
 

 
 

 

 

................................................. . . .  ــالتاری ـ ـ ـ : خـ ................................................. . . ــــاالس . ـ ـ ـ ـ ـ :مـ

................................................. . . .  رقم التلفون: ................................................. . . .  رقــم الملـف: 

................................................. . . .  ــالع ـ ـ ـ ــمـ :رـ ................................................. . . .  ــالمھن ـ ـ ـ ـ ـ :ةـ

................................................. . . .  ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ :وزنـ ................................................. . . .  ـــالط ـ ـ ـ ـ ـ :ولـ

................................................. . . .  BMI:  ................................................. . . .  :محیط الرقبة

	 :) بجانب الجواب األفضلالرجاء اإلجابة على األسئلة التالیة ، ووضع عالمة (

الــــمث  
اختیار  جاءھل سبق وأن رأیت أحالما حال خلودك إلى النوم، في الفترة التي تكون فیھا غیر متیقن بأنك نائم أو مستیقظ  (الر

جواب واحد) ؟
منذ متى یحدث لك ذلك؟......................................                        : وعـــي األسبــرة فــم
: .......................................  رــــي الشھــرة فـــم

	........................................                      √: .........................أقل من مرة في الشھر

	منذ متى یحدث لك ذلك؟      ما السبب الرئیسي وراء إحالتك إلى مركز اضطرابات النوم؟  .١
 

 النوم خالل النھار  ..........................            ............................... :  
 األرق  ..........................            ............................................. :  
 الشخیر ..........................            .......................................... :  

  : ...............................            ..........................  المشي أثناء النوم
........................            ..........................: )أخرى (الرجاء التحدید  

	

ما ھي فرص أن تغفو أو تنام إذا كنت في أحد الحاالت التالیة (المقصود ھنا النوم ولیس مجرد الشعور بالتعب)؟ حتى وإن 
، 	باستخدام التقییم التالي كانت بعض األوضاع التالیة ال تنطبق علیك؛ حاول تحدید تأثیر كل وضعیة علیك فیما لو كنت فیھا. 

  ؟حالة ضع دائرة حول الرقم المناسب لكل

 صفر   :   أقل من مرة في الشھر
قلیلة الحدوث:         ١  
متوسطة الحدوث:         ٢  
تحدث بكثرة:         ٣  
	

فرص أن تغفو أو تنام 	 ــالحال ـ ـ ـ ـ ـ ةـ
  الجلوس للقراءة صفر ١ ٢ ٣
  مشاھدة التلفزیون صفر ١ ٢ ٣
  (في صالة انتظار أو في اجتماع) الجلوس بمكان عام دون عمل شئ صفر ١ ٢ ٣
  عندما تستقل سیارة كراكب في رحلة مدتھا أكثر من ساعة بدون توقف    صفر ١ ٢ ٣
  االسترخاء بعد الظھر (عندما تسمح الظروف) صفر ١ ٢ ٣
  خالل الجلوس والمحادثة مع شخص ما صفر ١ ٢ ٣
  االستراحة بعد الغداء صفر ١ ٢ ٣
  في السیارة عند التوقف لبضع دقائق خالل زحمة السیر صفر ١ ٢ ٣

  مجموع التقییم 
  منذ متى یحدث لك ذلك؟ (أشھر/سنوات) 

  استبیان عن حالة مریضاستبیان عن حالة مریض		
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.........................................................................................   ؟(وقت النوم) متى تخلد عادة إلى النوم .٢

 ........................................................................ ) كم من الوقت تحتاج عادة لتستغرق في النوم؟ (دقائق

ً  متى تستیقظ عادة من  .............................................................................................. ؟النوم صباحا

نعم           ال       ؟ تشخر  أخبرك أحد أنك:  ھل

نعم                ال     ؟   وأنت نائم تتوقف عن التنفس  

................................................................؟ (أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك    

  المشي؟و ھل تشعر بأنك ترغب بالنھوض - وانت في الفراش  ھل تشعر قدماك بعدم الراحة

نعم            ال                         كل لیلة

 ............................................................................                          في األسبوع ةمركم 

                            ً          ال یحدث ابدا

؟ .................................................................(أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك   

 أو حكة أو بالتنمیل في قدمیك عندما تحاول النوم؟ ھل تشعر بحرارة أو حرقة

نعم                  ال                         كل لیلة

.............................................................    في األسبوع ةمركم 

                ً ال یحدث ابدا  

  ؟ ..................................................................(أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك 

