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Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS powstało w 2018 roku. Zespół przychodni tworzą lekarze
otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, pielęgniarka, audiofonolog, protetycy słuchu, rejestratorki i technicy medyczni.
Do dyspozycji naszych pacjentów są:
•
•
•
•
•
•
•

gabinet lekarski,
gabinet badań słuchu wraz z kabiną ciszy,
inhalatorium,
gabinet protetyki słuchu,
gabinet psychologiczny,
2 gabinety do fizjoterapii,
sala do zajęć grupowych.

Centrum posiada:
• w pełni wyposażony i zautomatyzowany unit otolaryngologiczny
(audiologiczny i foniatryczny) wraz z rejestracją komputerową obrazów,
• kabinę ciszy i nowoczesną aparaturę do badań słuchu (w tym do
wykonywania badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt),
• nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt do dopasowywania aparatów
słuchowych,
• gabinet fizjoterapii zatok, krtani, ucha, i kręgosłupa szyjnego oraz schorzeń
górnych dróg oddechowych,
• salę do rehabilitacji słuchu, głosu i mowy.

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

Specjaliści
W Kujawsko-Pomorskim Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS pacjentów przyjmują
lekarze specjaliści z dziedziny otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii, foniatrii.
• prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
Piotr H. Skarżyński

otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog,
foniatra

• dr hab. n. med.
Wojciech Kaźmierczak. prof. UMK

otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog,
foniatra

• dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka
otorynolaryngolog, audiolog, foniatra

• dr n. med. Kinga Romanowska
otorynolaryngolog

• lek. Jędrzej Bartosik
otorynolaryngolog

Poradnia
otolaryngologiczna
Otorynolaryngolog zajmuje się chorobami nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, krtani
i tchawicy, ucha, narządów słuchu i równowagi, zmysłu powonienia i smaku.
W ramach świadczeń z zakresu otorynolaryngologii realizujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Obejmują one problemy narządu
słuchu, głosu i mowy. Badania słuchu,
gardła oraz endoskopowe badania krtani
są wykonywane i omawiane podczas jednej wizyty.
Wykonujemy badania videootoskopem,
videofiberoskopem, videoendoskopem
(w tym videofiberoskopię - badanie migdałków), mikroskopem diagnostycznym oraz videostroboskopem. Prowadzimy kompleksową kwalifikację do zabiegów chirurgicznych oraz zajmujemy
się opieką przed- i pooperacyjną.

Poradnia audiologicznofoniatryczna
Audiolog-foniatra to lekarz, który zajmuje
się chorobami narządów głosu i słuchu.
Diagnozujemy choroby uszu, zaburzenia
słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, zaburzenia procesów
przetwarzania słuchowego) oraz zaburzenia równowagi.
Przeprowadzamy diagnostykę narządu
słuchu i mowy u pacjentów w każdym wieku - u dzieci (od okresu noworodkowego)
i osób dorosłych.
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,
• test trąbki słuchowej,
• badanie otoemisji akustycznej,
• badanie potencjałów wywołanych
z pnia mózgu - ABR.

Badania ucha:
• videootoskopia,
• mikrootoskopia.
Diagnostyka narządu mowy:
• videostroboskopia,
• 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 pacjenta do właściwego sposobu
leczenia – zachowawczego, operacyjnego
(uszu środkowych, operacji wszczepienia
implantów słuchowych, zabiegów rynolub laryngochirurgicznych), protezowania
słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu
słuchu, mowy lub narządu równowagi.

Badanie ABR
we śnie dziecka

Konsultacje
psychologiczne

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS ma możliwość wykonania badań ABR we śnie dziecka.

Diagnozujemy (u dzieci) poziom umysłowy, sprawność analizatorów, osobowość
i sferę emocjonalno-motoryczną.

Badanie ABR, czyli badanie słuchowych
potencjałów wywołanych z pnia mózgu
daje obiektywne informacje o funkcji drogi słuchowej do poziomu pnia mózgu,
a także pozwala na określenie progu słyszenia zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. U niemowląt i małych dzieci zaleca
się je zwłaszcza wtedy, gdy wynik przesiewowego badania słuchu jest nieprawidłowy.

Udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym (także ich rodzinom) korzystającym z implantów ślimakowych, aparatów słuchowych, osobom
z szumami usznymi.

Badanie jest nieinwazyjne. Wykonywane jest za pomocą systemu Vivosonic
przez wysoko wykwalifikowany personel.
W przypadku potwierdzenia niedosłuchu
umożliwia określenie miejsca uszkodzenia w drodze słuchowej.
Oprócz badania ABR możliwe jest także
wykonanie innej wymaganej diagnostyki
narządu słuchu np. emisji otoakustycznych
(DP, TE) lub audiometrii impedancyjnej.

