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ّای اجتواػی افزاد ًظیز ضؼف در یادگیزی ٍ داضتي توزکش تگذارد کِ هتؼاقثاً احتوال تَاًذ اثزات سَء هختلف تز ٍضؼیتاختالل در خَاب هی

ضَد. اًَاع ّای قلثی، سکتِ هغشی ٍ دیاتت هیٍجَد اختالالت خَاب هَجة تزٍس تیواریدّذ. اس ًظز تالیٌی ًیش تزٍس حَادث را افشایص هی

تَاًذ تِ درهاى هٌاسة اقذام هختلفی اس اختالالت خَاب تا هٌطأ هختلف ٍجَد دارد کِ در صَرت تطخیص درست ٍ تِ هَقغ ایي اختالالت هی

تا تَجِ تِ اهَاج هغشی، سطَح اکسیضى، ضزتاى قلة، تٌفس ٍ حزکات چطن سَهٌَگزافی یک رٍش تطخیصی چٌذ پاراهتزی است کِ ًوَد. پلی

سَهٌَگزافی هَجة تْثَد تطخیص ًَع دّذ کِ استفادُ اس دستگاُ پلیکٌذ. ضَاّذ ًطاى هیٍ دیگز هتغیزّا اختالالت خَاب افزاد را ضٌاسایی هی

 ّای قاتل تَجْی را تِ دًثال دارد.ّشیٌِضَد، تا ایي حال ایي رٍش اختالل خَاب در تشرگساالى ٍ کَدکاى هی

تاضذ. کارتزدّای هختلف ضَد کِ ضاهل اختالالت تٌفسی، رٍحی ٍ رٍاًی ٍ ... هیاختالالت خَاب طیفی اس اختالالت تا هٌطأ هتٌَع را ضاهل هی

ًَع اختالل تطخیص دادُ ضذُ ّای تالیٌی هختلفی تز حسة ایي دستگاُ در تطخیص اختالالت هتٌَع خَاب هَجة ضذُ است کِ جایگشیي

تزیي سَهٌَگزافی ّز یک اس اختالالت خَاب تِ صَرت تفکیک ضذُ تا ًشدیکضَد کِ تزای تزرسی ػولکزد پلیداضتِ تاضذ. لذا تَصیِ هی

 زافی تٌفسی پزداخت.گتَاى تِ هقایسِ پلی سَهٌَگزافی تا پلیجایگشیي آى سٌتش ضَاّذ صَرت پذیزد. تِ ػٌَاى هثال در آپٌِ اًسذادی خَاب هی

ّای گفتِ ضذُ تِ اًجام هطالؼِ تِ رٍش ارسیاتی ضَد کِ تا در ًظز داضتي پیچیذگیتا تَجِ تِ جویغ هَارد گفتِ ضذُ اس پضٍّطگزاى خَاستِ هی

ت خَاب در کَدکاى ٍ سَهٌَگزافی در تطخیص اًَاع اختالالاثزتخطی استفادُ اس دستگاُ پلی-فٌاٍری سالهت در سهیٌِ ایوٌی، اثزتخطی ٍ ّشیٌِ

 تشرگساالى تپزداسًذ. 

هٌذ ٍ گشارضات ارسیاتی فٌاٍری سالهت ٍ ارسیاتی اقتصادی ّای ًظامّای تالیٌی، هزٍرسطح ضَاّذ هٌاسة جْت اًجام ایي پزٍصُ، کارآسهایی

 تاضذ.هی


