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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 20 osób – lekarze otolaryngolodzy, audiolodzy-foniatrzy, 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 
otolaryngologiczna
Otolaryngolog  zajmuje się chorobami 
nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, krtani 
i tchawicy, ucha, narządów słuchu i rów-
nowagi, zmysłu powonienia i smaku.

Specjaliści z zakresu otolaryngologii 
to: lek. med. Dorota Szuber, dr n. med. 
Leszek Kłębukowski, który jest także oto-
laryngologiem dziecięcym, dr n. med. 
Katarzyna Augustyn oraz prof. dr hab. n. 
med. Piotr H. Skarżyński – specjalista oto-
rynolaryngologii i otolaryngologii dziecię-
cej.

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

Poradnia audiologiczno-
foniatryczna
Audiolog-foniatra to lekarz, który zajmuje 
się chorobami narządów głosu i słuchu. 
Diagnozujemy  i leczymy zaburzenia gło-
su oraz mowy u dzieci, i dorosłych, niedo-
słuch, szumy uszne, rehabilitujemy głos 
w różnych schorzeniach foniatrycznych.

Badanie wykonywane są przy użyciu zau-
tomatyzowanego unitu laryngologiczne-
go (komputerowa rejestracja obrazu) oraz 
endoskopu (videolaryngoskopia, nosofi-
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.

Konsultacji z zakresu audiologii i fonia-
trii udzielają lek. med. Dorota Szuber 
i dr n. med. Katarzyna Augustyn.

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



Poradnia logopedyczna 

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

Za pomocą terapii logopedycznych kory-
gujemy różne zaburzenia m.in.: zaburze-
nia słuchu obwodowego i centralnego, 
opóźniony rozwój mowy, alalię, dysla-
lię, 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: diagno-
za, terapia oraz poradnictwo dla dzieci        
i dorosłych z zaburzeniami słuchu, emo-
cjonalnymi, lękowymi, funkcjonowania 
społecznego oraz psychoterapia indywi-
dualna, małżeńska 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 oceniający 
funkcjonowanie wszystkich sześciu kana-
łów półkolistych, manewry uwalniające w 
przypadku łagodnych położeniowych za-
wrotów głowy, rehabilitację przedsionko-
wą w przypadku obwodowych uszkodzeń 
narządu równowagi.



Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych 

W Centrum profesjonalnie dobieramy 
i dopasowujemy aparaty słuchowe wiodą-
cych firm, oferujemy też opiekę protetycz-
ną 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 dofinansowa-
nie części kosztów ponoszonych przez 
pacjenta podczas zakupu aparatów słu-
chowych.

Rehabilitacja słuchu  
i mowy

Oferujemy:
• rehabilitację dzieci, młodzieży i do-

rosłych w ramach Ośrodka Dziennej 
Rehabilitacji Słuchu i Mowy,

• rehabilitację dzieci, młodzieży i doro-
słych zaaparatowanych,

• rehabilitację oraz kompleksową opie-
kę nad pacjentami po wszczepieniu 
implantu słuchowego - opieka lekar-
ska, logopedyczna, psychologiczna, 
zdalne programowanie procesorów 
mowy systemów implantów ślimako-
wych (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 

SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej 
Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyń-
skiego to nowa terapia i łatwo dostępna 
metoda wsparcia dla pacjentów mająca 
zastosowanie w wielu różnych grupach 
zaburzeń współwystępujących z zaburze-
niami przetwarzania słuchowego. 

Programy zastosowane w SPPS-S  opraco-
wane zostały dla pacjentów wykazujących 
trudności w przetwarzaniu słuchowym 
współistniejącym z następującymi trud-
nościami: 

• 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 koncentra-
cji, stres.

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, 
procesów zrostowych uszu środkowych 
oraz zapaleniach górnych dróg oddecho-
wych. 



Symultaniczno-Sekwecyna 
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.



Centrum Słuchu i Mowy Medincus

od 17 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 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. 



Do dyspozycji pacjentów mamy klimatyzowane 
i nowoczesne pokoje (łącznie 38 łóżek) wyposażone 
m. in. w dostęp do szybkiego, bezprzewodowego 
Internetu, telewizor i własną łazienkę. Każdy pacjent 
otrzymuje pokój wyłącznie do swojej dyspozycji.
 
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 aktywnie uczestniczyć w opiece oraz hospitalizacji 
małego pacjenta.

Pacjenci naszej kliniki mają zagwarantowaną kom-
pleksową opiekę przez 24 godziny na dobę. Wy-
soko wykwalifikowany zespół lekarzy specjalistów 
i pielęgniarek daje gwarancję kompleksowej opieki 
w całym procesie leczenia.

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 rehabilitacyjno-wypoczynkowy, 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.



Al. Niepodległości 3
35-303 Rzeszów

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