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Polisomnografi, horlama, uyku apne, uykuda periyodik bacak hareketleri gibi uyku 

bozuklularının tanısında kullanılan ve gece uykusu boyunca hastanın beyin dalgalarının, göz 

hareketlerinin, solunum faaliyetlerinin, kanındaki oksijen yüzdesinin ve kas aktivitesinin 

ölçülmesi ile yapılan incelemenin adıdır. Uyku laboratuvarları, uyku bozukluklarının tanı ve 

tedavileri için gerekli olan standart yaklaşımların uygulama alanlarıdır. Bu nedenle 

Uluslararası Sınıflamada yer alan tüm uyku bozukluklarını teşhis edebilir düzeyde eğitimli 

personel ve ekipmanla donatılmış olmalıdır. Ülkemizde uyku bozuklukları eğitimi, 

üniversitelerde ve eğitim hastanelerinde ayrı bir uyku bozukluğu anabilim dalı yada kliniği 

olmadığı için multidisipliner olarak verilmektedir. Sorumlu hekim uyku bozuklukları alanında 

eğitimini kanıtlayabilmelidir. Günümüzde Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitiminde uyku 

bozukluğu eğitimi zorunlu hale gelmiştir ve araştırma görevlileri bir uyku merkezinde eğitim 

almak zorundadır. Bu eğitimi mezuniyet sonrası bir uzmanlık derneğinden alan hekimin 

teorik ve pratik eğitimini yaparak sertifikasını almış olması gerekmektedir.  

Uyku Teknisyeni tanımı: 

Uyku Bozukluklarının teşhis ve tedavisi amacıyla, hekimin isteği doğrultusunda,  özel 

kayıt donanımlarını kullanarak polisomnografi çekimi yapma, PAP titrasyon uygulama, 

polisomnografik kayıtları değerlendirme (skorlama) eğitimini almış sertifikalı kişi uyku 

teknisyenidir. Teknisyen ya da tekniker mesleki ünvan ve yetkinlik sıralaması açısından 

Mühendisliğin bir alt seviyesidir. Teknisyen; mesleki ve teknik orta öğretim programlarından 

mezun olup mevzuatına göre atanmış, kurumların atölye ve laboratuvarlarında eğitim-

öğretim, üretim ve hizmet ortamında fiilen çalışan kişiyi tanımlamaktadır.  

Uyku teknisyenlerinin, gece teşhis ve tedavi yöntemleri, polisomnografik ölçüm 

yöntemleri, gündüz yapılan işlemler ve ambulatuvar kayıt yöntemleri hakkında  bilgili ve 

eğitimli olmaları gereklidir. Uyku teknisyenlerinin tüm gece hasta başında kalmaları 

zorunludur. Uyku teknisyenleri, sadece polisomnografi cihazını değil aynı zamanda, tüp 

pozitif havayolu basınç tedavi cihazlarını, oksimetreyi, kapnografı, aktigrafı, tarama cihazları 

ve anketleri kullanıp uygulayabilir olmalıdır. Gece boyunca kayıtların düzgün ve artefaktsız 

sürdürülmesini sağlamalı, gece ortaya çıkacak problemleri düzeltebilmeli ve acil durumları 

farkedip hekime bildirebilmelidirler.   

Uyku teknisyeninin görevleri: 

- Polisomnografi öncesi hastayı karşılama, odasına yerleştirme 

- Hastaya o gece yapılacaklar ile ilgili kısa bilgi verme, anket formlarını doldurma 

- Polisomnografi çekiminde kullanılan elektrodların – sensörlerin uygun şekilde hastaya 

takılması 

- Hasta bilgilerinin bilgisayara girilmesi, PSG verilerinin bilgisayardan kontrol 

edilmesi, kalibrasyon filtre ayarlarının yapılması 

- Hastanın gece boyunca rahat uyumasının sağlanması, ortamın sessiz olması, oda 

ısısının ayarlanması vs 



- Gece boyunca hastanın takibini yapma, izleme odasından hastanın elektrotlar aracılığı 

ile elde edilen tüm sinyallerini izleme ve kayıt etme, hastanın izni varsa gece boyunca 

görüntü kaydını alma 

- Gece boyunca kayıtların düzgün ve artefaktsız sürdürülmesini sağlama, gece ortaya 

çıkacak problemleri düzeltme 

- PAP titrasyonu yapılması planlandıysa, hastaya yapılacak işlemi anlatma, uygun 

maskeyi seçme ve test öncesi hastanın PAP titrasyonuna alıştırması  

o Hastaya PAP cihazını ve maskeyi bağlamak, maskede veya hortumda kaçak 

olup olmadığını kontrol etmek   

o PSG eşliğinde testi başlatmak ve cihazın basınç ayarlarını yapmak,  

 

