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У овом ра ду при ка за на је област ра да сур до ло га ко ја је ве о ма ду го би ла 
те о риј ски не у о бли че на а че сто при сут на у прак си. Раз ло зи су ви ше стру ки: 
не пре по зна ва ње тих ак тив но сти од стра не са мих сур до ло га, не пре по зна ва ње 
сво јих ком пе тен ци ја у обла сти сур до ло шког са ве то ва ња, не до ста так еду ка-
ци је из обла сти са ве то ва ња и сл. Про ме не су уоче не у тре нут ку ка да је са-
ве то ва ње до би ло ши ри кон текст услед по ве ћа них по тре ба глу вих и на глу вих 
осо ба и њи хо вих по ро ди ца за овом вр стом услу га. То је ре зул ти ра ло озбиљ ним 
ан га жо ва њем струч но-на уч не јав но сти у раз во ју сур до ло шког са ве то ва ња. 
Об ја вљен је ве ћи број ис тра жи ва ња из ове обла сти, што је до ве ло до из ра де 
до ку ме на та у ви ду оба ве зу ју ћих пре по ру ка за оба вља ње сур до ло шке прак се од 
стра не AS HA ор га ни за ци је (1997). Пред мет сур до ло шког са ве то ва ња про ис-
ти че нај ви ше из те шко ћа ко је се ја вља ју услед оте жа не ко му ни ка ци је глу вих 
и на глу вих осо ба са окру же њем. Сур до ло шки са ве то дав ни тро у гао чи не три 
ком по нен те нео п ход не за оба вља ње ква ли тет ног са ве то ва ња: зна ње, те о ри је 
и лич ни стил. Сур до лог-са вет ник та ко ђе мо ра до бро по зна ва ти и раз у ме ти 
људ ске ре ак ци је ко је су иза зва не жи вот ним ис ку ше њи ма. Не ве ри ца, бес, кри-
ви ца, де пре си ја и анк си о зност су не ка од нај че шћих ста ња глу вих и на глу вих 
осо ба и њи хо вих по ро ди ца ка да се су о че са гу бит ком слу ха. Ана ли зи ра ју ћи 
си ту а ци је у ко ји ма је нео п ход но да ти са вет мо же се за кљу чи ти да по сто је 
три основ на ти па сур до ло шког са ве то ва ња: ин фор ма тив но, еду ка тив но и 
кри зно са ве то ва ње. Нео п ход но је да се обо га ти еду ка ци ја сур до ло га са др жа ји-
ма из обла сти са ве то ва ња и да се при сту пи из ра ди пу бли ка ци ја ко је би би ле 
ко ри сни во ди чи кроз сур до ло шку прак су.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: сур до ло шко са ве то ва ње, глу ве и на глу ве осо бе, по ро ди ца, 
ти по ви сур до ло шког са ве то ва ња

1 Ово истраживање представља пилот истраживање пројекта: "Утицај кохлеарне 
имплантације на едукацију глувих и наглувих особа" (179055). ingo@eunet.rs
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  УВОД

У про шло сти се сур до ло шко са ве то ва ње за сни ва ло са мо на јед ном 
об ли ку са ве то ва ња ко је је под ра зу ме ва ло пру жа ње оп штих ин фор ма ци-
ја глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма о по сле ди ца ма 
по ре ме ћа ја слу ха. Тај об лик са ве то ва ња је био део оп штег сур до ло шког 
ра да и ни је био ја сно из дво јен као по себ на ак тив ност сур до ло га. Вр ло 
бр зо струч ња ци су уочи ли да по сто ји по тре ба за све о бу хват ни јим при-
сту пом у са ве то ва њу ових осо ба и њи хо вих по ро ди ца. Та ко је до шло до 
раз во ја ове сур до ло шке обла сти и ак тив но сти ко је из ње про из и ла зе. Но-
ви при ступ сур до ло шког са ве то ва ња под ра зу ме ва са ве то дав ну по др шку 
у свим аспек ти ма жи во та глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца.

Ана ли зом ве ћег бро ја де фи ни ци ја сур до ло шког са ве то ва ња мо же 
се за кљу чи ти да све оне под ра зу ме ва ју пру жа ње по мо ћи глу вим и на-
глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма за оства ри ва ње бо љег са мо ра-
зу ме ва ња и раз у ме ва ње дру гих љу ди, по моћ у ре ша ва њу од ре ђе них жи-
вот них те шко ћа, по моћ у ре ша ва њу по сто је ћих кон фли ка та и по моћ у 
при ла го ђа ва њу не ким жи вот ним до га ђа ји ма.

Сур до ло шко са ве то ва ње би тре ба ло да по ма же глу вим и на глу вим 
осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма да се ме ња ју и при ла го ђа ва ју но во на-
ста лим си ту а ци ја ма, та ко ђе да их во ди ка ве ћој не за ви сно сти и са мо-
стал но сти у од лу чи ва њу.

