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Ziemeļvalstu
Labklājības centrs
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― Ziemeļu Ministru padomes

pakļautības iestāde

― Biroji Stokholmā un Helsinkos

― 30 darbinieku



Galvenās darbības
jomas
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Invaliditātes
jautājumi

Labklājības
politika

Integrācija
Sabiedrības
veselība



Šodienas seminārs par
nedzirdību-neredzību

― Nedzirdības-neredzības definīcija
Ziemeļvalstīs

― Dzīves laikā iegūta nedzirdība-
neredzība un tās sekas

― Iedzimta nedzirdība-neredzība,  
tās sekas un komunikācija
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Kas ir nedzirdība-neredzība?

Välkomna



Nedzirdības-neredzības definīcija
Ziemeļvalstīs
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“Nedzirdība-neredzība ir kombinēti redzes un 
dzirdes traucējumi tādā pakāpē, ka bojātās maņas
īsti nespēj kompensēt viena otru. Tādējādi
nedzirdība-neredzība ir smaga invaliditāte.”



Galvenās sekas
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Nedzirdība-neredzība dažādās smaguma pakāpēs ierobežo cilvēka
funkcionalitāti un liedz pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. 

Tā ietekmē sociālo dzīvi, komunikāciju, pieeju informācijai, 
orientēšanās spēju, kā arī spēju pārvietoties brīvi un droši. 

Kombinētā redzes un dzirdes trūkuma kompensācijā sevišķi
svarīgu nozīmi iegūst tauste. 



Komentāri:
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Par kombinēto redzes un dzirdes trūkumu

Kombinētā redzes un dzirdes trūkuma smaguma pakāpe ir atkarīga no tā : 

• kad tas ir iestājies – it sevišķi kontekstā ar komunikācijas spēju un valodas

attīstības līmeni,

• kāda ir redzes un dzirdes bojājumu pakāpe un veids, 

• vai tas ir iedzimts, vai iegūts dzīves laikā,

• vai tas ir kombinācijā ar citu maņu trūkumu,

• vai tas ir stabils, vai progresīvs.



Komentāri:
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Par smagu invaliditāti:

Tā kā bojātās maņas īsti nespēj kompensēt viena otru, tad:

• Centieni izmantot vienu bojāto maņu ar nolūku, lai tā kompensētu otru, ir
laikietilpīgi, prasa daudz enerģijas, un rezultāts bieži vien ir fragmentārs. 



Komentāri :
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Par smagu invaliditāti

• Pavājinoties redzei un dzirdei, rodas nepieciešamība izmantot
cita veida sensoro stimulāciju (taktilo, kinestētisko, haptisko, 
ožas un garšas stimulāciju). 

o Samazinās pieejamība tālajai informācijai.

o Rodas nepieciešamība paļauties uz tuvējā apkārtnē pieejamo
informāciju. 

o Lai apjaustu kopsakarības, ir jāpaļaujas uz atmiņu un jāizdara secinājumi
no fragmentētas informācijas.



Komentāri:
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Par aktivitāti un līdzdalību

Neredzība-nedzirdība ierobežo aktivitāšu loku un neļauj pilnvērtīgi piedalīties
sabiedriskajā dzīvē. Lai indivīdam būtu iespēja izmantot savu potenciālu un 
resursus, sabiedrībai ir jānodrošina specializēti pakalpojumi:



Komentāri :
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…Par aktivitāti un līdzdalību

• Vienlīdz aktīvi iesaistītam jābūt gan indivīdam, gan apkārtējiem, 
tomēr atbildība par aktivitāšu pieejamību ir jāuzņemas
sabiedrībai. Iekļaujošā sabiedrībā ir vismaz šādi elementi:

o pieejami kompetenti komunikācijas partneri,

o pieejama specializēta tulkošana neredzīgi-nedzirdīgajiem, to skaitā
runu tulkošana, vides apraksti un norādes,

o ikvienam pieejama informācija par to, kā sniegt atbalstu, lai atvieglotu
nedzirdīgi-neredzīgo cilvēku ikdienas dzīvi,

o pielāgota fiziskā vide,

o pieejamas tehnoloģijas un tehnoloģiskie palīglīdzekļi.



