
Türk Nöroşirürji Derneği - Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 

VİZUEL ANALOG SKALA (VAS) 

 

Adınız Soyadınız: _________________________________  Tarih: _________________ 

 

Ağrı şiddetinizi aşağıdaki ölçek üzerinde işaretleyin. 

 

         Hiç ağrı olmaması        En dayanılmaz ağrı 
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Türk Nöroşirürji Derneği - Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 

Visual Analog Skala (VAS) Değerlendirmesi 
Hazırlayan: Dr.Atilla Akbay 

 
Testin amacı ve uygulanması: Visual Analog Skala (VAS) sayısal olarak ölçülemeyen 
bazı değerleri sayısal hale çevirmek için kullanılır. 100 mm lik bir çizginin iki ucuna 
değerlendirilecek parametrenin iki uç tanımı yazılır ve hastadan bu çizgi üzerinde kendi 
durumunun nereye uygun olduğunu bir çizgi çizerek veya nokta koyarak veya işaret 
ederek belirtmesi istenir. Mesela ağrı için bir uca hiç ağrım yok, diğer uca çok şiddetli 
ağrı yazılır ve hasta kendi o anki durumunu bu çizgi üzerinde işaretler. Ağrının hiç 
olmadığı yerden hastanın işaretlediği yere kadar olan mesafenin uzunluğu hastanın 
ağrısını belirtir. 
Çizgi üzerindeki değerleri saptamak için aşağıdaki şablonu kullanabilirsiniz. 
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Geçerlilik: Testin bir dili olmaması ve uygulama kolaylığı önemli avantajıdır. Testin 
uygulandığı çizginin yatay veya dikey olmasından, uzunluğundan etkilenmediği 
gösterilmiştir. Testin kısa süre aralıkları ile tekrarı sonrası verilen cevaplarda anlamlı fark 
bulunmamıştır.  
 
Değerlendirme: Hastalar için elde edilen değerlerin ortalaması alınır. 
 
Sonuç ve Yorum: Test çok uzun süreden beri kendini kanıtlamış ve tüm dünya 
literatüründe kabul görmüş bir testtir. Güvenlidir, kolay uygulanabilir.  
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