Не ки сур до ло зи по ка зу ју не по ве ре ње у ве зи са оба вља њем по сло ва 
са ве то ва ња за то што ми сле да је то ви со ко спе ци ја ли зо ва на де лат ност 
ко ју ис кљу чи во оба вља ју по себ но об у че ни са вет ни ци (пси хо ло зи, пси-
хи ја три, со ци јал ни рад ни ци, пе да го зи). Ме ђу тим, са ве то ва ње се сва ка-
ко мо же по сма тра ти као знат но ши ре де ло ва ње ко је се спро во ди до ста 
ру тин ски од стра не ве ћег бро ја љу ди и струч ња ка ко ји окру жу ју глу ве 
и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це као што су сур до ло зи, на став ни ци, 
прав ни ци, па и све ште ни ци. На овај на чин осо бе при ма ју са ве те као по-
тре бу за про на ла же ње бо љег на чи на са гле да ва ња по вре ме них жи вот них 
про бле ма. Ово је дру га чи ји на чин са гле да ва ња са ве то ва ња и он је ве о ма 
зна ча јан за сур до ло ге. 

Пи та ње ко је се са мо по се би на ме ће је ко је су то си ту а ци је у ко ји ма 
глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це мо гу има ти по тре бу за са ве то-
ва њем. Пр во, гу би так слу ха је уско по ве зан са те шко ћа ма у ко му ни ка-
ци ји. Иако ве ћи на де фи ни ци ја ко му ни ка ци је го во ре о ко му ни ка ци ји као 
при ма њу и да ва њу од ре ђе них лин гви стич ких ин фор ма ци ја, за сур до ло ге, 
глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це то је мно го ви ше од то га. За ве-
ћи ну осо ба вер бал на ко му ни ка ци ја је на чин на ко ји љу ди ус по ста вља ју и 
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одр жа ва ју од но се са дру гим љу ди ма. Ка да је овај на чин одр жа ва ња од но-
са са дру гим љу ди ма не мо гућ, до ла зи до те шко ћа у раз во ју со ци јал них 
ин тер ак ци ја па са мим тим опа да и ква ли тет жи во та тих осо ба. Ве ћи на 
ис тра жи ва ња по твр ђу ју да код глу вих и на глу вих осо ба по сто ји ве ћа ве ро-
ват но ћа при су ства де пре си је, ма њак за до вољ ства соп стве ним жи во том и 
не до ста так са мо по у зда ња (Mul row et al., 1990; Uhlmann et al., 1989). 

За ве ћи ну љу ди гу би так слу ха пред ста вља ви ше оп шти гу би так у свим 
обла сти ма жи вот ног функ ци о ни са ња. За ро ди те ље де це код ко је је ди јаг-
но сти ко ва на глу во ћа или на глу вост ова ди јаг но за пред ста вља гу би так надe 
и сно ва ко је су има ли у ве зи са сво јом де цом. За му зи ча ра ко ји до жи ви гу-
би так слу ха то пред ста вља крај ка ри је ре или пре ста нак из во ра ве ли ког за-
до вољ ства. Из ових раз ло га сур до ло зи мо ра ју при хва ти ти сво ју уло гу са-
вет ни ка. Уства ри, Аме рич ка асо ци ја ци ја за слух, го вор и је зик (Ame ri can 
Spe ech-Lan gu a ge-He a ring As so ci a tion - AS HA) пре по ру чу је мо дел прак се 
ко ји об у хва та са ве то ва ње као део од го вор но сти сур до ло га (AS HA,1997). 

Блум и Ку пер ман (Blo om, Co o per man, 1992) пре по ру чу ју ко ри шће-
ње тер ми на кли нич ки са вет ник да би озна чи ли сур до ло га ко ји мо же 
обез бе ди ти хо ли стич ки при ступ у ра ду са глу вим и на глу вим осо ба ма 
и њи хо вим по ро ди ца ма, укљу чу ју ћи са ве то ва ње у це ло ку пан сур до ло-
шки рад. Овај тер мин та ко ђе ука зу је да при мар на уло га сур до ло га ни је 
са ве то ва ње, већ се са ве то ва ње ко ри сти као део це ло куп ног пла на на ме-
ње ног раз ре ша ва њу лич них те шко ћа ко је су про ис те кле из по ре ме ћа ја у 
ко му ни ка ци ји. Сур до ло шко са ве то ва ње обез бе ђу је не са мо са гле да ва ње 
и ре ша ва ње про бле ма про ис те клих из ло ше ко му ни ка ци је глу вих и на-
глу вих осо ба, већ по ма же овим осо ба ма да бо ље и по зи тив ни је са гле да ју 
се бе и сво је окру же ње (Blo om, Co o per man, 1992).

