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LSVT LOUD Ön Görüşme 
 
Kimlik Bilgileri    
 
Adı/Soyadı:          e-posta:       
  
 
Adres:                
 
Şehir:               Posta Kodu:       Tel:           
 
Faks:         Yaş:               Doğum Tarihi:       
 
Ön Görüşme Tarih ve Saati:            
 
Tanı/Aşama:         İlk Tanı Tarihi:      
 
En Son PH ilaç alma saati:               Sonraki ilaç saati:     
  
 
Nörolog:            Tel:      
 
Adres:               
 
Beyin Cerrahı:            Tel:       
 
Adres:               
 
KBB Doktoru:           Tel:      
 
Adres:               
 
Fizyoterapist:           Tel:      
 
Adres:               
 
 
Nörolojik ve Diğer Tıbbi Öykü 
 
Parkinson hastalığının ilk belirtileri nelerdi?          
 
              
 
Titreme var mı?  Evet         Hayır          Evetse, tarif edin lütfen:         
 
              
 
              
 
 
Başka sağlık probleminiz var mı?  Evet         Hayır         Evetse, belirtin lütfen:       
 
              
 



Copyright© 2019 LSVT Global, Inc.    5- 30  
Bu sayfa LSVT  LOUD Sertifikalı Klinisyenler tarafından klinik amaçlar için çoğaltılabilir  
 

 İlaç Bilgileri: 
 
Parkinson Hastalığı İlaçları:             
 
Başka İlaçlar:              
 
Nasıl işe yarıyor?              
 
              
 
Parkinson ilaçlarınız konuşmanızı ya da sesinizi etkiliyor mu?  Evet         Hayır         Evetse,, tarif edin lütfen:    
 
              
 
              
 
“Aç/kapa” belirtileri yaşıyor musunuz?  Evet         Hayır         Evetse, tarif edin lütfen:       
 
              
 
Diskinezi yaşıyor musunuz?:  Evet         Hayır         Evetse, tarif edin lütfen:        
 
              
 
 
Ameliyat Öyküsü: 
 
Beyin cerrahi ya da larenks ameliyatı oldunuz mu?  Evetse, ne ameliyatı, ne zaman, nerede ve kim yaptı?     
 
              
 
Konuşma Belirtileri: 
 
Sesinizi profesyonel olarak kullandınız mı? (yani, radyoda, televizyonda, oyunculuk veya şarkıcılık.)?  Evet          
 
Hayır               Evetse, tarif edin lütfen:        
 
      
 
  
 
Parkinson hastalığı ile ilgili olduğunu düşündüğünüz belirtiler (yani, ses ya da konuşmanızda değişiklikler) ilk  
 
olarak ne zaman ortaya çıktı?             
 
              
 
Şu an yaşadığınız belirtiler neler?             
 
              
 
Bugün, iletişimle ilgili en önemli sorununuz nedir?         
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Normalde sesinizi günlük olarak nasıl kullanıyorsunuz?          
 
              
 
Günde kaç saat konuşuyorsunuz?           
 
Şu anda sesiniz normal sesinize benziyor mu?          
 
İnsanlar sizden bir daha söylemenizi istiyorlar mı?           
 
Kolay anlaşılmak istediğinizde ne yapıyorsunuz?        
 
              
 
Sizce konuşmanız yüzde kaç oranında anlaşılır (yani, insanlar ne kadarını anlıyor)?      
 
Parkinson yüzünden daha az konuşmaya başladınız mı?     Ne kadar az?       
 
Neden Parkinson yüzünden daha az konuşmaya başladınız?         
 
              
 
Konuşurken nefesinizin yetmediği oluyor mu?           
 
Derin nefes almakta zorlanıyor musunuz?            
 
Sesinizin tonu hep aynı ve monoton mu?          
 
Şu anki ve Parkinson tanısı konmadan önceki konuşma sesiniz kalınlık-incelik bakımından aynı mı değişik mi? 
 
            
 
              
 
Sesinizde ton kırılması/çatlamalar oluyor mu?           
 
Şarkı söyleme sesinizde bir değişiklik var mı?           
 
