Nová severská definice hluchoslepoty z roku 2006, jež je ve světě obecně přijímána
jako obvyklá standardní pracovní definice:
„Hluchoslepota je výrazné [distinct] postižení. Hluchoslepota je kombinované
postižení zraku a sluchu. Omezuje činnosti člověka a zabraňuje jeho plnému
zapojení se do společnosti do takové míry, která vyžaduje od společnosti usnadnění
specifických služeb, úprav prostředí a technologie.
Poznámky:
Tyto poznámky upřesňují definici hluchoslepoty.
1. Zrak a sluch jsou pro získávání informací nejdůležitější. To znamená, že snížení
funkce těchto dvou smyslů, které přinášejí informace z dálky, zvyšuje nutnost užívat
smyslů, které se týkají pouze informací z dosahu (taktilní, kinestetické, haptické,
čichové a chuťové) a také nutnost spoléhat se na paměť a dedukci.
2. Potřeba zvláštních úprav v prostředí a služeb závisí:
- na době vzniku postižení s ohledem na rozvoj a získávání komunikačních a
jazykových dovedností;
- na stupni sluchového a zrakového postižení, zda je spojeno s jinými postiženími a
zda je ustálené nebo se dále prohlubuje.
3. Schopnost člověka s hluchoslepotou vykonávat určité činnosti může být snížena
pro některé činnosti více a pro jiné méně. Je tedy nutné posuzovat každou činnost a
zapojení se do ní zvlášť.
Změny ve funkčních schopnostech v rámci každé činnosti a zapojení se do ní mohou
být také způsobeny podmínkami v prostředí a vnitřními osobnostními faktory.
4. Hluchoslepota zapříčiňuje proměnlivost potřeb, což vyžaduje spoluvytváření úprav
ve všech činnostech a obzvláště:
- ve veškerých druzích informací;

- v sociální interakci a komunikaci;
- v prostorové orientaci a volném pohybu v prostředí;
- v každodenních běžných činnostech a v náročných [effort demanding] činnostech
prováděných na blízko [near-activities] včetně čtení a psaní.
Spoluvytváření znamená, že se na tom účastní stejnou měrou osoba s
hluchoslepotou a okolí. Odpovědnost za to, aby tomu tak bylo, spočívá na
společnosti.
5. Pro poskytování služeb a pro úpravy prostředí je nutný interdisciplinární přístup
zahrnující konkrétní odborné znalosti týkající se hluchoslepoty.“
(Překlad pořízen z anglického originálu: Nordic definition of deafblindness [online].
2006. Dronninglund (Denmark) : Nordic Centre for Welfare and Social Issues. [Cit.
21.07.2014]. Dostupné z www:
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/992/Nordic%20Definition%20of%20Deafblind
ness.pdf).