СУР ДО ЛО ШКИ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ТРО У ГАО

Ко је су то ком по нен те ко је чи не не ког до брим са вет ни ком? По сто је 
три ком по нен те ко је пра ве са ве то дав ни тро у гао у сур до ло ги ји: зна ње, 
те о ри је и лич ни стил (Blo om, Co o per man, 1992). Зна ње у са ве то дав ном 
тро у глу пред ста вља спе ци фич не слу ша лач ке спо соб но сти и ак тив но сти 
ко је из њих про ис ти чу, а ко је оба вља сур до лог у ин тер ак ци ји са глу вим и 
на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Сур до лог се ста ра о глу вим и 
на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма, охра бру је их да ис ка жу сво ја 
за па жа ња о про бле му у ко ме се на ла зе и по ка зу је ко му ни ка циј ску ем-
па ти ју. То су ве шти не ко је мо гу да по мог ну у ус по ста вља њу и ства ра њу 
по ве ре ња и отво ре но сти из ме ђу сур до ло га и глу вих и на глу вих осо ба и 
њи хо вих по ро ди ца.
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Те о риј ски аспект са ве то дав ног тро у гла упу ћу је на зна ња о спе ци-
фич ним те о ри ја ма са ве то ва ња ко је мо гу би ти во дич сур до ло гу у оства-
ри ва њу ин тер ак ци је са осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Те о ри ја ко ја 
се нај ши ре ко ри сти у ра ду струч ња ка ко ји се ба ве по ре ме ћа ји ма ко-
му ни ка ци је је те ра пи ја усме ре на осо бом (per son-cen te red the rapy) ко ју 
је раз вио Карл Ро џерс (Ro gers, 1980). Основ ни прин цип овог при сту па 
је да глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це по ред то га што тре ба да 
ре ша ва ју сво је про блем и по стиг ну по зи тив ни ји и здра ви ји став у од-
но су на тре нут ну си ту а ци ју мо ра ју да бу ду све сне да они има ју и пра-
ва на то. Ово та ко ђе им пли ци ра да су са ме осо бе и њи хо ве по ро ди це 
од го вор не за свој опо ра вак уз по др шку сур до ло га-са вет ни ка ко ји им 
по ма же да се опо ра ве по мо ћу сво јих уну тра шњих сна га. Са ци љем да 
те ра пи ја усме ре на осо бом бу де успе шна сур до лог мо ра би ти спре ман 
да при хва ти сво ју уло гу не као струч њак већ као осо ба ко ја обез бе ђу је 
од го во ре, пра ти осо бе и њи хо ве по ро ди це и усме ра ва њи хо ве пла но ве 
ка ре ше њу про бле ма. 

Сур до лог мо ра про це њи ва ти глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро-
ди це са по зи тив ним ста вом у од но су на њих. Ово зна чи да сур до лог мо ра 
при хва ти ти осо бе и њи хо ве по ро ди це она квим ка кви је су без об зи ра на 
не ке емо ци је ко је мо гу ис ку си ти. То зна чи да чак и у си ту а ци ја ма ка да 
глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це усме ре бес ди рект но ка сур до-
ло гу, или у си ту а ци ји ми ни мал ног или ни ка квог на прет ка ка по ста вље-
ним ци ље ви ма, они се мо ра ју по сма тра ти са по што ва њем и као не ко ко 
за слу жу је да до би је што ви ше по зи тив не енер ги је.

Лич ни стил је тре ћа ком по нен та сур до ло шког са ве то дав ног тро у гла 
и она укљу чу је, из ме ђу оста лог, до бро по зна ва ње соп стве не лич но сти 
од стра не сур до ло га. Љу ди би ра ју ху ма не по зи ве из раз ли чи тих раз ло-
га, по не кад ти раз ло зи ни су ис прав ни. Да ли сур до лог-са вет ник тра жи 
по што ва ње од глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца? Да ли се 
сур до лог-са вет ник осла ња на осо бе и њи хо ве по ро ди це уве ћа ва ју ћи на 
тај на чин свој его и осе ћај мо ћи? Да ли сур до лог-са вет ник по ве ћа ва сво-
је са мо по што ва ње на осно ву про це не ко ли ко осо бе и њи хо ве по ро ди це 
слу ша ју и по шту ју ње го ве са ве те? Сур до лог ко ји има свест о се би раз у ме 
да убе ђи ва ње глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца ка од ре ђе-
ном прав цу ре ше ња про бле ма ни је уло га сур до ло га-са вет ни ка. Са ве то-
ва ње је на ме ра за во ђе ње осо ба и њи хо вих по ро ди ца ка пре по зна ва њу 
пра вих ре ше ња ко ја код њих ства ра ју осе ћај да њи хов жи вот има сми сла. 
Пра вље ње пла на бри ге о глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро-
ди ца ма не сме се ра ди ти баз њи хо вог ак тив ног уче шћа. Тре ба се увек 
се ти ти да је је дан од основ них ци ље ва са ве то ва ња по сти за ње што ве ће 
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са мо стал но сти и глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца. Ово се 
не мо же по сти ћи ако они ни су укљу че ни у про це се до но ше ња од лу ка.