Sesinizin kalitesinde bir değişiklik hissettiniz mi?          
 
Evetse, lütfen kalite bakımından fark ettiğiniz değişiklikleri tarif edin.  (Vakanın sesinin boğuk, ıslak, nefesli, kuru, 
gergin olup olmadığını tarif etmesine yardımcı olun)           
 
              
 
Sesinizin kararlılığında/tutarlılığında bir değişiklik hissettiniz mi?         
 
Gün sonunda sesinizin yorulduğunu hissediyor musunuz?          
 
Ses şiddetinizin azaldığını düşünüyor musunuz?          
 
Konuşmanız gevelemeler ya da mırıldanmalar şeklinde oluyor mu?         
 
Konuşma hızınız değişti mi?            
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Evetse, konuşma hızınızdaki değişimi tarif edin.  (Vakanın konuşmasının daha hızlı, daha yavaş ya da değişken olup  
 
olmadığını tarif etmesine yardımcı olun)            
 
Konuşurken kekelediğiniz oluyor mu hiç?           
 
Yemek yerken yiyecek ya da içeceklerin burnunuzdan geldiği oluyor mu?        
 
Sesinizin genizsi olduğunu düşünüyor musunuz (yani, hiper ya da hipogenizsi)?       
 
              
 
Daha önce konuşma terapisi aldınız mı?            
 
Evetse, ne kadar zaman önce ve neler yaptınız?           
 
              
 
Önceki konuşma terapiniz işe yaradı mı?           
 
Evetse, ne gibi değişiklikler fark ettiniz?  Açıklayınız          
 
              
 
 
Yutma Öyküsü:   
 
Yeme, çiğneme ve/veya yutma ile ilgili sorun yaşadınız mı?      
 
              
 
Evetse, tarif edin lütfen (hangi yiyeceklerle, ne sıklıkta, vb.)         
 
              
 
Koku ya da tat almanızda bir değişiklik fark ettiniz mi?  Evetse, ne gibi bir değişiklik?       
 
              
 
 
İş Hayatı Öyküsü 
 
Çalışıyor musunuz?              
 
              
 
İşiniz?              
 
İşinizi yaparken sesinizi nasıl kullanıyorsunuz?           
 
              
 
Parkinson hastalığı iş hayatınızı etkiledi mi?           
 
Nasıl?                
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Nöropsikolojik Öykü 
 
Hiç hafızanızla ilgili sorun ya da değişiklik yaşadınız mı?          
 
Ne gibi bir sorun/değişiklik?             
 
İlaçlarınız hafızanızı etkiliyor mu?            
 
Evetse, ne şekilde?            
 
              
 
Parkinson hastalığının sizi en çok rahatsız eden boyutu ne?          
 
              
 
Diğer:              
 
              
 
              
 
              
 
 
“Sihirli Kalibrasyon Anlarını” belirlemeye yönelik sorular 
 
İletişim Durumları: 
 
Düzgün iletişim kurmak istediğiniz bir durum seçin desem, hangi durumu seçersiniz?       
 
              
 
Konuşma durumları anlamında bir gününüzü tarif eder misiniz (yani, bu konuşma durumlarına vakadan kiminle, ne zaman 
ve ne konuştuğunu öğrenmeye çalışın).  
 
AM                
 
              
 
PM                
 
              
 
İletişim kurmakta en çok ne zaman zorlanıyorsunuz?           
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Bahsettiğiniz bu durumlarda/zamanlarda iletişim kurmak neden zor?       
 
              
 
İletişim becerinizle ilgili neyi iyileştirmek istersiniz?         
 
              
 
Parkinson hastalığının sizi en çok rahatsız eden boyutu ne?          
 