Diagnozujemy i rehabilitujemy dzieci
z zaburzeniami integracji sensorycznej
(Test Obserwacji Klinicznej oraz Testy
Południowo-Kalifornijskie), mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy) i głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez
dziecko) oraz centralnym zaburzeniem
słuchu, nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami zachowania, koncentracji, uwagi
(w tym uwagi słuchowej), hiperaktywnością, specyficznymi trudnościami szkolnymi, dysleksją. Wspomagamy też walkę ze
stresem.
Zajmujemy się terapią psychogennych zaburzeń słuchu i mowy,
Wykonujemy badania przesiewowe przy
pomocy Platformy Badań Zmysłów.

Protetyka słuchu, dobór
aparatów słuchowych
W Kujawsko-Pomorskim Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS 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 i implantów ślimakowych.
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 pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez pacjenta
podczas zakupu aparatów słuchowych.

Rehabilitacja
W ramach świadczeń z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy oferujemy:
• rehabilitację pacjentów zaaparatowanych,
• rehabilitację oraz kompleksową opiekę nad pacjentami po wszczepieniu
implantu słuchowego (opieka lekarska, logopedyczna, pedagogiczna,
psychologiczna),
• rehabilitację pacjentów z szumami
usznymi,
• zdalne programowanie procesorów
mowy systemów implantów ślimakowych (telefitting),
• rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem
Stymulacji Polimodalnej Percepcji
Sensorycznej metodą Skarżyńskiego
(SPPS-S),
• konsultacje i diagnostykę w APD – Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego.

Prowadzimy rehabilitację zaburzeń głosu
m.in.:
• po operacjach krtani,
• po operacjach w obrębie szyi i klatki
piersiowej,
• u osób zawodowo posługujących się
głosem,
• u dzieci i młodzieży (chrypki dziecięce,
zaburzenia mutacji, przetrwały głos fistułowy).
• ćwiczenia z emisji głosu.

Inhalacje
Wykonujemy specjalistyczne inhalacje
górnych dróg oddechowych, szczególnie
przydatne w schorzeniach trąbek słuchowych, wysiękowych zapaleniach uszu, procesów zrostowych uszu środkowych oraz
zapaleniach górnych dróg oddechowych.
Inhalacje wykonywane są przy pomocy:
• inhalatora otolaryngologicznego AMSA
(pneumatyczny inhalator wytwarzający wibroaerozol oraz dodatkowe
nadciśnienie pozwalające na podanie
leku do ucha środkowego) – szczególnie pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza),
a także wysiękowego zapalenia ucha
środkowego,

• inhalatora ultradźwiękowego z opcją
wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w leczeniu zatok, gardła i krtani
lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych.

Terapia SPPS-S
Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS prowadzi diagnostykę i rehabilitację zaburzeń centralnego
przetwarzania słuchowego. Wielospecjalistyczna diagnostyka obejmuje konsultacje: audiologiczną, psychologiczną,
logopedyczną – terapeuty SPPS-S. Proponowaną metodą terapii jest trening SPPS-S, czyli Stymulacja 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 następującymi
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 różnych płaszczyznach jednocześnie.
Zaangażowane są różne zmysły (słuch,
wzrok, dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Wykorzystuje się w niej innowacyjne urządzenie służące do prowadzenia
terapii wielozmysłowej. Przeprowadzany
trening słuchowy bogaty jest w szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu modyfikacji dźwięku m.in.: filtracja różnego typu
(w tym tzw. filtracja fonetyczna), separacja
drogi powietrznej i kostnej, a także zmiany
natężenia i czasu trwania dźwięku.
Trening dotyczy przede wszystkim percepcji słuchowej i przebiega fazowo. Każda faza treningu jest oddzielona przerwą
na utrwalenie się ćwiczonej umiejętności.
Każda kolejna faza angażuje również więcej zmysłów i poszerza zakres integracji
percepcyjno-motorycznej.

Opracowane urządzenie na bieżąco kontroluje postępy w terapii w poszczególnych fazach. W zależności od postępów
lub ich braku zaimplementowany w urządzeniu program terapii może być stale
modyfikowany.
Innowacyjne w tej metodzie jest to, że
dodatkowym elementem treningu jest
trening
psychologiczny.
Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem
funkcji słuchowych daje o wiele większe
możliwości efektywnego oddziaływania
na osoby borykające się z trudnościami
z przetwarzaniem słuchowym.
Przede wszystkim daje możliwość korekty zachowań będących wtórnym efektem zaburzeń słuchowych. Terapia
psychologiczna oparta jest na
podstawach teoretycznych
terapii kognitywno behawioralnej (ang. CBT – cognitive-behavioral therapy).

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

Terapia tVNS

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

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

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

Pacjent kwalifikowany jest do terapii na
podstawie zebranego wywiadu oraz szeregu testów określających charakter doświadczanych szumów usznych.

