Association Internationale Aphasie (AIA)
Afazija je motnja v jezikovni dejavnosti.
Osebe, ki trpijo za afazijo, imajo težav z govorom,
razumevanjem,branjem, pisanjem in seštevanjem.
Vzrok za afazijo je zmeraj možganska poškodba.
V večini primerov je to kap, vendar afazijo lahko povzroči tudi
nesreča ali tumor.
Oseba, trpi zaradi kapi, ko je prekrvavitev možgan nenadoma prekinjena.
To se lahko zgodi na dva načina: žila se lahko zamaši ali žile lahko začnejo
puščati.
Zamašitev:
Kot rezultat odebelitve žilne stene (tromboza) ali zaradi krvnega strdka

(embolija) se krvna žila lahko zamaši. To se imenuje možganska infarkcija.
Puščanje:
Znotraj žile se lahko tvori mehka izboklina (anevrizem); in ta izboklina

postane porozna in začne puščati ali poči. To se imenuje možganska
krvavitev.
Zdravniki kap najpogosteje imenujejo CVA: a Cerebral Vascular Accident
(možganska žilna bolezen).

Jezik ima pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. Z drugimi osebami
govorimo, beremo časopise, delamo in se učimo. Jezik uporabljamo tudi za
izražanje naših misli in izdelovanje načrtov za prihodnost.
Osebe, ki trpijo za afazijo, lahko imajo težave na mnogih področjih, ki so bili
pred pojavom afazije popolnoma običajni:
Vodenje pogovora
Govor v podjetju ali v hrupnem okolju
Branje knjige, časopisa ali revije, ali celo cestnih prometnih znakov
Razumevanje in pripovedovanje šal
Razumevanje televizijskih ali radijskih programov
Pisanje pisem ali izpolnjevanje obrazcev
Telefoniranje
Seštevanje, spominjanje števil, ali rokovanje z
denarjem
• Navedbo lastnega imena ali imen družinskih članov
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Osebe, ki trpijo za afazijo, imajo težave z jezikom, a niso nore!

Mnoge osebe, ki trpijo za afazijo, spoznajo, da se je njihovo življenje v veliki
meri spremenilo. Stvari, ki so bile prej popolnoma preproste, sedaj zahtevajo
mnogo časa in truda. Mnoge osebe, ki trpijo za afazijo, so negotove in
skrbi jih, kako nadaljevati. Zaradi tega je zelo pomembna pomoč in podpora
okolice. V pomoč so tudi srečanja z drugimi osebami, ki trpijo za afazijo.
Osebe z afazijo, se razumejo tudi brez besed.
Kaj lahko vi storite?
• Drugim povejte, da trpite za afazijo.
• Pri sebi imejte malo kartico, na kateri je navedeno, kaj afazija pomeni.
• Poskušajte pokazati kaj mislite s kretnjami, risanjem, pisanjem ali
kazanjem, če z govorom ne gre.
• Prosite za pomoč družino in prijatelje.
• Načrtujte vnaprej, v mislih ali na papirju se pripravite na pogovor.
• Delite svoje skrbi z drugimi, skrbi ne ohranjajte zase
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