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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach powstało w roku 2011. Zespół przychodni tworzą 
lekarze specjaliści otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy oraz protetycy słuchu, technicy  
medyczni, pielęgniarki i rejestratorki.

Profilaktyka, diagnostyka, leczenie 
i  rehabilitacja chorób uszu, nosa, gar-
dła, krtani oraz zaburzeń równowagi 
u dzieci i dorosłych.

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

• gabinety lekarskie,

• gabinet protetyka słuchu,

• gabinety badań słuchu (wyposażone w kabiny ciszy),

• gabinet do inhalacji.



Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach posiada:

• w  pełni wyposażone i  zautomatyzowane unity otolaryngolo-
giczne z: videootoskopem, videofiberoskopem, videoendosko-
pem, mikroskopem diagnostycznym,

• videostroboskop z oprogramowaniem do cyfrowej rejestracji 
       i archiwizacji obrazów medycznych z bazą danych pacjentów,

• dwie kabiny ciszy i aparaturę do kompleksowych badań słuchu, 
       w tym do badań obiektywnych,

• sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u nowo-
rodków i niemowląt,

• system VNG, ENG, vHIT, VEMP do diagnostyki zawrotów głowy 
i układu równowagi wraz z kalorymetrami: wodnym i powietrz-
nym,

• zestawy do diagnostyki (Platforma Badań Zmysłów) oraz reha-
bilitacji Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD) – Stymula-
tor Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskie-
go (SPPS-S),

• sprzęt do ustawiania procesorów mowy,
• system telefittingu – zdalnego dopasowania procesorów mowy 

i dźwięku.



Specjaliści

W  Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS 
w Kajetanach pacjentów przyjmują leka-
rze specjaliści z  dziedziny otorynolaryn-
gologii, otorynolaryngologii dziecięcej, 
audiologii, foniatrii.

• prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. 
Piotr H. Skarżyński 
otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra

• prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski 
otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra

• dr hab. n. med. Danuta Raj-Koziak 
otorynolaryngolog, audiolog i foniatra

• dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień 
otorynolaryngolog

• dr n. med. Iwonna Gwizdalska 
otorynolaryngolog

• dr n. med. Paulina Krasnodębska 
audiolog i foniatra

• dr n. med. Beata Miaśkiewicz 
otorynolaryngolog, audiolog i foniatra

• dr n. med. Maciej Mrówka  
otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy

• dr n. med. Łukasz Plichta  
otorynolaryngolog

• dr n. med. Marek Porowski 
otorynolaryngolog

• dr n. med. Elżbieta Włodarczyk 
audiolog i foniatra

• lek. Jędrzej Bartosik 
otorynolaryngolog

• lek. Roman Barylyak 
otorynolaryngolog

• lek. Barbara Buniowska 
otorynolaryngolog, audiolog i foniatra

• lek. Ewa Hordyńska
• otorynolaryngolog
• lek. Katarzyna Łazęcka 

otorynolaryngolog
• lek. Aleksandra Mickielewicz 

otorynolaryngolog
• lek. Andrzej Pastuszak 

otorynolaryngolog

• lek. Małgorzata Buksińska 
• lek. Aleksandra Dąbkowska 
• lek. Sebastian Górski
• lek. Bartłomiej Król 

Posiadamy kontrakt z NFZ na 
realizację świadczeń w zakresie:

• otolaryngologii,
• audiologii i foniatrii,
• logopedii,
• zakupu aparatów słuchowych.

Poradnia 
otolaryngologiczna

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 ramach świadczeń z zakresu otolaryn-
gologii realizujemy kompleksowe usługi 
diagnostyczne, terapeutyczne i  rehabili-
tacyjne. Obejmują one swym zakresem 

problemy narządu słuchu, głosu 
i  mowy. Badania słuchu, gardła 

oraz endoskopowe badania 
krtani są wykonywane i oma-

wiane podczas jednej wizy-
ty. 



Wykonujemy szczegółowe badania video-
endoskopowe uszu, nosa, zatok i  krtani, 
m.in. badanie migdałków – videofibero-
skopię oraz badanie krtani – videostrobo-
skopię.

Prowadzimy kompleksową kwalifikację 
do zabiegów chirurgicznych oraz zajmu-
jemy się opieką przed- i pooperacyjną.

Badania słuchu i mowy

Przeprowadzamy diagnostykę narządu 
słuchu u  pacjentów w  każdym wieku – 
u  dzieci (od okresu noworodkowego) 
i osób dorosłych.

Diagnozujemy choroby uszu (zapalne 
i niezapalne, wady wrodzone), zaburzenia 
słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nad-
wrażliwość słuchowa, zaburzenia central-
nych procesów przetwarzania słuchowe-
go) oraz zaburzenia równowagi. 