- Sabah işlem bittiğinde hastayı uyandırma, testi sonlandırma, uygun şekilde 

elektrodların sökülmesi,  

- Uyku sonrası formu doldurma,  

- Kullanılan malzemelerin temizliğini yapma,  

- Standartlara uygun olarak uyku/uyanıklık evrelerinin ve solunum olaylarının 

skorlanmasına yardım etme 

- Hastaya test sonuçlarını ne zaman, nereden nasıl alacağı ile ilgili bilgileri verme 

- Sonuçları dosyalama ve arşivlenme 

- Stok değerlendirme 

- Rutin ekipman bakımı ve onarımı takip etme 

  

Uyku teknisyenliğini kimler yapmalı? 

En az lise veya mesleki ve teknik orta öğretim programlarından mezun, bilgisayar 

kullanmaya yatkınlığı olan, iletişim becerileri iyi olan kişiler bu işi yapabilirler. Tüm gece 

boyunca hastanın sorularını yanıtlayıp sorunlarını çözecek yetenekte olmalıdırlar. Gece ortaya 

çıkabilecek acil durumların üstesinden gelebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.  

İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, başkaları ile işbirliği yapabilen, dikkatli, sabırlı ve 

sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. 

 

Uyku teknisyenliği Eğitimi: 

Maalesef, uyku Teknisyenliğinin yasalarla belirlenmiş bir eğitim müfredatı 

bulunmamaktadır. Derneğimiz ve bu alanda faaliyet gösteren derneklerinin düzenlediği kurs 

ve kongrelere katılarak sertifika alan sağlık çalışanları uyku teknisyenliği mesleğini 

yapmaktadırlar. En az 1 ay aktif olarak akredite olmuş uyku laboratuarında çalışmış olması 

gerekmektedir. İlerde Elektronörofizyoloji teknikerlerinin yetiştirildiği programlara benzer 

programlar Uyku teknikerliği içinde adapte edilebilir. Elektronörofizyoloji teknikerlerinin 

eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında; Fizik, anatomi, Fizyoloji, Nöroloji, 

Eletroensefalografi, Tıbbi Terminoloji, Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Nöro-anatomi, 

Meslek Etiği, Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, 2. yılda; Farmakoloji, 

Tıp Elektroniği, uyku Polisomnografi EMG, Uyarılma Potansiyelleri, Elektroensefalografi lll 

ve lV, Akademik Danışmanlık, Yabancı Dil dersleri verilmektedir. Eğitimini başarı ile 

tamamlayanlara “Elektronörofizyoloji” ön lisans diploması ve “Sağlık Teknikeri 

(Elektronörofizyoloji Teknikeri)” unvanı verilir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde Uyku teknisyenliği Eğitimi için yıllık -The American 

Academy of Sleep Medicine derneği tarafından oluşturulan 80 saatlik hem teorik hem pratik 



aktif eğitim sürecini kapsayan -American Academy of Sleep Technology Education Program 

(A-Step) adlı kursuna  katılmaları ve sonrasında yapılan genel sınavı geçme zorunluluğu 

bulunmaktadır. Bu kursun ücreti yaklaşık 3300 dolar civarındadır. Ayrıca Atlanta School of 

Sleep Medicine and Technology- okuluna devam ederek de sertifika alabilmektedirler. Diğer 

bir seçenekte yardımcı sağlık personeli olarak mezun olanların ek olarak aldıkları kurslar ile 

uyku teknisyenliğini öğrenmeleridir. Tüm teknisyenlerin temel yaşam desteği veya 

kardiyopulmoner resustasyon kursunu tamamlamış olmaları beklenmektedir. Amerika’ da 3 

seviyeli uyku teknisyenliği mevcut. Birinci aşamada Polisomnografi teknisyen öğrenciliği- 

gözetim altında laboratuarlarda çalışabilmektedir. Polisomnografi teknisyeni- gece 

polisomnografi ve titrasyon kaydı yapanlar. Kayıtlı polisomnografi teknoloğu- ulusal sınavı 

geçmeyi başarmış teknik bilgi ve deneyimi olan çoğunlukla gündüzleri laboratuarda çalışan, 

gözetmenlik yapabilen kişiler.   

 

Kaynaklar: 

1- http://www.sleepschool.com/courses/technologists/sleep-technology-questions-and-

answers/ 

2- http://www.ehow.com/how_4590282_become-sleep-technician.html 
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