
Bị mắc chứng mất ngôn ngữ là gì?
Chứng Mất Ngôn Ngữ xuất hiện khi não bộ bị tổn
thương ở các khu vực liên quan đến ngôn ngữ. Hiện
tượng xảy ra khi máu cung cấp đến các “vùng liên
quan đến ngôn ngữ” này bị tắc nghẽn bởi cục máu
đông hoặc nếu các mô não bị tổn thương do xuất
huyết não, một tai nạn hoặc dạng tổn thương não
khác. 

Mắc chứng mất ngôn ngữ có nghĩa là gặp khó khăn
trong:

● phát ngôn
● hiểu phát ngôn
● đọc
● viết

Rất khó để sống trong một xã hội như xã hội ngày
nay nếu bạn không thể sử dụng ngôn ngữ được
nữa. Chúng ta sống trong một thế giới công nghệ mà
ở đó những cư dân cá thể phải tự quản lý ngày càng
nhiều các công việc thông qua máy tính, máy bán vé,
v.v… Nếu ngôn ngữ không có ở đó, bạn sẽ gặp nhiều
khó khăn hơn khi tự bảo vệ và đòi hỏi quyền lợi bản
thân trong cộng đồng.  

Bạn có thể làm gì để khiến việc
giao tiếp dễ dàng hơn?
Giao tiếp với người mắc chứng mất ngôn ngữ đòi hỏi
mọi người xung quan họ cần phải hiểu biết, cảm
thông và dành thời gian.

Nhưng bạn cần nhớ rằng một người bị mắc chứng
mất ngôn ngữ không mất khả năng muốn giao tiếp –
chỉ bởi chứng mất ngôn ngữ khiến việc đó gặp khó
khăn hơn rất nhiều.

Vì thế điều cần thiết là làm sao phải tìm ra một vài
phương pháp thay thế để thực hiện giao tiếp.

Nếu một người gặp khó 
khăn trong lời nói:
● thử duy trì các đoạn đối thoại ngắn
● kiên nhẫn và chấp nhận lời nói ngắt quãng
● hãy trung thực nếu bạn không hiểu thông điệp. Giả

bộ như đang hiểu là xúc phạm người mắc chứng
mất ngôn ngữ. Tốt hơn nên nói “Tôi hiểu bạn muốn
nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không hiểu hết
những gì bạn muốn nói. Có phải ý bạn là...?”

● thử áp dụng những kiểu giao tiếp thay thế hoặc bổ
sung – ví dụ, sử dụng giấy, bút chì, ngôn ngữ cơ
thể và biểu cảm khuôn mặt

● chắc chắn rằng người mắc chứng mất ngôn ngữ
luôn có sẵn các bức tranh, hình chụp và những vật
khác để họ có thể sử dụng để chỉ vào

● đừng bỏ cuộc - hãy sử dụng khả năng tưởng
tượng của bạn

Nếu một người gặp khó khăn
trong việc hiểu:
● sử dụng ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt

và ký hiệu tự nhiên
● bất kỳ khi nào có thể, chỉ ra những gì bạn đang

muốn nói tới
● sử dụng các câu ngắn – và không nói về nhiều

hơn một nội dung cùng một lúc
● sử dụng các từ ngữ thông thường hàng ngày
● tránh châm biếm – đùa cợt có thể gây khó hiểu
● nói một cách đơn giản và tự nhiên – nhưng

không nói kiểu ngây ngô
● nói rõ ràng có ngắt ý – nhưng tránh cường điệu
● viết hoặc vẽ những thông điệp quan trọng
● sử dụng lịch, bản đồ, lưới chữ số hoặc hình ảnh,

v.v… để hỗ trợ giao tiếp
● dành thời gian cho cuộc nói chuyện – và phải

kiên nhẫn



CHỨNG MẤT
NGÔN NGỮ

– suy yếu khả năng ngôn ngữ 
sau khi tổn thương não bộ

Không thể nói gì
không có nghĩa là 
không có gì để nói

Hiệp Hội Chứng Mất Ngôn Ngữ Thụy Điển 
(Afasiförbundet i Sverige)
www.afasi.se

Hiệp Hội Chứng Mất Ngôn Ngữ Na Uy
(Afasiforbundet i Norge)
www.afasi.no

Hjärnförbundet rf 
(Stroke- och dysfasiförbundet i Finland)
www.aivoliitto.fi

Hiệp Hội Bệnh Đột Quỵ Đan Mạch
(Hjernesagen)
– Hiệp hội quốc gia dành cho người bị tụ huyết não
hoặc xuất huyết não
www.hjernesagen.dk

Hiệp Hội Chứng Mất Ngôn Ngữ Bắc Âu (Nordic Aphasia Asso -
ciation) – một hiệp hội gồm các tổ chức thành viên Bắc Âu dành
cho những người mắc chứng mất ngôn ngữ và đột quỵ - xuất
bản tờ giới thiệu bằng tiếng Việt này khi nhận thấy chưa có tờ
giới thiệu nào về chứng mất ngôn ngữ được thiết kế cho những
người nói tiếng Việt.
Tờ giới thiệu này dự định ban đầu dành cho người thân của
những người mắc chứng mất ngôn ngữ và mạng lưới nói
chung. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ thấy tài liệu này hữu ích.
Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các hiệp hội Bắc Âu về
đột quỵ và chứng mất ngôn ngữ trên các trang mạng tương ứng
của từng hiệp hội bằng tiếng Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và
Đan Mạch. VIETNAMESISK


