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Функционирање на одделот-
Чекална



Прашалник 

• UCLA Health System- Department of 
Pulmology

1. Outpatient-Sleep Questionnaire
2. Epworth sleepiness scale
3. Bed partner or room mate questionnaire
4. Daily sleep log (7 days)
5. Pulmorary Questionnarie



Респираторен техничар



Избор на маски и CPAP



Амбуланта 



Апартман за 
полисомнографија



Техничари за спиење



Разлики



ЕЕГ



Steering Committee of the European Sleep 
Research Society

• Minimum montage for standard sleep medicine polysom-
• nography
• 2 EEG (e.g. C3-A2, C4-A1)
• 2 EOG
• 1 mentalis/submentalis EMG
• SaO2
• Snoring signal
• Body position sensor
• Nasal pressure/flow signal (thermistors are no longer acceptable
• as a single recording method in adults)
• Validated method of respiratory effort
• 2 EMG, tibialis anterior
• ECG, one channel
• Video monitoring with possibility of recording



Полисомнограф - Nihon kohden



ЕКГ-ЕМГ-Термистор



Дијагностика

• Домашна полиграфија
• Split night (пола-пола) полисомнографија
• Поставување на CPAP-третман (услов 

АХИ>30, спиење над 3 часа)
• За комплексна апнеа BiPAP-третман 



Третман

• Прв избор- auto CPAP
• При комплексна апнеа- BiPAP
• Орални протези 



Инсомија-Депресија 
• Кaj пациенти со ОНА, инсомнија се 

јавува кај 39%-58%.
• Кај пациенти со инсомнија, ОНА со 

АХИ>5 се јавува кај 29%-67%
• Кај пациенти со ОНА, депресија се јаува 

од 5%-63%
• Проблем и во САД
• Краткотраен психијатриски третман со 

когнитивна бихејвиорална терапија плус 
медикаменти во комбинација со CPAP



Заклучок

• Техничар за спиење
• Респираторен техничар
• ЦПАП третманот да биде на позитивна 

листа
• Соработка со психијатрија
• По можност апартманот за 

полисомнографија да биде сместен на 
тивко место, не на оддел.
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