آﻓﺎزی ﯾﺎ زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آﻓﺎزی ﯾﺎ زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
آﻓﺎزی ) (Aphasiaﯾﺎ زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ در زﺑﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ،درک،
ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز آﻓﺎزی ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ و
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻓﺎزی
ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ
اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻐﺰی
در ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ آﻓﺎزی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻮع ﺧﻔﯿﻒ
آن ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آوردن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺎص ،اﺣﺴﺎس ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ
آﻓﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻼﺋﻢ آﻓﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت )ﺑﺪون وﺟﻮد ﺿﻌﻒ در ﻋﻀﻼت(
ﻋﺪم درک زﺑﺎن
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻧﺎﻣﯿﺪن اﺷﯿﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﭘﺎراﻓﺎزی ﮐﻼﻣﯽ )ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ(
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺣﻔﻆ ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮری
ﺿﻌﻒ در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن
ﺟﻤﻼت ﻧﺼﻔﻪ ﻧﯿﻤﻪ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن داﯾﺮه واژﮔﺎن
ﻋﺪم درک دﺳﺘﻮرات ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان
داﺷﺘﻦ ﺗﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺻﺪا و ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺎن

دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼل ﺗﮑﻠﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی:

ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن دارای دو ﻧﯿﻤﮑﺮه ی ﭼﭗ و راﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﮑﺮه ی ﭼﭗ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ادای ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﻤﮑﺮه ی ﻏﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻧﯿﻤﮑﺮهی ﭼﭗ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻔﺘﺎر راﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ:
ﺑﺮوﮐﺎ :ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﻤﮑﺮهی ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ی »ﺗﻮپ« را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ادا ﮐﻨﯿﻢ ،اﻟﮕﻮی ﺣﺮﮐﺘﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ) .در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﺜﻼ ﺗﻮپ را »ﭘﻮت« ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(.
ورﻧﯿﮑﻪ :اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در درک ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .در ﺻﻮرت درﺳﺖ ﮐﺎر
ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد(.
اﻟﯿﺎف ﻗﻮﺳﯽ :اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺮوﮐﺎ و ورﻧﯿﮑﻪ
راﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ورﻧﯿﮑﻪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ درک آن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ورﯾﻨﮑﻪ  +اﻟﯿﺎف ﻗﻮﺳﯽ  +ﺑﺮوﮐﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻐﺰ در آﻓﺎزی
آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻓﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺧﺘﻼل ﺗﮑﻠﻢ
ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻓﺎزی ﺷﻮﻧﺪ:
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻣﻐﺰی
ﺗﻮﻣﻮر
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
دﻣﺎﻧﺲ و زوال ﻋﻘﻞ
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد آﻓﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﺳﺘﺮس و ﺗﻨﺶ زﯾﺎد
زﻣﯿﻨﻪی ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ
ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد اﻟﮑﻞ ،ﻧﻤﮏ ،ﭼﺮﺑﯽ و…
ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر

ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﺳﯿﺐ ،ﻋﻼﺋﻢ و ﺷﺪت آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﻣﻐﺰی را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﻐﺰی ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ  CTscanو ﯾﺎ MRI
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮاﺣﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﻤﺠﻤﻪ ،ﻋﺮوق و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
آﻓﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺳﯿﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻓﺮد ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻧﺒﻮدن ،ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﻮﯾﯽ ﺳﺆاﻻت ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آن ﺳﻄﺢ درک ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻨﮑﻪ درک ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺑﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ آﻓﺎزی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع
آﻓﺎزی و درﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

اﻧﻮاع آﻓﺎزی ﯾﺎ زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻧﻮاع آﻓﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ:
روان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن
درک ﺷﻨﯿﺪاری
آﻓﺎزی دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

آﻓﺎزی ﮔﻠﻮﺑﺎل
آﻓﺎزی ﮔﻠﻮﺑﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮد در ﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﮐﺮﺷﺪه دﭼﺎر
ﻧﻘﺺ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﮐﻠﻤﺎت را از دﺳﺖ داده و در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن دارد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع از زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻋﻮارض ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ و اﮔﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی ﮔﺴﺘﺮده
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮراً ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از آﻓﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

آﻓﺎزی ﺑﺮوﮐﺎ

در اﯾﻦ ﻧﻮع زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ  ،ﺑﯿﺎن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک دارد .ﻓﺮد در ادای ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﮑﻞ دارد و ﯾﺎ ﺟﻤﻼﺗﺶ ﮐﻮﺗﺎه و در ﺣﺪ
 ۴-۳ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ آﻓﺎزی ﻧﺎروان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻤﻪ را درﺳﺖ ادا ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان را درک ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

آﻓﺎزی ورﻧﯿﮑﻪ
در اﯾﻦ ﻧﻮع زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺺ
دارد .وﻟﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﻔﺘﺎر
آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ آﻓﺎزی روان ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

آﻓﺎزی آﻧﻮﻣﯿﺎ )واژهﯾﺎﺑﯽ(
در اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ،ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ واژهﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .از
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﺎرش روان و درک او ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

آﻓﺎزی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ،روان ﺑﻮده و درک ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻠﻤﺎت ﺷﻤﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﺎﻟﺒﺎ دارای ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻔﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎراﻓﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ »زﻧﮓ« را »رﻧﮓ« ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﭘﺎراﻓﺎزی واﺟﯽ(
و ﯾﺎ »ﺧﻮدﮐﺎر« را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻣﺪاد« )ﭘﺎراﻓﺎزی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ(
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در درک ﻣﻄﻠﺐ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ ﭼﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؟

اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از آﻓﺎزی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪهی آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻠﻊ و ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﻓﻠﺠﯽ در ﻧﯿﻤﻪی ﺑﺪن )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻠﺠﯽ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺪن(
دﯾﺰارﺗﺮی
ﮐﻮری ﻧﯿﻤﻪی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﺗﺸﻨﺞ
آﭘﺮاﮐﺴﯽ

درﻣﺎن آﻓﺎزی و اﺧﺘﻼل ﺗﮑﻠﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی
ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪی درﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎر و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﻊ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ آﻓﺎزی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺮای درﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ،ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ اﺟﺮا
درﻣﯽآورد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ آن ﻻزم اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎن ،درک ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻃﺮحرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﻌﺖ آﺳﯿﺐ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻗﺪری ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺣﺮﮐﺘﯽ زﯾﺎدی دﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻣﺜﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ در دو ﺳﻤﺖ ﺑﺪن
ﻓﻠﺠﯽ دارﻧﺪ( در ﺻﻮرت آﻓﺎزی ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ  AACﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و اﻓﺰوده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮوع زودﻫﻨﮕﺎم درﻣﺎن و اﺳﺘﻤﺮار در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
دوران ﻃﻼﯾﯽ درﻣﺎن ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی و اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻧﯿﺰ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ دارای ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺑﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ،اﺧﺘﻼل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