Wykonywane badania narządu słuchu:

• audiometria tonalna,
• audiometria tonalna w polu swobod-

nym,
• audiometria słowna,

• audiometria słowna w polu swobod-
nym,

• audiometria impedancyjna: tympa-
nometria + badanie odruchów z mię-
śnia strzemiączkowego,

• badanie otoemisji akustycznej – 
TEOAE i DPOAE,

• badanie potencjałów wywołanych 
z pnia mózgu (ABR/BERA) – ABR pro-
gi (dzienne i nocne), ABR latencje,

• przesiewowe badania słuchu u  no-
worodków,

• diagnostyka szumów usznych – cha-
rakterystyka szumów usznych, MML,

• test drożności trąbek słuchowych – 
TDT,

• próby nadprogowe SISI,
• test sekwencji częstotliwości dźwię-

ku (FPT), test sekwencji długości 
dźwięku (DPT), test rozdzielnouszne-
go słyszenia (DDT).

Badania ucha:

• videootoskopia, videomikroskopia,
• mikrootoskopia.

Diagnostyka narządu mowy:

• videostroboskopia,
• videolaryngoskopia,
• nasofaryngoskopia,
• nasofiberoskopia.



Zajmujemy się diagnostyką zaburzeń 
głosu oraz mowy w  różnych stanach pa-
tologicznych nosa, gardła i  krtani oraz 
o obwodowym lub ośrodkowym podłożu 
(opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, 
afazje dorosłych i  dysfazje dziecięce, dy-
sartrie). 

Po przeprowadzeniu dokładnej diagno-
styki kwalifikujemy pacjenta do właściwe-
go sposobu leczenia – zachowawczego, 
operacyjnego (uszu środkowych, operacji 
wszczepienia implantów słuchowych, za-
biegów ryno – lub laryngochirurgicznych), 
protezowania słuchu, fizykoterapii, reha-
bilitacji narządu słuchu, mowy lub narzą-
du równowagi.

Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych

W  Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS 
w  Kajetanach profesjonalnie dobieramy 
i  dopasowujemy aparaty słuchowe wio-
dących marek (np. ReSound, Widex). Ofe-
rujemy też opiekę protetyczną przez cały 
okres użytkowania aparatu słuchowego.

W  naszej ofercie znajdą Państwo także: 
systemy FM, generatory szumu szeroko-
pasmowego, baterie oraz akcesoria do 
aparatów słuchowych.

Naszym celem jest zapewnienie osobom 
mającym problemy ze słuchem komplek-
sowej opieki: od konsultacji lekarskiej, 
poprzez odpowiednie badania diagno-
styczne, aż po dobór aparatu słuchowego 
najlepiej spełniającego oczekiwania pa-
cjenta. 

Nasi protetycy oferują rozwiązania dopa-
sowane do ubytku słuchu, indywidual-
nych potrzeb, stylu życia oraz możliwości 
finansowych pacjenta.

Umowa z  NFZ pozwala na dofinansowa-
nie części kosztów ponoszonych przez 
pacjenta podczas zakupu aparatów słu-
chowych.



Diagnostyka narządu rów-
nowagi, 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.

Do badania pacjentów z zawrotami głowy 
i  zaburzeniami równowagi wykorzystu-
jemy nowoczesny system VNG (videony-
stagmografia) i  ENG (elektronystagmo-
grafia), vHIT (test pchnięcia głową), VEMP 
(badanie miogennych przedsionkowych 
potencjałów wywołanych) oraz dwa ro-
dzaje kalorymetrów (powietrzny i  wod-
ny), które pozwalają na przeprowadzanie 
diagnostyki układu równowagi i prób ka-
lorycznych także u  osób ze schorzeniami 
uszu środkowych.

Badania te są pomocne w diagnozowaniu 
choroby Meniere’a, łagodnych położenio-
wych zawrotów głowy, zapalenia nerwu 
błędnikowego, diagnozowania uszkodzeń 
narządu otolitowego łagiewki i woreczka, 
uszkodzeń błędników, przetoki kanału 
półkolistego górnego, ośrodkowych zabu-
rzeń wpływających na zaburzenia równo-
wagi.

W  zależności od postawionej diagnozy 
oferujemy rehabilitację w zawrotach gło-
wy, która ma poprawić funkcjonowanie 
pacjenta, usprawnić proces kompensacji 
i habituacji.



Inhalacje

W  Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS  
w Kajetanach wykonujemy specjalistycz-
ne inhalacje górnych dróg oddechowych, 
szczególnie przydatne w  schorzeniach 
trąbek słuchowych, wysiękowych zapa-
leniach uszu, procesów zrostowych uszu 
środkowych oraz zapaleniach górnych 
dróg oddechowych.

