
Афазија је језички поремећај. 

Особе са афазијом могу имати проблеме у говору, 
разумевању, читању, писању и рачунању. 

Узрок афазије је увек повреда мозга.
У већини случајева то је мождани удар, иако и удес или 
тумор такође могу узроковати афазију.

Мождани удар настаје изненадним прекидом циркулације крви у мозгу. 
То се може десити на два начина: крвни суд се зачепи или почне да 
цури. 

Зачепљење:
Крвни суд може да се зачепи или услед задебљања васкуларног зида 
(тромбоза) или услед стварања крвног угрушка (емболија). 

Излив
Постепеним смањивањем чврстине и еластичности крвног суда ствара 
се проширење крвног суда (анеуризма). Оно постаје порозно и почиње 
да цури или прсне. Та појава се зове хеморагија. 

 
У језику лекара мождани удар је CVI: C – церебрални, V – васкуларни, 
I - инзулт.  
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Језик има важну улогу у свакодневном животу. Разговарамо са 
другима, читамо новине, радимо и учимо. Језик нам такође служи и да 
обликујемо мисли и да планирамо. 

Особама са афазијом многе ствари које су пре болести биле нормалне, 
могу сада да представљају проблеме:

конверзација● 

разговор у друштву или и бучном окружењу● 

читање књиге, новина или журнала, па чак и саобраћајни знакови● 

разумевање и казивање шала● 

 разумевање телевизијских и радио програма● 

писање писма или попуњавање формулара● 

телефонски позиви● 

рачунање, памћење бројева, и употреба новца● 

казивање сопственог имена и имена чланова породице.● 

  Особе с афазијом нису луде! Оне имају проблеме са језиком.



Многе особе с афазијом налазе да се њихов живот након болести много 
променио. Ствари које су раније биле рутина, сада представљају велики 
напор и захтевају много времена. Многи се стога осећају несигурно и 
брину о својој будућности. Због тога је веома важно осигурати им помоћ 
и подршку средине. За њих је исто тако важно да се састају са другима 
који такође имају афазију. Особе са афазијом се међусобно разумеју и 
без речи. 

Шта Ви можете да урадите?

Реците другима ● да имате афазију
Носите са собом ● цедуљицу на којој пише шта је афазија
Ако Вам говорење не иде баш најбоље, трудите се да будете што ● 

прецизнији у гестикулацији, цртању, писању или показивању 
Тражите ● помоћ од породице и пријатеља
Планирајте● : припремите се за разговор у мислима или скицирајте на 

папиру шта желите да кажете
Поделите своје бриге са другима; немојте се због брига повлачити у ● 

себе.


