Else Elgaards historie
Jeg fik høreapparat for 20 år siden og hørte rigtig godt med dem indtil 1999,
da kunne jeg ikke høre/forstå noget med mit apparat på venstre øre.
Høreinstituttet opgav at stille mere på det.
Januar 2001 blev jeg total døv på venstre øre. Det sagde klik, så var der ingen
lyd.
Det højre øre blev også gradvis ringere og ringere. Jeg havde heldigvis min
Mikrolink, så jeg klarede mig.
18/6 2002 forsvandt hørelsen også på det højre øre. Lyden forsvandt som om
man skruer ned for en radio.
Jeg var døv i fem måneder, inden jeg blev opereret. Jeg havde kæmpet om at
få CI, siden januar 2001. Men jeg hørte for godt!!!
Jeg fik CI i efteråret 2002. Jeg er opereret på venstre øre, og total døv på
højre øre.
Jeg kan føre en samtale med to til fire personer i stille omgivelser. Er der flere
omkring et bord, kan jeg kun høre, hvad personen på min venstre side siger.
Jeg kan slet ikke følge med i samtalen rundt om bordet.
Jeg kan høre fjernsyn på tele, når personen taler direkte mod kameraet.
Vender personerne siden til kan jeg intet høre. Jeg ser kun fjernsyn, når der er
tekst på.
Jeg har sunget i kor i 30 år. Jeg er begyndt igen. Kan kun lære nye sange, ved
at høre hvad sidemanden synger. Dirigenten kan jeg ikke høre. Heller ikke
klaveret. Han hamrer så hårdt, at det kun er en hammertone, jeg kan høre.
Jeg er stædig, jeg vil være med. Vi har forårskoncert d. 3.5., hvor vi synger
sange på alle sprog. "Europa synger"
Det er selvfølgelig rart at få lyd på igen, men det er langt fra det jeg og min
familie forventer.
Nu kan du jo høre igen!! så hør da efter!!
Else Elgaard

