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Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS powstało w roku 2020. Zespół przychodni to 7 osób  
- lekarze otorynolaryngolodzy, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, protetycy słuchu.

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

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

• gabinet lekarski,
• gabinet logopedyczny,
• gabinet psychologiczny, 
• gabinet protetyka słuchu,
• gabinet badań słuchu (wyposażony w kabinę ciszy),
• gabinet do terapii metodą SPPS-S.



Poradnia 
otorynolaryngologiczna
Otorynolaryngolog  zajmuje się choroba-
mi nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, krta-
ni i tchawicy, ucha, narządu równowagi, 
zmysłu powonienia i smaku.

Specjaliści z zakresu 
otorynolaryngologii: 

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
    Piotr H. Skarżyński,
 • lek. Jędrzej Bartosik.

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

Badania słuchu i mowy
Diagnozujemy choroby uszu (stany 
zapalne, wady wrodzone), zaburze-
nia słuchu (niedosłuch, szumy uszne, 
nadwrażliwość słuchową, zaburzenia  
procesów przetwarzania słucho-
wego) oraz zaburzenia równowagi. 

Badamy pacjentów w każdym wieku – 
dzieci, począwszy od okresu noworodko-
wego, jak i osoby dorosłe, do wieku pode-
szłego.

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 potencjałów wywołanych 
z pnia mózgu (ABR), w tym badanie 
specyficznych częstotliwości,

 • badanie otoemisji akustycznej - 
TEOAE i DPOAE,

 • przesiewowe badania słuchu u no-
worodków,

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

 • test drożności trąbek słuchowych - 
TDT,

 • 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  o obwo-
dowym lub ośrodkowym podłożu (opóź-
niony rozwój mowy, wady wymowy, afazje 
dorosłych i dysfazje dziecięce, dysartrie).
Ponadto diagnozujemy i leczymy zabu-
rzenia przełykania tj. dysfagię ustno-gar-
dłową oraz postać laryngologiczną refluk-
su tj. refluks krtaniowo-gardłowy. 

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwa-
lifikujemy schorzenia do właściwego 
sposobu leczenia - zachowawczego, 
operacyjnego (uszu środkowych, ope-
racji wszczepienia implantów słucho-
wych, zabiegów ryno- lub laryngochi-
rurgicznych), protezowania słuchu, 
fizykoterapii, rehabilitacji narządu słu-
chu, mowy lub narządu równowagi. 

Poradnia logopedyczna
W ramach świadczeń z zakresu logopedii, 
surdologopedii i neurologopedii realizu-
jemy kompleksowe usługi diagnostyczne 
i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych z zaburzeniami słuchu i mowy.

Prowadzimy terapię logopedyczną dzie-
ci z opóźnionym i/lub zaburzonym roz-
wojem mowy, wadami wymowy, dzieci 
jąkających się oraz mających problemy 
z głosem (np. chrypka dziecięca będąca 
rezultatem nadużywania głosu). Oferuje-
my też terapię surdologopedyczną dzie-
ci, młodzieży i dorosłych korzystających 
z aparatów słuchowych lub implantów śli-
makowych.

Korygujemy m.in. takie zaburzenia jak: 
zaburzenia mowy wynikające z uszkodze-
nia słuchu, opóźniony rozwój mowy, dysla-
lia, dysleksja, afazja i jąkanie.



Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych 

W Toruńskim Centrum Słuchu i Mowy Me-
dincus profesjonalnie dobieramy i dopa-
sowujemy aparaty słuchowe wiodących 
marek (np. ReSound, Widex). Oferujemy 
też opiekę protetyczną przez cały okres 
użytkowania aparatu słuchowego. Posia-
damy stanowisko protetyczne, gdzie nasi 
specjaliści mają możliwość  modyfikowa-
nia wkładek do aparatów.

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

Naszym celem jest zapewnienie osobom 
mającym problemy ze słuchem możliwo-
ści kompleksowej opieki: od konsultacji 
lekarskiej, poprzez odpowiednie badania 
diagnostyczne, aż po dobór aparatu słu-
chowego najlepiej spełniającego oczeki-
wania pacjenta. 

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 pa-
cjenta przy zakupie aparatów słuchowych.

