
 آفازي چيست ؟  

 

از دست رفتن مهارتهاي زباني، زبان 

پريشي يا آفازي ناميده مي شود 

علت بروز اين اختالل،  ضايعاتي است 

 كه در مراكز مغز به وجود 

مي آيد و ممكن است ناشي از علل 

 زير باشد: 

 C.V.A )اختالالت عروقي مغز  -1

، تومورها، تورم و عفونت مغز ( (

 مانند آنسفاليت و مننژيت ) 

آسيب مستقيم به مناطق درك  -2

و بيان مانند اصابت گلوله، ضربه، 

تصادفات، آسيبهاي اجتناب 

 پذير در جراحيهاي مغز و ... 
 

 

  

 

 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي 

 مركز پزشكي، آموزشي و درماني آيت ا... طالقاني

 

 زبان پريشي ( آفازي ) چيست ؟

 

 

 تهيه كننده :  كلينيك تخصصي اختالالت گفتار و بلع

  (گروه آسيب شناسي گفتار و زبان)
 
 
 
 
 
 

 نوبت بازنگري: اول 
13/09/91تاريخ تصويب:   

 PF-SH-04 شماره سند:

:  

 

 عالئم اين بيماري چيست ؟
 
 

صرف نظر از  انواع دسته بندي هايي 

كه در مورد اين اختالل صورت گرفته 

عالئمي براي زبان پريشي ذكر 

 ميشود كه عبارتند از:

ناتواني كامل در برقراري ارتباط  

 كالمي؛

اختالل در درك گفته هاي ديگران  

 و بيان انديشه هاي خود ؛

از دست دادن يا كاهش توانايي  

درخواندن مطالب، نوشتن شمارش 

 و درك اعداد؛
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وظيفه آسيب شناس گفتار و زبان  

در مورد اين بيماران، توانبخشي 

گفتار و زبان آنهاست كه با همكاري 

ساير اعضاء تيم توانبخشي صورت 

 مي گيرد. 

 

 توانبخشي در بيماران آسيب ديده 

مغزي هرچند ممكن است منجر به 

بازگشت كامل توانائيهاي بيمار نشود 

ولي به وي كمك ميكند تا با استفاده 

صحيح و اصولي از توانمنديهاي 

 .باقيمانده، حداكثر استفاده را ببرد

 

اشكال در نامگذاري اشياء و  

پديده ها، به طوريكه ممكن است 

طرز استفاده از يك شيء را به 

خوبي توضيح دهد ولي نام آن را 

 به ياد نياورد.

 

در مدتي كه وضعيت جسمي بيمار 

آفازي رو به بهبود است بيمار ممكن 

است برخي از مهارتهاي از دست 

رفته مانند سخن گفتن يا نوشتن را 

بازيابد. اين بهبود خودبخودي طي 

 ماه پس از 6چند روز تا حداكثر 

حادثه به طول مي انجامد ولي 

هيچگاه باعث بازگشت كامل 

 عملكرد بيمار نميشود. 

 

استفاده از واژه هاي ساختگي و  

 بي معني؛ 

گفتار محدود به عبارتهاي كوتاه  

با واژه هاي انفرادي است در 

حدي كه گاهي پيام بيمار به 

 راحتي قابل درك نيست؛

بيهوده گويي: گاهي بيمار  

موقعيتهاي خاصي مثل سالم و 

احوالپرسي، شمارش اعداد و 

روزهاي هفته را از دست نمي 

دهد و بدون اينكه مطلع باشند 

از اين عبارات به طور خودبخودي 

 و بي جا استفاده ميكنند. 
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