              
 
Diğer:              
 
              
 
              
 
              
 
 
Parkinson hastalığı yüzünden yapmayı bırakmak zorunda kaldığınız şeyler var mı (ör: iş hayatı ile ilgili, gönüllü 
etkinliklerle ilgili, boş zaman etkinlikleriyle ya da egzersizlerle ilgili, vb) 
 
              
 
              
 
Neden?   Hareket etme ve konuşmayla ilgili problemlerden mi hevesinizi kaybettiğiniz için mi?  Açıklayınız: 
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
İlgi alanlarınız ve hobileriniz?: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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LSVT LOUD Değerlendirme Protokolü  Bu protokol terapinin hem öncesinde hem de 
sonrasında kullanılabilir) 

 
Egzersiz 1: Maksimum Ünlü Fonasyon Süresi 
 
Yönerge: “Rahat bir ses tonu ve şiddetiyle olabildiğince uzun ‘ah’ deyin.”   
Bilgi verin:   Şiddet, kalite ve süreyle ilgili. 
Kaydedin: Ünlü üretimi süresini (saniye) ve ses basınç düzeyini (SPL). 
 
SPL Ölçer ve Ağız Mesafesi:         
 
Süre (saniye)    dB SPL 
 
1.                                                              
 
              
           
2.                                                              
 
              
           
3.                                                              
 
              
           
4.                                                              
 
              
           
5.                                                              
 
             
           
6.                                                              
 
              
 
 
Yorumlar: ____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
           
 
Ortalama saniye          saniye aralığı        Ortalama dB      dB  aralığı    
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Egzersiz 2:  Maksimum Temel Frekans Aralığı 
 
Yönerge: “’ah’ darken sesinizi olabildiğince inceltin.”  
 (klinisyen model olabilir)  
Bilgi verin: Perde, şiddet ve kaliteyle ilgili  
Kaydedin: Dijital bir ölçer ile çıkılan en tiz frekans (Hertz), nota ya da oktavı yazın 
 
 
1.      4.    
 
 
2.      5.    
 
 
3.      6.    
 
En Tiz Ton:      Perde Aralığı:      
 
 
Yorumlar:  ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Yönerge:      “’ah’ derken sesinizi olabildiğince kalınlaştırın.”  
      (klinisyen model olabilir)  
Bilgi verin: Perde, şiddet ve kaliteyle ilgili 
Kaydedin:       Ulaşılan en düşük frekans (Hertz)  
 
 
1.      4.    
 
 
2.      5.    
 
 
3.      6.    
 
 
En Pes Ton:      Perde Aralığı:      
 
Yorumlar:  ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Egzersiz 3:  Okuma Parçası (ör: “Rainbow Passage”) 
 

Yönerge: “Bu metni rahat bir ses tonu ve şiddeti ile okuyun.”  
Bilgi verin: Perde değişiklikleri, şiddet, ses kalitesi, sesletim, hız, ezgi, vurgu ile ilgili.  
Kaydedin:   Okuma boyunca ses basınç düzeyi (SPL). 
 
Ses Şiddeti Ölçer ve Ağız Mesafesi:       
 
SPL 
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
 
Yorumlar:               
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Egzersiz 4:     Sohbet – Monolog 

 
Yönerge: ““Kendinizi çok mutlu hissettiğiniz bir anınızı anlatmanızı istiyorum. Bu 

duyguyu derin bir yoğunlukla hissettiğiniz bir anı düşünün. Gerçekten çok 
mutlu olduğunuz bir anı hatırlayıp o anı tekrar yaşamayı denemenizi 
istiyorum. Gözünüzün önüne o durumu getirin ve o zaman hissettiğiniz 
duyguları tekrar aynı yoğunlukta hissetmeye gayret edin. Biraz durup  
düşünün ne zaman böyle bir şey yaşadığınızı ve anlatmaya hazır 
olduğunuzda başlayalım.” 

 Hazır olduğunda… 
  “Lütfen en az 90 sn. boyunca anlatın.” 
 
Bilgi verin: Perde değişimleri, şiddet, ses kalitesi, sesletim, hız, ezgi, vurguyla ilgili.   
Kaydedin:  Konuşma boyunca  (SPL) değerleri. 
 
