Mit CI nr. 2
Efter at have hørt dårligt, ja nærmest været døv i flere år (årsag ikke kendt), og klaret mig ved at været
god til mundaflæsning og være omgivet af venlige mennesker både på job og hjemme, fik jeg mit første
CI for godt 8 år siden.
Det var en stor og positiv omvæltning i mit liv. Og i min families og mine venners liv.
Jeg har klaret mig godt med mit ene CI, men har i flere år været interesseret i også at komme til at høre
”til den anden side”. Jeg syntes det var rimeligt at børnene fik deres nr. 2 først – men så syntes jeg
også at turen var kommet til os voksne, og jeg ansøgte om at få nr. 2 i foråret 2008.
CIF- arbejdede aktivt for at det skulle blive muligt for alle voksne, som ønskede det.
På det tidspunkt var der dog ikke økonomi på mit CI-center til at udføre operationerne, selvom de
professionelle var nogenlunde enige om, at det ville være givende for flere af os brugere. Jeg brugte
det fri sygehusvalg og søgte til det Center, som var villige til at give mig CI nr. 2. Jeg var meget indstillet
på denne operation og faktisk ikke spor nervøs.
I sommeren 2009 blev det muligt at få CI nr. 2 på alle 3 CI-centre i Danmark.
Jeg blev opereret i september 2009 (og alt gik godt) og ”koblet på” midt i oktober 2009. Lige da der
kom lyd på nr. 2 lød det ikke ret godt – det var nærmest ”brandbil” alt sammen, men jeg kunne dog
høre tale med det samme. Fantastisk - for der gik lang tid før det lød af noget med nr. 1. Jeg fik ret
hurtigt derefter en justering, hvor jeg fik lagt de samme programmer ind, som jeg har på min første CI,
dog med andre indstillinger, selvfølgelig.
Min første oplevelse med 2 CI var at jeg på vej hjem på cykel, kunne høre at der kom en knallert bag
mig, og jeg kunne trække til højre og lade den komme forbi. Indtil da havde det været meget svært at
høre en knallert, før den næsten var var ved at køre mig ned !
Hjemme erfarede jeg at det er ganske anderledes at høre musik – både den klassiske som jeg holder
meget af, og alt det andet - i stereo. Det er bare en stor og dejlig oplevelse, som jeg nyder meget. De
første dage oplevede jeg at talen kom lidt forskudt til det ny øre – som et ekko. Det er væk nu.
Jeg har haft lyd på i ca. 1½ måned. Min mand fortæller, at jeg kan høre når han taler til mig fra et andet
rum. Det er han glad for. Han oplever at det er en stor og dejlig forandring.
Jeg synes det er blevet nemmere at kommunikere i støjende omgivelser – især når jeg husker at skrue
lidt ned for sensitiviteten.
Det er godt at kunne pejle sig ind på, hvor lyden kommer – når der f.eks. stilles spørgsmål til et
foredrag. Ofte kan jeg også høre spørgsmålene:-)
Jeg kan høre hvorfra en udrykning kommer.
Jeg har været til flere koncerter og nyder musikken meget – også herhjemme på det gamle anlæg.
Jeg træner en tid sammen med min hørepædagog – træner bare med det ny øre – træner at høre
sætninger/ skelne – og nyder også bare at tale med hende om fremskridt, oplevelser etc..
Det er et godt tilbud til os – også som bilateral.
Og vigtigst af alt – jeg føler jeg slapper mere af, at jeg ikke hele tiden skal fokusere på den der taler,
men godt kan slappe lidt af ind i mellem. Jeg føler jeg bruger mindre energi på at høre.
OG – det føles bare helt naturligt at kunne høre med 2 ører. Jeg kan bedst lide at have begge CI på
hele tiden.
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