Zabiegi rehabilitacyjne
Fizykoterapia - to rodzaj rehabilitacji medycznej. Podczas fizykoterapii wykorzystuje się w celach leczniczych zjawiska fizyczne takie jak prąd elektryczny, światło,
magnetyzm, ultradźwięki oraz niską temperaturę i za ich pomocą oddziałuje się
na zmienione chorobowe miejsca. Celem
fizykoterapii jest usprawnienie mięśni po
urazach, np. złamaniach oraz uśmierzenie
bólu, a co za tym idzie poprawa komfortu
życia w przewlekłych schorzeniach.
• jonoforeza
Balneoterapia - to zabiegi rehabilitacyjne
wykorzystujące wody mineralne w różnych temperaturach, peloidy i gazy zdrojowe w celu leczenia schorzeń pacjenta.
• kąpiele solankowe
• kąpiele borowinowe
Hydroterapia - inaczej wodolecznictwo,
jest to metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody
o różnych postaciach.
• hydromasaż
• kąpiel perełkowa
Masaże - masaż to zabieg fizjoterapeutyczny, w którego
trakcie tkanki ulegają sprężystemu odkształceniu. Aby

przyniósł rezultaty, musi być przeprowadzony w odpowiednim tempie i z właściwą
siłą. W zależności od rodzaju może mieć
działanie relaksacyjne, przeciwobrzękowe,
profilaktyczne lub pobudzające.
• masaż rehabilitacyjny klasyczny
• manualny drenaż limfatyczny
• masaż relaksacyjny
• masaż suchy rehabilitacyjny na łóżku
wodnym AQUAI

Turnusy rehabilitacyjne
słuchu, głosu i mowy
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne
przeznaczone dla nauczycieli i osób pracujących głosem. Do każdego z pacjentów
podchodzimy indywidualnie z pełnym zaangażowaniem oraz uwagą. Planowanie
rehabilitacji zaczynamy od postawienia
diagnozy medycznej, a naszym celem jest
poprawa sprawności głosu uczestników
turnusu.
W ramach turnusu zapewniamy noclegi
z wyżywieniem, badanie lekarskie u specjalisty otolaryngologa, badanie słuchu
(badanie AT, AI, TDT, charakterystyka szumów usznych – badania zlecane przez
specjalistę w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta), zabiegi rehabilitacyjne.

Turnusy
muzykoterapeutyczne
Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka
Dzięki sile muzyki i muzykoterapii możemy wspierać pacjentów w procesie doskonalenia percepcji słuchowej.
Muzyka cieszy, relaksuje, mobilizuje, a także odpowiednio dobrana – pełni funkcję
terapeutyczną w procesie leczenia wielu
schorzeń. Jej szczególne właściwości mają
zastosowanie w rehabilitacji zaburzeń
słuchu u osób w różnym wieku, również
użytkowników implantów ślimakowych.
W czasie prowadzenia zajęć chcemy, aby
nieustannie towarzyszyła nam myśl twórców muzykoterapii kreatywnej Nordoff&Robbins, którzy wierzyli, że
w każdym tkwi tzw. „muzyczne dziecko” – a więc
zdolność do spontanicznego odbierania, odtwarzania
i kreowania muzyki.

Oferujemy pięciodniowy, profesjonalny
proces muzykoterapeutyczny wraz z autorskim programem zajęć w formie indywidualnej i grupowej. Program oparty na
określonych wcześniej celach i bazujący
na doświadczeniu wykwalifikowanych terapeutów.
Udział w turnusie zapewni szereg korzyści, m.in.:
• usprawnienie i doskonalenie percepcji słuchowej,
• rozwój umiejętności wykrywania, różnicowania oraz identyfikacji dźwięków,
• rozwój poczucia rytmu,
• Kształtowanie reakcji ruchowych na
bodziec dźwiękowy,
• rozwijanie umiejętności z zakresu dużej i małej motoryki,
• wzbogacenie słownictwa,
• rozwijanie wyobraźni,
• rozwój sfery emocjonalnej oraz społecznej,
• doskonalenie wrażliwości słuchowej.

Turnusy rehabilitacji głosu
„Zdrowy, silny głos – drogą do sukcesu”
Głos to podstawowe narzędzie pracy aktorów, śpiewaków, nauczycieli i wielu innych specjalistów. To szczególnie cenne
narzędzie, a praca nim nie jest łatwa. Intensywne mówienie przez wiele lat, bez
odpowiedniego przygotowania, treningu,
rehabilitacji może zakończyć się zniszczeniem, a nawet utratą głosu.
Opanowanie zasad prawidłowej emisji głosu pozwoli zapobiec wielu przykrym skutkom nadużycia. Nigdy nie jest za późno, by
zadbać o głos, pożegnać problemy z głosem i zapobiec jego schorzeniom.
Oferujemy siedmiodniowy profesjonalny
turnus rehabilitacji głosu, skierowany do
osób pracujących głosem.
Do każdego z pacjentów podchodzimy indywidualnie z pełnym zaangażowaniem
oraz uwagą, a celem turnusu jest poprawa sprawności głosu, słuchu oraz ogólnej
kondycji psychofizycznej uczestników.

