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LSVT® LOUD Αρχική συνέντευξη  
 

Προσωπικά Στοιχεία   

 
Όνομα:          email :         

 

Διεύθυνση:                

 

Πόλη:                Τ.Κ.:       Τηλέφωνο:            

 

Fax:         Ηλικία:             Ημερομηνία Γέννησης:    

 

Ημερομηνία κι ώρα αρχικής συνέντευξης:           

 

Διάγνωση/ Στάδιο:         Ημερομηνία Πρώτης Διάγνωσης:     

 

Ώρα τελευταίας λήψης φαρμάκου για Parkinson:       Ώρα επόμενης λήψης φαρμάκου για Parkinson:      

 

Νευρολόγος:           Τηλέφωνο:       

 

Διεύθυνση:               

 

Νευροχειρουργός:          Τηλέφωνο:       

 

Διεύθυνση:               

 

Ωτορινολαρυγγολόγος:          Τηλέφωνο:     

 

Διεύθυνση:               

 

Φυσικοθεραπευτής:          Τηλέφωνο:       

 

Διεύθυνση:               

 

 

Νευρολογικές κι άλλες Ιατρικές Πληροφορίες 

 
Ποιά ήταν τα πρώτα συμπτώματα της έναρξης της νόσου Parkinson;        

 

              

 

Έχετε καθόλου τρόμο;   Ναι         Όχι         Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε:        

 

              

 

              
 

΄Εχετε άλλα ιατρικά προβλήματα;  Ναι         Όχι         Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε:      
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Φαρμακοληπτικές πληροφορίες: 

 
Φαρμακευτική αγωγή για τη νόσο του Parkinson:           

 

Λοιπά φάρμακα:              

 

Σας έχουν βοηθήσει;              

 

              

 

Επηρεάζει η φαρμακευτική αγωγή για τη νόσο του Parkinson τη φωνή ή την ομιλία σας; Ναι         Όχι         Αν ναι,  

 

παρακαλώ περιγράψτε:            

 

              

 

Έχετε συμπτώματα “on/off”; (Διακυμάνσεις κινητικότητας) Ναι        Όχι         Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε:    

 

              

 

              

 

Αντιμετωπίζετε συμπτώματα δυσκινησίας;:  Ναι         Όχι         Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε:      

 

              

 

 

Χειρουργικές Πληροφορίες: 

 
Έχετε υποβληθεί σε νευρολογικό ή λαρυγγολογικό χειρουργείο; Αν ναι, τι χειρουργείο ήταν αυτό; Πότε; Πού; Από  

 

ποιόν;                

 

              

 

Συμπτώματα στην ομιλία: 

 
Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ επαγγελματικά τη φωνή σας; (π.χ., ραδιόφωνο, τηλεόραση, θέατρο, τραγούδι, κ.τ.λ.);   

 

Ναι         Όχι          Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε:        

 

      

 

Πότε παρατηρήσατε για πρώτη φορά τα προβλήματα στην επικοινωνία σας (π.χ. αλλαγές στην ομιλία ή/και στη  

 

φωνή σας) που σχετίζονται με τη νόσο του Parkinson;         

 

              

 

Ποιά είναι τα τωρινά σας προβλήματα;            

 

              

 

Ποιό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην επικοινωνία σας αυτήν την περίοδο;      
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Τι είδους χρήση κάνετε συνήθως στη φωνή σας κατά τη διάρκεια της μέρας;        

 

              

 

Πόσες ώρες μιλάτε συνήθως την ημέρα;          

 

Αυτή τη στιγμή η φωνή σας είναι όπως είναι συνήθως;          

 

Σας ζητάνε ποτέ να επαναλάβετε αυτά που λέτε;           

 

Τι κάνετε προκειμένου να γίνετε πιο εύκολα κατανοητός;          

 

              

 

Τί ποσοστό του λόγου σας πιστεύετε ότι είναι καταληπτό (οι άλλοι μπορούν να σας καταλάβουν);     

 

Μιλάτε λιγότερο λόγω της νόσου του Parkinson;     Πόσο λιγότερο;        

 

Γιατί μιλάτε λιγότερο λόγω της νόσου του Parkinson;         

 

              

 

              

 

Νιώθετε ότι σας τελειώνει η αναπνοή όταν μιλάτε;           

 

Δυσκολεύεστε να πάρετε βαθειά ανάσα;           

