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Az afázia egy nyelvi rendellenesség.  

Az afáziában szenvedőknek problémájuk lehet a beszéddel, 

megértéssel, olvasással, írással vagy a számolással.  

Az afázia oka minden esetben agykárosodás. Ez legtöbbször egy 

szélhűdés, de okozhat afáziát egy baleset vagy tumor is.  
 

Szélhűdés elszenvedésekor az agy vérkeringése hirtelen 

megbomlik. Ez kétféleképp történhet: egy ér elzáródhat vagy szivárogni kezdhet.  

Érelzáródás: Az érfal megvastagodása (trombózis) vagy egy vérrög képződése 

(embólia) miatt érelzáródás következhet be.  

Ezt agyi infarktusnak nevezik. 

 
 

Érszivárgás:  

gy éren belül lágy részek (aneurizma) keletkezhetnek, melyek porózussá 

válhatnak, és szivárogni kezdhetnek, vagy szétrepedhetnek.  
Ezt agyvérzésnek hívják. 

 

Az orvosok a szélhűdést CVA-nak nevezik: Cerebral Vascular Accident (agyi ereket 

érintő baleset).  

A nyelv fontos szerepet tölt be mindennapi életünkben. Beszélünk másokkal, 

újságot olvasunk, dolgozunk és tanulunk. Arra is használjuk a nyelvet, hogy 

gondolatainkat megformáljuk, és hogy  



megtervezzük a jövőnket.  

Azoknak az embereknek, akik afáziában szenvednek, számos olyan feladattal lehet 

problémájuk, mely azelőtt teljesen normálisan működött:  

 Társalogni  

 Társaságban vagy hangos környezetben beszélni  

 Könyvet, újságot vagy magazint olvasni; közlekedési jeleket értelmezni  

 Vicceket megérteni vagy mesélni  

 Televízió vagy rádió programokat megérteni  

 Levelet írni vagy űrlapot kitölteni  

 Telefonálni  

 Számolni, számokat megjegyezni, vagy pénzt kezelni  

 Saját vagy családtagjaik nevét megmondani  
 

Az afáziában szenvedő embereknek nehézségeik vannak a nyelvvel, de ettől még 

nem őrültek!  

A legtöbb afáziásnak jelentősen megváltozik az élete. Azok a dolgok, melyek 

korábban könnyűek voltak, a sérülés után sokkal több időt és erőfeszítést 

igényelnek. Sok afáziában szenvedő ember bizonytalannak érzi magát és aggódik 

amiatt, hogyan folytassa életét. A környezetük segítsége és támogatása ezért 

rendkívül fontos. Sokat segít az is, ha afáziás társaikkal találkoznak; hiszen az 

afáziások  

szavak nélkül is megértik egymást.  

 

Ön afáziásként mit tehet?  

 Mondja meg az embereknek, hogy afáziás  

 Hordjon magával egy kis kártyát, melyről megtudható, mit jelent az afázia  

 Az érthetőség kedvéért próbáljon gesztikulálni, rajzolni, írni vagy 
mutogatni, ha a beszéd nem bizonyul elégnek  

 Kérje családja és barátai segítségét  

 Tervezzen előre; gondolatban vagy papíron készüljön fel beszélgetéseire  

 Ossza meg másokkal aggályait; ne eméssze magát  
 

 

 gesztikulálni  rajzolni  írni vagy  mutogatni  


