
Afazia este o tulburare a vorbirii.

Oamenii care suferă de afazie pot avea probleme de vorbire, 
de înţelegere, de citire, de scriere sau cu adunările. 

Cauza afaziei este întotdeauna o leziune cerebrală. În 
majoritatea cazurilor aceasta este un atac, dar deasemenea 
chiar şi un accident sau o tumoare pot provoca afazia.

Cineva suferă un atac atunci când circulaţia sângelui în creier este brusc 
întreruptă. Acest lucru se poate întâmpla în două feluri : un vas de sânge se 
poate înfunda sau un vas de sânge poate începe să curgă. 

Blocaje
Ca urmare a îngroşării peretelui vascular (tromboză) sau din cauza unui 
cheag de sânge (embolism), un vas de sânge se poate înfunda. Acest lucru 
se numeşte infarct cerebral.

Scurgeri
O zonă moale se poate forma înăuntrul unui vas de sânge (anevrism) ; 
aceasta poate deveni poroasă şi poate să curgă sau să se rupă. Acest 
lucru se numeşte hemoragie cerebrală.

Medicii numesc de obicei un atac, un ACV- Accident Cerebral Vascular



Limbajul ocupă un loc important în viaţa noastră de zi cu zi. Vorbim cu ceilalţi 
oameni, citim ziarele, lucrăm şi învăţăm. De asemenea, folosim limbajul 
pentru a ne formula gândurile şi pentru a face planuri de viitor.

Oamenii care suferă de afazie pot avea probleme cu lucruri care înainte de 
afazie,  păreau foarte normale :

A purta o conversaţie•	
A vorbi în grup sau într-un mediu zgomotos•	
A citi o carte, ziarul sau o revistă sau chiar semnele de circulaţie•	
A înţelege sau a spune glume•	
A înţelege programele de televiziune sau radio•	
A scrie o scrisoare sau a completa un formular•	
A telefona•	
A face adunări, a-şi aminti numere•	
A-şi spune numele sau numele membrilor familiei•	

Oamenii care suferă de afazie au dificultăţi de vorbire dar ei nu sunt 
nebuni!



gesturi        desenând                        scriind sau           indicând

Cei mai mulţi oameni care suferă de afazie cred că viaţa lor s-a 
schimbat mult. Lucruri care erau uşoare înainte necesită acum mult mai 
mult timp şi efort. Mulţi oameni care suferă de afazie se simt nesiguri 
şi îşi fac griji pentru viitor. De aceea, ajutorul şi sprijnul din partea 
celor din jur este foarte important. Ajută, de asemenea, şi întâlnirea altor 
oameni care suferă de afazie.Bolnavii de afazie se pot înţelege între ei 
chiar şi fără cuvinte.

Ce poţi tu însuţi să faci ?

Spune oamenilor•	  că suferi de afazie.
Poartă o •	 mică fişă pe care scrie ce înseamnă afazia.
Încearcă să lămureşti ceea ce vrei să spui utilizând •	 gesturi, 
desenând, scriind sau indicând dacă vorbirea nu merge bine.
Cere •	 ajutor din partea familiei sau a  prietenilor.
Planifică în avans•	 , pregăteşte-te pentru  conversaţie în gând sau 
pe hârtie.
Împarte-ţi grijile cu ceilalţi ; nu te îngrijora de unul singur.•	


