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BERLIN GALDETEGIA 
 

1. Zure pisua aldatu al da azken 5 urteotan?  

a. Handitu da 

b. Txikiagotu da 

c. Ez da aldatu 

1. KATEGORIA: 

2. Zurrunga egiten duzu?  

a. Bai  

b. Ez  

c. Ez dakit. 

Zurrunga egiten baduzu:  

3. Nolako zurrunga egiten duzu?  

a. Arnasa hartzea baino pixka bat ozenago  

b. Hitz egitea bezain ozen  

c. Hitz egitea baino ozenago  

d. Ozen-ozena; alboko geletan entzuten da  

4. Noiz egiten duzu zurrunga?  

a. Gauero 

b. Astean 3 edo 4 aldiz  

c. Astean behin edo bitan  

d. Hilean behin edo bitan  

e. Inoiz ez edo ia inoiz ez  

5. Zurrunga egitean enbarazu egin al diozu inori?  

a. Bai  

b. Ez  

c. Ez dakit 

6. Inork sumatu al du lo zaudenean arnasa hartzeari uzten diozula?  

a. Ia-ia gauero  

b. Astean 3 edo 4 aldiz  

c. Astean behin edo bitan  

d. Hilean behin edo bitan  

e. Inoiz ez edo ia inoiz ez  
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2. KATEGORIA: 

7. Akituta edo nekatuta zaude goizean jaikitzean, lo egin ostean?  

a. Ia egunero  

b. Astean 3 edo 4 aldiz  

c. Astean behin edo bitan  

d. Hilean behin edo bitan  

e. Inoiz ez edo ia inoiz ez  

8. Egunean zehar akituta edo nekatuta zaude?  

a. Ia egunero  

b. Astean 3 edo 4 aldiz  

c. Astean behin edo bitan  

d. Hilean behin edo bitan  

e. Inoiz ez edo ia inoiz ez  

9. Inoiz logura izan duzu edo lo hartu duzu ibilgailu batean bidaiari edo gidari zindoazela?  

a. Bai  

b. Ez  

Aurreko galderari baietz erantzun badiozu, noiz gertatzen zaizu hori? 

a. Ia egunero  

b. Astean 3 edo 4 aldiz  

c. Astean behin edo bitan  

d. Hilean behin edo bitan  

e. Inoiz ez edo ia inoiz ez  

3. KATEGORIA: 

10. Tentsioa altua duzu?  

a. Bai  

b. Ez  

c. Ez dakit 

 

BERLIN GALDETEGIAREN BALORAZIOA: 

1. KATEGORIA, 2. galderatik 6.era. Arrisku handia: bitan edo gehiagotan hautatu ditu grisez nabarmendutako 

aukerak. 

2. KATEGORIA, 7. galderatik 9.era. Arrisku handia: bitan edo gehiagotan hautatu ditu grisez nabarmendutako 

aukerak. 

3. KATEGORIA, 10. galdera. Arrisku handia: baietz erantzun du edo GMI > 30. 

Azken emaitza: bi kategoria edo gehiago atera badira, loaldiko apnea izateko probabilitatea handia da. 
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