TINNITUS -LYDOVERF0LSOMHED
H0RETAB

Kort om House of Hearing
Formal

House of Hearing har til formal at tilbyde fortrolig, gratis, uvildig,
professionel radgivning og vejledning til mennesker, der har svasrt ved
at klare de psyko-sociale fplgevirkninger, som ofte opstar i kplvandet
pa h0retab, cochlear implant, otosclerose, Sudden Deafness, Menieres

sygdom, tinnitus, lydoverfolsomhed eller vestibulaer svimmelhed
(altsa svimmelhed, som skyldes problemer i indre pre).
Radgivningstilbudet omfatter ogsa nsertstaende.

MENIERES SYGDOM

Har du
•

Tinnitus

•

Lydoverf0lsomhed

•

Menieres sygdom - Svimmelhed

•

Horetab

Hvordan foregar radgivningen

Radgivningen foregar primasrt pr. telefon. Mennesker, der grundet
hpretab har svcert ved at fore en telefonisk samtale, kan fa hjaelp pr. email.
Derudover
afholdes
der
med
jsevne
mellemrum
radgivningsaftener, hvor det er muligt at fa personlig radgivning.
Om radgiverne

Giver det dig problemer ?
Det professionelle team bag House of Hearing har mere end 20 ars
erfaring med radgivning og vejledning til mennesker famt af
hpreproblemer og presygdomme. House of Hearing rummer desuden
et team af "ligemaend", der selv bar haft psyko-sociale fplgevirkninger
grundet deres problemer med hpretab eller presygdomme.
"Ligemsndene" har alle en stor og omfattende uddannelse inden for
hpreomradet, sa de kan hjaelpe andre med at komme videre pa en god
made

-

ud

fra

deres

situation.

Hele

teamet,

bortset

fra

telefonradgiveren, arbejder ulpnnet.

•
Ring 60 22 27 32 mandage kl. 9.00-12.00
og tirsdage 12.00 - 16.00 og fa professionel
radgivning og vejledning.

•

Hvis du grundet h0retab har svaert ved at

f0re en telefonsamtale; sa send en mail med

dine sp0rgsmal til tlf@houseofhearing.dk

Hvem finansierer House of Hearing

House of Hearing finansieres af midler fra Tips og Lotto, Fonden for
Bedre Hprelse, Kpbenhavn og Frederiksberg kommuner samt af
donationer fra private.

House of Hearing modtog i 2013 Frederiksberg Kommunes
Frivillighedspris
Sankt Knuds Vej 36,1., 1903 Frederiksberg C

House of Hearings telefonradgivning
Hvis du har h0retab, tinnitus, lydoverfolsomhed eller Menieres
sygdom, har du maske

Svaert ved at forsta, hvad det egentlig er, der er i vejen
Svsert ved at passe dit arbejde
Sv^rt ved at fa dagligdagen til at hsenge sammen

Mindre lyst og energi til at vasre sammen med andre
Lavt selw^rd

Radgivningsaften i House of Hearing
Det tilbyder vi

Hvis du har brug for at m0de andre i samme situation som dig eller for at
fa en kortere personlig radgivning, er du velkommen til at komme til en
eller flere af House of Hearings Radgivningsaftener pa Sankt Knuds Vej
36,1., Frederiksberg. Her kan du tale med "lige-msnd", der har laertsigat
leve godt h0retab, tinnitus, lydoverfolsomhed, svimmelhed eller
oresygdom, samt fa gode rad af horepaedagoger, socialradgiver,
psykologer, afspaendingspaedagog og akustiker med sserlig viden om st0j
og om lavfrekvent, brummende tinnitus (infralyd).'

Trasthed, udmattethed, stress eller S0vnproblemer

A1 radgivning foregar anonymt og uvildigt. Radgivningen er gratis.
Brug for at finde ud af, hvordan du kan laere at leve med det og
comme videre

Brug for at kende dine sociale rettigheder

Tidspunkter

Brug for at hpre om behandlingsmuligheder

Radgivningsaftenerne ligger pa tirsdage i tidsrummet kl. 16.0019.00. Det er en god ide at komme fra start og fa det hele med.

Maske har du bare brug for at fa sat ord pa din situation.

Nar du ringer til telefonradgivningen, er der en professionel, som
sidder parat til at drpfte dine problemer med dig. Ingen problemer
er for sma eller for store til, at du kan ringe og fa et professionelt rad
eller en grundig dr0ftelse af din situation.

Hvem kan komme

Radgivningen er gratis, fortrolig og uvildig.

Radgivningsaftenerne henvender sig til mennesker, der selv har
problemer med horelsen og til deres naertstaende. Professionelle
henvises venligst til House of Hearings uddannelsestilbud.

Ring mandage kl. 9.00-12.00 og tirsdage kl, 12.00 - 16.00 pa:

Yderligere information

60 22 27 32

De n0jagtige datoer for Radgivningsaftenerne og deltalj'eret program fas pa
www.houseofhearing.dk eller ved henvendelse pa tlf.: 60 22 27 32.

