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Tinnitusbogen Christian Brahe Pedersen og Frank Mirz Hent PDF Forlaget skriver: Tinnitus - også kendt som
øresusen eller ringen i ørerne - er en lydoplevelse, som ikke kan høres eller registreres af andre end personen
selv. Ca. 50.000 voksne danskere lider af tinnitus i en grad, så de føler livskvaliteten væsentlig forringet, og
et væld af forskellige forklaringsmodeller og behandlingsforslag har gennem årene været forsøgt uden større

held.

I løbet af det sidste tiår er der imidlertid samlet megen ny viden om hjernens funktion, hvilket har affødt nye
teorier og lovende behandlingsmuligheder for tinnituspatienterne.

Bogens formål er at præsentere denne nyeste viden og den moderne tinnitusbehandling baseret på
neurofysiologiske modeller, nemlig Tinnitus Retraining Therapy (TRT) og kognitiv terapi.

Målgruppen er først og fremmest tinnituspatienter, der ønsker en opdateret viden om øresusen og
ledsagesymptomer. Behandlere, der er i kontakt med tinnituspatienter, kan dog også have gavn og glæde af at

læse bogen.
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