Rehabilitacja 
W ramach świadczeń z zakresu rehabilita-
cji oferujemy:

 • kompleksową opiekę nad pacjentami 
po wszczepieniu implantu słuchowe-
go (lekarską, logopedyczną),

 • rehabilitację zaburzeń głosu i mowy 
    u dzieci i dorosłych,
 • terapię niepłynności mowy i jąkania,
 • terapię wad wymowy np. seplenienie, 

reranie, mowa bezdźwięczna,  
 • wczesną stymulację rozwoju mowy 

dziecka,
 • terapię surdopedagogiczną,
 • terapię psychologiczną,
 • trening słuchowy,
 • terapię metodą SPPS-S,
 • diagnozę i terapię Zaburzeń Przetwa-

rzania Słuchowego (APD), w tym m.in. 
Testy Uwagi i Lateralizacji Słuchowej, 
lateralizację funkcjonalną.



Inhalacje
Wykonujemy specjalistyczne inhalacje 
górnych dróg oddechowych, szczególnie 
zalecane w leczeniu  niewydolności oraz 
dysfunkcji trąbek słuchowych, wysięko-
wych zapaleniach uszu, procesów zrosto-
wych ucha środkowego oraz zapaleniach 
górnych dróg oddechowych. Inhalacje 
wykonywane są przy pomocy:

 • inhalatora otolaryngologicznego typu 
AMSA (pneumatyczny inhalator  wytwa-
rzający wibroaerozol oraz dodatkowe 
nadciśnienie pozwalające na podanie 
leku do ucha środkowego) – szczególnie 
pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki 
słuchowej (Eustachiusza) oraz wysięko-
wego zapalenia ucha środkowego,

 • inhalatora ultradźwiękowego z możli-
wością wytwarzania wibroaerozolu, któ-
rego skuteczność została udowodniona  
w leczeniu chorób zatok, gardła i krtani  
lub klasycznego aerozolu przeznaczo-
nego do leczenia schorzeń środkowego 
i dolnego odcinka dróg oddechowych.

Poradnia psychologiczna
Diagnozujemy (u dzieci) poziom umysło-
wy, sprawność analizatorów, sferę emo-
cjonalno-motoryczną.

Udzielamy pomocy psychologicznej dzie-
ciom, młodzieży i dorosłym (także ich 
rodzinom) korzystającym z implantów 
ślimakowych, aparatów słuchowych, oso-
bom z szumami usznymi.

Diagnozujemy i rehabilitujemy dzieci 
z centralnymi zaburzeniami słuchu, nad-
wrażliwością słuchową, zaburzeniami 
zachowania, koncentracji, uwagi (w tym 
uwagi słuchowej), hiperaktywnością, spe-
cyficznymi trudnościami szkolnymi, dys-
leksją, wspomagamy walkę ze stresem.

Usługi z zakresu poradnictwa psycholo-
gicznego i konsultacji psychologicznych: 

 • poradnictwo rodzinne, 
 • wspomaganie rozwoju (dzieci i doro-

słych), 
 • interwencja kryzysowa,
 • diagnostyka do SPPS-S - testy oce-

niające wyższe funkcje słucho-
we FPT, DPT, DDT, diagnoza i te-
rapia Zaburzeń Przetwarzania 
Słuchowego (APD), w tym m.in. 
Testy Uwagi i Lateralizacji Słuchowej,   
lateralizacja funkcjonalna.



Terapia SPPS-S 
SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej 
Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyń-
skiego to nowa i łatwo dostępna metoda 
wsparcia dla pacjentów mająca zastoso-
wanie w wielu różnych grupach zaburzeń 
współwystępujących z zaburzeniami prze-
twarzania 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.
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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 Toruńskim Centrum 
Słuchu i Mowy Medincus mogą zostać skiero-
wani 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 opera-
cyjne 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 implan-
tu 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.
 
Pacjentom zapewniamy pełne wyżywienie. Uwzględ-
niamy zalecenia lekarskie dotyczące diety pacjenta, 
a w miarę możliwości także jego preferencje żywie-
niowe. 

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. Wysoko 
wykwalifikowany zespół lekarzy specjalistów i pielę-
gniarek daje gwarancję opieki na najwyższym pozio-
mie. 

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.
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