 

Έχετε παρατηρήσει τη φωνή σας να είναι μονότονη;           

 

Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στο ύψος (τόνο) της φωνής που χρησιμοποιείτε κατά την ομιλία τώρα σε σχέση με  

 

αυτή που χρησιμοποιούσατε πριν τη διάγνωση της νόσου του Parkinson;      

 

              

 

Έχετε παρατηρήσει τη φωνή σας να σπάει;            

 

Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη φωνή σας όταν τραγουδάτε;          

 

Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην ποιότητα της φωνής σας;          

 

Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε τις αλλαγές που έχετε παρατηρήσει. (Υποδείξτε στον ασθενή να διευκρινίσει αν 

θεωρεί τη φωνή του βραχνή, υγρή, αναπνευστική (breathy),τραχειά, σφιγμένη.) κ.τ.λ.)     

 

              

 

Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη σταθερότητα της φωνής σας;        

 

Νιώθετε τη φωνή σας κουρασμένη στο τέλος της μέρας;         

 

Έχετε παρατηρήσει να έχει μειωθεί η ένταση της φωνής σας;         

 

Έχετε παρατηρήσει να “μπερδεύετε τα λόγια σας”;           

 

Έχει αλλάξει ο ρυθμός στην ομιλία σας;            
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Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε την αλλαγή αυτή. (Υποδείξτε στον ασθενή να διευκρινίσει αν πιστεύει ότι ο ρυθμός  

 

είναι πιο αργός, πιο γρήγορος ή αν είναι μεταβλητός κ.τ.λ.):         

 

             

            

Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον εαυτό σας να τραυλίζει κατά την ομιλία;        

 

Σας συμβαίνει να διαφεύγουν φαγητό ή υγρά από τη μύτη σας ενώ τρώτε;        

 

Πιστεύετε ότι φωνή σας ακούγεται ρινική (υπέρ ή υπορρινική);         

 

Έχετε κάνει ποτέ λογοθεραπεία;             

 

Αν ναι; πριν πόσο καιρό και τι κάνατε σε αυτή;           

 

              

 

Σας ωφέλησε η προηγούμενη λογοθεραπεία;           

 

Αν ναι, τι αλλαγές παρατηρήσατε; Περιγράψτε:          

 

              

 

 

Πληροφορίες για την κατάποση:   

 
Έχετε παρατηρήσει δυσκολίες με τη σίτιση, το μάσημα και/ή την κατάποση;        

 

              

 

Αν ναι, περιγράψτε (είδη τροφών, συχνότητα προβλήματος, κ.τ.λ.)        

 

              

 

Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη γεύση και την όσφρηση; Αν ναι, τι αλλαγές;        

 

              

 

 

Πληροφορίες απασχόλησης 
 

Εργάζεστε κάπου;             

 

              

 

Είδος απασχόλησης:              

 

Περιγράψτε πως χρησιμοποιείτε τη φωνή σας στη δουλειά:         

 

              

 

Επηρεάζει η ασθένεια την εργασία σας;          
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Με ποιόν τρόπο;              

 

              

 

 

Νευροψυχολογικές πληροφορίες  

 
Έχετε παρατηρήσει δυσκολίες με τη μνήμη σας;           

 

Τι έχετε παρατηρήσει;             

 

Η φαρμακευτική αγωγή επηρεάζει τη μνήμη σας;          

 

Αν ναι, με ποιόν τρόπο;            

 

              

 

Ποιά παράμετρος της ασθένειάς του Parkinson σας ενοχλεί περισσότερο;        

 

              

 

Άλλα σχόλια:                   

 

              

 

              

 

              

 

 

Ερωτήσεις για τον εντοπισμό/καθορισμό «Στιγμών Μαγικής Ρύθμισης» 

 
 

Καταστάσεις επικοινωνίας: 

 
Αν ήταν κάποια κατάσταση στην οποία θα θέλατε να επικοινωνείτε καλά, ποιά θα ήταν αυτή;      

 

              

 

Περιγράψτε τη μέρα σας σε σχέση με τις απαιτήσεις ως προς την ομιλία (εκμαιεύστε από τον ασθενή πληροφορίες 

σχετικά με το με ποιόν επικοινωνεί, πότε συμβαίνει αυτό, και τι μπορεί να ειπωθεί)  

 

ΠΜ                

 

              

 

ΜΜ               

 

              

 