Dysponujemy inhalatorami, które prze-
znaczone są do leczenia chorób wynikają-
cych z zaburzeń funkcjonowania górnych 
dróg oddechowych: gardła, nosa i zatok:

• inhalator otolaryngologiczny AMSA 
(pneumatyczny inhalator wytwarza-
jący wibroaerozol oraz dodatkowe 
nadciśnienie pozwalające na podanie 
leku do ucha środkowego) – szczegól-
nie pomocny w  leczeniu dysfunkcji 
trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz 
wysiękowego zapalenia ucha środko-
wego,

• inhalator ultradźwiękowy z opcją wy-
twarzania wibroaerozolu skuteczne-
go w  leczeniu zatok, gardła i  krtani 
lub klasycznego aerozolu przezna-
czonego do leczenia środkowych 

    i  dolnych partii dróg oddechowych.

Diagnostyka i  wszczepia-
nie implantów słuchowych

Nasza oferta obejmuje kompleksową 
specjalistyczną opiekę otolaryngologicz-
ną, audiologiczną i  audioprotetyczną 
niemowląt, dzieci i  dorosłych w  zakre-
sie diagnostyki, leczenia, protezowania 
i  rehabilitacji wad słuchu. Wszystkie 
usługi realizowane są zgodnie z  najnow-
szą ogólnoświatową wiedzą medyczną. 

W  Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS  
w Kajetanach zapewniamy pełną proce-
durę diagnostyki i wszczepienia implantu 
ślimakowego, implantu ucha środkowego 
oraz implantów na przewodnictwo kost-
ne. 

Do każdego pacjenta podchodzimy indy-
widualnie, dopasowujemy systemy i  typy 
implantów w zależności od anatomii ucha, 
wyników badań audiologicznych i  obwo-
dowych. 



W  ramach opieki pooperacyjnej zapew-
niamy szereg konsultacji i  świadczeń re-
habilitacyjnych. Oferujemy system zdal-
nego ustawiania implantu ślimakowego 
za pośrednictwem internetu (telefitting) 
w  kilkunastu lokalizacjach w  Polsce i  za 
granicą, również na innych kontynentach.

Ustawienia procesorów 
mowy

Rehabilitacja medyczna słuchu po opera-
cji wszczepienia implantu jest wieloletnim 
procesem. Zakres opieki jest bardzo sze-
roki: od pomocy specjalistów z zakresu re-
habilitacji medycznej, przez edukację, po 
ustawienia procesora i kontrolę implantu. 

Na podstawie wyników badań inżynier kli-
niczny rozpoczyna ustawianie procesora. 
Za pomocą komputera połączone-
go z  procesorem programuje 
on wewnętrzną pamięć urzą-
dzenia w  taki sposób, aby 
przetwarzało ono dźwięki 
ze świata zewnętrznego 
na impulsy elektryczne, 
w sposób optymalny dla 
pacjenta. 

Zdalne ustawienia proce-
sów mowy i telefitting

Telefitting to system zdalnego dopaso-
wania implantów ślimakowych, zapewnia 
większą dostępność leczenia pacjentom 
z  wadami słuchu i  możliwość zdalnego 
sterowania ich rehabilitacją. Centrum Słu-
chu i  Mowy w  Kajetanach stanowi cen-
trum telefittingu dla sieci MEDINCUS. 

Telefitting pozwala osobom zaimplanto-
wanym w  Szpitalu w  Kajetanach na od-
bywanie rehabilitacji słuchu na odległość. 
Chorzy nie muszą już co kilka miesięcy 
zgłaszać się na wizyty do szpitala. Wy-
starczy, że dojadą do jednego z ośrodków 
zintegrowanych za pomocą systemu tele-
konferencji z kliniką w Kajetanach. Rocz-
nie z udogodnień rozwiązań telemedycz-
nych korzysta kilka tysięcy pacjentów. 
Dzięki systemowi telefittingu wizyta w za-
sadzie nie różni się od tej odbywanej oso-
biście, tyle tylko, że pacjent i lekarz widzą 
siebie na ekranie monitora.  

Wykorzystanie przez lata sprawdza-
nych, zdalnych metod dopasowania 
i  rehabilitacji daje wymierne korzyści 
materialne – oszczędność czasu i pie-
niędzy pacjentów, a także lepsze wyko-

rzystanie czasu kadry medycznej.



Terapia SPPS-S 

Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS  
w Kajetanach prowadzi diagnostykę i  re-
habilitację zaburzeń centralnego przetwa-
rzania słuchowego. Wielospecjalistyczna 
diagnostyka obejmuje konsultacje: audio-
logiczną, psychologiczną, logopedyczną – 
terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą 
terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymula-
cja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej 
metodą Skarżyńskiego.