РАЗ У МЕ ВА ЊЕ ЉУД СКИХ РЕ АК ЦИ ЈА

Сур до лог-са вет ник та ко ђе мо ра до бро по зна ва ти и раз у ме ти људ ске 
ре ак ци је ко је су иза зва не жи вот ним ис ку ше њи ма. Сва ка глу ва и на глу ва 
осо ба је ин ди ви дуа и ско ро је не мо гу ће пред ви де ти ка ко ће по је дин ци ре-
а го ва ти на ди јаг но зу гу бит ка слу ха. За сур до ло ге је бит но да бу ду све сни и 
да пре по зна ју не ке обра сце по на ша ња ко је су при ме ти ли у тре нут ку ка да 
се осо ба или ро ди те љи кон фрон ти ра ју са те шким жи вот ним до га ђа ји ма.

Јед на та ква ре ак ци ја је ту га, де фи ни са на као „обра зац фи зич ког или 
емо ци о нал ног од го во ра на одва ја ње или гу би так … про цес у фа за ма од 
па ни ке до не ве ри це, од по ри ца ња до бе са, од кри ви це до про на ла же ња 
из во ра уте хе и на кра ју до при ла го ђа ва ње на ствар ност (Mosby Me di cal 
Encyclo pe dia, 1996). Не ве ри ца и по ри ца ње се че сто при ме ћу ју код оних 
ко ји не же ле при зна ти да има ју гу би так слу ха чак и ка да је тај гу би так 
до ку мен то ван пу тем ди јаг но стич ких ме то да. Дру ги при мер су ро ди те-
љи ко ји ула жу ве ли ки на пор у про на ла же ње при хва тљи ви јег об ја шње ња 
ре зул та та те сто ва ко ји ука зу ју на по ре ме ћај слу ха, при том сум ња ју ћи у 
ком пе тен ци ју сур до ло га. 

Бес је дру га људ ска ре ак ци ја на ко ју се на и ла зи у ра ду са глу вим и 
на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма, иако то мо же би ти ве о ма те-
шка фа за за све ко ји су укљу че ни у рад и жи вот глу ве и на глу ве осо бе. То 
је че сто сиг нал ме ња ња људ ских осе ћа ња од по ри ца ња ка при хва та њу. У 
овој фа зи ти пич но пи та ње ко је се по ста вља је „За што се ово до га ђа баш 
ме ни/мом де те ту?‛' (Van Hec ke, 1994). Осо бе мо гу та ко ђе ре а го ва ти са 
бе сом ко ји је упу ћен пре ма сви ма са ре че ни цом „Жи вот ни је по штен 
пре ма ме ни.“ или „Жи вот је не пра ве дан“. Че сто ста ри је осо бе има ју по-
те шко ћа да раз ви ју по зи ти ван став пре ма жи во ту ка да су у си ту а ци ји да 
има ју оте жа ну или пот пу но оне мо гу ће ну ко му ни ка ци ју са окру же њем. 
Ово мо же во ди ти ка бе су ко ји је по не кад усме рен на осо бе ко је им са оп-
шта ва ју ло шу вест у ве зи са њи хо вим слу хом. 

 Код ро ди те ља де це код ко је је ди јаг но сти ко ван гу би так слу ха ја вља 
се осе ћај кри ви це као јед но од нај че шћих осе ћа ња. Ово се мо же ма ни-
фе сто ва ти у ви ду пи та ња упу ће ног сур до ло гу: „Шта ви ми сли те ко ји је 
узрок по ја ви глу во ће код мог де те та?“ или „У то ку труд но ће ста вља ла 
сам ка пи за нос да ли то мо же би ти узрок гу бит ку слу ха мог де те та?“ На 
овај на чин ро ди те љи по ку ша ва ју да до би ју по твр ду да они ни су кри ви за 
гу би так слу ха њи хо ве де це.
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Ве о ма је бит но да у овом тре нут ку сур до лог пру жи пу ну по др шку 
ро ди те љи ма. По не кад се по ја вљу ју пи та ња са ве о ма јед но став ним са др-
жа јем и ко је Кларк (1994) на зи ва пи та њи ма са афек тив ном по за ди ном. 
За раз ли ку од ових пи та ња ко ја обич но из и ску ју јед но став не од го во ре, 
афек тив на или емо ци о нал на по за ди на тих пи та ња зах те ва ју ду бље раз у-
ме ва ње и раз ми шља ње сур до ло га као и да ва ње емо ци о нал но аде кват них 
од го во ра. 

