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تجره درمان 
آزمایشهای EEG ، که سیگنال های الکرکی مغز را اندازه گیی می کنند، 
برای دهه ها توسط پزشکان مورد استفاده قرار گرفته است تا به دنبال 

ناهنجای های در الگوهای موج مغی باشند 

نوعی از نقشه بردای مغی که از همین امواج EEG برای رسیدن به آن 
استفاده می شود، QEEG است. 

این تست از همان اصل کلی آزمایشات EEG پوی می کند، اما عنصر 
کّمی بودن نیز به آن اضافه می شود 

ش درآمد درمان های مانند  ش درآمد درمان های مانند  به طور کلی پ در نووتراپ، QEEG به طور کلی پ
نووفیدبک یا تحرک عمیق مغز است که برای تغیر امواج مغی یا 
آموزش به افراد برای تغیر امواج مغزشان، به کار می ود. نووتراپ 

ادعا می کند بدون نیاز به گفتگو درمانی یا مداخالت داوی ، با 
پرداختن به نوسانات عصبی پایه برای این مشکالت ، می تواند 

افسردگی طوالنی مدت یا PTSD یا خشم را تا حد زادی درمان کند. 

بشتر بخوانید 
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فناوی های نوین تا حد زادی زندگی ما را تغیر داده و 
ش ویمان وجود دارد.  هنوز هم تغیرات زادی در پ

همچنان که افراد پشتاز و خالق کارردهای جدیدی را برای 
فناوی های موجود تولید می کنند، همزمان به تغیر شکل 

هنجارهای وزمره نیز ادامه می دهند. 

یکی از حوزه های که فناورهای نو آن را در سال های اخیر 
دستخوش تحول و تغیر قرار داده، حوزه سالمت است. 

 اگر درمانگران در حوزه های مختلف میتوانستند به تجره  اگر درمانگران در حوزه های مختلف میتوانستند به تجره 
ی درمانگی همکاران خود دسترسی داشته باشند و از داده 
های مختلفی که در سوابق بماران و درمان آنها وجود دارد 
استفاده کنند، تا حد زادی وند درمان بماران جدید یا 

شرایط متنوع راحت تر میشد. 

درمان داده محور 

بشتر بخوانید 
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آادمی مغز و اعصاب آمرکا و انجمن نووفیزولوی بالینی آمرکا اظهار داشتند که QEEG ممکن است در شرایط 
زر مکمل EEG معمولی باشد: 

غرالگی قله های صع یا تشنج، ازاب قبل از جراحی در صع مقاوم به داو، تشخیص عوارض حاد داخل 
جمجمه حین عمل، ازاب بماران مبتال به عالمت گذای بمای عوق مغی و... 

از طرف دیگر، در مطالعات تجری از QEEG برای شرایط زر استفاده می شود: سندرم پس از ضره مغی، آسیب 

اختالالت اعصاب و وان 

ک در TBI کمک کرده اند.  تکنیک های پشرفته تصویرردای عصبی به درک بهتی از مکانیسم های نووپاولوژ
تصویرردای عصبی از طرق Tensor Diffusion Imaging (DTI) تغیرات اتصال عملکردی بن مناطق مغز را 

 .TBI برجسته کرده است - شواهدی از آسیب یکپارچگی ماده سفید در
در عوض، با استفاده از طیف سنجی تشدید مغناطیسی (MRS)، ناهنجای های متابولیسم مغی به عنوان یک 
نتیجه از TBI نشان داده شده است. این تغیرات مولکولی، قابل مشاهده در DTI و MRS، بر تولید، انتقال و 

پردازش سیگنال های عصبی در مناطق مغز و بن آنها تأثیر می گذارد. 

 (TBI) آسیب مغی ضره ای

سکه 
بماران سکه مغی معموً با ناهنجای های معمول رتم مغی مواجه هستند. QEEG در تشخیص یا نظارت بر 
ناهنجای های سکه مغی اولین بار در سال 1984 مورد استفاده قرار گرفت و قابل توجه ترن نتیجه این بود که 

نسبت θ / β به طور قابل توجهی در نیمکره آسیب دیده افزایش یافت. 
همچنین، مشخص شد که کنترلهای سالمت درجه تقان بسیار باالی را در تمام پارامترها نشان می دهند. توان 

نسبی α هم در نیمکره آسیب دیده و هم در نیمکره طبیعی کاهش یافت، و بهبودی پس از سکه مغی ممکن است 
با استفاده از این الگو ازاب شود 

صع 

EEG یک ابزار ازاب استاندارد در صع است. اگرچه QEEG همان استفاده گسترده EEG را ندارد، اما می تواند 
تشخیص سر حمالت صع و همچنین تشخیص افتراقی بن انواع مختلف را فراهم کند. 

