Lokalafdelinger
Når man har et handicap, er det godt at være sammen
med andre mennesker med samme problem. Høreforeningens lokalafdelinger holder både faglige og sociale
arrangementer. Til arrangementerne kan man møde ligestillede og få nogle gode råd med på vejen. Der er en lokalafdeling af Høreforeningen i alle landets kommuner. Som
medlem af Høreforeningen har man adgang til lokalafde
lingernes arrangementer over hele landet.

Kløverprisvej 10 B

Find formanden for din lokalafdeling på
www.hoereforeningen.dk.
Se Høreforeningens arrangementer i kalenderen på
www.hoereforeningen.dk og i medlemsbladet ”hørelsen”.

- dit talerør

Der er i øjeblikket (2008) ca. 1000 CI-opererede
i Danmark, heraf er ca. 550 voksne.
CI-operationer foregår i Odense (kun voksne),
Århus og Gentofte.

Cochlear
Implant

Udbyttet af operationen er meget forskelligt
fra person til person.
Det tager tid at vænne sig til at ’høre’ med CI.
Genoptræning foregår på det lokale høreinstitut/
kommunikationscenter.

CI-udvalget
Høreforeningen har et CI-udvalg, der er med til at sikre,
at Høreforeningen har fokus på de behandlingsmæssige,
kontaktmæssige, kommunikationsmæssige og andre forhold, der knytter sig til at være CI-opereret. Kontakt CIudvalget på e-mail: ci-udvalg@hoereforeningen.dk.
Et medlemskab af Høreforeningen giver disse fordele:
Medlemsbladet ”hørelsen”
Kursustilbud
Høremæssig vejledning
Netværksgrupper
Samvær med ligestillede
Foredrag og andre arrangementer
Indflydelse i demokratisk organisation
Meld dig ind på hjemmesiden www.hoereforeningen.dk
eller ved at indsende denne blanket:

O

Høreforeningen
Kløverprisvej 10 B,
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 42 00, telefontid hver dag 10-14
mail@hoereforeningen.dk
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2650 Hvidovre

Lokalafdelingerne yder støtte og vejledning om generelle
hjælpemuligheder i lokalområdet.
Lokalafdelingen er medlemmernes talerør over for kommunen.

Høreforeningen

Fakta om Cochlear Implant

Høreforeningen
arbejder for at
forbedre
livsvilkårene
for mennesker med
Cochlear Implant

FAGLIGHED

FÆLLESSKAB

Mange, der skal CI-opereres, har høje forventninger til resultatet og risikerer at blive skuffede, hvis det efterfølgende resultat ikke er så godt som ventet, eller hvis der går
lang tid, før resultatet bliver godt. Men det modsatte kan
også forekomme og mange med mindre forventninger
bliver positivt overraskede.
Under samtalerne forud for operationen bliver man grundigt orienteret om, at effekten af CI kan variere meget, ligesom man bliver orienteret om de faktorer, der kan spille
ind på effekten.
Det er godt at bruge god tid under forberedelserne og
sørge for tolkning under hele forløbet, så man er sikker
på at få de rigtige informationer.

www.hoereforeningen.dk

CI-operationer for voksne foregår i Odense, Århus og
Gentofte.

Særligt for børn
Det anbefales, at børn bliver implanteret så tidligt som
muligt, dog i Danmark tidligst omkring etårsalderen. Fra
barnet er seks år, falder chancen for et godt udbytte. Det
skyldes, at hjernens hørecenter efter seksårsalderen gradvist bliver udnyttet til noget andet.
CI-operationer for børn foregår i Århus og Gentofte.
Man kan få mere information om operationen på den
audiologiske afdeling, man hører til.

BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER

For at komme i betragtning til CI skal man kunne tåle
narkose. Man skal desuden være indstillet på selv at arbejde aktivt med genoptræning af den ny hørelse.
Resultaterne er meget individuelle, og man kan ikke sige
noget sikkert om, hvordan det vil gå i de enkelte tilfælde.
Som udgangspunkt har personer, der er født med et
svært hørehandicap, ringere chancer for at få god effekt
af CI, mens personer, der for nylig har mistet hørelsen, har
større chancer for et godt resultat. Men intet er givet på
forhånd.

E-mail: .......................................................................................................................................................Tlf.: .................................................................

Forventninger til CI

CI er ikke en løsning for mennesker med høretab, der kan
afhjælpes i tilstrækkelig grad med høreapparater.

Postnummer: ...........................................By: ...............................................................................................................................................................

Effekten af CI varierer meget, og mange faktorer spiller
ind på udbyttet. Det kan eksempelvis være tidspunktet
for høretabets opståen og behandling, CI-brugerens forudsætninger samt omgivelsernes støtte.
Et CI-forløb omfatter almindeligvis:
1 Information om CI
1 Forundersøgelse
1 Operation
1 Tilslutning og tilpasning af CI
1 Pædagogisk opfølgning - genoptræning
Man kan afbryde forløbet når som helst.

Adresse:..............................................................................................................................................................................................................................

Taleprocessoren er forbundet til implantatet ved hjælp af
en magnet.

Målgruppen for CI er personer med svær hørenedsættelse,
hvor udbyttet af almindelige høreapparater er begrænset. Det kan være børn, unge og voksne, der har mistet
hørelsen (døvblevne), døvfødte børn eller børn, der har
mistet hørelsen, inden sprogtilegnelsen er helt på plads.

£ Familiemedlemskab 390,00 kr. årligt (2009)

Et CI ( Cochlear Implant) består af en udvendig og en indvendig del. Den udvendige del består af en mikrofon, en
lille computer (taleprocessor) og en sender, der kan opfange, bearbejde og sende lyde fra omgivelserne til den
indvendige del, som består af en modtager og en elektrode, som er indopereret i øresneglen. Via elektroden i
sneglen sendes impulser til hørenerven, som i hjernens
hørecenter fortolkes som lyd.

Et CI tilfører brugeren en hørelse, som i større eller mindre grad kan udnyttes til en række af de hørefunktioner,
man finder hos normalthørende, for eksempel at høre det
talte sprog.

£ Personmedlemskab 260,00 kr. årligt (2009)

Hvad er Cochlear Implant

Hvem kan få CI

Ja, jeg vil gerne være medlem af Høreforeningen.

COCHLEAR IMPLANT ELLER CI ER ET AVAN-
CERET HØREAPPARAT, DER GIVER SVÆRT
HØREHÆMMEDE OG DØVE MULIGHED
FOR AT OPFATTE LYD.

Hørelse med CI

Navn: ..................................................................................................................................................................................................................................

www.hoereforeningen.dk