Ses Şiddet Ölçer ve Ağız Mesafesi:       
 
SPL 
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
Yorumlar:               
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Egzersiz 5:      Sözcük Üretimi 
 

Yönerge: “Bu egzersizde, belli harflerle başlayan sözcükler bulmanızı isteyeceğim. Size 
bir harf söyleyeceğim ve sizden o harfle başlayan sözcükler düşünmenizi 
istiyorum. Kişi ve yer adları gibi özel adlar hariç, her sözcüğü 
söyleyebilirsiniz. Örneğin, M dersem, ‘maymun, ‘masa’, ya da ‘mor’ 
diyebilirsiniz ama ‘Murat’, ‘Meral’ ya da ‘Malatya’ diyemezsiniz.  Ayrıca, 
aynı sözcüğü farklı eklerle de söyleyemezsiniz, yani önce masa sonra masada 
diyemezsiniz.  

 
“Harfinizi söylüyorum. O harfle başlayan aklınıza gelen tüm sözcükleri 
söyleyin.  Unutmayın yer ve kişi adı yok sadece cins isimler.  Aklınıza 
gelenler biterse, sorun değil, yeni bir sözcük aklınıza gelene kadar sessizce 
düşünmeye devam edin.  Her harf için 60 sn. vereceğim.   

 İlk harfiniz ‘F’. 
 
Bilgi verin: Şiddet, ses kalitesi ve anlaşılırlıkla ilgili 
Kaydedin:   Vaka sözcükleri söylerken SPL şiddet ölçer değerleri  
 
Ses Şiddet Ölçer ve Ağız Mesafesi:       
 
SPL 
 
F.                
 

              
 

              
 
A.                
 

              
 

              
 
S.                
 

              
 

              
 

 
Yorumlar:               
 
              
 



Copyright© 2019 LSVT Global, Inc.    5- 40  
Bu sayfa LSVT  LOUD Sertifikalı Klinisyenler tarafından klinik amaçlar için çoğaltılabilir  
 

 
Egzersiz 6: İkili Bir Motor Etkinlik Yaparken Motor Bir Hareket Tarifleme  

 
Yönerge: “Motor bir hareket tariflemenizi istiyorum. Sanki benim o konuyla ilgili 

hiçbir bilgim yokmuş gibi yapmanızı istiyorum bu tarifi.  Örneğin, Internete 
nasıl girilir, ok nasıl atılır ya da çikolatalı pasta/kurabiye nasıl yapılır gibi. 
Unutmayın, seçtiğiniz şeyi bana olabildiğince fazla detaylı anlatmanızı rica 
ediyorum.”  

 Ayrıca, vakadan aynı zamanda başka bir motor eylem yapmasını isteyin.  
Örneğin, 1) konuşurken tornavidayla bir vida sıktırın; veya 2) konuşurken 
sürekli olarak eli ya da ayağıyla masaya/yere vurmasını isteyin.  Dikkat 
dağıtıcı herhangi bir motor eylem olabilir.   Amaç, vakanın hem konuşmayı 
hem de motor eylemi aynı anda yapmayı sürdürmesidir.   

 
Bilgi verin:   Şiddet, ses kalitesi ve anlaşılırlıkla ilgili  
Kaydedin:   SPL  
 
Ses Şiddet Ölçer ve Ağız Mesafesi:       
 
SPL 
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              

 
 
Yorumlar:               
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 Egzersiz 7:   Uyarılabilirlik Testi 
 
Yönerge: Ses şiddeti artırımına dair ipuçları verirken vakadan aşağıdaki ses ve konuşma 

uyaranlarını üretmelerini isteyin. Model olmayı unutmayın, “Yaptığımı yap.”  
                            
Bilgi verin: Tüm uyarılabilirlik egzersizi boyunca vakanın sesleme çabasını ve ses şiddetini artırma 

becerisi ile ses kalitesi, anlaşılırlık, sesletim ve ses tonundaki değişikliklerle ilgili.  
 
 
Süremli Ünlü Fonasyonu “AH” 
 
Yönerge: “Benim yaptığım gibi YÜKSEK sesle ‘ah’ deyin” 

(Klinisyen yüksek sesli ve iyi kaliteli “ah” der. Gerekirse, vakanın sesi 
şekillendirmesine yardımcı olun yani, zorlayın, ağzını açtırın vb.) 