Не ки сур до ло зи сма тра ју да је ве о ма те шко пру жи ти пу ну си гур ност 
ро ди те љи ма глу ве и на глу ве де це а да се не пре ђе гра ни ца у ви ду да ва ња 
ла жне на де. На при мер, мај ка де те та код ко га је ди јаг но сти ко ва но обо-
стра но те шко сен зо ри не у рал но оште ће ње слу ха пи та сур до ло га „да ли 
ми сли да ако она бу де ра ди ла све тач но и она ко ка ко јој се ка же да ће 
та да би ти све у ре ду са ње ним де те том“. Ве о ма је ва жно за све оне ко ји 
су укљу че ни у овај про цес да сур до лог бу де пот пу но искрен пре ма њи-
ма. Та ко ђе, чи ње ни ца је да не по сто ји ни ко ко мо же да на пра ви пот пу но 
тач ну пре дик ци ју бу дућ но сти или да уна пред дâ про це ну на пре до ва ња 
глу вих и на глу вих осо ба у про це су ре/ха би ли та ци је. И за то је не по треб-
но уна пред гле да ти све цр но и та кав став тре ба мак си мал но из бе га ва ти 
или га су зби ја ти ако се већ по ја вио. Ве о ма је бит но на гла си ти глу вим и 
на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма да ће они увек има ти ја сан 
пра вац кре та ња у про це су ре/ха би ли та ци је, нео п ход ну по др шку, аде-
кват но и пра во вре ме но упу ћи ва ње и во ђе ње, а да ће им струч ња ци и 
сред ства увек би ти на рас по ла га њу. 

Анк си о зност ко ја се де фи ни ше као осе ћа ње бри ге или стра ха због 
не ча га што осо ба до жи вља ва као на до ла зе ћу прет њу, та ко ђе је че ста ре-
ак ци ја по сле при мље не ме ди цин ске ин фор ма ци је о ди јаг но зи. Анк си-
о зност се мо же на слу ти ти из пи та ња као што је „ако се гу би так слух 
по гор ша или про ши ри ко ли ко ће то ути ца ти на ци ље ве и сно ве глу вих и 
на глу вих осо ба.

Да ва ње од го во ра глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца-
ма ко ји су крај ње јед но став ни и у се би са др же основ не чи ње ни це зна чај-
но сма њу ју при сут ну анк си о зност. Ка да осо бе или по ро ди це има ју ма ње 
са зна ња о свом слу ча ју они мо гу осе ћа ти да им не до ста ју ин фор ма ци је 
о ло ши јем сце на ри ју, тј. о сце на ри ју са по гор ша њем ста ња слу ха, што 
зна чај но по ве ћа ва анк си о зност. Са вет сур до ло га у том слу ча ју мо ра са-
др жа ти основ не чи ње ни це и ин фор ма ци је, што сма њу је анк си о зност а 
по ве ћа ва емо ци о нал но здра вље. Ова кви са ве ти та ко ђе мо гу до при не ти 
сма ње њу де пре си је у слу ча ју да је раз лог де пре си је не ре ал на пре на гла-
ше на ре ак ци ја по сле да те ди јаг но зе.      
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ТИ ПО ВИ СУР ДО ЛО ШКОГ СА ВЕ ТО ВА ЊА 

Сур до лог у то ку ра да са глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по-
ро ди ца ма до ла зи у раз ли чи те си ту а ци је ко је из и ску ју пру жа ње аде кват-
них са ве та. Ве о ма је бит но да сур до лог пре по зна ту си ту а ци ју и да иза-
бе ре пра ви тип са ве та ко ји ће упу ти ти глу вој и на глу вој осо би и њи хо вој 
по ро ди ци. За то је свр сис ход но да ти ба рем оп шту по де лу сур до ло шког 
са ве то ва ња. Ана ли зи ра ју ћи си ту а ци је у ко ји ма је нео п ход но да ти са вет 
мо же се за кљу чи ти да по сто је три основ на ти па сур до ло шког са ве то ва-
ња: ин фор ма тив но, еду ка тив но и кри зно са ве то ва ње.

