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Појачан интерес за решавање проблема особа са губитком слуха, јавља 
се кроз научно и друштвено решавање овог проблем.Овај проблем решава се 
кроз повећано финансијско ангажовање, затим правним регулативама, ши-
рењем мреже различитих установа за све типове хендикепа,потом, ангажо-
вањем различитих профила стручњака као и  кадрова на пољу едукације.
Подједнако важна је и  рехабилитација и заштита, увођење нових метода, 
технологија и средства рехабилитације,дефинисање савременог система ре-
хабилитације, формирање и ширење ораганизација за помоћ овим лицима.

Одређивање како губитак слуха утиче на живот младих, може пружи-
ти корисне инфотрмације,како деци и родитељима, тако и лекарима ради  
обезбеђивања адекватне помоћи  на пољу индивидуалог и социјлног функци-
онисања. Све у циљу добробити младих са ошећењем слуха. (Карић, Ј.2003)   

КЉУЧНе РеЧИ: губитак слуха, квалитет живота, комуникација

УВОД

Ва жност слу ха је ве ли ка за оп шти пси хо фи зич ки раз вој, а по себ но 
за раз вој го во ра. Оште ће ња до 30 % омо гу ћа ва ју шко ло ва ње де те та у 
ма сов ној шко ли, уз ко рек ци ју слу ха апа ра том. Код ла ке на глу во сти го-
вор је углав ном нео ште ћен, а са по ве ћа њем на глу во сти све је оте жа ни ја 
ар ти ку ла ци ја. Код  вр ло те шке на глу во сти го вор је или ве о ма оште ћен 
или из о ста је (већ из над 80 % - глу во не мост). Ди јаг но за се по ста вља већ 
кра јем 1., по чет ком 2. г. жи во та (Осто јић,С.1996). Нај че шћи  ри зи ци 
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за по ја ву на глу во сти мо гу би ти: на след ни фак тор, про бле ми у труд но ћи 
мај ке (ру бе о ла, ви ру сне ин фек ци је), про бле ма ти чан по ро ђај, ко ри шће-
ње ва ку ум екс трак то ра, по вре де и оште ће ња мо зга, че сте упа ле уши ју 
или гр ла у ра ном уз ра сту. 

До ме ни ква ли те та жи во та 

Ис тра жи вач ки тим ко ји је ра дио на пр јек ту HQL (He a ring Qуa li ty of 
Li fe) пред ста вља тим ис тра жи ва ча са не ко ли ко ин сти ту та у Си је тлу, Ва-
шинг то ну и Ко ло ра ду.  Овај тим је раз вио QoL упит ник за де цу и омал-
ди ну са оште ће њем слу ха. 

Њи хов при ступ је за по чет ти ме што су пи та ли мла де ко ји су глу ви 
или има ју те шко оште ће ње слу ха, шта ми сле о сво јим жи во ти ма? Раз ви-
так њи хо вог упит ни ка за по чео је ти ме што су до би ли ин фор ма ци је о то-
ме ка ко мла ди про це њу ју сво ју по зи ци ју у кон тек сту кул ту ре и си сте ма 
вред но сти у ко јем жи ве, а у ве зи су са њи хим ци ље ви ма, оче ки ва њи ма, 
мо гућ но сти ма и про бле ми ма. Има ју ћи ово у ви ду, раз го ва ра ли су са 49 
мла дих глу вих осо ба ста ро сти из ме ђу 11 и 18 го ди на о осе ћа њи ма или 
ис ку стви ма ко ја су ва жна за њи хов ква ли тет жи во та. Кроз ове ин тер ви-
јуе су иден ти фи ко ва на три до ме на као ва жна за ква ли тет жи во та а то су:

1. са мо при хват ње /про па ги ра ње;
2. до жи вља ва ње стиг ме и;
3. уче шће у сва ко днев ном жи во ту.
Ова три до ме на  пред ста вља ју обла сти ко је су мла ди ви де ли као бит-

не за QoL ко ји је спе ци фи чан код глу вих осо ба.  Ови до ме ни су ко ри-
шће ни за про це ну упит ни ка YQoL – DHH (Youth Qu a lity of Li fe – De af 
and Hard – of He a ring) у гру пи од 230 мла дих чи је оште ће ње слу ха се 
кре та ло од бла гог до пот пу ног оште ће ња слу ха. 

