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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Olsztynie powstało w roku 2008. Zespół przychodni
to 14 osób - lekarze otorynolaryngolodzy, otorynolaryngolodzy dziecięcy, audiolodzy, foniatrzy,
psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, protetycy słuchu i technicy medyczni.
Do dyspozycji naszych pacjentów są:
•
•
•
•
•
•
•
•

gabinet lekarski,
gabinety logopedyczne,
gabinet protetyka słuchu,
gabinet psychologa,
gabinety badań słuchu (wyposażone w kabiny ciszy),
gabinet badań VNG,
sala integracji sensorycznej,
gabinet do terapii metodą SPPS-S i Tomatisa.

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

Poradnia
otorynolaryngologiczna
Otorynolaryngolog zajmuje się chorobami nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, krtani
i tchawicy, ucha, narządów słuchu i równowagi, zmysłu powonienia i smaku.
Specjaliści z zakresu otorynolaryngologii:
• prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
Piotr Henryk Skarżyński
• lek. Piotr Denisiuk
• lek. Cezary Łuszcz
W ramach świadczeń z zakresu otolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi
diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one swym zakresem
problemy narządu słuchu, głosu i mowy.
Badania słuchu, gardła oraz endoskopowe badania krtani są wykonywane i omawiane podczas jednej wizyty.
Wykonujemy szczegółowe badania videoendoskopowe uszu, nosa, zatok i krtani, m.in. videofiberoskopię - badanie migdałków.
Prowadzimy kompleksową kwalifikację
do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką przed- i pooperacyjną.
Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację świadczeń w zakresie otorynolaryngologii.

Badania słuchu i mowy
Przeprowadzamy diagnostykę narządu
słuchu u pacjentów w każdym wieku –
u dzieci, począwszy od okresu noworodkowego, jak i osób dorosłych, do wieku
podeszłego.
Diagnozujemy choroby uszu, zaburzenia
słuchu
(niedosłuch,
szumy
uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi.
Wykonywane badania narządu słuchu:
• audiometria tonalna,
• audiometria tonalna w polu swobodnym,
• audiometria słowna,
• audiometria słowna w polu swobodnym,
• audiometria impedancyjna: tympanometria + badanie odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
• badanie potencjałów wywołanych
z pnia mózgu (ABR), w tym badanie
specyficznych częstotliwości,
• badanie otoemisji akustycznej TEOAE i DPOAE,
• przesiewowe badania słuchu u noworodków,
• diagnostyka szumów usznych - charakterystyka szumów usznych, MML,
• test drożności trąbek słuchowych TDT,

• próby nadprogowe SISI,
• test sekwencji częstotliwości dźwięku (FPT), test sekwencji długości
dźwięku (DPT), test rozdzielnousznego słyszenia (DDT).
Badania ucha:
• videootoskopia,
• mikrootoskopia.
Badanie błędnika:
• videonystagmografia (VNG) - badanie błędnika diagnozujące zawroty
głowy.
Diagnostyka narządu mowy:
• videolaryngoskopia,
• nasofaryngoskopia,
• nasofiberoskopia.
Zajmujemy się diagnostyką zaburzeń
głosu oraz mowy w różnych stanach patologicznych nosa, gardła i krtani oraz
o obwodowym lub ośrodkowym podłożu
(opóźniony rozwój mowy, wady wymowy,
afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie).
Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifikujemy adekwatnie do występującego
u danego pacjenta schorzenia do właściwego sposobu leczenia – zachowawczego, operacyjnego (uszu środkowych,
operacji wszczepienia implantów słuchowych, zabiegów ryno- lub laryngochirurgicznych), protezowania słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy
lub narządu równowagi.

Poradnia logopedyczna
W ramach świadczeń z zakresu logopedii,
surdologopedii i neurologopedii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne
i terapeutyczne dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu i mowy.
Prowadzimy terapię logopedyczną dzieci
z opóźnionym i/lub zaburzonym rozwojem mowy, a także terapię surdologopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z aparatów słuchowych lub
implantów ślimakowych.
Korygujemy m.in. takie zaburzenia jak: zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia
słuchu, opóźniony rozwój mowy, dyslalia,
dysleksja, afazja i jąkanie.
Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację
świadczeń w zakresie logopedii.

Protetyka słuchu, dobór
aparatów słuchowych
Profesjonalnie dobieramy i dopasowujemy aparaty słuchowe wiodących marek
(np. ReSound, Widex). Oferujemy też opiekę protetyczną przez cały okres użytkowania aparatu słuchowego.
W naszej ofercie znajdą Państwo także:
systemy FM, generatory szumu szerokopasmowego, baterie oraz akcesoria do
aparatów słuchowych.

Naszym celem jest zapewnienie osobom
mającym problemy ze słuchem możliwości kompleksowej opieki: od konsultacji
lekarskiej, poprzez odpowiednie badania
diagnostyczne, aż po dobór aparatu słuchowego najlepiej spełniającego oczekiwania pacjenta.
Nasi protetycy oferują rozwiązania dopasowane do ubytku słuchu, indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz możliwości
finansowych pacjenta.
Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta przy zakupie aparatów słuchowych.

Rehabilitacja
W ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji oferujemy:
• kompleksową opiekę nad pacjentami
po wszczepieniu implantu słuchowego (lekarską, logopedyczną, zdalne
ustawienia procesora mowy),
• rehabilitację zaburzeń głosu i mowy
u dzieci i dorosłych,
• terapię niepłynności mowy i jąkania,
• wczesną stymulację rozwoju mowy
dziecka,
• terapię surdopedagogiczną,
• terapię psychologiczną,
• trening słuchowy,
• terapię Tomatisa,
• terapię metodą SPPS-S,
• zajęcia integracji sensorycznej,

• diagnozę i terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego, w tym m.in. Testy
Uwagi i Lateralizacji Słuchowej, lateralizację funkcjonalną,
• testy oceniające wyższe funkcje słuchowe FPT, DPT, DDT.
Posiadamy kontrakt z NFZ na świadczenia
z zakresu rehabilitacji.

Terapia SPPS-S
SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej
Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego to nowa i łatwo dostępna metoda
wsparcia dla pacjentów, mająca zastosowanie w różnych grupach zaburzeń
współwystępujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
Programy zastosowane w SPPS-S opracowane zostały dla pacjentów wykazujących
trudności w przetwarzaniu słuchowym,
współistniejącym z następującymi trudnościami:
•
•
•
•
•
•

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

Najczęstsze zastosowania metody SPPS-S
to: zaburzenia przetwarzania słuchowego
(APD), zaburzenia mowy, głosu, dysleksja,
trudności szkolne, zaburzenia koncentracji, stres.

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.
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Szpital
Pacjenci zdiagnozowani w Warmińsko-Mazurskim
Centrum Słuchu i Mowy Medincus 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 otorynolaryngologiczny wraz
z blokiem operacyjnym, w skład którego wchodzą
dwie sale operacyjne.
W ofercie szpitala znajdują się m. in. zabiegi operacyjne
i hospitalizacja w zakresie otorynolaryngologii,
audiologii i foniatrii, a także wszechstronna opieka
dla pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowego
- w tym badania subiektywne i obiektywne słuchu
elektrycznego
oraz
dopasowywanie
systemu
implantu 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.
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