По сле са зна ња да осо ба или де те има оште ћен слух, по сле по твр ђе не 
и ме ди цин ски до ку мен то ва не ди јаг но зе и до жи вље ног стре са ка да осо ба 
и по ро ди ца још увек ни су пот пу но све сне си ту а ци је у ко јој се на ла зе а 
још ма ње су у си ту а ци ји при хва та ња жи вот них окол но сти, сур до лог има 
ве о ма те жак за да так да оба ви са ве то дав ни раз го вор ко ји је пр вен стве но 
ин фор ма ти ван али ујед но и кри зни. У том пр вом са ве то ва њу сур до лог 
пру жа њем оп штих ин фор ма ци ја о то ме шта је то глу во ћа или на глу вост, 
ко је су по сле ди це али и ко је су мо гућ но сти, ка ко из гле да ре ха би ли та ци-
ја и обра зо ва ње и слич но, уз ко ри шће ње до брог лич ног сти ла, мо же да 
ис пу ни тај те жак за да так. Тре ба на гла си ти да без об зи ра што је ин фор-
ма тив но са ве то ва ње нај че шће би ло при сут но у ра ду сур до ло га и што се 
у про шло сти нај ви ше обра ћа ла па жња на овај тип са ве то ва ња, још увек 
ова област ра да не ма аде кват не те о риј ске а ни праг ма тич не окви ре. Раз-
ло ге за ово тре ба сва ка ко јед ним де лом тра жи ти у не до вољ ној еду ко ва-
но сти сур до ло га из обла сти са ве то ва ња, за тим не до стат ком ли те ра ту ре 
и сла бим ис тра жи вач ким ин те ре со ва њем. Че сто, ин фор ма тив но са ве то-
ва ње је пре пу ште но ини ци ја ти ви и ин ту и ци ји сур до ло га, а де ша ва се да 
се по не кад ова кви раз го во ри уоп ште не оба ве са глу вим и на глу вим осо-
ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма. У за пад ним зе мља ма са ве то ва ње пред ста-
вља јед ну од бит них ком по нен ти у ра ду сур до ло га. Тре ну так, са др жај и 
на чин ка да ће се ре ћи, шта ће се ре ћи и на ко ји на чин ће се ре ћи глу вим 
и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма је пре по ру че но у пи са ним 
во ди чи ма до бре прак се струч них удру же ња а ве ри фи ко ва но од стра не 
на уч них ин сти ту ци ја (AS HA,1997).   

Ин фор ма тив ни тип са ве то ва ња под ра зу ме ва три бит не гру пе ин-
фор ма ци ја: ин фор ма ци је о са мом оште ће њу слу ха, ин фор ма ци је о на-
чи ни ма ко му ни ка ци је са глу вим и на глу вим осо ба ма а ка да су у пи та њу 
по ро ди це глу ве и на глу ве де це по се бан на гла сак се ста вља на ин фор-
ма ци је о оп хо ђе њу и оства ри ва њу до брих ве за и од но са из ме ђу чла но ва 
по ро ди це.
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Еду ка тив ни тип са ве то ва ња је ви ше спе ци ја ли зо ван од ин фор ма тив-
ног и у од ре ђе ном тре нут ку тра жи ан га жо ва ње глу вих и на глу вих осо ба 
и по ро ди ца. Еду ка тив ни тип са ве то ва ња се од но си на пру жа ње ин фор-
ма ци ја кроз ко је ће се осо бе и по ро ди це об у чи ти за рад и уве жба ва ње 
од ре ђе них ве шти на и спо соб но сти у кућ ним усло ви ма. Ме то до ло шки 
зах те ви про це са ре ха би ли та ци је на ме ћу по тре бу за ду го трај ним и кон-
ти ну и ра ним уве жба ва њем ка ко би се по сти гао мак си мал ни ефе кат у ра-
ду. То из и ску је, по ред ра да са сур до ло гом, до дат ни рад и са чла но ви ма 
по ро ди це. Да би се обез бе дио ква ли те тан рад у кућ ним усло ви ма сур-
до лог мо ра обез бе ди ти еду ка тив но са ве то ва ње ко је под ра зу ме ва обу ку 
по ро ди це о на чи ни ма про ду же ног ре/ха би ли та циј ског ра да у кућ ним 
усло ви ма. Обу ка се из во ди ка ко би се сте кла зна ња о: вр ста ма и об ли ци-
ма ак тив но сти ко ји се спро во де при ли ком ве жба ња у кућ ним усло ви ма, 
ме то да ма и тех ни ка ма, пре по ру че ним при сту пи ма у ра ду са глу вим и 
на глу вим осо ба ма, а ка да су у пи та њу ро ди те љи глу ве и на глу ве де це 
по ред све га на ве де ног до би ја ју и до дат не еду ка тив не са ве те о ра ду ко ји 
мо ра би ти ускла ђен са уз ра стом де те та.

