
 

 
 

Sleep Disordered Breathing Unit 
Chest Department  

Mansoura University Hospital 
 

Patient name    
  

Age: ………………………………………… Sex:  ………… 

Residence: ……………………………………………………… 

BMI: …………………  NC: ……………… 

BP: ………………   ESS: ……………… 

AHI: ………………………………………………………………………… 

Diagnosis: ………………………………………………………………… 

Comorbidity: …………………………………………………………… 

Hotline:  0190974090 



 

Equipment 

……………………………………………………………………………………… 

Prescribed pressure 

……………………………………………………………………………………… 

Total hours of use by machine 

……………………………………………………………………………………… 

Average hours of use /night  

……………………………………………………………………………………… 

Patients reported side effect 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Patient adherence  

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

General advice  
• Patients who smoke should be advised to stop. 

………………………………………………………………………………… 
• Alcohol should be avoided. 

………………………………………………………………………………… 
Nocturnal sedatives or sleeping tablets should be 

avoided. 

………………………………………………………………………………… 
• Advice regarding body weight and its interaction 

with OSA should be provided if appropriate.  

………………………………………………………………………………… 
• Patients should be informed about the impact of 

sleeping position on sleep apnoea severity.  

………………………………………………………………………………… 
• Relief of nasal obstruction should be viewed as an 

adjunct to CPAP therapy, potentially improving 

adherence. 

………………………………………………………………………………… 



 

SESSION 1  
• Review subject’s sleep data (AHI           , Basal 

Spo2              ODI          , Minimum Spo2                

      Arousal index                 )  

• Review symptoms noticeable to the subject (e.g., 

fatigue            ,  ESS          morning headache          )  

 

• Review symptoms not apparent (e.g., hypertension            

  , cardiac problems             Stroke         )  

• Review results of performance on cognitive tests  

(reaction time                        ) 

• Rate the importance of treatment  

• Review PSG with CPAP and specify how this might 

address  the above problems (AHI                    , 

Basal Spo2                              ODI                     , 

Minimum Spo2             Arousal index                      )  

• Discuss the advantages and disadvantages of 

treatment 

• Develop goals for therapy 

  
 
 



 

Ongoing Management of CPAP Usage: (7, 30, 60 
days and approximately 12 months after treatment 
initiation) 

 

At this time (SESSION 2 ) 

• Examine compliance data for the first week  

………………………………………………………………………………… 
• Discuss noticeable changes with treatment 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss changes not apparent (hypertension            

,        cardiac problems                      Stroke      )  

………………………………………………………………………………… 
• Troubleshoot discomfort (Check the device and 

Humidifier  filters, mask and head-gear) 

………………………………………………………………………………… 
• Discuss realistic expectations of treatment  

………………………………………………………………………………… 
• Review treatment goals  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 



 

At this time (SESSION 3) 

• Examine compliance data for the first week  

………………………………………………………………………………… 
• Discuss noticeable changes with treatment 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss changes not apparent (hypertension            

, cardiac problems                      Stroke      )  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Troubleshoot discomfort (Check the device and 

Humidifier  filters, mask and head-gear) 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss realistic expectations of treatment  

………………………………………………………………………………… 
• Review treatment goals  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 



 

At this time (SESSION 4) 

• Examine compliance data for the first week  

………………………………………………………………………………… 
• Discuss noticeable changes with treatment 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss changes not apparent (hypertension            

, cardiac problems                      Stroke      )  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Troubleshoot discomfort (Check the device and 

Humidifier  filters, mask and head-gear) 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss realistic expectations of treatment  

………………………………………………………………………………… 
• Review treatment goals  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 



 

At this time (SESSION 5) 

• Examine compliance data for the first week  

………………………………………………………………………………… 
• Discuss noticeable changes with treatment 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss changes not apparent (hypertension            

, cardiac problems                      Stroke      )  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Troubleshoot discomfort (Check the device and 

Humidifier  filters, mask and head-gear) 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss realistic expectations of treatment  

………………………………………………………………………………… 
• Review treatment goals  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 



 

At this time (SESSION 6) 

• Examine compliance data for the first week  

………………………………………………………………………………… 
• Discuss noticeable changes with treatment 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss changes not apparent (hypertension            

, cardiac problems                      Stroke      )  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Troubleshoot discomfort (Check the device and 

Humidifier  filters, mask and head-gear) 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Discuss realistic expectations of treatment  

………………………………………………………………………………… 
• Review treatment goals  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 



 

Exposure therapy for claustrophobic reactions to 

CPAP 
Initial Session (Session 1)  

• Assessment and history  

• Claustrophobia (tolerating air pressure, having the 

mask on the face, having the mask strapped over 

the head) claustrophobia in other situations and 

the presence of other anxiety disorders 

• Patient education on sleep apnea and CPAP 

therapy 

• Build therapeutic trust  

• Implementation of exposure therapy 

Presentation of treatment rationale  

Establish exposure hierarchy 

Goal setting/homework  

 
 



 

Patient handout for home practice.  
• Do not try wearing CPAP during sleep until you are 

comfortable with it during the daytime.  