Kaydedin: Ses basınç düzeyi (SPL),  
 
Ses Şiddet Ölçer ve Ağız Mesafesi:       
 
Süre (sn.)    dB SPL 
 
1.                                                              
 
              
 
           
2.                                                              
 
              
 
           
3.                                                              
 
              
  
 
Sesin kalitesi ve şiddeti artıyor mu?  __________________ 
 
              
 
Kalitesi iyi ve güçlü bir ‘ah’ diyebilmesi için hangi teknikler işe yaradı? ___________________ 
 
              
 
Yorumlar/Düşünceler:            
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Maksimum Tiz ve Pes Fonasyon 
 
Yönerge: “Benim gibi YÜKSEK sesle ‘ah’ darken sesinizi olabildiğince inceltin” 
  (Klinisyen model olur.  Gerekirse, vakanın sesi şekillendirmesine yardımcı olun,  

yani zorlayın, ağzını açtırın) 
 
Bilgi verin: Perde, şiddet ve kaliteyle ilgili  
Kaydedin: Ulaşılan en tiz frekans (Hertz) nota ya da oktav  

  
 
1.      
 
 
2.     
 
 
3.     
 
 
Yönerge: “Benim gibi YÜKSEK sesle ‘ah’ darken sesinizi olabildiğince inceltin” 
  (Klinisyen model olur.  Gerekirse, vakanın sesi şekillendirmesine yardımcı olun,  

yani zorlayın, ağzını açtırın) 
 
Bilgi verin: Perde, şiddet ve kaliteyle ilgili  

Kaydedin: Ulaşılan en tiz frekans (Hertz) nota ya da oktav  
 
1.      
 
 
2.     
 
 
3.     
 
 
Sesin kalitesi ve şiddeti artıyor mu?  ____________________________________ 
 
              
 
Kalitesi iyi ve güçlü bir tiz/pes perdeleri üretebilmesi için hangi teknikler işe yaradı?  
 
              
 
Yorumlar/Düşünceler:            
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İşlevsel Öbekler 
 
Yönerge: “Söylediğim sözcükleri yüksek sesle tekrar edin” 
 
Bilgi verin: Ses şiddeti, kalitesi ve anlaşılırlıkla ilgili 
Kaydedin: Ses basınç düzeyi 
(Klinisyen vaka için işlevsel olan başka sözcükler ya da öbekler seçebilir.) 
 
Ses Şiddet Ölçer ve Ağız Mesafesi:       
 
1. Merhaba       5.  Hoşçakal      
   
 
2. Evet        6. Hayır      
 
 
3. Bilmiyorum      7.  Nasılsın?      
 
 
4. Teşekkür ederim        8. Rica ederim    
 
 
Sesin kalitesi ve şiddeti ile konuşmanın anlaşılırlığı iyileşiyor mu?      
 
              
 
 
Yorumlar/Düşünceler?            
 
EK BİLGİLER 
 
Larenks muayenesi tarihi:           
 
 
Mevcut iletişim profili ve LSVT/LOUD’un olası etkileri?     
 
              
 
Vakanın “YÜKSEK” ses üretimi:          
 
              
 
ÖNERİLER: 
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LSVT LOUD Takip Soruları 
(Bu protokol terapi sonrasında kullanılabilir) 
 
Kimlik Bilgileri    
 
Adı/Soyadı:          e-posta:     ______ 
 
 
Adres:                
 
 
Şehir:               Posta Kodu:       Tel:           
 
 
Fax:         Yaş:               Doğum Tarihi:   _______ 
 
 
Ön Görüşme Tarih ve Saati:            
 
 
Tanı/Aşama:         İlk Tanı Tarihi:      
 
 
En Son PH ilaç alma saati:               Sonraki ilaç saati:     
  
 
Nörolog:            Tel:      
 
 
Adres:               
 
 
Beyin Cerrahı:            Tel:       
 
 
Adres:               
 
 
KBB Doktoru:           Tel:      
 
 
Adres:               
 
 
Fizyoterapist:           Tel:      
 
 
Adres:               
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Aşağıdaki sorular terapi sonrasında ya da takip sorusu olarak sorulabilirler: 
 
Ses ve Konuşmaya Dair 
 
Terapi bitiminden itibaren, konuşma ve/veya sesinizde değişiklikler fark ettiniz mi?      
 
