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Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. 
Zespół przychodni to lekarze otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy oraz specjaliści z zakresu 
logopedii, psychologii, pedagogiki, technicy badań słuchu, fizjoterapeuci, protetycy słuchu. 

Profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja 
chorób uszu, nosa, gardła, krtani i zaburzeń 
równowagi u dzieci i dorosłych.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:
• gabinety lekarskie,
• gabinety logopedyczne,
• gabinet badań słuchu wraz z kabiną ciszy,
• gabinet protetyki słuchu,
• gabinet psychologiczny,
• gabinet fizykoterapii,
• sala do zajęć grupowych oraz terapii SPPS-S i Tomatisa.



Poradnia 
otorynolaryngologiczna

Otorynolaryngolog zajmuje się choroba-
mi nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, krtani 
i tchawicy, ucha, narządów słuchu i rów-
nowagi, zmysłu powonienia i smaku.

W ofercie Centrum znajdują się prywatne 
konsultacje i wizyty kontrolne. Porady wy-
konywane są przy użyciu zautomatyzowa-
nego unitu laryngologicznego (kompu-
terowa rejestracja obrazu) z możliwością 
płukania migdałków podniebiennych, 
a także endoskopu (videolaryngoskopia, 
nasofiberoskopia, videostroboskopia).

Specjaliści

W Centrum Słuchu i Mowy ME-
DINCUS w  Rzeszowie pa-
cjentów przyjmują lekarze 
specjaliści z  dziedziny 
otorynolaryngologii, 
otorynolaryngologii 
dziecięcej, audiologii 
i foniatrii:

 • dr Dorota Szuber 
otorynolaryngolog, audiolog, foniatra

 • dr n. med. Katarzyna Augustyn 
otorynolaryngolog, audiolog, foniatra

 • dr n. med. Leszek Kłębukowski 
otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy

Poradnia audiologiczno-
foniatryczna
Diagnozuje i leczy zaburzenia głosu oraz 
mowy u dzieci i dorosłych, niedosłuch, 
szumy uszne, a także rehabilituje głos  
w różnych schorzeniach foniatrycznych.

Badania wykonywane są przy użyciu zau-
tomatyzowanego unitu laryngologiczne-
go (komputerowa rejestracja obrazu) oraz 
endoskopu (videolaryngoskopia, nasofi-
beroskopia, videostroboskopia).

W ramach wizyty możliwe jest wykona-
nie próby wysiłkowej głosu oraz badań 
słuchu, m.in.: audiometrii tonalnej, impe-
dancyjnej, słownej, nadprogowej, otoemi-
sji akustycznej, potencjałów wywołanych 
z pnia mózgu, także wyjazdowe w domu 
pacjenta.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację 
świadczeń w zakresie audiologii i foniatrii.



Poradnia logopedyczna 

Logopeda zajmuje się diagnozowaniem 
i terapią zaburzeń mowy. Jego celem jest 
pomoc osobom, które mają problemy 
z komunikowaniem się z innymi ludźmi.

W trakcie terapii logopedycznej korygu-
jemy m.in.: zaburzenia słuchu obwodo-
wego i centralnego, opóźniony rozwój 
mowy, dysleksję, afazję, dyzartrię, jąkanie, 
porażenia i niedowłady fałdów głosowych, 
zaburzenia połykania.

W ofercie Centrum znajdują się konsul-
tacje i terapie prywatne oraz w ramach 
umowy z NFZ.

Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna 

W ramach wizyt prowadzone są: diagnoza, 
terapia oraz poradnictwo dla dzieci i doro-
słych z zaburzeniami słuchu, emocjonal-
nymi, lękowymi, funkcjonowania społecz-
nego oraz psychoterapia indywidualna,  
i rodzinna.

