Afazja – utracony świat mowy
Mowa uczestniczy we wszystkich procesach poznawczych człowieka służąc nie
tylko do porozumiewania się z innymi ludźmi. Przenika głęboko spostrzeganie, pamięć,
myślenie i zachowanie organizując nasz świat wewnętrzny. Dlatego też wraz z utratą
możliwości werbalnej komunikacji z otoczeniem rozpada się cały ten misternie tworzony
przez lata świat…
Jako logopeda w Poradni pracuję głównie z małymi dziećmi – jednak problem zaburzeń
mowy dotyczy nie tylko tej grupy wiekowej. Udary mózgu, urazy głowy, choroby
neurodegeneracyjne, uszkadzając ośrodki mowy, doprowadzić mogą do afazji.
Osoba do tej pory sprawna, samodzielna, energiczna ma trudności z mówieniem
lub/ i rozumieniem mowy, pisaniem, czytaniem, liczeniem…… Często dochodzi jeszcze
do tego niepełnosprawność ruchowa, rozdrażnienie, załamanie nerwowe czy depresja.
Trudniej jest się pogodzić z zaistniałą sytuacją osobie młodej, chociaż jej szanse
na odzyskanie przynajmniej częściowej sprawności są zdecydowanie większe niż kogoś
starszego, schorowanego i po udarze, mogącym się w każdej chwili powtórzyć.
Nie wszystkim można pomóc w taki sam sposób. Niekiedy sukcesem będzie
„dogadanie się” za pomocą obrazków (piktogramy, system komunikacji symbolicznej Blissa),
czy pisma (jeżeli zostało zachowane i ręka jest na tyle sprawna).
Czasami chory może uważać wysiłki najbliższych za formę znęcania się nad nim.
Często nawet pierwsze, drobne sukcesy nie są w stanie dostatecznie zmobilizować
rehabilitowanej osoby do dalszej pracy, gdyż dostrzega ona niewspółmierność włożonego
wysiłku do uzyskanych efektów. Podejrzewa, że nigdy już nie osiągnie oczekiwanej
sprawności. Jednak nie należy się poddawać, bo tutaj najważniejsza jest wspierająca
psychicznie rodzina - jej cierpliwość, oddanie i zrozumienie zachowań chorego dotkniętego
afazją.
Naprawdę warto walczyć o odzyskanie sprawności, choćby w zakresie odbiegającym
od wcześniejszego stanu. Można to zrobić pod kierunkiem neurologopedy1 kontynuując
systematycznie zalecone ćwiczenia w domu.
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Jeżeli są problemy z dotarciem do neurologopedy o pomoc można poprosić każdego
logopedę, który również ma przygotowanie do pracy z osobami dotkniętymi afazją.
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