• Use RAMP button to keep the pressure at a low 

level during practices. 

1- Turn the CPAP airflow ON. Hold mask over your 
nose, and practice breathing with machine on while 
awake.  
While you are doing this, keep your mouth closed 
and breathe regularly through your nose. Start with 
short periods of time (1–5 min) and gradually build 
up to  longer periods of time.  

2- Turn the CPAP airflow ON and wear the mask over 
your nose with the straps on your head.Practice 
breathing with CPAP on while awake.Wear CPAP 
for longer periods of time until you can have it on 
for 15–20 min comfortably. 

3- Take a nap during the day with CPAP machine and 
mask on. It is not important whether you fall asleep 
or not  the goal is to rest comfortably in your bed 
with the CPAP on.  

4- Wear CPAP at night when you go to sleep. 
 

If you experience claustrophobia or uncomfortable 
feelings, go to previous step until comfortable. 
Then proceed to next step.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Follow up Sessions (Sessions 2–6)  
• Assess adherence to homework (Monitor progress) 

………………………………………………………………………………… 
• Patient self-report 

………………………………………………………………………………… 
• Objective CPAP data (CPAP card) 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Problem-solve obstacles  

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

• Conduct in-session exposure trial (If the patient 

continues to report claustrophobic reactions while  

using CPAP at home) asking patients to apply their  

CPAP as they do at home.  

• Provide feedback and support regarding CPAP use 

(once patients complete the exposure protocol and 

are using CPAP at home successfully, follow-up 

visits may be spaced at increasing intervals (e.g., 3 

months, 6 months, 12 months), or as needed) 



 

  انقطاع التنفس خالل النوم/متالزمة ضعف التنفس
ى  يعرف بأنه انقطاع جزئي أو كلي في الطرق التنفسية العلوية، مما يؤدي إل

  : وقد يكون. ة أو عقليةتأثيرات جسدي
حيث يتوقف جريان الھواء ويتحرك جدار الصدر  :توقف تنفس انسدادي: إما

  . على ذلك بحركات عجائبية كتعويض
ك توقف  :توقف تنفس مركزي : أو ان الھواء و يرافق ذل حيث يتوقف جري

  . في حركة جدار الصدر
ترك: أو نفس المش نفس بتوقف م :توقف الت دأ توقف الت ث يب ه حي زي يلي رك

  . توقف انسدادي
أتي  ة ت ارة عن خصلة عادي خير عب أن الش بعض ب ده ال ا يعتق ى عكس م عل

ى  من أن ھذا األمر قد يكون يجب االنتباه ، لإلرھاق اليومي نتيجة عالمة عل
ه  ذي ل وم، وال اء الن دادي أثن نفس اإلنس ف الت رض توق ابة الشخص بم إص

  .وخيمة عواقب
ب خير الن ويج ين الش ق ب نالتفري نفس  اجم ع ف الت ة توق اق، وحال اإلرھ

ث وم، حي اء الن ائم اإلنسدادي أثن د الن نفس عن زة بشكل  ينقطع الت دة وجي لم
 بشكل متقطع وانخفاض متكرر، وھو األمر الذي يؤدي إلى أن ينام الشخص

  .نسبة األكسجين في الدم، المسببان ألمراض القلب وضعف الذاكرة
او ى زي ؤدي إل ة ت ا، مشيرة  دةتبين أن ھذه الحال د المصابين بھ اب عن االكتئ

د من إصابة ا تزي الكوابيس أو  إلى أن االضطرابات بالتنفس عادة م الناس ب
  .أمراض مثل اضطراب قلق الكوارث

ى  مامالناس بحاالت من النعاس أثناء النھار  ابتصا إضافة إلى ذلك ؤدي إل ي
  .عليھم لنعاسوغيرھا نظرا لفقدانھم التركيز وغلبة ا وقوعھم بحوادث سير

انون من "وعالجا لھذه المسألة أنه  يجب على المصابين بھذه األعراض ويع
  ".يستشيروا طبيبا بأسرع وقت ممكن الشخير الثقيل أن