Упит ник, на кон што га осо ба ис пу ни, но си ин фор ма ци је ко је су по-
зна те са мо тој осо би и но си ин фор ма ци је о то ме шта омла ди на ми сли о 
ње го вом или ње ном жи во ту у том тр нут ку ка да да је те од го во ре на по-
ста вље на пи та ња. 

Сва ко пи та ње са др жи срж то га „ЈА САМ ГЛУ ВА ОСО БА»  (као нпр. 
„Као осо ба ко ја ја глу ва или на глу ва...», «За то што сам ја глув или на-
глув...») и ону су шти ну ре че ни це ко ја да је спе ци фич но осе ћа ње, оче ки-
ва ње или за бри ну тост (као нпр. „Осе ћам се при хва ће но од стра не сту де-
на та у мо јој шко ли»). 

Ска ла про це не је са ста вље на од 0 до 10 (0 = ни ма ло; 10 = ве о ма мно-
го).
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Да би се ис пи та ло да ли је но ва вер зи ја упит ни ка YqoL – DHH ва лид-
на и да ли су ин фор ма ци је до би је не њом бит не за ме ре ње квли те та жи-
во та глу вих и на глу вих мла дих осо ба, ис тра жи ва чи су ура ди ли ис тра жи-
ва ње где су мла де глу ве и осо бе са те шким оште ћењм слу ха по пу ња ва ле 
на ве де ни упит ник а до би је не ре зул та те ста ти стич ки об ра ди ли. 

Мла ди ко ји су уче ство ва ли у ис тра жи ва њу би ли су из ре дов них шко-
ла и шко ла за глу ве у Ва шинг то ну,Ко ло ра ду, Но вом Мек си ку, Ари зо ни, 
као и са Ауди о ло шких кли ни ка, али и мла ди из на ци о нал ног удру же ња 
за глу ве осо бе и осо бе са те шким оште ћењм слу ха. 

Све у све му 230 мла дих ос ба ко је су има ле ла ко па до те шког оште-
ће ња слу ха уче ство ва ло је у ис тра жи ва њу, где су по пу ња ва ли но ву вер-
зи ју YQoL – DHH упит ник уз до да так дру гих пи та ња. 

Од 230 мла дих ко ји су по пу ња вли упит ник, 57% је би ло ста ро сти 
из ме ђу 11 и 14 го ди на, 43% је би ло ста ро сти из ме ђу 15 и 18 го ди на, са 
јед на ким бро јем при пад ни ка оба по ла. Уче сни ци су би ли пре те жно „бе-
ли” (истог ра сног, ет нич ког и кул тур ног по ре кла), 84% је има ло чу ју ће 
ро ди те ље. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло ви ше мла дих из ре дов них шко-
ла без про гра ма за глу ве и на глу ве уче ни ке (44%) од мла дих из ре дов них 
шко ла са про гра мом за глу ве и на глу ве уче ни ке (25%), уче ни ци из днев-
них бо ра ва ка (27%) и при ват но обра зо ва ње (4%). 

Ис тра жи ва чи су упо ре ди ли ка ко мла ди ко ји су глу ви и на глу ви, раз-
ли чи тог уз ра ста, ни воа оште ће ња слу ха и по ла, ви де ква ли тет њи хо вог 
жи во та.

 Ге не рал но ни је би ло до след них ве за из ме ђу ни воа оште ће ња слу ха 
и ско ра за три бит на до ме на YQoL – DHH. 

Графикон 1 – Про це на YQoL – DHH  
пре ма по лу и ста ро сти
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Са мо јед но по ре ђе ње у од но су на слу шни ни во је би ло зна чај но за 
са мо при хва та ње и скор на YQoL – DHH је био зна чај но ве ћи за мла де са 
ко хле ар ним им план том, не го за мла де ко ји су има ли те шко оште ће ње 
слу ха до пот пу не глу во ће и ни су има ли ко хле ар ни им плант. 