Diagnostyka i leczenie 
zawrotów głowy

Zaburzenia równowagi i zawroty głowy 
to wrażenie ruchu otoczenia lub złudze-
nie wirowania i kołysania własnego ciała. 
Najczęstszą przyczyną zawrotów głowy są 
zaburzenia ucha wewnętrznego.

Wykonujemy badanie videonystagmo-
graficzne (VNG) z próbami kalorycznymi 
(woda lub powietrze), test VHIT oceniają-
cy funkcjonowanie wszystkich sześciu ka-
nałów półkolistych, manewry uwalniające  
w przypadku łagodnych położeniowych 
zawrotów głowy, rehabilitację przedsion-
kową w przypadku obwodowych uszko-
dzeń narządu równowagi.

Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych 

W Centrum Słuchu i Mowy ME-
DINCUS w Rzeszowie pro-

fesjonalnie dobieramy 
i dopasowujemy aparaty 

słuchowe wiodących firm, 
oferujemy też opiekę pro-
tetyczną przez cały okres 



użytkowania aparatu słuchowego.

W ofercie mamy też akcesoria do apara-
tów i implantów słuchowych oraz syste-
my wspomagające słyszenie FM dla osób 
z niedosłuchem oraz z zaburzeniami prze-
twarzania słuchowego (APD).

Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie 
części kosztów ponoszonych przez pacjen-
ta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Rehabilitacja słuchu  
i mowy
W ramach świadczeń z zakresu rehabilita-
cji słuchu i mowy oferujemy:

• rehabilitację dzieci, młodzieży i doro-
słych w ramach Ośrodka Dziennej Re-
habilitacji Słuchu i Mowy,

• rehabilitację dzieci, mło-
dzieży i dorosłych zaapa-
ratowanych,

• rehabilitację oraz 
kompleksową opie-
kę nad pacjentami 
po wszczepieniu 
implantu słucho-
wego - opieka 

lekarska, logopedyczna, psycholo-
giczna, zdalne programowanie pro-
cesorów mowy systemów implantów 
ślimakowych (telefitting, teleserwis),

• rehabilitację dzieci i młodzieży  
z zaburzeniami słuchu centralnego  
z wykorzystaniem terapii Tomatisa 

 i SPPS-S,
• rehabilitację głosu w różnych scho-

rzeniach foniatrycznych,
• naukę mowy przełykowej u osób po 

usunięciu krtani,
• rehabilitację przedsionkową w przy-

padku obwodowych uszkodzeń na-
rządu równowagi.

Terapia SPPS-S 

Podkarpackie Centrum Słuchu i  Mowy  
MEDINCUS prowadzi diagnostykę i  reha-
bilitację zaburzeń centralnego przetwa-
rzania słuchowego. Wielospecjalistyczna 
diagnostyka obejmuje konsultacje: audio-
logiczną, psychologiczną, logopedyczną – 
terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą 
terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymu-

lacja Polimodalnej Percepcji Sensorycz-
nej metodą Skarżyńskiego.

SPPS-S to nowa, łatwo dostępna me-
toda wsparcia. 



Powstała z myślą o pacjentach wykazują-
cych trudności w  przetwarzaniu słucho-
wym, współistniejące z następującymi za-
burzeniami: 

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dyslalią,
 • trudnościami w koncentracji uwagi,
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • jąkaniem,
 • zaburzeniami głosu.

Zaprojektowane w  SPPS-S rozwiązania 
służą prowadzeniu terapii na wielu róż-
nych płaszczyznach jednocześnie.

Zaangażowane są różne ludzkie zmysły 
(słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja 
i koordynacja. Wykorzystuje się w niej in-
nowacyjne urządzenie służące do prowa-
dzenia terapii wielozmysłowej. 

Przeprowadzany trening słuchowy boga-
ty jest w szereg nowoczesnych rozwiązań 
z  zakresu modyfikacji dźwięku m.in.: fil-
tracja różnego typu (w  tym tzw. filtracja 
fonetyczna), separacja drogi powietrznej 
i kostnej, a także zmiany natężenia i czasu 
trwania dźwięku.