SPPS-S to nowa, łatwo dostępna metoda 
wsparcia. Powstała z  myślą o  pacjentach 
wykazujących trudności w przetwarzaniu 
słuchowym, współistniejącymi z następu-
jącymi zaburzeniami:

• 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, w  atrakcyjny dla 
dziecka sposób. Zaangażowane są jedno-
cześnie różne zmysły (słuch, wzrok, dotyk) 
oraz ich integracja i  koordynacja. Dodat-
kową zaletą terapii jest możliwość prze-
prowadzenia jej zdalnie, w domu pacjenta.

Więcej na www.csim.pl/spps.

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. 

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



W metodzie tej pacjent korzysta z inno-
wacyjnego urządzenia Parasym, które jest 
wypożyczane na okres 12 tygodni. Sesje te-
rapeutyczne trwają 1 godzinę dziennie w 
domu pacjenta. Każdy pacjent korzystają-
cy 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. 

Serwis MED-EL

Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS jako 
oficjalny przedstawiciel firmy MED-EL 
świadczy usługi serwisowe dla użytkowni-
ków implantów słuchowych tej firmy.

Oferujemy:

• kompleksową obsługę,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• udostępnianie części zamiennych 

(w tym wypożyczanie procesorów za-
stępczych) na czas naprawy,

• sprzedaż części zamiennych i  proce-
sorów mowy,

• teleserwis (zdalne naprawy),
• prezentacje najnowszych rozwiązań.

Kontakt
Punkt serwisowy MED-EL
w Kajetanach
tel. +48 22 46 35 328
tel. +48 885 109 300 (tylko sms)
e-mail: serwismedel@medincus.pl
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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  naszych przychodniach 
mogą zostać skierowani do Szpitala Międzynarodowe 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Szpital powstał 
w  roku 2011, by świadczyć kompleksowe usługi 
pacjentom z  problemami otolaryngologicznymi. 
To nowocześnie wyposażony oddział otorynolaryngo-
logiczny wraz z blokiem operacyjnym, w skład które-
go wchodzą dwie sale operacyjne. 

W ofercie szpitala znajdują się m. in. zabiegi operacyj-
ne uszu, nosa, gardła, krtani i zatok, a także wszech-
stronna opieka dla pacjentów po wszczepieniu im-
plantu słuchowego (ślimakowego, ucha środkowego 
i na przewodnictwo kostne). 



Do dyspozycji pacjentów mamy klimatyzowane 
i nowoczesne pokoje (łącznie 38 łóżek) wyposażone 
m. in. w  dostęp do szybkiego, bezprzewodowego 
internetu, telewizor i własną łazienkę.
 
Pacjentom zapewniamy pełne wyżywienie. Uwzględ-
niamy zalecenia lekarskie dotyczące diety pacjenta, 
a w miarę możliwości także jego preferencje żywie-
niowe wynikające z tradycji, religii czy alergii. 

Zwracamy szczególną uwagę na poczucie bezpie-
czeństwa dzieci i  ich komfort. Rodzic lub opiekun 
prawny może przebywać z  dzieckiem na oddziale 
i  uczestniczyć w  procesie hospitalizacji małego pa-
cjenta.

Pacjenci naszej kliniki mają zagwarantowaną kom-
pleksową opiekę 24 godziny na dobę. Wysoko wy-
kwalifikowany zespół lekarzy specjalistów i  pie-
lęgniarek daje gwarancję opieki na najwyższym 
poziomie. 

Zespół Szpitala to lekarze specjaliści przeprowadza-
jący operacje, anestezjolodzy, pielęgniarki, asystenci 
kliniczni, technicy medyczni i sekretarki medyczne – 
doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach, któ-
rzy zapewniają profesjonalną opiekę przed, w trakcie 
i po zabiegach.



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.

Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i  Mowy 
MEDINCUS położony jest w  Kajetanach, około 
20 km na południowy zachód od Warszawy. Lokalizacja 
szpitala, w otoczeniu lasów i z dala od zgiełku miasta, 
sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia i regeneracji 
sił pacjentów po przebytym zabiegu operacyjnym. 

Na terenie Centrum znajduje się zaplecze 
rehabilitacyjno-wypoczynkowe: hotel, restauracja, 
park, hala sportowa, mini zoo, sklep oraz przychodnia 
i apteka. Bliska lokalizacja hotelu, szpitala i przychodni 
jest wygodna dla pacjentów i zmniejsza stres związany 
z hospitalizacją.



ul. Mokra 7
05-830 Kajetany

e-mail: kajetany@medincus.pl
tel. +48 22 463 53 22
tel. +48 666 333 222

Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS

www.medincus.pl
www.facebook.com/medincus.pl
Kajetany, 2020
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