
Δξσηεκαηνιόγην ηνπ Βεξνιίλνπ (Berlin Questionnaire)  

  

Ύςνο (m)_____ Βάξνο (kg)_____ Ηιηθία ______ Άξξελ / Θήιπ  

  

Παξαθαινύκε επηιέμηε ηελ ζσζηή απάληεζε ζε θάζε εξώηεζε.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ι 

  

1. Ρνραιίδεηε;  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2  

□ α. Ναη  

□ β. Όρη  

□ γ. Γελ μέξσ  

  

Αλ ξνραιίδεηε:  

 2. Σν ξνραιεηό ζαο είλαη:  

□ α. Λίγν ερεξόηεξν από ηελ αλαπλνή  

□ β. Όζν ερεξό όζν ε νκηιία  

□ γ. Γπλαηόηεξν από ηελ νκηιία  

□ δ. Πνιύ δπλαηό  

   

3. Πόζν ζπρλά ξνραιίδεηε;  

□ α. ρεδόλ θάζε κέξα  

□ β. 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 1-2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ  

  

4. Έρεη πνηέ ελνριήζεη άιινπο ην ξνραιεηό  

ζαο;  

□ α. Ναη  

□ β. Όρη  

□ γ. Γελ μέξσ  

  

 5. Παξαηήξεζε πνηέ θαλείο όηη ζηακαηάηε λα  

αλαπλέεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ;  

□ α. ρεδόλ θάζε κέξα  

□ β. 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 1-2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 

6. Πόζν ζπρλά ληώζεηε 

θνπξαζκέλνο ή  

θαηαπνλεκέλνο κεηά ηνλ ύπλν;  

□ α. ρεδόλ θάζε κέξα  

□ β. 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 1-2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ  

  

7. Πόζν ζπρλά αηζζάλεζηε 

θνπξαζκέλνο,  

εμάληιεζε, ή όηη δελ απνδίδεηε  

θπζηνινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο;  

□ α. ρεδόλ θάζε κέξα  

□ β. 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ γ. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

□ δ. 1-2 θνξέο ην κήλα  

□ ε. Πνηέ ή ζρεδόλ πνηέ  

  

8. Μηζνθνηκεζήθαηε ή 

απνθνηκεζήθαηε πνηέ  

ελώ νδεγνύζαηε;  

□ α. Ναη  

□ β. Όρη  

  

Δάλ λαη:  

  

9. Πόζν ζπρλά ζαο ζπκβαίλεη απηό;  

□ α. ρεδόλ θάζε κέξα  

□ β. 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 

10. Έρεηε ππέξηαζε;  

□ α. Ναη  

□ β. Όρη  



Βαζκνιόγεζε βάζεη ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ  

 Πξνζαξκόζηεθε από: Πίλαθαο 2 ζην Netzer, et al., 1999 (Netzer NC, Stoohs RA, 

Netzer CM, Clark K, Strohl KP. Using the Berlin Questionnaire to identify patients 

at risk for the sleep apnea syndrome. Ann Intern Med. 1999 Oct 5;131(7):485-

91).  

 

 

Σν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη από 3 θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν  

εκθάληζεο ππληθήο άπλνηαο. Οη αζζελείο δύλαηαη λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε νκάδεο  

Τςεινύ Κηλδύλνπ θαη Υακεινύ Κηλδύλνπ αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο  

επηκέξνπο εξσηήζεηο θαη ηελ ζπλνιηθή ηνπο βαζκνιόγεζε ζηηο θαηεγνξίεο  

ζπκπησκάησλ.  

  

 Καηεγνξίεο θαη βαζκνιόγεζε:  

 

Κατηγορία 1: 

Δξσηήζεηο 1, 2, 3, 4, 5.  

Δξώηεζε 1: εάλ «Ναη», πξνζδίδεηαη 1 βαζκόο  

Δξώηεζε 2: εάλ ε απάληεζε είλαη «γ» ή «δ» πξνζδίδεηαη 1 βαζκόο  

Δξώηεζε 3: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» ή «β» πξνζδίδεηαη 1 βαζκόο  

Δξώηεζε 4: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» πξνζδίδεηαη 1 βαζκόο  

Δξώηεζε 5: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» ή «β» πξνζδίδνληαη 2 βαζκνί  

  

 Πξνζζέζηε ηνπο βαζκνύο. Η Καηεγνξία 1 είλαη ζεηηθή αλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

είλαη ίζε ή κεγαιύηεξε ηνπ 2.  

 

Κατηγορία 2: 

Δξώηεζε 6: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» ή «β» πξνζδίδεηαη 1 βαζκόο  

: εξσηήζεηο 6, 7, 8 (ε εξώηεζε 9 πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε μερσξηζηά).  

Δξώηεζε 7: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» ή «β» πξνζδίδεηαη 1 βαζκόο  

Δξώηεζε 8: εάλ ε απάληεζε είλαη «α» πξνζδίδεηαη 1 βαζκόο  

Πξνζζέζηε ηνπο βαζκνύο. Η Καηεγνξία 2  είλαη ζεηηθή αλ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

είλαη ίζε ή κεγαιύηεξε ηνπ 2.  

 

Η Κατηγορία 3: 

είλαη ζεηηθή αλ ε απάληεζε ζηελ εξώηεζε 10 είλαη «Ναη» Ή αλ ν ΓΜ ( Γείθηεο 

κάδαο ζώκαηνο) είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 30kg/m2  (Πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν ΓΜ. 



Ο ΓΜ ηζνύηαη κε ην πειίθν ηνπ βάξνπο (kg) δηά ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο (m), 

δειαδή kg/m2 ).  

   

Οκάδα Τςεινύ Κίλδπλνπ: αλήθνπλ νη αζζελείο πνπ βαζκνινγνύληαη ζεηηθά ζε 2 ή 

πεξηζζόηεξεο  θαηεγνξίεο  

Οκάδα Υακεινύ Κηλδύλνπ: αλήθνπλ νη αζζελείο πνπ βαζκνινγνύληαη ζεηηθά ζε 1 

ή θακία  θαηεγνξία  

 


