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REGON: 220528713, NIP: 555-160-32-28

wykształcenie pedagogiczne:

Wywiad zawodowy:

z urlopu dla poratowania zdrowia:Korzystał z zniżki godzin:

z leczenia sanatoryjnego:

z powodu:Długotrwałe zwolnienie lekarskie:

Skierowany przez:

Rozpoznanie na skierowaniu:

Dokumentacja lekarska:

Obciążenie godzinowe: tygodniowe.dzienne,

WYWIAD
Główne dolegliwości:

Schorzenia laryngologiczne

Częste katary:Upośledzenie drożności nosa: nietak

brakPrzewlekłe, nawracające dolegliwości ze strony gardła:

Alergia: tak  /  nie

Upośledzenia słuchu: tak  /  nie

Przebyte operacje laryngologiczne:

Alkohol:

refluks:Choroby przewodu pokarmowego:

operacja: leczenie:Choroby tarczycy:

tak  /  nieChoroby endokrynologiczne: leki hormonalne:

ile lat: ile sztuk: obecnie:tak  /  niePalenie papierosów:

Badanie laryngologiczne:

Jama ustna:

Nosogardło:

Gardło środkowe:

Gardło dolne:

Otoskopia:

Krtań:

Szyja:

Wideolaryngostroboskopia:

0  /  1  /  2  /  3  /  4  /  5Laryngoskopia: odruchy gardłowe nasilenie:
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Znieczulony: tak  /  nie

Nagłośnia prawidłowej konfiguracji:

zachyłki gardła dolnego wolne:

śluzówka gardła dolnego:

Cechy hipofunkcji  /  hiperfunkcji  /  prawidłowej pracy krtani:

fałdy głosowe:

fałdy przedsionkowe:

spoidło przednie:

nalewki:spoidło tylne:

Drgania fałdów głosowych:

Fala śluzówkowa:

Zwarcie fonacyjne:

Narząd głosu jednorodny  /  niejednorodny :

Badanie głosu:

czystyGłos:

miękkieNastawienie głosowe:

jasna, jaskrawa, szorstka, przydechowa, dźwięczna, Barwa głosu:

Głos tworzony swobodnie:

tworzony jest w sposób party, z nadmiernym wysiłkiem m. szyi i poszerzeniem się żył szyjnych

Rezonatory nasady uczynnia prawidłowo / słabo / brak / silny rezonans nosowy

Charakter głosu jest stały (utrzymuje stałą wysokość) lub ma charakter falujący,

Tor oddechowy w mowie:

Artykulacja zaciśnięta / niedbała / prawidłowa, wady artykulacyjne:

Analiza akustyczna:

Głos mówiony: średnie położenie (Hz) głoska "a" w izolacji:

Moduł Norma:

YG:

Zakres: Przechodzenie jest płynne:

Czy dzisiaj jest ładna pogoda ?Warszawa jest stolicą Polski:

3:1: 2:Czas fonacji

Wykonano próbę zmęczenia głosowego

wzrost:YG= spadek: wartość stała:

VLS:

Moduł norma patologiczna:
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Rozpoznanie:

1) guzków głosowych twardych,

2) wtórnych zmian przerostowych,

Przewlekła choroba narządu głosu spowodowana nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat
pod postacią:

3) niedowładu mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośnii trwałą dysfonią,
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