ،تگاه هاي بر طرف کننده آپنه خوابدسسود مالي 

 اين رشته توسط سود جويان شده است.

 

 انجمن: يت هايفعال يموجود برا يفرصت ها

براي مردم کاسته مي شود و کيفيت زندگي و و علمي از هزينه هاي بي جا در صورت درمان درست 

  سطح سالمتي حسمي و رواني افراد جامعه ارتقا ميابد.
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 :يشنهاديپ يفهرست برنامه ها

و مراکز طب  ي خوابمتناسب با تعداد فلوشيپ ها خوابايش تعداد و کيفيت تکنسين هاي افز 

 خواب

 ود وضعيت کلينيک هاي خواب از نظر استاندارها و هزينه هاببه

 بهبود و ضعيت شغلي فلوشيپ هاي خواب

دستگاه هاي بر طرف کننده آپنه ي شرکتهاي وارد کننده تستهاي خواب و بهبود خدمات پشتيبان

 ابخو

 براي بيماران مناسب و کيفيت استاندارد به تست هاي خوابقيمت دسترسي راحت با  فراهم کردن 

 مناسب به تجهيزات و داروهاي خواب براي بيمارانقيمت دسترسي راحت با  فراهم کردن 

 اي سطح علمي فلوشيپ هاي خوابارتق

 از اختالالت خواب و بهبود مکانيزم ارجاع به فلوشيپ هاي خوابارتقاي آگاهي پزشکان 

 عدم اجازه به ورود سودجويان به حوزه تشخيصي و درماني طب خواب

 

 به اهداف: يابيتحقق برنامه ها و دست يراهکارها

 ه طب خواب زمين وفق درستفاده از برنامه هاي کشوره اي ما

جوز از انجمن خواب داشته باشند و در صورت بروز در اين حوزه فعاليت کنند که م ييشرکتهاتنها 

 ديگر نتوانند به فعاليت ادامه دهندغير متعارف شکايت و يا روابط مالي 
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آن  دورهانجام شود و از طوالني شدن بي دليل بازنگري در برنامه تربيت تکنسين هاي تست خواب 

 يابدتا راه براي افزايش تکنسين هاي قابل افزايش  دجلوگيري گرد

 شور باشد و از تربيت بيش از حد براياي کتوزيع و گرفتن فلوشيپ هاي خواب متناسب با نياز ه

 برخي از شهرها و عدم تربيت براي شهرهاي ديگر جلوگيري شود

تنها دستگاه هاي تست خواب يا درمان کننده آپنه خواب مجوز ورود به کشور داشته باشند که 

 انجمن خواب تاييد کرده باشد 

 براي دولتي  تعرفهدادن  کمک به فلوشيپهاي طب خواب به راه اندازي مراکز تست خواب از طريق

 تست خواب دستگاه هاي  اعطاي

کلينيک هاي تعداد ايجاد و بيمارستانها بار بخشي تبراي اعاستانداردالزام به داشتن مراکز خواب 

 ميزان جمعيتبر حسب خواب 

 بپردازند که تحت نظر فلوشيپ طب خواب باشند oral applianceتنها دندان پزشکاني به تجويز 

تنها مراکزي بتوانند تست خواب در مرکز يا منزل انجام دهند که تحت نظر يک فلوشيپ خواب 

 باشند

  و وسايل درمان کننده آپنه خواب خواب هاي توجيه بيمه ها براي پوشش تست 

 متناسب کردن تعرفه هاي هاي خدمات طب خواب

 برگزاري جلسات منظم براي گزارش دهي و دريافت بازخورد از فلوشيپ هاي طب خواب

 برگزاري جلسات باز آموزي توسط فلوشيپ هاي خواب

 براي آشنايي با اختالالت خواب  پيراپزشکان  و برگزاري جلسات باز آموزي براي ساير پزشکان

 برگزاري طرح هاي ملي اختالالت خواب و ايجاد پايگاه داده ها



 علمی  انجمننامزدهای عضویت در هیات مدیره برنامه قالب پیشنهادی 

 آماده شود PDFدر خاتمه فایل در ساختار 

 

علمی پزشکی ایرانسامانه جامع انجمن های   
www.ima-net.ir 

 و  برخورد با آن در صورت عدم رعايت ايجاد گايدالين هاي ملي براي اختالالت خواب

 