Πότε δυσκολεύεστε περισσότερο να επικοινωνήσετε;         

 

              

 



Copyright© 2017 LSVT Global, LLC      
This page may be reproduced for clinical use by LSVT  LOUD Certified Clinicians  

Γιατί δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε στις καταστάσεις/στιγμές που αναφέρατε;      

 

              

 

Τι θα θέλατε να βελτιώσετε σε σχέση με την ικανότητά σας να επικοινωνείτε;       

 

              

 

Ποιά παράμετρος της ασθένειας του Parkinson σας ενοχλεί περισσότερο;        

 

              

 

Άλλα σχόλια:               

 

              

 

              

 

              

 

 

Υπάρχουν δραστηριότητες που σταματήσατε λόγω της ασθένειας του Parkinson (π.χ. δουλειά, εθελοντική εργασία, 

χόμπι, άσκηση κ.τ.λ.); 

 

              

 

              

 

Για ποιόν λόγο; Λόγω κινητικών προβλημάτων, προβλημάτων στην ομιλία, κινήτρου; Περιγράψτε. 
 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

Ποιά είναι τα ενδιαφέροντά σας κι οι ασχολίες σας;  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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LSVT® LOUD Πρωτόκολλο αξιολόγησης (Αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο πριν όσο και μετά τη θεραπεία) 
 

Δραστηριότητα 1: Μέγιστη Διάρκεια Φώνησης Παρατεταμένου Φωνήεντος. 

Οδηγία: «Πείτε /a/ για όσο περισσότερο μπορείτε  στο ύψος και την ένταση που      

αισθάνεστε άνετα.»   

Αξιολογήστε :  Ένταση, ποιότητα και διάρκεια. 

Καταγράψτε : Διάρκεια (δευτερόλεπτα) και ένδειξη μετρητή SPL/ ένταση κατά την εκφορά του 

φωνήεντος. 
 

Απόσταση Μετρητή SPL  - Στόματος:         

 

Διάρκεια (sec)    dB SPL 

 

1.                                                              

 

              

           

2.                                                              

 

              

           

3.                                                              

 

              

           

4.                                                              

 

              

           

5.                                                              

 

             

           

6.                                                              

 

              

 

 

Σχόλια: ____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

           

Μέση Διάρκεια (sec)            Εύρος διάρκειας (sec)      Μέση Ένταση (dB)       

 

Εύρος  Έντασης (dB)     
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Δραστηριότητα 2:  Μέγιστο Εύρος Θεμελιώδους συχνότητας. 

 

Οδηγία : «Προσπαθήστε να πιάσετε την ψηλότερη συχνότητα σας λέγοντας /a/»  

 (ο θεραπευτής μπορεί να επιδείξει ένα υψηλής συχνότητας /a/)  

Αξιολογήστε : Ύψος, Ένταση και Ποιότητα 

Καταγράψτε:  Υψηλότερη συχνότητα (Hertz), ή τη μουσική νότα και οκτάβα από ένα 

ψηφιακό κουρδιστήρι. 

 

 

1.      4.    

 

 

2.      5.    

 

 

3.      6.    

 

Υψηλότερη συχνότητα:     Εύρος συχνότητας:      

 

 

Σχόλια:  ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Οδηγία:           «Προσπαθήστε να πιάσετε την χαμηλότερη συχνότητα σας λέγοντας /a/»  

 (ο θεραπευτής μπορεί να επιδείξει ένα χαμηλής συχνότητας /a/) 

Αξιολογήστε : Ύψος, Ένταση και Ποιότητα 

Καταγράψτε :  Χαμηλότερη συχνότητα (Hertz), 

 

 

1.      4.    

 

 

2.      5.    

 

 

3.      6.    

 

 

Χαμηλότερη  Συχνότητα :      Εύρος συχνότητας:      

 

 Σχόλια:  ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Δραστηριότητα 3:  Διάβασμα κειμένου   

 

Οδηγία : «Διάβασε το κείμενο δυνατά σε ένα άνετο ύψος και ένταση»  

Αξιολογήστε : Διακύμανση συχνότητας , ένταση, ποιότητα φωνής, άρθρωση, ταχύτητα,  

προσωδία, επιτονισμό.  

Καταγράψτε :  Sound pressure level (SPL)/ ένταση κατά το διάβασμα. 

