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Nyelvészeti ismeretek alkalmazása  

a nyelvi és beszéd rehabilitációban 



Előzmények 
Célkitűzés 

 

 Sérült nyelvi- és nyelvhasználati képességek megismerése 

 Jobb és bal félteke szerepe 

 Pontosabb diagnosztikai és terápiás eljárás fejlesztése 



A PhD kutatás eddigi 

állomásai 
Publikációk: 

 Tóth A., Ivaskó L. (2012) Szerzett pragmatikai 
zavarok, Gyógypedagógiai Szemle XL: 25-35.  

 Lívia Ivasko – Alinka Tóth: Acquired pragmatic 
disorders of right hemisphere damaged patients In: 
Proceedings of the 5th ISEL Conference on 
Experimental Linguistics, edited by Antonis Botinis 

Előkészületben:  

 Beszélek, hogy beszéljek! 
„Constraint induced aphasia therapy” első magyar 
nyelvű eredményei 
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"SZTE és SZEFO Zrt. együtt az afáziás embertársaink 
társadalmi visszailleszkedéséért„ 
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Ivaskó Lívia – Tóth Alinka: Az asszociatív terápiás 

megközelítés szerepe az afáziás betegek nyelvi 

rehabilitációjában a szegedi Neurológiai Klinikán 
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Oktatási tevékenység: 

 

 SZTE ÁOK ötöd- valamint hatodéves orvostanhallgatói 

 Neurológiai szakvizsgára készülő jelöltek 

 SZEFO ZRT. dolgozói számára tartott képzés 

 Demoszthenesz Egyesület felkérésére:  „Az afáziás beteg 

beszédterápiája” c. továbbképzés 



Nyelvi rehabilitációs protokoll 
 Magyar nyelvre standardizált tesztek 

 

Cél Teszt Felmért funkció, 

szubtesztek 

Afázia szűrése, 

klasszifikáció 

Western Aphasia 

Battery (Osmánné, 

1991) 

Spontán beszéd, 

beszédértés, 

ismétlés, 

megnevezés 

Megnevezés 

vizsgálata 

Boston Naming Test 

(Kaplan, 1983) 

szómegnevezés 

Beszédértés, 

rövidtávú memória 

Token Test 

(DeRenzi, 1962) 

beszédértés 



Nyelvi szintek és nyelvi 

tesztek 
Standardizált tesztek 

Expresszív oldal 

 Fonológia: BNT, WAB több 
szubtesztje 

 Szintaxis: WAB spontán beszéd 

 Szemantika: WAB, BNT, Token 

 Pragmatika 

Receptív oldal 

 Fonológia 

 Szintaxis: WAB, Token 

 Szemantika: WAB 

 Pragmatika 

Saját kiegészítés 

Expresszív és receptív oldal:  

 Fonológia: saját összeállítás a 
terápia módszertanának 
megfelelően 

 Szintaxis: saját összeállítás a 
terápia módszertanának 
megfelelően 

 Szemantika: saját összeállítás a 
terápia módszertanának 
megfelelően 

 Pragmatika: Speciális 
képtörténetek (Tóth - Ivaskó, 
2012), CAL  



Jelen problémafelvetés 

indoklása 
 

 

 elvárt válasz: perec 

 kapott válasz: kifli 

 



 

 

 elvárt válasz: tűzhányó 

 kapott válasz: Etna 

 



 

 

 elvárt válasz: tengeri csikó 

 kapott válasz: vízi csikó/ víziló 

 



 

 

 elvárt válasz: hód 

 kapott válasz: nyest, menyét 

 



 elvárt válasz: szájkosár 

 kapott válasz: „nehogy a kutya megharapjon mást” 

 



 elvárt válasz: paletta 

 kapott válasz: színek keveréke 

 

 elvárt válasz: ananász 

 kapott válasz: kókuszdió 

 

 elvárt válasz: kajak 

 kapott válasz: kenu 

 

 elvárt válasz: ütő 

 kapott válasz: „rekett” 



E. Rosch (2009) - kategorizáció 
 

 Tipikusság szerinti szerveződés 

 

 Jegystruktúra egymáshoz rendelése, egymáshoz való 

viszonyítás 

 

 Prototípus 

 





Finomított diagnosztika 
önálló körülírás fonemikus que nincs 

Önálló 

produkció 

3 pont 1 pont 1 pont 0 pont 

Önálló 

produkció, de 

más 

2 pont 2 pont 0 pont 0 pont 

önálló körülírás fonemikus que nincs 

3 pont 1 pont 1 pont 0 pont 

Önálló 

produkció, de 

más 

nyest „nehogy 

megharapjon a 

kutya mást” 

0 pont 0 pont 



Konklúzió 
 

 Finomabbra hangolt diagnosztika 

 Egyénre szabott terápia kialakítása 

 A terápia hatékonyságának mérése 

 A beteg teljesítményváltozásának nyomon követése 
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Mi az afázia? 
 

 

 

 

 

          

     Köszönöm a  

       figyelmet! 


