A suferi de afazie
- ce înseamnă acest lucru?

Dacă unei persoane îi este greu să
vorbească, atunci:

Afazia rezultă în urma unor leziuni ale creierului în
zonele care au de-a face cu limbajul. Aceasta se
întâmplă atunci când circulaţia sângelui în “zonele
limbajului” este întreruptă de un infarct cerebral sau
atunci când ţesutul creierului este afectat de o hemoragie cerebrală sau ca urmare a unui accident sau de
alte leziuni ale creierului.

●

străduiţi-vă să aveţi conversaţii scurte

●

folosiţi gesturile, mimica şi semnele fireşti

●

aveţi răbdare şi acceptaţi pauzele

●

●

fiţi sincer dacă nu aţi înţeles mesajul. Este jignitor
pentru o persoană cu afazie să constate că „vă
faceţi că ...” Mai bine spuneţi „Am înţeles că vrei sămi spui ceva, dar n-am înţeles exact ce anume vrei
să-mi spui. Oare vrei să-mi spui că...?”

arătaţi, dacă se poate, despre ce anume se vorbeşte

●

folosiţi propoziţii scurte – şi vorbiţi doar de un
lucru odată

●

folosiţi cuvintele obişnuite, de fiecare zi

●

evitaţi ironia – glumele pot fi greu de înţeles

●

folosiţi un limbaj simplu şi natural, dar nu infantil

●

vorbiţi clar şi cu pauze scurte – dar fără să exageraţi

●

scrieţi sau desenaţi mesajele importante

●

sprijiniţi comunicarea folosind calendarul, hărţile,
tabelele cu cifre, fotografiile etc.

●

folosiţi timpul necesar conversaţiei – şi aveţi răbdare

A suferi de afazie poate însemna că persoana are
dificultăţi
de vorbire
de înţelegere a ceea ce se spune
● de citit
● de scris

●

●
●

Este greu să trăieşti într-o societate ca a noastră,
dacă nu mai poţi folosi limbajul. Trăim într-o societate
tehnică, unde fiecare persoană trebuie să rezolve din
ce în ce mai multe lucruri singură, cu ajutorul computerului, al automatelor de bilete etc. Dacă unei persoane îi lipsesc cuvintele, atunci îi va fi mai greu să
se remarce şi să-şi facă simţită prezenţa în comunitate.

Ce se poate face pentru a înlesni
comunicarea
Comunicarea cu o persoană cu afazie cere din partea
celor din jur înţelegere şi timp.
Dar nu uitaţi că o persoană cu afazie nu şi-a pierdut
capacitatea de a dori să comunice, ci comunicarea cu
această persoană a devenit mai dificilă din cauza afaziei.
De aceea, trebuie găsite moduri alternative de a
comunica.

încercaţi forme de comunicare alternative sau complementare – folosiţi de exemplu hârtie şi creion,
gesturile şi mimica

●

aveţi grijă ca persoana cu afazie să aibă la îndemână imagini, fotografii etc. pe care să le poată arăta

●

nu renunţaţi – folosiţi-vă imaginaţia

Dacă unei persoane îi este greu să
înţeleagă ce se spune, atunci:

AFAZIA
- dificultăţi de limbaj ca urmare a
unei leziuni dobândite a creierului

Informaţii suplimentare privind asociaţiile scandinave
ale persoanelor cu afazie şi cu accidente vasculare
cerebrale se pot găsi pe site-urile asociaţiilor respective, în limbile suedeză, norvegiană, finlandeză şi
daneză.

Nordisk Afasiråd (Consiliul Scandinav al Persoanelor cu Afazie) – care este o federaţie a asociaţiilor
scandinave ale persoanelor cu afazie şi cu accidente vasculare cerebrale – a publicat acest pliant în
limba română după ce a constatat că nu există un
astfel de pliant despre afazie destinat persoanelor
vorbitoare de limba română.
Pliantul se adresează în primul rând rudelor persoanelor cu afazie şi tuturor celor cu care acestea
intră în contact. Sperăm ca pliantul să fie de folos.

A nu spune nimic
nu înseamnă
a nu avea nimic de spus

Afasiförbundet i Sverige
www.afasi.se
Afasiforbundet i Norge
www.afasi.no
Hjärnförbundet rf
www.aivoliitto.fi
Hjernesagen
- Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen
www.hjernesagen.dk
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