(یبدأ الحلم مع بدایة النوم)ھل تحلم أثناء الخلود إلى النوم؟ 

نعم                 ال                         كل لیلة

 ............................................................                           في األسبوع ةمركم   

                ً ال یحدث ابدا  

  ..................................؟ ..........................................................(أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك 

؟الكامل (الجاثوم) وشعرت بالشللھل سبق وأن استیقظت من النوم  

نعم             ال                         كل لیلة

 ..................................................................                     في األسبوع ةمركم 

             ً ال یحدث ابدا

  .......................................................(أشھر/سنوات)؟ ....................................منذ متى یحدث لك ذلك 

عند الغضب أو الفرح أو الضحك؟بارتخاء في العضالت ھل سبق وأن شعرت بالشلل أو 

نعم                  ال                         كل لیلة 

 .................................................................………                                    في األسبوع ةمركم  

ال یحدث ابداً                

  ؟ ..................................................................(أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك 
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  ھل تغفو خالل (النھار، الظھر، العصر) بقصد أو بدون قصد؟

نعم             ال     یوم                    كل  

...................................................       في األسبوع ةمركم  

  ال یحدث ابداً                 

  ؟ ..........................................................(أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك 

  ھل تحلم أثناء الغفوات الصغیرة (أقل من نصف ساعة)؟

نعم             ال                         كل لیلة 

   في األسبوع ةمركم   ...................................................

                 ً ال یحدث ابدا

؟ ...............................................(أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك   

                     كیف تشعر بعد الغفوات؟

نعم             ال                          لـــأفض

نعم             ال                          ً ال أجد فرق ا

نعم             ال                          وأـــأس

...............................................؟ (أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك   

  :ولدیك أحد األعراض التالیة تستیقظ من النوم ھل

؟(أشھر/سنوات)ذلك  منذ متى یحدث لك الرجاء اختیار ما ینطبق علیك

  تجد طعم حموضة في فمك    

   حموضة في المعدة    

  تشعر بألم في الصدر    

  (شرقة) تشعر باختناق    

  القلبدقات تشعر بتسارع في     

  تشعر بصداع    

  جفاف بالفم    

  الرغبة في التبول    

رق شدید أثناء النوم   تعِّ

  ھل تشعر بالنشاط عند االستیقاظ من النوم؟ نعم                 ال                         

    ؟(أقدامك) كیانتفاخ في كاحلھل تشكو من  نعم                 ال                         

  ؟ .....................................................(أشھر/سنوات)ذلك منذ متى یحدث لك في حالة اإلجابة بنعم، 
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ً  : (الرجاء اختیار ما ینطبق علیك؟ ھل تعاني من   )وإضافة ما تراه مناسبا

 مشاكل في القلب نعم                 ال                         

  ارتفاع في ضغط دم نعم                 ال                         

  أنفیة ربو / حساسیة نعم                 ال                         

  ھل سبق وأن أصبت بكسر في أنفك؟ نعم                 ال                         

  ھل تستطیع التتنفس من فتحتي أنفك؟ نعم                 ال                         

  ھل أجریت عملیة استئصال اللوزتین؟ نعم                 ال                         

  كأس/علبة...................... ما مقدار شربك للقھوة، الشاي، الكوال في الیوم؟ 

  (الرجاء اختیار ما ینطبق علیك) ھل تدخن؟   

  سجائر (عدد السجائر في الیوم) نعم                 ال                         

 شیشة (معسل) نعم                 ال                         

  ...............................................................................في حالة نعم منذ متى ؟..............................

  ھل تشرب الكحول؟

                      كل لیلة  ال      نعم         

     في األسبوع ةمركم   

                  ً   ال أشرب أبدا

؟ (أشھر/سنوات)تشرب منذ متى 

....................................................................  

ھل تعاني من أي مشاكل صحیة یجب أن نعرف بھا ؟ (مثال : مرض السكري، نقص في وظائف الغدة الدرقیة، مشاكل 

  ............................في القلب...الخ)؟  ھل سبق وأن دخلت المستشفى؟ ..................................

 ........   .......................................................الرجاء التوضیح: .............................................. 

                           .......................................................................................................  .......

 الرجاء التوضیح ...ھل تتناول أدویة في الوقت الحالي؟
.........................................................................................................  

لذلك ؟ ھل سبق وأن أصیب أحد من أفراد عائلتك بمشاكل في النوم ھل یعاني أحد من أفراد عائلتك من مشاكل مشابھة 
: .......أو أي مشكلة صحیة؟ الرجاء التوضیح

...............................................................................................................  

 شكراً لتعاونك  
 


