
 

 

Association Internationale Aphasie (AIA) 

 

Afasie je porucha řeči.  

Lidé, kteří trpí afasií mohou mít problémy s mluvením, 

chápáním, čtením, psaním a počítáním.  

Příčinou afasie je vždy poškození mozku. Ve většině případů 

je to mrtvice, ale také nehoda nebo nádor mohou způsobit 

afasii. K mrtvici dojde náhlým přerušením krevního oběhu v 

mozku. To se může stát dvěma způsoby: ucpáním cévy nebo 

jejím prosakováním.  

Ucpání: Následkem zúžení cévní stěny (trombóza) nebo krevní sraženinou  

 

 

Prosakování:  

Uvnitř cévy se může vytvořit slabé místo (aneurysma); slabé místo se může stát 

propustné a zapříčinit prosakování nebo prasknutí. Toto se nazývá krvácení do 

mozku.  

 

Lékaři většinou nazývají mrtvici CMP: Cévní mozková příhoda.  

Řeč má důležité místo v našem každodenním životě. Mluvíme s ostatními lidmi, 
čteme noviny, pracujeme a učíme se. Řeč též používáme za účelem vyjádření 
našich myšlenek a provádění plánů do budoucnosti.  

 Lidé, kteří trpí afasií mohou mít problémy s mnoha záležitostmi, které pro ně 

před afasií byli normální:  

 Konverzace  

 Rozhovor ve společnosti nebo v hlučném prostředí  

 Čtení knihy, novin nebo časopisu, nebo dokonce silničních dopravních značek  



 Chápání a vyprávění anekdot  

 Pochopení programů v televizi a v rádiu  

 Psaní dopisu nebo vyplnění formuláře  

 Vedení telefonních hovorů  

 Počítání, zapamatování si čísel nebo peněžní transakce  

 Uvedení svého vlastního jména nebo jmen svých členů rodiny  
 

Lidé, kteří trpí afasií mají potíže s řečí, ale nejsou pomatení!  

 

Většina lidí, která trpí afasií, zjistila, že se jejich život velmi 

změnil. Věci, které bývali dříve snadné, nyní zaberou daleko 

více času a úsilí. Mnoho lidí, kteří trpí afasií pociťují nejistotu 

a dělají si starosti o to, jak dále. Pomoc a podpora jejich 

okolí je proto velmi důležitá. Pomáhá také setkání s dalšími 

lidmi, kteří trpí afasií. Lidé s afasií si navzájem rozumí i beze slov.  
 

Co můžete dělat?  

 Vysvětlete lidem, že trpíte afasií  

 Noste se sebou malou kartu, kde je napsáno, že trpíte afasií  

 Když máte s řečí potíže, pokoušejte se naznačovat, co máte na mysli 
pomocí gest, kreseb, psaní nebo ukazování 

 Žádejte rodinu nebo přátele o pomoc  

 Plánujte s předstihem, připravujte se na konverzaci ve Vašich myšlenkách 
nebo písemně  

 Podělte se o Vaše starosti s ostatními; neřešte všechny problémy sami  
 

 
 
 gest kreseb  psaní nebo  ukazování  