 

Απόσταση Μετρητή SPL  - Στόματος:       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

 

Σχόλια:               
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Δραστηριότητα 4:            Συζήτηση - Μονόλογος 

 

Οδηγία : «Θα ήθελα να μου μιλήστε λίγο για κάποια φορά που νιώσατε πάρα πολύ 

χαρούμενος. Προσπαθήστε να θυμηθείτε μια φορά που νιώσατε αυτό το 

συναίσθημα πολύ έντονα. Θυμηθείτε και ζήστε ξανά, μια στιγμή που νιώσατε 

υπερβολικά χαρούμενος. Βάλτε τον εαυτό σας πάλι σε αυτή την κατάσταση και 

προσπαθήστε να την ξανανιώσετε με όσο περισσότερο αληθινό συναίσθημα και 

ένταση όπως όταν συνέβη στην πραγματικότητα. Πάρτε λίγο χρόνο και σκεφτείτε 

μια τέτοια κατάσταση και πείτε μου όταν είστε έτοιμος.» 

 Όταν ο ασθενής είναι έτοιμος… 

  «Παρακαλώ μιλήστε για  τουλάχιστον 90 δευτερόλεπτα». 

 

Αξιολογήστε : Διακύμανση συχνότητας , ένταση, ποιότητα φωνής, άρθρωση, ταχύτητα,  

προσωδία, επιτονισμό    

Καταγράψτε :  Sound pressure level (SPL)/ ένταση κατά την ομιλία 

 

Απόσταση Μετρητή SPL  - Στόματος :       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

Σχόλια :               
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Δραστηριότητα 5: Ανάκληση λέξεων 

 

Οδηγία: «Στην επόμενη δραστηριότητα, θα σας ζητήσω να σκεφτείτε μερικές λέξεις που 

να ξεκινάνε με συγκεκριμένα γράμματα. Θα σας πω ένα γράμμα της αλφαβήτου και θέλω να 

σκεφτείτε λέξεις που ξεκινούν με αυτό το γράμμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε 

λέξη, εκτός από κύρια ονόματα όπως για παράδειγμα ονόματα ανθρώπων ή περιοχών. Για 

παράδειγμα, αν πω «Μ» μπορείτε να πείτε «μήλο», «μητέρα», «μολύβι» ή «μαγαζί», αλλά όχι 

«Μαρία» ή «Μυτιλήνη». Επίσης, μη χρησιμοποιήσετε την ίδια λέξη ξανά με διαφορετική 

κατάληξη, όπως «ανοίγω» και «ανοιχτό».» 

 

 «Τώρα θα σας δώσω ένα γράμμα. Πείτε μου όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε 

να σκεφτείτε που να ξεκινάνε με αυτό το γράμμα. Θυμηθείτε! Όχι ονόματα ανθρώπων ή 

περιοχών, παρά μόνο κανονικές λέξεις. Αν δεν μπορείτε να σκεφτείτε κάποια, δεν πειράζει, 

απλά μείνετε σιωπηλός και περιμένετε μέχρι να σκεφτείτε κάποια άλλη λέξη. Θα έχετε 60 

δευτερόλεπτα για κάθε γράμμα.   

 Το πρώτο γράμμα είναι το Κ.» 

 

Αξιολογείστε:  Ένταση, ποιότητα φωνής και καταληπτότητα 

Καταγράψτε:    Sound pressure level (SPL)/ ένταση κατά την κατονομασία των λέξεων. 

 

Απόσταση Μετρητή SPL  - Στόματος :       

 

SPL 

 

Κ.                

 

              

 

              

 

Α.                

 

              

 

              

 

Σ.                

 

              

 

              

 

 

Σχόλια:               
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Δραστηριότητα 6: Περιγράψτε μου μία δραστηριότητα ενώ πραγματοποιείτε ταυτόχρονα 

κάποια άλλη δραστηριότητα  

 

Οδηγία: «Περιγράψτε μου μία δραστηριότητα. Περιγράψτε τη σα να μην έχω ακούσει 

ποτέ τίποτα γι αυτήν τη δραστηριότητα ή τα εργαλεία που απαιτούνται. Για 

παράδειγμα περιγράψτε μου πως μπαίνετε στο ιντερνέτ, ή πως φτιάχνετε κέικ 

σοκολάτα. Θυμηθείτε να μου περιγράψετε πολύ λεπτομερώς πώς μπορεί κάποιος 

να φέρει σε πέρας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.» 