 0190974090  : الخط الساخن



 

   :آلية توقف التنفس االنسدادي أثناء النوم

ة عضالت  ل لكاف به كام اء ش روف ارتخ و مع ا ھ وم كم اء الن يحدث أثن
نفس والقلب يعمالنال اء الت ة إلبق وحظ . جسم وتبقى المراكز الحساسة فعال ل

وم األنفي  توقف التنفس االنسداديفي المرضى الذين لديھم  تضيق في البلع
ف،  ان للخل دة اللس ع قاع ق بتراج ذي يتراف ي ال ي خلف ع تراجع فك ق م يتراف

وم األ ى البلع ان عل دة اللس غط قاع وم تض اء الن اء أثن بب االرتخ ي وبس نف
ه من  ا يرافق نفس مع م ك إنقطاع الت تج عن ذل اة لألسفل، وين وتتحرك اللھ

اء الشھيق لبي أثن واء الس ي ضغط الھ ادة ف ابقة . زي ة الس تمرت اآللي إذا اس
ص  بب نق اق بس ريض باالختن اة الم ى وف ؤدي إل ك ي إن ذل ة، ف دون يقظ ب

ثر على ولكن نقص األكسجة يؤ. األكسجة الشديد وما يرافقه من توقف القلب
اء  ا يجري أثن ة المريض لم ى دون دراي الدماغ فيوقظ المريض انعكاسياً حت

  . ولكن تكرار اليقظة الليلية تجعل اإلنسان مصاباً بالنعاس النھاري. النوم

اد العضالت التنفسية، ويحدث  ادة إجھ يحدث تضيق الطرق التنفسية زي
ادة يترافق ذلك مع . اليقظة كما ذكرنا أيضاً الشخير ويليه نقص األكسجة وزي

دم  الكربون في الجسم ثان أكسيد  غاز رار ال ، وھذا يسبب عند المريض إحم
ة ة والمحيطي ة الرئوي يق األوعي انوي و تض رياني  الث وتر ش ك ت دث ذل ويح

  .واضطراب نظم القلب 

  . يحدث نقص األكسجة أيضاً اضطراباً وتناقص اإلدراك العقلي
  



 

  نسداديتوقف التنفس االأعراض وعالمات 

ومي  - وم، عدم اإلشباع الن النعاس  واضطراب النوم، الشخير، تقطع الن
  . النھاري

 ). اضطراب الذاكرة، اضطراب االنتباه، الصداع(االضطراب العقلي  -

 زيادة في العصبية  -

 ). نقص في الشھية الجنسية والعنانة(اضطراب الجنس  -

 .التعرق الليلي -

 . التبوال الليلي والنھاري -

 وتر الشرياني ارتفاع الت -

 زيادة التوتر في الشريان الرئوي  -

 اضطراب نظم القلب -

 الوفاة المفاجئة  -

  السكتات الدماغية -

 حوادث الطرق  -
  
  



 

  : التشخيص
ات،  ر من األعراض والعالم ا ذك ق م ة بالشك السريري وف دبير الحال دأ ت يب

و ك ھ ن ذل م م وم  وأھ ريك الن زوج (وصف ش ة أو ال ة) الزوج ال . للحال يح
  . المريض إلجراء دراسة النوم بعدھا

  
  توقف التنفس االنسداديعالج 
  :على المريض عمل مايلى: أوال

الظھر ,الظھر تجنب النوم على )1( رة صغيرة ب ولضمان ذلك يمكن لصق ك
  .قبل النوم يوميا

  .على تخفيض الوزن العمل )2(
 .النوم أثناءرفع مستوى الرأس قلبال عن باقى الجسم  )3(
 .والمنومة المھدئة ةدويتجنب األ )4(
 .الكحوليةوالمشروبات  تجنب التدخين )5(
ى  )6( ةالحرص عل زيالت األنف نظاف تعمال بعض م ن اس ان  ويمك االحتق

 .موضعيا
  

 :العالج الطبى والجراحى: ثانيا
 يمكنھم استعمال جھاز لضخ الھواء بقوة خالل المفرطة السمنةمرضى  )1(

  .الوجه من خالل قناع يثبت على األنف
 .واللحمية صال اللوزتينعمليه استئ األطفالفى  )2(
 استئصال جزء من الحنك الرخو فى حاله تضخم اللھاة او تھدل سقف )3(

 .يزرلالحلق جراحيا بال
و وضع أ ، لتعديل حجم اللسان فى بعض الحاالت قد يلزم اجراء جراحه )4(

