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מרכיבהיאו,שינהלטובתמנוצלמחיינוכשליש.ערות
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הפעילותברמתביטוילידיבאהשוניםהשלביםביןההבדל
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.ביותרהנמוכההיאהחשמלית

 Insomniaשינהנדודי 
מתייחס לקשיים בשינה  ( אינסומניה)נדודי שינה המושג 

שאת סוגיה אפשר לחלק לשלוש  , חודששנמשכים לפחות 

(2גרף )

מהאוכלוסייה בישראל סובלים כיום מהפרעות שינה  70%כ

(.  אינסומניה)סובלים מנדודי שינה 50%מתוכם, שונות

ולזו יש  , בדיקת איכות שינה מתבצעת במעבדת שינה

.  חסרונות רבים

אנשים הסובלים מנדודי שינה יכולים להיות כל אחד  ל

הם אף יכולים לבוא לידי  , מהסוגים השונים המוצגים בגרף

.באופן חלקי או כלל לא, ביטוי באותו הלילה

הפתרון המוצע
המבוססת על רטיית סאונד גמישה המולבשת  מערכת לבישה

נתונים אודות  קולטתהמערכת .מעל המצח ועל האוזניים

.אותםומנתחתהשינה של המטופל 

 EEGאלקטרודות למדידת, חמצן-המערכת כוללת חיישן רוויית
EOG ו-EMG , אוזניותStereoאלחוטיות להשמעת הצלילים  ,

.Bluetoothושדר ”Arduino“מעבד על 

מערכתמבנה ה

החדשנות
זמןולאורךהמטופלבמיטת,ומטפלתמנטרתביתיתמערכת

Binauralבטכנולוגייתהטיפולבנוסף.קבועהובתדירות Beats
גםהמוחשלהממוצעהתדרעלהמשפיעיםתדריםהשמעת

כימצאובנושאשנעשומחקרים.המטופלשלהשינהבמהלך

ממושךטיפוללאחרחודשיםמספרשלהשפעהישנה

לאדםשעוזרפולשנילאטיפולזהוכילצייןיש.בצלילים

מועברומשם,הניידבטלפוןנמצאהמערכתממשק.להירדם

.המטפללרופא

טיפול  טכנולוגיית 
חדשנית

מסתכמיםאינסומניהמסוגשינהבהפרעתהטיפוליםרוב

סימפטומטיטיפולכלומר,מרשםלפיתרופתיטיפולבמתן

.התנהגותיים-קוגניטיבייםטיפוליםאו,בלבד

התערבותללאהשינהנדודיבעייתאתלפתורהיאמטרתנו
.חיצונית

Auditory"מסתמכיםאנועליוהמאמר Beats in the Brain”
המוחשלהכלליבתדרלשלוטניתןבעזרתוקוליפתרוןמציע

.המטופלשלהשינהבמצבגםישירובהמשך

והמוחYתדרמושמעשנייהולאוזןXתדרמושמעאחתלאוזן

.(X-Y)התדריםשביןההפרשלפימסתנכרן

.1באיורמהמתוארללמודניתןהפתרוןשלהפעולהאופןעל

מערכת ביתית לניטור וטיפול בנדודי שינה

HDYS (How Did You Sleep)

נדודי שינה

קושי בהירדמות
קושי בשמירה  

על שינה רציפה
יקיצה מוקדמת

.  2גרף 

חלוקה 

לשלושה 

סוגים של 

.נדודי שינה

ש  "בית חינוך ניסויי ע

תל מונד, רביןיצחק 

בזקיובל 

עומר נולמן

שיר נר גאון  

מר  , וקנין-פלאחאמילי ' גב

פינטלמר עופר , קופרצפריר 

,  אוקסנברגר אריה "ד

,  בארקיאתי ' גב

גריןעמית מר 

מר אורון רמתי

אייזנשטנדמר מקס 

משינה לקוייה בעקבות נדודי , הגרף מתאר את התיקון שהמערכת מבצעת. 3גרף 

.בעזרת הטיפול של המערכת" איכותית"לשינה תקינה , שינה

המביאים את המוח Hz 10השמעת שני צלילים שונים בהפרש של. 1איור 

/Hz .http://www.fitmag.in/articles/1565 10לתדר של 

http://www.amadeux.net/sublimen/documenti/G.OsterAuditoryBeatsintheBrain.pdf

.תיאור מבנה המערכת. 2איור 

.שעות8תיאור השינוי בשלבי השינה כתלות בזמן במהלך שנת לילה של . 1גרף 
http://www.slicedlime.se/2009/06/polyphasic-sleep-gearing-up-for-an-experiment/

מטרות המערכת
.שינה טובה יותרלאפשר •

לאורך  , שתתקיים במיטת המטופלבדיקה איכותית לספק •

.זמן על ידי שימוש במערכת ביתית

.טיפול שאינו תרופתימתן •

בלי צורך בתיווך של רופא  בטלפון למשתמש ממשק •

.  בתהליך

תעקוב אחר , בבית המטופל בדיקה איכותית ומקיפה •

תבצע שינויים בעוצמות הגירוי הקולי  , יעילות הטיפול

.ובכך תאפשר צמצום השימוש בתרופות מרשם

אופן פעולת המערכת
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http://www.fitmag.in/articles/1565/