 Την ίδια στιγμή, ζητείστε από τον ασθενή να πραγματοποιεί κάποια άλλη 

δραστηριότητα. Για παράδειγμα, 1) βάλτε τον ασθενή να βιδώνει ένα 

παξιμάδι σε μία βίδα, ή   2) βάλτε τον ασθενή να χτυπάει τα πόδια 

του ενώ μιλάει. Οποιαδήποτε δραστηριότητα που τον αποσπά είναι αποδεκτή. 

Στόχος είναι να σιγουρευτείτε ότι ο ασθενής δε σταματά τη δραστηριότητα ή την 

περιγραφή, παρά συνεχίζει τη μεικτή δραστηριότητα (περιγραφή και 

δραστηριότητα συγχρόνως). 

  

Αξιολογείστε: Ένταση, ποιότητα φωνής και καταληπτότητα 

Καταγράψτε :  Sound pressure level (SPL)/ ένταση 

 

Απόσταση Μετρητή SPL  - Στόματος :       

 

SPL 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

 

Σχόλια:               
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Δραστηριότητα 7:  Έλεγχος Ανταπόκρισης σε Ερέθισμα 

 

Οδηγίες: Ζητείστε από τον ασθενή να αναπαράγει τη φωνή ενώ του υποδεικνύετε 

αύξηση της έντασης. Βεβαιωθείτε οτι παρέχετε ένα πρότυπο «Κάνε ότι κάνω».  

                            

Αξιολογείστε:  Για όλες τις δραστηριότητες ερεθισμάτων,  καταγράψτε την ικανότητα του 

ασθενή να αυξάνει την καταβαλλόμενη προσπάθεια κατά τη φώνηση, την ένταση, 

και όποιες αλλαγές γίνονται αντιληπτές στην ποιότητα φωνής, καταληπτότητα, 

άρθρωση , τονισμούς.  

 

Φώνηση παρατεταμμένου φωνήεντος /a/ 

 

Οδηγία: «Πείτε /a/, αλλά κάντε το ΔΥΝΑΤΑ όπως εγώ» 

(Ο θεραπευτής επιδεικνύει ένα /a/ με αυξημένη ένταση και καλή ποιότητα. Αν 

είναι απαραίτητο, βοηθείστε τον ασθενή να σχηματίσει τη φωνή, π.χ. 

σπρώχνοντας, ανοίγοντας το στόμα κτλ). 

 

Καταγράψτε: Sound pressure level (SPL)/ ένταση 

 

Απόσταση Μετρητή SPL  - Στόματος :       

 

 

Διάρκεια (sec)    dB SPL 

 

1.                                                              

 

              

 

           

2.                                                              

 

              

 

           

3.                                                              

 

              

  

 

Βελτιώνεται η φωνή σε ένταση και ποιότητα;  __________________ 

 

              

 

Ποιά τεχνική βοηθάει περισσότερο για το σχηματισμό ενός καλής ποιότητας δυνατό /a/; _____  
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Σχόλια και/ή παρατηρήσεις:            

 

              

 

Υψηλότερη και χαμηλότερη συχνότητα 

 

Οδηγίες : «Προσπαθήστε να φτάσετε τον ψηλότερό σας τόνο  λέγοντας /a/ ΔΥΝΑΤΑ, όπως 

εγώ» 

(Ο θεραπευτής επιδεικνύει. Αν είναι απαραίτητο, βοηθείστε τον ασθενή να σχηματίσει τον ήχο, 

π.χ. σπρώχνοντας, ανοίγοντας το στόμα) 

 

Αξιολογείστε: Τονικότητα, ένταση και ποιότητα. 

Καταγράψτε: Υψηλότερη συχνότητα (Hertz) ή μουσική νότα ή οκτάβα (αν χρησιμοποιείτε 

κουρδιστήρι).  

 

1.      

 

2.     

 

3.     

 

 

Οδηγία:  «Προσπαθείστε να πιάσετε το χαμηλότερο τόνο καθώς λέτε /a/ ΔΥΝΑΤΑ όπως 

εγώ» 

(Ο θεραπευτής επιδεικνύει. Αν είναι απαραίτητο, βοηθείστε τον ασθενή να σχηματίσει τον ήχο, 

π.χ. σπρώχνοντας, ανοίγοντας το στόμα) 

 

Αξιολογείστε: Τονικότητα, ένταση και ποιότητα. 