نقش دیگر QEEG در صع ازاب پاسخ به درمان ضد صع با استفاده از مطالعات pharmaco-EEG است. طبق 
انجمن بن المللی فارماکو،EEG کمی فارماکو، توصیف و تجزه و تحلیل کمی از اثرات مواد بر سیستم عصبی 

مرکی در داوسای بالینی و تجری، سم شناسی عصبی، تحقیقات درمانی و سایر رشته ها است. 

QEEG و اختالالت 

از سال 1929، هنگامی که هانس برگر اولین الکوانسفالوگرام (EEG) را ثبت کرد، رشته الکوفیزولوی مغز 
پشرفت چشمگیی داشته است. 

در همان زمان، مارک نوور مفهوم EEG کمی (QEEG) را معرفی کرد. QEEG مخفف آنالیز EEG مدن است و شامل 
ضبط سیگنالهای EEG دیجیتال است که با استفاده از الگورتم های پچیده راضی، پردازش، تبدیل و تحلیل می 

شوند. 
تعدادی از اختالالتی که با QEEG قابل تشخیص میباشند را به ترتیب زر برسی میکنیم: 



دیتابسهای مرجع 

س های نرمال میباشد. به طور خالصه با  یکی از وش ها ، برای تهیه نقشه مغی، استفاده از دیتاب
مقایسه الگوی فعالیت مغی فرد حاضر با فعالیت مغی افرادی که پس از مصاحبه ها و آزمایشات 

مکر بالینی، سالم تشخیص داده شده اند، میتوان ازاب اولیه ای نسبت به ناهنجای های 
احتمالی بمار بدست آورد. تجمی این نقشه در کنار برسی های بالینی و برسی سوابق بمار 

میتواند به تشخیص سر تر و دقیق تر درمانگر کمک کرده و راه را برای درمان موثر تر هموار کند. 
س های متفاوتی در حال حاضر در دسترس است که از طرق نرم افزارهای اختصاصی  س های متفاوتی در حال حاضر در دسترس است که از طرق نرم افزارهای اختصاصی دیتاب دیتاب
س، تعداد نمونه ها،  شرکت ها قابل استفاده هستند. شمول و دقت criteria نرمال هر دیتاب
س، از جمله  توز سنی و تجهیزات و شرایط داده گیی در کنار مجوزات اخذ شده برای دیتاب

فاکورهای مهم در انتخاب آنهاست. در جدول زر به طور خالصه برخی از ویژگی های مرسوم ترن 
س های موجود را ذکر میکنیم و به مقایسه آنها میردازم:  دیتاب
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برای شنیدن پادکست کلیک کنید 

ص در حــوزه ی  بخشــی از تجرــه درمــان و فرآینــد غیرداویــ درمانگــران و پزشــکان متخصــ
 Golden Cases مغز و وان را توســط ســی مینی کســت های تجره ی درمان تحت عنوان

در کانال تلگرام سرمد با شما به اشتراک گذاشتیم. 
مــورد اول مرــوط بــه آقــای حــدودا 30 ســاله ای اســت کــه بــا مشــکل افســردگی بــه پزشــک 

Case Study

بعد از درمان قبل از شوع درمان 

https://t.me/sarmadtec/51


اقتصاد درمان 

در مجموعه مقاالت «اقتصاد کلینیک» سعی می کنیم به سواالت احتمالی مرتبط پاسخ دهیم و با هم دید 
دقیق تی از زاویه اقتصاد درمان در حوزه نووتراپ پدا کنیم. 

  QEEG تعرفه
  

       تعرفه QEEG (نقشه رنگی مغی) چه مبلغی هست؟ 
               در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده و تعرفه ای بن 220 هزار تومان (در مراکز کوچک تر) تا 350 هزار 

تومان (در تهران و شهرهای برگ) برای هر رپورت QEEG از مراجع درافت می شود. 

     اصوال برای یک بمار چند نوبت QEEG گرفته می شود؟  گرفته می شود؟ 
               در شوع سیکل درمان ، برای تشخیص دقیق تر اختالل از وی نقشه رنگی مغز بمار در کنار معاینه بالینی 
               در میانه دوره درمان (مثال پس از مصرف داو یا درمان های تکمیلی مثل نووفیدبک( برای فالواپ موثر 

بودن درمان 
               در انتهای دوره درمان، برای برسی تغیرات مغز نسبت به ابتدای درمان با مقایسه نقشه رنگی مغی ها 

پس برای هر بمار با اختالالت مغی، بن یک تا سه نقشه رنگی مغی گرفته می شود. با تعرفه ی متوسط 300 300 
هزار تومن و تخمین تعداد مراجعین که الزم است نقشه رنگی مغی از آن ها گرفته شود می توان برآورد مالی 

این بخش را محاسبه کرد. 