 
Evetse, lütfen bu değişiklikleri tarif edin.           
 
             
 
 
İnsanlar size anlamanın artık daha kolay olduğunu söylediler mi?         
 
             
 
 
Tam olarak ne dediler?             
 
             
 
 
İnsanlar söylediklerinizi tekrar etmenizi istiyorlar mı?        
    
 
 
İnsanlar size anlamakta zorlanıyorlar mı?          
 
 
Anlaşılmanızın kolay olmasını istediğiniz zamanlar neler yapıyorsunuz?     
 
             
 
 
Bunu ne sıklıkta yapıyorsunuz?            
 
 
Terapi bittiğinden beri daha çok konuşuyor musunuz?        
 
 
Ne kadar çok?             
 
 
Neden?               
 
             
 
 
Sizce konuşmanızın yüzde kaçı anlaşılır (yani, insanların size anladığı kısmı)?    
 
 
Egzersizlere devam ediyor musunuz?           
 
 
Ne sıklıkta?              
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Neler ve nasıl yapıyorsunuz egzersiz için?           
 
 
İşe yarıyor mu?              
 
Yutmaya Dair 
 
Yeme, çiğneme ve/veya yutmada değişiklik hissettiniz mi?:       
 
             
 
Evetse, lütfen tarif edin:             
 
             
 
 
Sağlık Bilgileri 
 
Son altı ay içerisinde ilaç kullanımınızda herhangi bir değişiklik oldu mu?       
 
 
Evetse lütfen değişikliği tarif edin?           
 
             
 
 
Son altı ay içerisinde Parkinson hastalığınızda herhangi bir değişiklik oldu mu?       
 
 
Evetse, lütfen nelerin değiştiğini tarifleyin?           
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Algısal Ölçek Formu 
 

Vaka:         Tarih:        Yakınlık Derecesi:     
 

Lütfen, vakanın normal konuşması için uygun olduğunu düşündüğünüz şekilde aşağıdaki işaretlemeleri 
yapın: 

 
Her zaman yeterince yüksek      Hiçbir zaman yeterince yüksek değil 
              
 
 
Sesi hiç “titremez”                  Sesi her zaman “titrer” 
              
 
 
Sesi hiçbir zaman boğuk        Sesi her zaman boğuk  
ve “çatallı” değildir         ve  “çatallıdır”  
              
 
 
Sesi hiçbir zaman tek ton değildir         Sesi her zaman tek tondur 
              
 
 
Hiçbir zaman gevelemez          Her zaman geveler 
              
 
 
Sesi hiçbir zaman “baskılı” değildir       Sesi her zaman “baskılıdır”  
              
 
 
Hiçbir zaman mırıldanmaz        Her zaman mırıldanır 
              
 
 
Her zaman anlaşılacak       Hiçbir zaman  anlaşılacak 
şekilde konuşur         şekilde konuşmaz 
              
 
 
Her zaman  sohbetlere                          Hiçbir zaman sohbetlere 
katılır            katılmaz 
              
 
 
Her zaman sohbet        Hiçbir zaman sohbet 
başlatır          başlatmaz 
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Ses Yetersizliği Endeksi (VHI) 
(Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index (VHI). American Journal of Speech Language 
Pathology, 6, 66-70.) 
 
Adı/Soyadı:                
Tarih:         Oturum:      
Yönerge: Aşağıdaki ifadeler pek çok insan tarafından seslerini ve seslerinin hayatlarındaki etkilerini anlatmak için kullanılır. 
Sizin de ne sıklıkta aynı şeyleri düşündüğünüzü gösteren ilgili kutucuğu işaretleyiniz. 
 