Καταγράψτε: Υψηλότερη συχνότητα (Hertz) ή μουσική νότα ή οκτάβα (αν χρησιμοποιείτε 

κουρδιστήρι).  

1.      

 

2.     

 

3.     

 

 

Βελτιώνεται η ένταση και η ποιότητα της φωνής;  ____________________________________ 

 

              

 

Ποιά τεχνική βοηθάει περισσότερο στη διαμόρφωση καλής ποιότητας χαμηλής / υψηλής 

 τονικότητας δυνατών ήχων;          ____________ 
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Σχόλια και/ή παρατηρήσεις:            

 

              

 

Λειτουργικές φράσεις 

 

Οδηγία: «Επαναλάβετε μετά από μένα με δυνατή φωνή» 

 

Αξιολογείστε: Ένταση και ποιότητα της φωνής, καταληπτότητα 

Καταγράψτε: Sound  pressure level 

(Ο θεραπευτής μπορεί να επιλέξει επιπρόσθετες λέξεις/ φράσεις που να είναι πιο λειτουργικές 

για τον ασθενή) 

 

Απόσταση Μετρητή SPL  - Στόματος:       

 

1. Γεια       5. Αντίο     

   

2. Ναι        6. Όχι       

 

3. Δεν ξέρω      7. Πώς είσαι;      

 

4. Ευχαριστώ         8. Παρακαλώ      

 

 

Βελτιώνεται η ένταση, ποιότητα φωνής και η καταληπτότητα;  ___________    

 

              

 

 

Σχόλια και/ή παρατηρήσεις             

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Προγραμματίσθηκε εξέταση λάρυγγος για:         

 

Παρούσα κατάσταση επικοινωνίας και πιθανό αποτέλεσμα LSVT/LOUD;     

 

              

 

Ανταπόκριση του ασθενούς στη «ΔΥΝΑΤΗ» φωνή:        

 

              

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:           
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LSVT® LOUD Ερωτήσεις επανεκτίμησης 
(Αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τη θεραπεία) 

 

Προσωπικά Στοιχεία   

 
Όνομα:          email :         

 

Διεύθυνση:                

 

Πόλη:                Τ.Κ.:       Τηλέφωνο:           

 

Fax:         Ηλικία:                 Ημερομηνία Γέννησης:   

 

Ημερομηνία κι ώρα αρχικής συνέντευξης:           

 

Διάγνωση/ Στάδιο:         Ημερομηνία Πρώτης Διάγνωσης:     

 

Ώρα τελευταίας λήψης φαρμάκου για Parkinson:       Ώρα επόμενης λήψης φαρμάκου για Parkinson:      

 

Νευρολόγος:            Τηλέφωνο:      

 

Διεύθυνση:               

 

Νευροχειρουργός:           Τηλέφωνο:      

 

Διεύθυνση:               

 

Ωτοριονολαρυγγολόγος:           Τηλέφωνο:     

 

Διεύθυνση:               

 

Φυσικοθεραπευτής:           Τηλέφωνο:      

 

Διεύθυνση:               

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά τη θεραπεία ή σε συνεδρίες 

επανεκτίμησης: 

 

Πληροφορίες για φωνή και ομιλία: 

 
Από τότε που ολοκληρώσατε τη θεραπεία, έχετε παρατηρήσει διαφορές στη φωνή και/ή την ομιλία σας;  

 

Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε τις διαφορές           

 

             

 

Έχουν παρατηρήσει άλλοι ότι είναι ευκολότερο να σας καταλάβουν τώρα;        

 

             

 

Τι σας έχουν πει;             
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Σας ζητούν να επαναλάβετε ότι είπατε;         

 

Δυσκολεύονται να καταλάβουν τι λέτε;          

 

Πότε θέλετε να γίνεστε όσο το δυνατό πιο καταληπτός; Τι κάνετε γι’αυτό;       

 

             

 

Πόσο συχνά το κάνετε αυτό?            

 

Μιλάτε πιο πολύ από τότε που ολοκληρώσατε τη θεραπεία?         