Графикон 2 – Про це на YQoL – DHH  
пре ма степену чујности

Мла ди свих уз ра ста, су кон стант но по ка зи ва ли ни же ре зул та те ве-
за не за пер цеп ци ју стиг ма у по ре ђе њу са ре зул та ти ма ве за ним за дру га 
два до ме на. Ова кав ре зул тат по ка зу је да мла ди има ју  ја ко из ра жен ни во 
«про бле ма» ко ји су ве за ни за дис кри ми на ци ју ко ја по сто ји пре ма њи ма. 
И упра во ово би  и тре ба ло да пред ста вља фо кус у да љим ис тра жи ва њи-
ма. (Ја нић, Б, Ми ло је вић, Н, Ла за ре вић. С.2012) 

Узо рак сту ди је је об у хва тио ра зно вр сне мла де осо бе ко је су глу ве 
или има ју те шко оште ће ње слу ха.  Укуп не слич но сти на DHH спе ци-
фич ном ско ру скре ћу па жњу на то да осо бе уз ра ста од 11 до 18 го ди на 
ге не рал но де ле слич не по гле де, ста во ве и схва та ња у ве зи ква ли те та њи-
хо вог жи во та, без об зи ра на шко лу ко ју по ха ђа ју, без об зи ра на то да ли 
су њи хо ви ро ди те љи чу ју ћи или не и без об зи ра на пол ис пи та ни ка. 

Мла ди ста ро сти из ме ђу 11 и 14 го ди на по ка за ли су ве ћи ква ли тет 
жи во та у до ме ну уче шћа у сва ко днев ним жи вот ним ак тив но сти ма у од-
но су на мла де ста ро сти из ме ђу 14 и 18 го ди на .

Мла ди са ко хле ар ним им план том по ка зи ва ли су  бо љи ква ли тет жи-
во та у до ме ну са мо при хва та ња. 
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Мо гућ ност да се раз у ме и схва ти ка ка во је ви ђе ње глу вих осо ба у 
ве зи са ква ли те том њи хо вог жи во та, омо гу ћа ва ро ди те љи ма, сур до пе да-
го зи ма,вас пи та чи ма и ле ка ри ма да пру же мла ди ма аде кват ну по др шку 
у до но ше њу бит них жи вот них од лу ка. 

Ко му ни ка ци ја из ме ђу ро ди те ља и мла дих

Ис тра жи вач ки тим се та ко ђе ба вио и ути ца јем ко му ни ка ци је из ме ђу 
ро ди те ља и мла дих, кроз до дат ну ана ли зу по да та ка. Успе шна раз ме на 
иде ја и ин фор ма ци ја из ме ђу ро ди те ља и њи хо ве де це је од ве ли ке ва-
жно сти за це ло вит раз вој код де це ко ја су глу ва или на глу ва  (Ка рић, 
Ј.2003). Ис тра жи ва чи су по ста ви ли хи по те зу да раз у ме ва ње адо ле сце-
на та шта њи хо ви ро ди те љи ка жу, мо же би ти ва жан по ка за тељ то га ка ко 
ће глу ва омла ди на уче ство ва ти у сва ко днев ним ак тив но сти ма. Ре зул-
та ти сту ди ја су по ка за ли да адо сле сцен ти ко ји раз у ме ју ве ћи ну или све 
што им њи хо ви ро ди те љи го во ре по ка зу је ве ћи скор на YQoL – DHH 
упит ни ку а то је по ве за но са до ме ном са мо при хва та ња и та ко ђе по сто ји 
ни же из ра жен до мен ве зан за пер цеп ци ју стиг ма. (Ра до ман, В.2005) Раз-
у ме ва ње све га што њи хо ви ро ди те љи ка жу би ло је по ве зно са тим да су 
адо ле сцен ти по ка за ли ви сок ни во са мо по што ва ња и ви сок ни во у до ме-
ну уче шћа у сва ко днев ном жи во ту. Ови ре зул та ти су би ли до след ни без 
об зи ра на ви си ну гу бит ка слу ха или ко ри шће ње ко хле ар ног им план та. 
По ред то га пер цеп ци ја мла дих ве за на за оп ште и спе ци фич не ка рак те-
ри сти ке њи хо вог на чи на жи вље ња, не из гле да да се раз ли ку је по на чи ну 
ко му ни ка ци је, без об зи ра да ли су ко ри сти ли зан ков ни је зик, орал но из-
ра жа ва ње или ком би на ци ју зна ков ног и го вор ног је зи ка.