 .النوم بعاد الفكين وفتح الفم عندإل أداة
  
  
  

  لھواء العلوىتعليمات لمستخدمى جھاز ضخ الھواء المستمر لمجرى ا
  :المثالى للجھاز الوضع



 

  
   .على سطح تابت بعيدا عن جھاز التكيف و المدفأهالجھاز  يوضع -1  
ىء مالص -2   ود أى ش ك بوج از وذل واء للجھ دخل الھ داد م ب انس ق تجن

ى مستوى  از فوق الوسادة أو أعل ذلك عدم وضع الجھ از و ك لمؤخرة الجھ
  .ريضرأس الم

  
ر -3   از اخ ع جھ ترك م اء مش رج كھرب اء بمخ ة الكھرب ل فيش ب وص تجن

  كالثالجة 
م -4    اء معق اء مقطر أو م دة نصف ساعة ( استخدام م ى لم دة ) مغل لوح

   الترطيب بالجھاز



 

  
تالء بوحدة الترطي-5   اء لخط االم ذلك عدم وضع أى عدم تجاوز الم ب وك

  .أدوية بوحدة الترطيب
  .تجنب دخول ماء بالجھاز ألن ذلك سيؤدى لتلف الجھاز  -6  
  .بالكمامهتجنب اغالق الفتحة المخصصه لھواء الزفير  -7   
ع تسرب الھواء  -8    ة فقط لمن اربط األربطة الخاصة بالكمامة بدرجة كافي

  .بين الكمامة والوجه 
  :تنظيف الجھاز 
  لكمامه ووحدة الترطيب وذلك بالماء والصابونغسل ا :تنظيف يومى    
  ء الفاتر و يترك للتجفيف فى الھواء ابالم تشطيف تم) أو بالماء و الخل ( 
لكمامه واألربطة و الخرطوم وحدة الترطيب و غسل ا :  : أسبوعىتنظيف   

اء والصابون ى الم ا ف ك بغمرھ ر وذل ل ( الفلت اء و الخ نصف دة لم)  أو الم
  . ثم تشطيف بالماء الفاتر و يترك للتجفيف فى الھواءساعة 

ممنوع استخدام الكحول أو الكلور فى تنظيف الجھازوكذلك عدم  :ملحوظه   
  .كوى األربطه بعد التجفيف 

ه      ة قماش رطب از باستخدام قطع م تنظف الوحدة الرئيسية بالجھ ة  ث قطع
از اال ب ه مع عدم تشغيل الجھ ا قماش جاف از تمام اف الجھ د من جف د التأك ع

  .وكذلك عدم وضع الفلتر فى الجھاز اال بعد التأكد من جفافه تماما 



 

  
  معلومات لمستخدمى جھاز ضخ الھواء المستمر لمجرى الھواء العلوى

  .لنوم سواء باليل أو بالنھارا أثناء ننصح باستخدام الجھاز -1      
  .اليقظة كلما أمكن ننصح بتثبيت مواعيد النوم و  -2      
  ننصح بمراجعة الطبيب المعالج وذلك لمرضى ارتفاع ضغط الدم -3      

  .أن ضغط الدم يقل باستخدام الجھاز  حيث         

ومي حسن فى يحدث ت -4 ذلك  النعاس النھاري وعدم اإلشباع الن و ك
  . أسبوع  2-1الشخير بعد استخدام الجھاز لمدة 

ى يرجى اسشارة الطبيب ا -5 ه عل د اختفائ ور بع اد الشخير للظھ ذا ع
  وكذلك اذا حدث نقص أو زيادة فى الوزن الرغم من استخدام الجھاز 

س  -6 ع العط الألنف م داد ب دث انس از و يح تخدام الجھ ة اس ى بداي ف
  .من االستخدام  تختفى فى الغالب بعد مضى شھر

از اذا ادخل المريض المستشفى -7   البد من اصطحاب المريض للجھ
  .لغرض العالج أو الجراحة 

  تحظيرات اآلمان
  .ممنوع تنظيف الجھاز بوضعه فى الماء - 1
  . ممنوع توصيل الكھرباء للجھاز اذا كان مبتل أو رطب - 2
اء مشترك مع  - 3 ممنوع توصيل الكھرباء للجھاز من مخرج للكھرب

 .جھاز آخر 
للك  - 4 تخدام س از باس اء للجھ وع توصيل الكھرب ر ممن ائى غي كھرب

 .ز االمخصص للجھ
 .ممنوع محاولة اصالح الجھاز اذا حدث به عطل  - 5


