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LOAREN KALITATEARI BURUZKO PITTSBURGHEN GALDETEGIA. 

Jarraibideak: 

Galdera hauek loaren inguruko azken hilabeteko zure ohiturei buruzkoak baino ez dira. Azken 
hilabeteko gau eta egun gehienetan izan duzun jarreraren arabera erantzun behar duzu. Mesedez, 
erantzun galdera guztiei. 

1.- Azken hilabetean, zer ordutan joan zara lotara normalean? 

 

2.- Zenbat denbora behar izan duzu lo hartzeko, normalean, azken hilabeteko gauetan? 

15 min baino gutxiago /  16-30 min artean /  31-60 min artean /  60 min baino gehiago 

3.- Azken hilabetean, zer ordutan esnatu zara goizean normalean? 

 

4.- Gutxi gora behera, zenbat ordu eman dituzu benetan lotan azken hilabeteko gau bakoitzean? 

 

5.-Azken hilabetean, zenbatetan izan dituzu arazoak lo egiteko arrazoi hauengatik: 

 

a) Lehen ordu erdian lo ez hartzeagatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

b) Gauaren erdian esnatzeagatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan  
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c) Komunera joateko altxatzeagatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

d) Ondo arnasteko arazoengatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

e) Eztulak edo zurrungak oso ozenak izateagatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

f) Hotza izateagatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

g) Bero handiegia izateagatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 
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h) Amesgaiztoak izateagatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

i) Mina sentitzeagatik: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

j) Beste arrazoi batzuengatik. Mesedez, deskriba itzazu: 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

6.- Nola baloratuko zenuke zure loaren kalitatea oro har, azken hilabetean? 

• Oso ona 

• Nahikoa ona 

• Nahikoa txarra 

• Oso txarra 

7.- Azken hilabetean, gutxi gora behera, zenbat aldiz hartu dituzu lo egiteko sendagaiak (medikuak 
aginduta edo zeure kabuz)? 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 
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8.- Azken hilabetean, zenbatetan izan duzu logura gidatzen, jaten edo beste zerbait egiten ari 
zinenean? 

• Behin ere ez azken hilabetean 

• Astean behin baino gutxiagotan 

• Astean behin edo bitan 

• Astean hirutan edo gehiagotan 

9.- Azken hilabetean, arazo bat izan da aurreko atalean deskribatutako jardueretakoren bat egiteko 
kemenik ez izatea? 

• Arazorik ez 

• Arazo txiki bat baino ez 

• Arazo bat 

• Arazo larri bat 

10.- Bakarrik egiten duzu lo, edo beste norbaitekin? 

• Bakarrik 

• Norbait dago beste gela batean 

• Norbaitekin gela berean, baina beste ohe batean 

• Norbaitekin ohe berean 
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