 

             

 

Πόσο πιο πολύ;              

 

Γιατί;               

 

             

 

 

Τι ποσοστό της ομιλίας πιστεύετε γίνεται καταληπτό; (δηλαδή σας καταλαβαίνουν)     

 

Εξασκήστε;              

 

Πόσο συχνά;              

 

Τι κάνετε όταν εξασκήστε;            

 

Βοηθάει;              

 

 

Πληροφορίες κατάποσης 

 
 Έχετε παρατηρήσει οποιεσδήποτε αλλαγές όταν τρώτε, μασάτε και/ή καταπίνετε;      

 

             

 

Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε:            

 
             

 

Ιατρικές πληροφορίες 
 

Έχει αλλάξει κατά οποιονδήποτε τρόπο η φαρμακευτική σας αγωγή τους τελευταίους έξι μήνες;   

 

             

 

 

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε τι έχει αλλάξει:         
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Έχει αλλάξει κατά οποιονδήποτε τρόπο η ασθεένειά σας (Parkinson ) τους τελευταίους έξι μήνες;    

 

             

 

 

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε τι έχει αλλάξει:           
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Υποκειμενικές Κλίμακες  Αξιολόγησης   

 
Ασθενής:         Ημερομηνία:        Σχέση με τον ασθενή:    

 
Παρακαλώ σημειώστε το σημείο στη γραμμή  που αντιπροσωπεύει καλύτερα την τυπική φωνή του 

ασθενή: 

 
Πάντα επαρκώς δυνατή        Ποτέ επαρκώς δυνατή 

              

 
 

Ποτέ τρεμάμενη φωνή                  Πάντα τρεμάμενη φωνή   

              

 
 

Ποτέ βραχνή φωνή                                                      Πάντα βραχνή φωνή 

              

 
 

Ποτέ μονότονη φωνή                    Πάντα Μονότονη φωνή          

              

 
 

Δε μπερδεύει ποτέ τα λόγια του                                            Πάντα μπερδεύει τα λόγια του 

              

 
 

Ποτέ πιεσμένη φωνή                       Πάντα πιεσμένη φωνή  

              

 

Δε μουρμουρίζει ποτέ                               Πάντα μουρμουρίζει 

              

 
 

Γίνεται πάντα κατανοητός         Ποτέ δεν γίνεται κατανοητός  

              

 
 

Πάντα συμμετέχει σε μια 

συζήτηση 

Ποτέ δε συμμετέχει σε μια  

συζήτηση 

              

 
 

Πάντα ξεκινάει μια συζήτηση       Ποτέ δεν ξεκινάει μία συζήτηση                                                                                                                                                             
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Δείκτης Φωνητικής Δυσχέρειας 
(M. Helidoni, T. Murry, J. Moshandreas, C. Lionis, A. Printza, G. Velegrakis. To appear in the Journal of Voice) 

  

Όνομα:              

  

Ημερομηνία:       Συνεδρία:      

 
Οδηγίες: Αυτές είναι φράσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τη φωνή τους 

και τις επιπτώσεις της φωνής τους στη ζωή τους. Κυκλώστε την απάντηση που υποδηλώνει πόσο συχνά έχετε 

την ίδια εμπειρία.   

0:ποτέ, 1:σχεδόν ποτέ, 2:μερικές φορές, 3:σχεδόν πάντα, 4:πάντα 

 

  Ποτέ Σχεδόν 

Ποτέ 

Μερικές 

Φορές 

Σχεδόν 

Πάντα 

Πάντα 

F1 Η φωνή μου δυσκολεύει τους ανθρώπους να με ακούσουν      

F2 Οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να με καταλάβουν μέσα σε 

ένα δωμάτιο με θόρυβο 

     

F3 Η οικογένειά μου έχει δυσκολία να με ακούσει όταν τους 

καλώ μέσα στο σπίτι 

     

F4 Χρησιμοποιώ το τηλέφωνο λιγότερο συχνά πόσο θα ήθελα      

F5 Έχω την τάση να αποφεύγω ομάδες ανθρώπων εξαιτίας 

της φωνής μου 

     

F6 Μιλάω με φίλους, γείτονες ή συγγενείς λιγότερο συχνά 

εξαιτίας της φωνής μου 

     

F7 Οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλαμβάνω αυτά που λέω 

όταν μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο 

     

F8 Οι δυσκολίες της φωνής μου περιορίζουν την προσωπική 

και την κοινωνική μου ζωή 

     

F9 Αισθάνομαι ότι μένω εκτός συζητήσεων εξαιτίας της 

φωνής μου 

     

