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LESSONS FROM ADULTS

Acreditarea unui Laborator sau Centru de 
Somnologie este esențială pentru asigurarea şi  
îmbunătăţirea îngrijirii pacientului cu tulburări de 
somn (TRTS). Procesul de acreditare este strâns 
legat de dotarea Laboratorului de somnologie 
şi competenţa profesională a personalului care 
lucrează în Laborator.

Prima acreditare voluntară de laboratoare 
de somn s-a efectuat în Germania, de către 
Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin (DGSM), prin intermediul unui 
chestionar standardizat şi vizita unei echipe de 
control, începând din 1989.  Inițierea acestei 
proceduri s-a bazat pe o publicație consens (Penzel 
et al, 2000), precum şi pe documente ulterioare 
care se ocupă de aspecte specifice ale procesului 
de acreditare.

Condiţiile de acreditare a unui Laborator sau 
Centru de Somnologie în România se bazează pe 
criteriile şi cerinţele europene, şi sunt defalcate pe 
2 nivele de competenţă:

•	Centre care efectuează doar poligrafii cardio-
respiratorii – NIVEL 1 

•	 Centre care efectuează polisomnografii 
(centre de referinţă) – NIVEL 2

Organizarea şi dotarea minimală a unui 
Centru/Laborator de somn de nivel I

Logistică: Cel puţin un poligraf cardio-respirator 
cu următorii parametrii minimali:

•	Flux respirator
•	Activitate toracică şi abdominală
•	SaO2

•	Microfon pentru sforăit 
•	Poziţia corpului
•	Frecvența cardiacă
•	Titrare presiunea măştii
Poligraful cardiorespirator poate avea 

Organizarea și dotarea unui laborator de somnologie
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între 4-8 canale, dar nu are EEG; este utilizat 
pentru diagnosticul Sdr. de apnee în somn, 
fără alte comorbidităţi. Validarea manuala a 
traseului poligrafic este obligatorie. În cazul în 
care poligrafia nu este concludentă, şi/sau se 
suspicionează asocierea altor patologii de somn, 
pacientul se programează pentru polisomnografie.

Salonul de somn trebuie sa fie o încăpere 
separată, cu un singur pat pentru  examinarea şi 
înregistrarea pacientului cu tulburări de somn, de 
dimensiune adecvată care sa respecte specificaţiile 
legislaţiei locale (8mp/pat arie utilă, cubaj 20 mp/
pat de aer, în caz de ventilaţie naturala.) Salonul de 
somn trebuie sa fie izolat fonic şi echipat cu sistem 
de ventilaţie şi control al temperaturii.

Personalul Laboratorului-Centrului de somnologie 
de Nivel I

•	Medic coordonator al Laboratorului de 
Somnologie nivel I, cu Atestat în Somnologie 
Nivel I, şi cel puţin încă un medic, cu Atestat 
în Somnologie Nivel I/cursuri de 3-5 zile de 
Somnologie, organizate de Secţiunea de 
Somnologie şi Ventilaţie non-invazivă a SRP.

•	Cel puţin 2 cadre sanitare cu nivel mediu 
(asistent/a) cu următoarea pregătire: Stagiu de 1 
săptămână într-un Centru de Somnologie de nivel 
I sau II 

•	Tehnician
Laboratorul-Centrul de somnologie de Nivel I 

trebuie să aibă o colaborare documentată cu un 
Centru de Somnologie de Nivel II.

Organizarea şi dotarea minimală a unui 
centru/lab. de somn de nivel II

Logistica: Minim un polisomnograf cu cel puţin 
următorii parametrii: 

•	2 EEG (C3-A2, C4-A1)
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•	2 EOG
•	1 EMG submental
•	Microfon pentru sforăit
•	Senzor pentru poziţia corpului
•	Fluxul respirator oro-nazal
•	Excursiile respiratorii toracice
•	Excursiile respiratorii abdominale
•	2 EMG, tibialis anterior
•	Ekg, un canal
•	Pulsoximetrie
•	Monitorizare video cu captor de poziţie
•	Titrare presiunea măştii
•	alţi parametrii în funcţie de importanţa 

Centrului de Somnologie 

Minim  un poligraf cardio-respirator cu următorii 
parametrii minimali:

•	Flux respirator
•	Activitate toracică şi abdominală
•	SaO2

•	Microfon pentru sforăit 
•	Poziţia corpului
•	Frecvenţa cardiacă
•	Titrarea presiunii măştii
Echipamente adiţionale pentru un Centru de 