Кри зно са ве то ва ње ни је по ве за но са мо са тре нут ком ка да се глу ве 
и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це пр ви пут су срет ну са ди јаг но зом гу-
бит ка слу ха, већ са свим си ту а ци ја ма ко је су пре по зна те као те шке или 
стре сне а иза зва не су при сут ним по ре ме ћа јем. По сто је два ти па кри-
зних си ту а ци ја ко је мо гу до ве сти до дис функ ци о нал но сти глу ве или 
на глу ве осо бе или њи хо ве по ро ди це: раз вој не и ак ци дент не кри зе. Под 
раз вој ном кри зом под ра зу ме ва ју се од ре ђе не пре крет ни це, пре ки ди, за-
сто ји, по ре ме ћа ји у раз во ју ко ји су иза зва ни не ким нор ма тив ним, раз-
вој но оче ки ва ним до га ђа јем или пре ла ском из јед не у дру гу раз вој ну 
фа зу, ка да раз вој ни по тен ци ја ли по је дин ца и зах те ви сре ди не по ста ју, 
ба рем при вре ме но, не ус кла ђе ни. Ак ци дент не, не нор ма тив не кри зе на-
ста ју на гло и, по пра ви лу, нео че ки ва но, ове кри зе ре ме те жи вот ни ци-
клус (Дра го је вић, 2006). Ак ци дент не кри зе су не пред ви дљи ве и иза зва ју 
ве ћу дис функ ци о нал ност од раз вој них кри за ко је се мо гу пред ви де ти а 
са мим тим и де ли мич но пре ве ни ра ти. Кри зно са ве то ва ње је по вре ме-
но, за раз ли ку од прет ход на два ко ја су при сут на у сва ко днев ном ра ду 
сур до ло га. Кри зно са ве то ва ње у ве ћи ни слу ча је ва ини ци ра осо ба или 
по ро ди ца, ма да то мо же ура ди ти и сур до лог ако уочи те шко ће на ро чи-
то оне ко је не га тив но ути чу на про це се ре/ха би ли та ци је или еду ка ци је 
или зна чај но угро жа ва ју ква ли тет жи во та глу вих и на глу вих. Овај тип 
са ве то ва ња је за сур до ло га нај сло же ни ји и тре ба би ти ве о ма оба зрив при 
ова квом ти пу са ве то ва ња јер се ла ко пра ве струч не гре шке. Све си ту а-
ци је ко је зах те ва ју озби љан струч ни над зор и рад, а по ве за но је са пси-
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хич ким ста њем глу ве и на глу ве осо бе и њи хо ве по ро ди це тре ба упу ти ти 
спе ци ја ли сти ма за ову област (пси хо ло зи ма, пси хи ја три ма и сл.). 

Да би сур до ло шко са ве то ва ње би ло аде кват но спро ве де но, без об-
зи ра на тип са ве то ва ња, по треб но је да сур до лог по шту је не ка основ на 
пра ви ла као што су:
- сур до лог тре ба уна пред да при пре ми ти оквир ни кон цепт раз го во ра 

ко ји же ли да оба ви са глу вом и на глу вом осо бом или по ро ди цом;
- сур до лог у раз го во ру са глу вом и на глу вом осо бом или по ро ди цом  

мо ра да ко ри сти реч ник при ла го ђен слу ша о ци ма да би га раз у ме ли 
и схва ти ли по ру ку раз го во ра;

- сур до лог мо ра ин ди ви ду а ли зо ва ти са ве то ва ње у од но су на кон кре-
тан слу чај;

- сур до лог тре ба да за раз го вор одво ји до вољ но вре ме на ка ко би био 
на услу зи глу вим и на глу вим осо ба ма и по ро ди ца ма. Ни ка ко се не 
сме де си ти си ту а ци ја у ко јој сур до лог пре ки да раз го вор у кључ ном 
тре нут ку због не до стат ка вре ме на. Ова си ту а ци ја мо же да се из бег не 
ако се уна пред до го во ри пред ви ђе но вре ме за раз го вор; 

- ако се де си да сур до лог не уме да од го во ри на не ко по ста вље но пи та-
ње он то мо ра глу вој и на глу вој осо би или ро ди те љу да са оп шти, и да 
им ука же на то да ће од го вор до би ти при сле де ћем су сре ту; 

- сур до лог мо ра глу вим и на глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма 
да ти тач не ин фор ма ци је или пот пу не од го во ре;

- сур до лог мо ра да ва ти ди рект не од го во ре на по ста вље на пи та ња или 
кон крет не са ве те у од но су на жи вот ну си ту а ци ју без пре ве ли ког те о-
ре ти са ња и уоп шта ва ња. То се нај бо ље по сти же ре ал ним при ме ри ма 
из сва ко днев ног жи во та.
Ако сур до лог при ме ни ова пра ви ла са ве то ва ње ће си гур но би ти при-

хва ће но од стра не глу вих и на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца, што ће 
обез бе ди ти до бру осно ву за ре ше ње од ре ђе них те шко ћа ко је су се по ја-
ви ле у њи хо вој сва ко днев ни ци. 