  Hiçbir 

Zaman 
Neredeyse 

Hiç 
Bazen Neredeyse 

Hep  
Her 

Zaman 
F1 Konuştuğum kişiler sesim yüzünden beni duymakta zorlanıyor      
P2 Konuşurken nefesim yetmiyor      
F3 Gürültülü bir yerdeyken, konuştuğum kişiler beni anlamakta zorlanıyor      
P4 Gün içerisinde sesimin kalitesi değişiyor      
F5 Evde, seslendiğim zaman insanlar beni duymakta zorlanıyor       
F6 Telefonu istediğimden daha az kullanabiliyorum      
E7 Sesimden dolayı, başkalarıyla konuşurken geriliyorum      
F8 Sesimden dolayı, kimi topluluklardan kaçınıyorum       
E9 İnsanlar sesimden çok rahatsız oluyor      
P10 İnsanlar bana, “Sesine ne oldu?” diye soruyor      
F11 Sesimden dolayı, arkadaşlarımla, komşularla ya da akrabalarımla daha 

az konuşuyorum 

     

F12 Yüz yüze konuşurken, söylediğimi tekrarlamamı istiyorlar.      
P13 Sesim çatallı ve kesik kesik çıkıyor      
P14 Ses çıkarmak için kendimi zorlamam gerekiyor.      
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  Hiçbir 

Zaman 
Neredeyse 

Hiç 
Bazen Neredeyse 

Hep  
Her 

Zaman 
E15 İnsanlar ses problemimi anlamıyorlar      
F16 Ses sorunum sosyal ve kişisel hayatımı sınırlıyor      
P17 Sesimin ne zaman üzgün çıkacağını kestiremiyorum      
P18 Sesim düzelsin diye değiştirmeye çalışıyorum      
F19 Sesimden dolayı muhabbetlerin dışında kalıyorum      
P20 Konuşmak için çok gayret etmem gerekiyor      
P21 Sesim akşamları daha kötü oluyor       
F22 Ses sorunlarım yüzünden gelir kaybediyorum      
E23 Ses sorunum beni üzüyor      
E24 Ses sorunumdan dolayı daha içime kapanığım      
E25 Ses sorunum yüzünden engelli gibi hissediyorum      
P26 Sesim, konuşmamın ortasında pes ediyor      
E27 İnsanlar bir şeyi tekrar etmemi istediklerinde canım sıkılıyor       
E28 İnsanlar bir şeyi tekrar etmemi istediklerinde utanıyorum      
E29 Sesimden dolayı kendimi yetersiz hissediyorum      
E30 Ses sorunumdan utanıyorum      

 
Lütfen, bugün sesinizi nasıl hissettiğinizi tarif eden sözcüğü daire içine alın:    Normal Hafif  Orta  Kötü 
 
 
 
F Ölçek __________  İ Ölçek__________  D Ölçek__________  Toplam__________
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Algısal Ölçek Formlarının Puanlanması: 
 
Ses Yetersizliği Endeksi (VHI): 
Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman (1997). The Voice Handicap Index 
(VHI). American Journal of Speech Language Pathology, 6, 66-70. 
 
Her bir cevap 0 (hiç bir zaman) ve 4 (her zaman) arasında puanlanır.  
VHI üç kategoriden oluşur:  Fiziksel (P), İşlevsel (F) ve Duygusal (E).   
Her bir kategorideki skorlar toplam F, İ, ve D Puanlarını bulmak için hesaplanır. 
F, İ ve D skorlar hesaplanarak Toplam  VHI Puanı bulunur.  
 
Toplam VHI Puanında 18 ya da daha yüksek puanlık bir değişim sadece VHI değişkenliği ile açıklanamayacak 
bir değişim olduğunu işaret eder.  
 
Algısal Puanlama Ölçeği  (Görsel Analog Ölçek) 

1. Toplam süreyi ölçün (A). 
2. Soldan başlayarak, vakanın B ile işaretlediği yere kadar olan mesafeyi ölçün. 
3.  _A-B    X 100 = Algısal değişim Skoru 

                A 
      Vakanın ölçek üzerinde sesini değerlendirdiği nokta 
Örnek: 
Her zaman yeterince güçlü       Hiçbir zaman yeterince güçlü değil 
             
            (B=116 cm)            (A=171 cm)  
 A-B   X 100 = 171-116   X 100 = 32% 
   A     171 
*Vaka, toplamda her zaman için %32 oranında yüksek sesle konuşuyor. 
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