  QEEG دستگاه
  

        حدود قیمت دستگاه QEEG چه قدر است؟ 
                    توضیح این که QEEG در واقع فرآیندی محاسبای است که به کمک نرم افزار نووگاید، سیگنال های 

س نرمال، تبدیل به به نقشه رنگی مغی یا QEEG می شود. پس در کنار نرم  EEG گرفته شده در قیاس با دیتاب
افزار به یک دستگاه EEG نیاز دارم. 

بنا به تعداد کانال ها و مشخصات فنی دستگاه های EEG متنوعی در بازار یافت می شود. دستگاه EEG می  می 
تواند از 8 کانال تا 256 کانال باشد. برای فرآیندهای درمانی در کلینیک، عموما از دستگاه 24 کانال استفاده می 

شود. 

دستگاه های 24 کانال وارداتی از 250 تا 330 میلیون تومان قیمت دارند (غیر از دستگاه های ب کیفیت 
سنگاپور/ مالی که به دلیل کیفیت پاین سیگنال توصیه نمی شود)، و دستگاه های تولید داخل از 105 تا 140 

میلیون تومان در بازار یافت می شوند. 

    موقع تهیه دستگاه به چه نکای دقت کنیم؟ 
              کیفیت سیگنال و پارامترهای فنی               کیفیت سیگنال و پارامترهای فنی 

حتما یک ثبت سیگنال حضوی یا آنالین با دستگاه مد نظر داشته باشید و از شرکت بخواهید همان سیگنال را 
برای برسی در اختیار شما قرار دهد. یک متخصص می تواند به خوب تشخیص دهد کیفیت سیگنال درافتی 

تا چه حد است. هم چنین پارامترهای مثل ولوشن و نویز دستگاه را کنتل کنید. 
              راحتی کار با نرم افزار 

حتما بعد از راهنمای کارشناسان شرکت، خودتان یک بار با نرم افزارها کار کنید. راحتی کار با نرم افزار و نحوه 
ثبت داده ها بعدها موقع درمان کلینیکال اهمیت زادی دارد. 

               آموزش                آموزش 
به اندازه داشتن یک دستگاه خوب، آموزش مناسب هم برای درمان مناسب و موثر اهمیت دارد. حتما دراره 

دوره های که در اختیار شما قرار می گیرد، سوال کنید. 

              خدمات پس از فوش 
مهم است که در صورتی که دستگاه با مشکل مواجه شود، شرکت چه طور نسبت به عیب یاب و تعمیر دستگاه 

شما اقدام می کند که کار کلینیک و پذیرش بماران با وقفه مواجه نشود. 

         پشنهاد ویژه ای در این زمینه وجود دارد؟ 
اصوال تقسیط هزنه دستگاه و پرداخت طی چند ماه، جو سیاست های شرکت ها برای کمک به خرداران است. اصوال تقسیط هزنه دستگاه و پرداخت طی چند ماه، جو سیاست های شرکت ها برای کمک به خرداران است. 

در کنار این سیاست وتین، مدل خرد Pay as you go شرکت سرمد به شما کمک می کند با هزنه ای حدود 
نصف قیمت واقعی دستگاه را تهیه کنید و ضمن پرهیز از هزنه اولیه سنگین، به اندازه تخمینی که از تعداد 

مراجعین دارد (مصرف)، شاژ رپورت QEEG تهیه کنید. 

هم چنین در صورتی که قصد انجام نووفیدبک در مرکز خود دارد، می توانید دستگاهی تهیه کنید که هر دو 
قابلیت (گرفتن نقشه مغی و انجام نووفیدبک) را توامان داشته باشد و از خرد دو دستگاه جداگانه پرهیز 

کنید. 
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دراره ما 

فنــاوران ســرمد بــا تمرکــز بــر ارائــه راهکارهــای مبتنــی بــر داده و الگورتــم هــای محاســبای در راســتای تســهیل 
فرآیندهــای کمــک تشــخیصی بــرای طیــف وســیعی از متخصصــان حــوزه مغــز و اعصــاب اقــدام بــه توســعه 

مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط کرده است. 

ـن مهندســان و محققــان ایراـنـی توانســته اســت محصوـلـی در کالس  تیــم فنــاوران ســرمد شــامل نخبــه تـر
جهانــی تولیــد و بــه بــازار ارائــه دهــد. تمرکــز اصلــی فنــاوران ســرمد تولیــد و توســعه ابــزار مرتـبـط بــا تحقیقــات 
ـن رشــته ای علــوم اعصــاب شــناختی و هــوش مصنوعــی میباشــد و اـیـن محصــوالت هــم اکنــون در بــش از  ـب
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