Trening dotyczy przede wszystkim per-
cepcji słuchowej i przebiega fazowo. Każ-

da faza treningu jest oddzielona przerwą 
na utrwalenie się ćwiczonej umiejętności. 
Każda kolejna faza angażuje również wię-
cej zmysłów i  poszerza zakres integracji 
percepcyjno-motorycznej.

Opracowane urządzenie na bieżąco kon-
troluje postępy w  terapii w  poszczegól-
nych fazach. W  zależności od postępów 
lub ich braku zaimplementowany w urzą-
dzeniu program terapii może być stale 
modyfikowany.

Innowacyjne w  tej metodzie jest to, że 
dodatkowym elementem treningu jest 
trening psychologiczny. Zintegrowanie te-
rapii psychologicznej z treningiem funkcji 
słuchowych daje o wiele większe możliwo-
ści efektywnego oddziaływania na osoby 
borykające się z  trudnościami z  przetwa-
rzaniem słuchowym. 

SPPS-S przede wszystkim daje możli-
wość korekty zachowań będących 

wtórnym efektem zaburzeń słu-
chowych. Terapia psychologicz-

na oparta jest na podstawach 
teoretycznych terapii kogni-
tywno behawioralnej (ang. 
CBT – cognitive-behavioral 
therapy). 



Diagnoza SPPS-S stawiana jest przez wy-
kwalifikowanego terapeutę, który uzy-
skał certyfikat z  prowadzenia terapii  
SPPS-S. Terapeuta po pierwszym spotka-
niu i  wywiadzie wstępnym kwalifikuje 
pacjenta do określonej grupy, dla której 
opracowane zostały zestawy testów dia-
gnostycznych. Liczbę spotkań oraz czas 
potrzebny na diagnozę określa terapeuta 
indywidualnie dla każdego pacjenta.

Terapia tVNS

Metoda tVNS jest dedykowana pacjentom 
z przewlekłymi szumami usznymi. Polega 
na stymulacji elektrycznej gałązki usznej 
lewego nerwu błędnego, co ma dopro-
wadzić do zmian w mózgu i zmniejszenia 
odczuwanych szumów usznych. Przynosi 
ona duże korzyści, umożliwia pacjentom 
kontrolę nad swoim zdrowiem i  lepszym 
życiem. 

W  metodzie tej pacjent korzysta z  inno-
wacyjnego urządzenia Parasym, które jest 
wypożyczane na okres 12 tygodni. Sesje 
terapeutyczne trwają 1 godzinę dziennie 
w domu pacjenta. Każdy pacjent korzysta-
jący z tej terapii może liczyć na nasze stałe 
wsparcie i opiekę podczas całego procesu 
leczenia.

Pacjent kwalifikowany jest do terapii na 
podstawie zebranego wywiadu oraz sze-
regu testów określających charakter do-
świadczanych szumów usznych. 

Z terapii metodą tVNS mogą skorzystać 
pacjenci, u których występują dokuczliwe 
szumy uszne. Dokuczliwość należy rozu-
mieć w ten sposób, że szumy uszne wpły-
wają negatywnie na jakość życia pacjenta 

Zapisy
tel. +48 666 333 222
e-mail: spps@medincus.pl



na tyle mocno, że aktywnie szuka on po-
mocy. Warto przy tym podkreślić, że każ-
dy człowiek jest inny, inaczej reaguje na 
różne sygnały, inaczej też odczuwa szumy 
uszne. Przykładowo, szumy uszne odczu-
wane jako cichy dźwięk mogą być bardzo 
uciążliwe u jednego pacjenta, podczas 
gdy dla innej osoby głośny szum nie jest 
żadnym problemem. O stopniu uciążliwo-
ści decyduje nie miejsce generacji i cechy 
szumu, ale ciąg występujących po sobie 
zdarzeń, jakie powstały sygnał wywołuje w 
systemie nerwowym człowieka. 