F10 Το πρόβλημα της φωνής μου, μου προκαλεί απώλεια 

εισοδήματος 

     

P1 Όταν μιλάω μου κόβεται η αναπνοή      

P2 Ο ήχος της φωνής μου ποικίλλει κατά τη διάρκεια της 

ημέρας 

     

P3 Οι άνθρωποι ρωτούν «τι έχει η φωνή σου;»      

P4 Η φωνή μου ακούγεται ασταθής και ξερή   
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  Ποτέ Σχεδόν 

Ποτέ 

Μερικές 

Φορές 

Σχεδόν 

Πάντα 

Πάντα 

P5 Αισθάνομαι ότι πρέπει να ζοριστώ για να βγεί η φωνή μου      

P6 Η καθαρότητα της φωνής μου είναι απρόβλεπτη      

P7 Προσπαθώ να αλλάξω τη φωνή μου για να ακούγομαι 

διαφορετικά 

     

P8 Καταβάλλω πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μιλάω      

P9 Η φωνή μου είναι χειρότερη το βράδυ      

P10 Η φωνή μου εξαντλείται στη μέση της ομιλίας μου      

E1 Βρίσκομαι σε υπερένταση όταν μιλάω με άλλους εξαιτίας 

της φωνής μου 

     

E2 Οι άνθρωποι φαίνεται να εκνευρίζονται με τη φωνή μου      

E3 Βρίσκω ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν κατανοούν το πρόβλημα 

της φωνής μου 

     

E4 Το πρόβλημα της φωνής μου με αναστατώνει      

E5 Είμαι λιγότερο κοινωνικός/ή εξαιτίας του προβλήματος 

της φωνής μου  

     

E6 Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι μειονεκτικά      

E7 Ενοχλούμαι όταν οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλάβω 

αυτό που είπα 

     

E8 Αισθάνομαι αμηχανία όταν οι άνθρωποι μου ζητούν να 

επαναλάβω αυτό που είπα 

     

E9 Η φωνή μου με κάνει να νιώθω ανεπαρκής      

E10 Ντρέπομαι για το πρόβλημα της φωνής μου      

 

Παρακαλώ κυκλώστε τη λέξη που ταιριάζει στο πόσο διαταραγμένη αισθάνεστε τη φωνή σας σήμερα:  

 

Κανονική Ήπια  Μέτρια  Σοβαρά 

 

 

 

P Scale __________  F Scale __________  E Scale __________  Σύνολο __________
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Βαθμολόγηση στις Υποκειμενικές Κλίμακες Αξιολόγησης: 

 

Δείκτης Φωνητικής Δυσχέρειας [Voice Handicap Index (VHI)]: 

Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index 

(VHI). American Journal of Speech Language Pathology, 6, 66-70. 

 

Σε κάθε απάντηση αποδίδεται ένας αριθμός από το 0 (ποτέ) ως το 4 (πάντα).  

Ο Δείκτης Φωνητικής Δυσχέρειας απαρτίζεται από τρείς κατηγορίες. Σωματικό (P), Λειτουργικό (F), και 

Συναισθηματικό (E).   

Οι απαντήσεις στις επιμέρους κατηγορίες αθροίζονται ξεχωριστά για τις P, F και E βαθμολογίες. 

Οι P, F και E βαθμολογίες αθροίζονται για τη συνολική βαθμολογία 

 

Μία αλλαγή στη συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη των 18 βαθμών, υποδηλώνει βελτίωση που δεν οφείλεται 

στη διακύμανση του δείκτη. 

  

Κλίμακες Αντιληπτικής Αξιολόγησης (Visual Analogue Scale) 

1. Μετρήστε το μήκος της γραμμής (A). 

2. Μετρήστε το μήκος της γραμμής ως το σημείο που σημείωσε ο ασθενής (Β) από την αριστερή μεριά. 

3.  _A-B    X 100 = Τοις εκατό βαθμολογία 

                A 
      Το σημείο που τοποθετεί ο ασθενής τον εαυτό του στην κλίμακα 

Παράδειγμα: 

Πάντα επαρκώς δυνατή           Ποτέ επαρκώς δυνατή 

             

            (B=116 cm)            (A=171 cm)  

 A-B   X 100 = 171-116   X 100 = 32% 

   A     171 

*Η φωνή του ασθενή είναι επαρκώς δυνατή 32% των φορών. 
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