ЗА КЉУ ЧАК

Сур до ло шко са ве то ва ње је део сур до ло шког ра да. Не тре ба га из бе-
га ва ти већ са мо бо ље про у чи ти, бо ље се при пре ми ти и хра бро га при ме-
ни ти у ра ду. Ова кав рад зна чај но уна пре ђу је ква ли тет жи во та глу вих и 
на глу вих осо ба и њи хо вих по ро ди ца а та ко ђе олак ша ва сур до ло шки рад. 
По сто ји не ко ли ко бит них на по ме на ко је про ис ти чу из овог ра да а то су:
- сур до ло шко са ве то ва ње под ра зу ме ва пру жа ње по мо ћи глу вим и на-

глу вим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма за оства ри ва ње бо љег са мо-
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ра зу ме ва ња и раз у ме ва ње дру гих љу ди, по моћ у ре ша ва њу од ре ђе-
них жи вот них те шко ћа, по моћ у ре ша ва ња по сто је ћих кон фли ка та 
или по моћ у при ла го ђа ва њу не ким жи вот ним до га ђа ји ма.

- по сто је три ком по нен те ко је пра ве сва е то дав ни тро у гао у сур до ло ги-
ји: зна ње, те о ри је и лич ни стил. Зна ње у са ве то дав ном тро у глу пред-
ста вља спе ци фич не слу ша лач ке спо соб но сти и ак тив но сти ко је из 
њих про ис ти чу. Те о риј ски аспект са ве то дав ног тро у гла упу ћу је на 
зна ња о спе ци фич ним те о ри ја ма са ве то ва ња ко је мо гу би ти во дич 
сур до ло гу у оства ри ва њу ин тер ак ци је са глу вим и на глу вим осо ба-
ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Лич ни стил је тре ћа ком по нен та сур до-
ло шког са ве то дав ног тро у гла и она укљу чу је из ме ђу оста лог, до бро 
по зна ва ње са мог се бе као сур до ло га-са вет ни ка.

- по ред до брог по зна ва ња соп стве не лич но сти, спо соб но сти и по зна-
ва ња те о ри ја са ве то ва ња, ква ли те тан сур до лог-са вет ник та ко ђе мо ра 
до бро раз у ме ти људ ске ре ак ци је ко је су иза зва не жи вот ним ис ку ше-
њи ма.

- ана ли зи ра ју ћи си ту а ци је у ко ји ма је нео п ход но да ти са вет мо же се 
за кљу чи ти да по сто је три основ на ти па сур до ло шког са ве то ва ња: ин-
фор ма тив но, еду ка тив но и кри зно са ве то ва ње.

- да би сур до ло шко са ве то ва ње би ло аде кват но спро ве де но, без об зи-
ра на тип са ве то ва ња, по треб но је да сур до лог по шту је не ка основ на 
пра ви ла.

- по треб но је укљу чи ти у на став ни план и про грам по је ди них пред ме-
та сур до ло шког оде ље ња Фа кул те та за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха-
би ли та ци ју са др жа је ко ји се ба ве сур до ло шким са ве то ва њем ка ко би 
се сту дент об у чи ли овим ве шти на ма. Мо ра се на гла си ти да по сто је 
ак тив но сти ко је иду у том прав цу, што ће се пот пу но ве ри фи ко ва ти 
у сле де ћој акре ди та ци ји.

- нео п ход но би би ло из ра ди ти во дич до бре прак се у обла сти сур до ло-
шког са ве то ва ња и ди стри бу и ра ти га свим сур до ло зи ма. По угле ду на 
уре ђе не си сте ме, тре ба ло би да на ру чи о ци ових во ди ча до бре прак се 
бу ду струч на удру же ња а ре а ли за то ри фа кул те ти или ин сти ту ти.
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SUMMARY

This paper present work area audiologist which that is very long 
been theoretically formless and often present in practice. The reasons are 
multiple: failure to recognize these activities by themselves audiologists, 
not recognizing their competence in the field audiology counseling, lack 
of education in the field of counseling, etc.  The changes were observed 
at the time the advice given wider context due to the increased needs 
of deaf and hard of hearing persons and their families for this type of 
service. This resulted in a serious engagement of professional and scientific 
community in developing audiology counseling.  A number of published 
research in this area which led to the production of documents in the 
form of recommendations to perform binding audiology practices of the 
organization by ASHA (1997). The subject comes up audiology advice from 
the difficulties that arise due to difficulties in communication for deaf and 
hard of hearing people with family. Audiology advisory triangle consists 
of three components necessary to perform quality counseling: knowledge, 
theory and personal style. Audiology-adviser must has also good knowledge 
and understand human reactions caused by life’s challenges.  Disbelief, 
anger, guilt, depression and anxiety are some of the most common state 
of deaf persons and their families to cope with hearing loss. Analyzing the 
situation in which it is necessary to advise it can be concluded that there 
are three basic types of audiology counseling: informative, educational and 
crisis counseling.  It is necessary to enrich the education of audiologists 
facilities in the area of   counseling and development approaches to 
publications that would be useful guides audiology practice.

KEY WORDS: audiology counseling, deaf and hard of hearing people, 
families, types of audiology counseling.