Somnologie de Nivel 2:
•	CPAP/ BI-PAP
•	Pulsoximetrie continuă

•	Tensiometru
•	Holter EKG
•	Ph-metrie
•	Gazometrie
•	Actigrafie
•	Capnograf
Saloanele de somn trebuie să fie camere cu 

un singur pat pentru examinarea şi înregistrarea 
pacientului, de dimensiune adecvată, care 
respecta specificatiile legislatiei locale( 8mp/
pat arie utilă, cubaj 20 mp/pat de aer, în caz de 
ventilaţie naturală). Camerele trebuie sa fie izolate 
fonic şi echipată cu sistem de ventilatie si control 
al temperaturii, sistem de monitorizare video al 
pacientului. Pentru evaluările efectuate în timpul 
zilei, cum ar fi testul MSLT, camera trebuie să fie 
în mod adecvat întunecată. Lângă salonul de 
somn, trebuie să existe o cameră de comandă/
supraveghere a înregistrării, separată, suficient de 
spaţioasă, să fie disponibilă pentru echipamentele 
de monitorizare şi tehnician/asistent. Un sistem 
de comunicare în ambele sensuri trebuie să fie 
instalat între camerele pentru pacienţi şi camera de 
comandă, care să permită tehnicianului din tura de 
noapte să comunice cu pacientul/pacienţii, precum 
şi pentru a permite calibrarea biosemnalelor. 
Înregistrarea polisomnografică lângă patul 
pacientului nu este considerată acceptabilă!
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Personalul Laboratorului-Centrului de somnologie 
de Nivel II

•	Medic coordonator cu atestat în Somnologie, 
nivelul I si II, membru al Secţiunii de Somnologie 
şi Ventilaţie noninvazivă a Societăţii Române de 
Pneumologie 

•	 Cel puţin încă un medic colaborator cu 
pregătire în Somnologie, membru al Secţiunii de 
Somnologie şi Ventilaţie noninvazivă a Societăţii 
Române de Pneumologie 

•	Cel puţin 2 cadre sanitare cu nivel mediu 
(asistent/ă) cu următoarea pregătire: Stagiu de 4 
săptămâni într-un Centru de Somnologie de nivel II 
sau într-un Laborator de somn în străinătate

•	Tehnician
Un asistent/tehnician supraveghează  maximum 

4 locuri de înregistrare polisomnografică, iar 
pentru cablare 1 asistent pentru maxim 2 
locuri. Personalul mediu care efectuează tura 
de noapte în laboratorul de somn nu trebuie să  
aibă responsabilități suplimentare în cadrul altui 
departament.  

Medicul coordonator al Laboratorului/
Centrului de Somnologie trebuie să aibă o 
poziţie permanentă la nivelul Spitalului în cadrul 
căruia functioneaza LS/CS, în scopul asigurării 
continuităţii asistenței medicale pentru pacienţii 
cu tulburări de somn. Medicul coordonator al LS/
CS este responsabil pentru asigurarea continuă 
a calităţii înregistrărilor şi diagnosticului în  
laboratorul de somn. Aceeaşi persoană nu poate 
acţiona în calitate de medic coordonator în mai 
mult de 1 LS/CS în acelaşi timp.

Un LS/CS de nivel II trebuie să aibă dovada 
colaborării interdisciplinare cu următoarele 
specialităţi:

•	Pneumologie
•	Cardiologie
•	ORL
•	Medicina Muncii
•	Boli de nutriţie şi diabet
•	Neurologie 
•	Psihiatrie/Psihologie
•	Pediatrie
Acreditarea unui LS/CS de nivel I sau II este 

strâns legată de îndeplinirea acestor condiţii şi 
facilităţi descrise anterior. Acreditarea se obţine 
pentru un LS şi un medic coordonator cu funcţie 
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permanentă în spital. Orice schimbare a medicului 
coordonator suspendă acreditarea obţinută, fiind 
necesară reacreditarea.
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The accreditation of a Sleep Laboratory or Sleep 
Center is essential for ensuring and improving 
healthcare for patients with sleep related breathing 
disorders (SRBD). The accreditation process is 
closely linked to the equipping of the sleep lab and 
the professional competence of its staff.

The first sleep lab accreditation was obtained 
in 1989 in Germany, by Deutsche Gesellschaft 
für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM), 
through a standardized questionnaire and the 
visit of a control team. The procedure was initiated 
based on a consensus publication (Penzel et 
al, 2000) and subsequently issued documents 
regarding specific aspects of the accreditation 
process.

The conditions for accreditation of a Sleep 
Laboratory or Sleep Center in Romania are based 
on the European criteria and requirements, and are 
divided in 2 levels of competence:

•	Centers providing only cardiorespiratory 
polygraphies – LEVEL 1 

•	Centers providing polysomnographies 
(reference centers) – LEVEL 2

Minimal organization and equipment of a 
level I Sleep Center/Laboratory 

Logistics: At least one cardiorespiratory polygraph 
with the following minimal parameters:

•	Respiratory flow
•	Thoracic and abdominal activity
•	SaO2

•	Snoring recording device  
•	Body position
•	Heart rate
•	Mask pressure titration 
The cardiorespiratory polygraph can have 

4-8 channels, but no EEG; it is used for the 
diagnosis of sleep apnea syndrome, without other 
existing comorbidities. The manual validation 

Sleep laboratory organization and equipment
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of the polygraph charts is mandatory. In case 
the polygraphy is not conclusive and/or there is 
suspicion of other associated sleep conditions, 
polysomnography should be performed.