Komentāri :
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…Par aktivitāti un līdzdalību

• Neredzīgi-nedzirdīgam cilvēkam var būt grūtāk veikt vienu
aktivitāti un ne tik grūti kādu citu. Funkcionalitātes pakāpe var būt
atkarīga gan no apkārtējās vides, gan personiskiem faktoriem. 

• Lai nodrošinātu adekvātus pakalpojumus, ir svarīgas
specializētas zināšanas un prasmes neredzības-nedzirdības jomā, 
to skaitā starpdisciplināra pieeja.



11.30 – 12.00
Kafijas pauze
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Kā tas ietekmē ikdienas dzīvi

― Komunikācija Sociāla izolācija

― Informācija Stress

― Mobilitāte Bailes

(pārvietošanās) Depresija
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Risks



Cilvēki ar Ašera sindromu

― 1. tips: Nedzirdība + līdzsvara traucējumi + Retinitis pigmentosa (RP)
Kohleārais implants vai zīmju valoda

― 2. tips: Vājdzirdība + Retinitis pigmentosa (RP)

Ir runas spēja

― 3. tips: Strauji progresējošs dzirdes zudums + iesp. līdzsvara
traucējumi + Retinitis pigmentosa (RP) 
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Retinitis pigmentosa: simptomi

― Nakts un krēslas neredzība

― Redzes lauka sašaurināšanās

― Paaugstināta jutība pret gaismu

― Adaptācijas problēmas

― Pavājināts redzes asums

― Samazināta kontrastredze

― Pasliktināta krāsu redze
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Pazīmes, ka bērnam ar Ašera sindromu
ir pavājināta redze

― Mazuļa aizkavēta attīstība (vēlu sāk sēdēt, rāpot, staigāt).

― Neveiklība (klūp, uzgrūžas priekšmetiem u.c.).

― Sociāla noslēgtība.

― Piekopj noteiktu taktiku, piemēram, vienmēr ierodas pēdējais,          
ejot velk ar roku pa sienu, starpbrīdī paliek klasē. 

― Meitenes skolā parasti ir klusas un cenšas neizcelties.

― Zēni bieži vien reaģē agresīvi un / vai uzvedas kontrolējoši.
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Četrpadsmitgadniece par līdzdalību
klases dzīvē (2. tipaAšera sindroms)

Ja es kaut ko zinu par apskatāmo tēmu, man ir jāpasteidzas to pateikt; 
pretējā gadījumā es klusēju. Es nedzirdu diskusiju, kad mani klasesbiedri
sarunājas savā starpā. Viņi runā ļoti ātri un cits citam virsū.” 
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”Starpbrīžos es palieku sēžam klasē. Es un vēl viena meitene, kurai arī nav 
draugu, sēžam klasē katra ar savu telefonu … Es palieku iekšā tāpēc, ka
manas acis nespēj tik īsā laikā pierast pie āra gaismas. Dažreiz es aizeju un
apsēžos uz sola pie laukuma, kur zēni spēlē futbolu. Tas ir gluži jauki, bet es 
labprātāk gribētu, lai man ir kāda draudzene. Vai tu pazīsti vēl kādu, kuram
ir tāpat kā man?”