Пла сман у шко ли

Ис тра жи ва чи су та ко ђе би ли за ин те ре со ва ни и за ис пи ти ва ње ка ко 
тип шко ле, ко ју глу ви или на глу ви уче ни ци по ха ђа ју, мо же ути ца ти на 
ква ли тет њи хо вог жи во та и со циј лну пар ти ци па ци ју. Упо ре ђе ни су мла-
ди из три раз ли чи та школ ска про гра ма: 

1. Ре дов не шко ле са про гра ми ма за глу ву и на глу ву де цу;
2. Ре дов не шко ле без про гра ма за глу ву и на глу ву де цу;
3. Спе циј лне шко ле за глу ву и на глу ву де цу.
Све у све му от кри ве но је да тип шко ле ко ју де ца по ха ђа ју не ути че 

на ква ли тет жи во та глу вих и на глу вих уче ни ка.
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Ста ње слу ха ро ди те ља

Обра ћа ла се па жња и на ста ње слу ха ро ди те ља и ста во ве мла дих глу-
вих осо ба ко ји су се од но си ли на то да ли су ро ди те љи са уред ним слу-
хом дру га чи ји од глу вих ро ди те ља. Ме ђу мла ди ма ко ји су би ли глу ви и 
ко ји су по ха ђа ли ре дов не шко ле без про гра ма  за глу ве и на глу ве уче ни-
ке из гле да да ни су по сто ја ле зна чај не раз ли ке на ско ро ви ма на ни јед ном 
од до ме на YQoL – DHH из ме ђу оних чи ји су ро ди те љи чу ју ћи и оних 
ко ји има ју глу ве ро ди те ље. 

Ме ђу тим раз ли ке су се по ја ви ле у ре дов ним шко ла ма са про гра ми-
ма за де цу са оште ће њем слу ха. У ре дов ним шко ла ма са про гра ми ма за 
де цу са оште ће њем слу ха, уче ни ци ко ји су глу ви и ко ји су има ли глу ве 
ро ди те ље има ли су ве ћи скор у до ме ну пар ти ци па ци је у свко днев ним 
ак тив но сти ма. 

На су прот то ме, уче ни ци са оште ћењм слу ха ко ји су има ли чу ју ће 
ро ди те ље по ка за ли су сни же ни скор на YQoL – DHH упит ни ку у до ме ну 
пер цеп ци ја стиг ма од уче ни ка ко ји су глу ви и има ју глу ве ро ди те ље. У 
овој гру пи ни је би ло раз ли ка у до ме ну са мо по што ва ња/са мо при хва та ња 
из ме ђу уче ни ка са чу ју ћим и глу вим ро ди те љи ма. Ди рект на про це на ка-
ко мла ди ко ји су глу ви или на глу ви до жи вља ва ју сво ју ко му ни ка ци ју са 
дру ги ма је ва жна за раз у ме ва ње њи хо вих по тре ба и мо же слу жи ти ка ко 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма нео п ход не ме ди цин ске ин тер вен ци је као и у 
про гра ма ма ве за ним за шко лу или со циј лну пар ти ци па ци ју. 



КВАЛИТЕТ жИВОТА МЛАДИХ УСЛЕД ГУБИТКА СЛУХА – МОГУћНОСТ МЕРЕЊА  (QOL) 53

ЗА КљУ ЧАК

Адо ле сцент ни пе ри од је жи вот но до ба са ја ко бр зим и бит ним раз-
вој ним про ме на ма и ја ко ма ло се зна ка ко ове про ме не ути чу на ква ли-
тет жи во та мла дих љу ди ко ји су глу ви или на глу ви (Жив ко вић, М,1987 
). QoL (Qu a lity of Li fe)  кон цепт је ја ко бит нан да би се раз у ме ла де ца и 
мла ди са гу бит ком слу ха и то ка ко оште ће ње ко је има ју ути че на ко му-
ни ка ци ју ко ја је ја ко бит на као и на дру штве но уче шће у сва ко днев ном 
жи во ту. Од ре ђи ва ње то га, ка ко гу би так слу ха ути че на жи вот мла дих, 
мо же пру жи ти   бит не ин фор ма ци је де ци, ро ди те љи ма и ле ка ри ма ра-
ди обез бе ђи ва ња аде кват не по мо ћи на по љу ин ди ви ду а лог и со циј лног 
функ ци о ни са ња. Све у ци љу до бро би ти мла дих са оше ће њем слу ха.. 
(Ка рић, Ј.2003)  
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ПРИЛОГ:

YOUTH QUALITY OF LIFE-DEAF AND HARD  
OF HEARING (YQOL-DHH) MODULE

All questions use the response scale: Not at all | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Very 
much

Q1. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel my parents give me 
the same amount of independence as others my age

Q2. I feel included in the things my family does together

Q3. I feel okay telling my teacher about my needs

Q4. I feel I have enough technology, such as pagers, videophones, texting, 
and/or internet to communicate as a person who is deaf or hard-of-
hearing

Q5. I feel okay explaining to others that I am deaf or hard-of-hearing

Q6. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel okay asking for help 
when I need it

Q7. I know how to stand up or speak up for myself as a person who is deaf 
or hard-of-hearing

Q8. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel okay asking for what 
I want in public places

Q9. As a person who is deaf or hard-of-hearing, it is easy for me to start 
talking to people I do not know

Q10. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I am satisfied with the 
ways I have to communicate

Q11. I feel other youth are willing to help me when I need it as a person who 
is deaf or hard-of-hearing

Q12. My teacher(s) helps me to communicate easier in the classroom as a 
person who is deaf or hard-of-hearing

Q13. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel there are enough 
things to do with people other than my family

Q14. As a person who is deaf or hard-of-hearing, I feel accepted by students 
at my school
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Q15. I get upset when people do not understand what I am saying because I 
am deaf or hard-of-hearing

Q16. I feel like my parents protect me too much because I am deaf or hard-
of-hearing

Q17. I feel people who are hearing treat me badly because I am deaf or hard-
of-hearing Q18. I feel people think I am dumb because I am deaf or 
hard-of-hearing

Q19. I feel people bully me because I am deaf or hard-of-hearing

Q20. I feel people make fun of me because I am deaf or hard-of-hearing

Q21. I feel embarrassed when people stare at me because I am deaf or hard-
of-hearing

Q22. I feel embarrassed to ask people to repeat themselves because I am deaf 
or hard-of-hearing

Q23. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel left out of family 
conversations

Q24. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel I miss things when talking 
with people who aredeaf or hard-of-hearing

Q25. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel I miss out on activities and 
things I want to do

Q26. I feel I miss what is important for me to know because I am deaf or 
hard-of-hearing

Q27. Because I am deaf or hard-of-hearing, I have to work harder than 
other youth to do the things I want to do

Q28. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel it is hard to participate in 
large groups

Q29. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel what I want to do in the 
future is limited

Q30. I feel it is hard for me to understand what people are saying because I 
am deaf or hard-of-hearing

Q31. Because I am deaf or hard-of-hearing, I feel I miss things when talking 
with people who are hearing

Q32. I feel life is harder for me because I am deaf or hard-of-hearing



Јасмина Карић56

QUALITY OF LIFE IN YOUTH wITH HEARING LOSS:
MEASUREMENT CAPABILITY (QOL)

JASMINA KARIĆ

University of Belgrade,  
Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY

Increased interest in solving problems of people with hearing loss 
appears through scientific and social fields of activity. This problem is 
solved through increased financial commitment, legal regulations, by 
expanding the network of various institutions dealing with all types of 
disability, through engagement of various profiles of professionals, as 
well as trained personnel, in the field of education. Equally important 
are the rehabilitation and protection, the introduction of new methods, 
technologies and means of rehabilitation, the definition of a modern system 
of rehabilitation, establishment and expansion of different organizations in 
order to help these individuals. Determining how the hearing loss affects 
the lives of young people can provide information to children, parents and 
physicians, in order to provide adequate assistance in the field of individual 
and social functioning. All this can only bring benefits to these persons.  
(Karic, J. 2003)   

KEY wORDS: hearing loss, quality, communication