Sleep wards must be single-bedded separate 
rooms for the examination and recording of 
patient’s sleep, with appropriate size complying 
with the local legislation specifications (8 m²/ 
usable bed area, cubage 20 m2/air bed, in case 
of natural ventilation). The sleep ward must be 
acoustically isolated and equipped with ventilation 
system and temperature control.

The staff of level I Sleep Center/Laboratory 
•	A coordinating physician with a Level I 

Sleep Medicine Certification, and at least one 
more physician with a Level I Sleep Medicine 
Certification/3-5 day sleep medicine training 
organized by the Somnology and Non-Invasive 
Ventilation Department of the Romanian Society of 
Pulmonology

•	At least 2 mid-level professionals (nurse) with 
the following background: 1 week probation in a 
level I or II Sleep Center 

•	Technician
A level I Sleep Center/Laboratory must have 

a documented collaboration with a level II Sleep 
Center.

Minimal organization and equipment of a 
level II Sleep Center/Lab

Logistics - At least one polysomnograph with the 
following minimal parameters: 

•	2 EEG (C3-A2, C4-A1)
•	2 EOG
•	1 submental EMG
•	Snoring recording device
•	Body position sensor 
•	Oronasal respiratory flow
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•	Thoracic respiratory excursion
•	Abdominal respiratory excursion
•	2 EMG, tibialis anterior
•	Ekg, one channel
•	Pulse oximetry
•		Video monitoring with body position 

capturing 
•	Mask pressure titration 
•		other parameters depending on the 

importance of the Sleep Center 
At least one cardiorespiratory polygraph with 

the following minimal parameters:
•	Respiratory flow
•	Thoracic and abdominal activity
•	SaO2

•	Snoring recording device  
•	Body position
•	Heart rate
•	Mask pressure titration 
Additional equipment for a level II Sleep Center 

consists of the following:
•	CPAP/ BI-PAP
•	Continuous pulse oximetry
•	Blood pressure meter
•	ECG holter monitor
•	Ph meter
•	Gas meter
•	Actigraphy
•	Capnography

LESSONS FROM ADULTS

Sleep wards must be single-bedded rooms 
for the examination and recording of patient’s 
sleep, with appropriate size complying with 
the local legislation specifications (8 m²/ usable 
bed area, cubage 20 m2/air bed, in case of 
natural ventilation). Rooms must be acoustically 
isolated and equipped with ventilation systems, 
temperature control, and video monitoring system. 
For the investigations performed during the day, 
such as MSLT test, the light in the room must be 
adequately dim. Near the sleep ward there must 
be a separate command/surveillance room, large 
enough, with available space for the monitoring 
equipment and the technician/nurse. There has 
to be a two-way communication system installed 
between patient wards and the command room 
to allow the night shift technician to communicate 
with the patient/patients, and also to allow 
biosignal calibration. Polysomnography recording 
next to patient’s bed is not considered acceptable!

The staff of level II Sleep Center/Laboratory 
•	A coordinating physician with a Level I 

and II Sleep Medicine Certification, member of 
the Somnology and Non-Invasive Ventilation 
Department of the Romanian Society of 
Pulmonology

•	At least one more collaborating physician 
with sleep medicine training, member of the 
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Somnology and Non-Invasive Ventilation 
Department of the Romanian Society of 
Pulmonology

•	At least 2 mid-level professionals (nurse) with 
the following background: 4 week probation in a 
level II Sleep Center or in a Sleep Lab from Abroad 

•	Technician
One nurse/technician shall supervise a 

maximum of 4 polysomnography recording wards, 
and for cabling 1 nurse for a maximum of 2 wards. 
The night shift mid-level professionals must not 
have additional responsibilities within another 
department.  

The Sleep Lab/Center coordinating physician 
must be employed full-time by the hospital where 
the Sleep Lab/Center operates, in order to ensure 
the continuity of medical care for patients with 
sleep disorders. The coordinating physician is 
responsible with the permanent quality of the 
recordings and diagnosis. The same person cannot 
act as coordinating physician for more than 1 Sleep 
Lab/Center at the same time.

A level II Sleep Center/Laboratory must have a 
documented interdisciplinary collaboration with 
the following specialties:

•	Pulmonology
•	Cardiology
•	ENT

LESSONS FROM ADULTS

•	Occupational medicine
•	Diabetes and nutrition
•	Neurology 
•	Psychiatry/Psychology
•	Pediatrics
The level I or II Sleep Center/Sleep Laboratory 

accreditation is closely linked to the fulfillment 
of these conditions and existence of the facilities 
described above. An accreditation can be 
obtained for one Sleep Lab and one coordinating 
physician employed full-time by the hospital. If the 
coordinating physician is replaced by another, the 
accreditation is suspended, and reaccreditation is 
necessary.
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