22



Skolēns ar 1. tipaAšera sindromu:

”Dažreiz skolā ir grūti koncentrēties. Mēdz būt grūtības saklausīt, ko 
saka pārējie klasesbiedri, un es ne vienmēr redzu skolotāju. Taču
vistrakākais ir tas, ka reizē ir sajūta, ka es stāvu uz sviras šūpolēm un
man ir jānotur līdzsvars.” 
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Pieaugušie ar Ašera sindromu

Dzīves laikā iegūta neredzība-nedzirdība ietekmē visas dzīves jomas: 

― ģimenes dzīvi un attiecības,

― darbu,

― brīvo laiku, 

― sabiedrisko dzīvi,

― paaugstināts risks, ka radīsies problēmas ar fizisko un psihisko
veselību.
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DZĪVES PĀRKĀRTOŠANA

Lejupslīdes un līdzenumi

I FĀZE               II FĀZE                   III FĀZE             SADZĪVOŠANA

ATZĪŠANA

Saglabāt Izpētīt/apstrādāt Nostiprināt Uzturēt



Vecāki cilvēki ar vecuma izraisītu
vājredzību un vājdzirdību

― Piedzimuši ar parastu redzi un dzirdi – runātāji.

― 5 % visu cilvēku pēc 80 gadu vecuma un

10 % visu cilvēku pēc 90 gadu vecuma.

― Cēlonis: vecuma izraisīta mākulas deģenerācija (AMD) 
un presbyacusis jeb vecuma vājdzirdība.
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Kā viņi redz un dzird

http://eldre.sansetap.no/Simulator/synstapssimulator

https://www.sansetap.no/barn-unge-syn/om/synssimulator/

http://eldre.sansetap.no/Simulator/horselstapsimulator
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Ieteikumi komunikācijai

― Pajautā cilvēkam, kā viņam ir visērtāk sazināties.

― Atvēli vairāk laika – esi pacietīgs.

― Pārliecinies, ka tava seja ir gaismā.

― Izvairies no fona trokšņa.

― Runā skaidri un tieši – bet nekliedz.

― Runā vienkāršā valodā.

― Zīmju valoda – novietojums, gaisma, attālums u.c.

― Taktilā zīmju valoda.

― Citu, alternatīvu komunikācijas veidu lietojums.
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6 lieliski iemesli, lai lietotu
haptiskos signālus

― Kad ir vēlēšanās saņemt informāciju neuzkrītoši un netraucējot apkārtējos.

― Kad rokas ir aizņemtas, piemēram, ar zīmju valodu, Braila raksta lasīšanu vai kaut
kā aptaustīšanu.

― Kad ir pārāk liels troksnis, lai izmantotu atlikušo dzirdi.

― Kad formu – piemēram, telpu un tās iekārtojumu – vislabāk var raksturot ar 
zīmējumu.

― Kad gribas atpūtināt rokas/plaukstas/ausis/acis, bet ir nepieciešams saņemt
lakonisku informāciju.

― Kad ir nepieciešams orientēties noteiktā virzienā.
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Ko var darīt

― Informācija par cilvēka funkcionālajiem traucējumiem un viņa vidi

― Redzes un dzirdes tehnsikie palīglīdzekļi.

― Komunikācijas pielāgošana, alternatīvi komunikācijas veidi
(stratēģijas, paņēmieni, to skaitā haptiskie signāli).

― Fiziskās vides pielāgošana (darbavieta, skola, mājas).

― Mobilitāte un pavadīšanas paņēmieni.

― Pavadoņu dienests / kontaktpersonu dienests.

― Tulkošana zīmju valodā / taktilo zīmju valodā.
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Ko var darīt

― Informācijas tīkla un pieredzes apmaiņas grupas (bērni, jaunieši, 
vecāki cilvēki, radinieki).

― Pedagoģiskās vides pielāgošana skolā un bērnudārzā. 

― Cieša sadarbība ar vecākiem, iesaistot arī pašu bērnu.

― Mazam bērnam ir vajadzīga ergoterapija vai fizioterapija.
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13.30 – 14.30
Pusdienas
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”Nedzirdība-neredzībaun nedzirdība-neredzība”

• Ziemeļvalstīs lietotā definīcija:
https://nordicwelfare.org/wp-
content/uploads/2018/03/nordicdefinition-of-deafblindness.pdf

• Iedzimta nedzirdība-neredzība.

• Dzīves laikā iegūta nedzirdība-neredzība.

• Vecāki cilvēki ar kombinētu vājredzību un vājdzirdību.