Metoda ta jest dedykowana pacjentom 
z szumami usznymi przewlekłymi, czyli 
trwającymi powyżej 6 miesięcy. Pacjenci 
z szumami ostrymi, czyli trwającymi po-
niżej 6 miesięcy powinni najpierw pocze-
kać, ponieważ szumy uszne mogą w tym 

czasie samoistnie ustąpić. Jeśli po 
upływie pół roku szumy są nadal 

słyszalne, powinny one zostać 
poddane diagnostyce.

Fizykoterapia

Świadczymy usługi z zakresu fizykoterapii 
zatok, krtani, ucha i kręgosłupa szyjnego 
oraz inhalacji górnych dróg oddechowych. 
Świadczenia te wykonywane są odpłat-
nie z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu, m.in. inhalator nadciśnieniowy 
AMSA, inhalator ultradźwiękowy, lampa 
sollux, laser, jonoforezy, elektrostymulacje.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje 
górnych dróg oddechowych, szczególnie 
przydatne w schorzeniach trąbek słucho-
wych, wysiękowych zapaleniach uszu, pro-

cesów zrostowych uszu środ-
kowych oraz zapaleniach 

górnych dróg oddecho-
wych. 



Symultaniczno-
Sekwencyjna 
Nauka Czytania

Wiodące wsparcie rozwoju językowego 
we wczesnej rehabilitacji dzieci z różnym 
stopniem ubytku słuchu, centralnymi 
zaburzeniami przetwarzania słuchowego 
oraz w terapii logopedycznej pacjentów 
z orzeczeniem o dysleksji, opóźnionym 
rozwojem mowy i wadami wymowy.

Zajęcia „Aktywne Słuchanie”

Dla dzieci:
• z zaburzeniami przetwarzania 

słuchowego,
• z niedosłuchem,
• z opóźnionym rozwojem mowy,
• z dysleksją,
• ze skrzyżowaną lub nieustaloną 

lateralizacją.

Efekty:
• poprawa koncentracji uwagi słuchowej,
• poprawa pamięci wzrokowej  

i słuchowej,
• rozwój logicznego myślenia,
• wspomaganie rozwoju mowy,
• nawiązanie pozytywnych relacji 

rówieśniczych,
• szybkie uczenie się w grupie.
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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od kilkunastu lat świadczy usługi w zakresie badań diagnostycznych, leczenia i rehabilitacji 

zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, sprzedaży aparatów słuchowych i implantów słuchowych. 



Szpital
Pacjenci zdiagnozowani w  Podkarpackim Cen-
trum Słuchu i  Mowy MEDINCUS mogą zostać skie-
rowani do Szpitala Międzynarodowe Centrum Słu-
chu i  Mowy MEDINCUS. Szpital powstał w  roku 
2011, by świadczyć kompleksowe usługi pacjentom 
z problemami otolaryngologicznymi. To nowocześnie 
wyposażony oddział otorynolaryngologiczny wraz 
z  blokiem operacyjnym, w  skład którego wchodzą 
dwie sale operacyjne. 

W  ofercie szpitala znajdują się m.in. zabiegi opera-
cyjne i hospitalizacja w zakresie otorynolaryngologii, 
audiologii i  foniatrii, a  także wszechstronna opieka 
dla pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowe-
go – w tym badania subiektywne i obiektywne słuchu 
elektrycznego oraz dopasowywanie systemu implan-
tu ślimakowego. 

Kontakt
Szpital Międzynarodowe
Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS

e-mail: klinika@medincus.pl
tel. +48 22 463 53 00 

Więcej informacji na www.medincus.pl.



Al. Niepodległości 3
35-303 Rzeszów

e-mail: rzeszow@medincus.pl
tel. + 48 17 852 81 51
tel. +48 666 333 222
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