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2018/03/nordicdefinition-of-deafblindness.pdf
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Nedzirdības-neredzības cēloņi

• Nedzirdība-neredzība var rasties grūtniecības vai dzemdību laikā, 
kā arī mūža gaitā.

• Cēloņi var būt ģenētiski, vai arī saistīti ar infekcijām, nelaimes
gadījumiem, novecošanu vai nezināmiem faktoriem.

• Visbiežākais cēlonis ir Ašera sindroms.
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Ietekme

Kombinēta vājredzība un vājdzirdība apgrūtina cilvēka iespējas būt aktīvam
un līdzdalīgam lielākajā daļā situāciju. 

Tā ietekmē:

- visa veida informāciju, 

- orientēšanos un pārvietošanos,

- sociālo mijiedarbību un komunikāciju. 



Maria Creutz



Mijiedarbības un komunikācijas priekšnoteikumi

Maņu darbība

Apkārtējo zināšanas un prasmes

Maria Creutz



Mūsumaņas

Tālās maņas

• Dzirde

• Redze

Tuvējās maņas

• Oža

• Garša

• Tauste

• Līdzsvars

Maria Creutz



Ietekme uz komunikāciju

• Nepieciešamība pēc citiem komunikācijas veidiem un/vai papildinošiem
komunikācijas veidiem.

• Komunikācijas veids bieži vien ir situācijas noteikts.

• Komunikatīvās situācijas ir laikietilpīgas.

• Nepieciešamība pēc taktilās komunikācijas.

• Lielāka vai mazāka darba atmiņas pārslodze.

Maria Creutz



Saziņas līdzekļi

• dabiskās reakcijas

• ķermeņa kontakts

• ķermeņa saspringums

• ķermeņa poza

• ķermeniska uzmanība

• skatiens

• skaņa

• mīmika

• pieskāriens

• elpošana

• atsauces objekts / kustība

• grafisks attēlojums

• zīme

• vārds

Maria Creutz



Saziņas līdzekļi

Saziņas līdzekļi pārtop par abpusēju komunikāciju tikai tad, kad partneris: 

• saskata tajos jēgu,

• pamana tos,

• apliecina tos,

• mēģina tos interpretēt.

Maria Creutz



Mijiedarbības elementi

Pieskaņošanās

Savstarpējība

Katrs pa kārtai

Kopīga uzmanība

Maria Creutz



Komunikācijas iedalījums:

Saturs – kas?

Forma – kādā veidā?

Nolūks – kādēļ?

Maria Creutz



”Maņu iespaidi, kurus pamana,

kļūst par saziņas līdzekļiem.”

Maria Creutz



Dažas jomas, ko nedzirdība-neredzībabieži aktualizē

Drošība / drošības sajūta

Cieņa un integritāte

Līdzdalība

Izvēles brīvība

Patstāvība

Atkarība – neatkarība

Maria Creutz



Ētiskā pieeja

Pārdomāt savu rīcību un izturēšanos.

Darīt to apzināti, ņemot talkā teoriju un zināšanas.

Saprast un ņemt vērā, kas ir svarīgi un vērtīgi tiem, kurus skar 
mana rīcība.

Maria Creutz
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Kā lai viņus atrodam?

― Būtu regulāri jānovēro, vai bērniem, kuri ir piedzimuši nedzirdīgi
vai ar smagu vājdzirdību, nepavājinās redze, jo redzes pavājināšanos
var viegli palaist garām.

― Vājdzirdīgiem bērniem ieteicams veikt regulāras redzes pārbaudes.

― Profesionāļiem, kas darbojas redzes un dzirdes jomā, būtu jāpievērš
lielāka uzmanība otrai maņai. 

― Profesionāļiem, kas strādā ar vecākiem cilvēkiem, būtu jāpievērš
uzmanība maņu zudumam: anketa.
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Kā lai viņus atrodam?

― Informācija

― Informācija

― Informācija
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Paldies!
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16.00 – 16.20
Kafijas pauze pirms 
mājupceļa