W ramach turnusu zapewniamy:
• konsultacje i badania lekarskie u specjalisty otorynolaryngologa, audiologa
lub foniatry,
• pakiet badań słuchu (badanie AT, AI,
TDT, charakterystyka szumów usznych - badania zlecane przez lekarza
specjalistę w zależności od potrzeb
zdrowotnych pacjenta),
• 3 zabiegi rehabilitacyjne każdego dnia
turnusu:
• masaż,
• elektrostymulacja krtani, aerozoloterapia,
• inhalacja (rodzaj inhalacji ustalany
podczas badania lekarskiego),
• wykład „Podstawy prawidłowej emisji
głosu”,
• zakwaterowanie w obiekcie Willa
Home w Ciechocinku w komfortowych,
klimatyzowanych pokojach, w atrakcyjnej lokalizacji (www.willahome.pl),
z bezpłatnym WiFi i parkingiem,
• wyżywienie w formie śniadań i obiadokolacji.

Turnusy rehabilitacji słuchu
„Terapia szumów usznych”
Szumy uszne to dźwięki słyszane
w jednym, obojgu uszach lub w głowie,
a czasami w uszach i głowie jednocześnie.
Osoby odczuwające szumy opisują je
m.in. jako piski, dzwonienie, pukanie,
dudnienie, gwizdy, szelesty. Doświadcza
ich 20 proc. dorosłych Polaków, przy
czym dla ok. 5 proc. pacjentów stanowią
one
istotny,
dokuczliwy
problem.
Osobom zmagającym się z szumami
usznymi oferujemy ośmiodniowy turnus
rehabilitacyjny.
Celem turnusu jest zmniejszenie nasilenia
szumów usznych, stopniowe wydłużanie
czasu pomiędzy okresami, w których
szum występuje aż do całkowitego zaniku
odczucia szumu, a także poprawa
kondycji fizycznej i psychicznej
pacjenta.

W ramach turnusu zapewniamy:
• konsultacje
i
badania
lekarskie
u
specjalisty
otorynolaryngologa,
audiologa lub foniatry,
• pakiet badań słuchu (badanie AT, AI,
TDT, charakterystyka szumów usznych
– badania zlecane przez lekarza
specjalistę w zależności od potrzeb
zdrowotnych pacjenta),
• codzienne zajęcia z psychologiem:
terapia indywidualna, terapia zbiorowa,
• 3 zabiegi rehabilitacyjne każdego dnia
turnusu z zakresu:
• fizykoterapii,
• hydroterapii,
• inhalacji (rodzaj inhalacji ustalany
jest podczas badania lekarskiego),
• masaże (ręczny częściowy; suchy na
łóżku wodnym AQUAI),
• opiekę pielęgniarską,
• 7 noclegów w komfortowych pokojach
z klimatyzacją,
• pełne wyżywienie (śniadania i kolacje
w formie bufetu, obiady serwowane).

Willa Home
Willa Home to obiekt noclegowy mieszczący się
w kameralnym, odrestaurowanym obiekcie hotelowym z 1906 r., zlokalizowany w centrum Ciechocinka. W promieniu ok. 500 m znajdują się zabytkowe
obiekty Ciechocinka takie jak fontanna „Grzybek”
– naturalne inhalatorium, fontanna „Jaś i Małgosia”,
„Żabka”, fontanna przy Parterach Hellwiga, Park
Zdrojowy z muszlą koncertową, Lasek Sosnowy,
Ciechociński Deptak Sław ze słynnymi dywanami
kwiatowymi, Dworek Prezydentów RP, cerkiew św.
Michała Anioła, kościół Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, Warzelnia Soli, zabytkowy Teatr Letni.
Obiekt posiada 12 komfortowych, klimatyzowanych,
nowocześnie urządzonych pokoi z prywatnymi łazienkami. Do dyspozycji gości jest również w pełni
wyposażona sala konferencyjna mieszcząca do 40
osób w ustawieniu kinowym. Kameralny charakter
tego miejsca z pewnością pozwoli wypocząć gościom, a lokalizacja pomiędzy Parkiem Zdrojowym,
Parkiem Sosnowym oraz słynnym ciechocińskim
Deptakiem Sław umożliwi korzystanie
z walorów uzdrowiska bezpośrednio po wyjściu z obiektu.
Willa Home wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
gości.
Oferujemy
przestronny apartament wraz z wanną
z hydromasażem.
W każdym pokoju znajdują się
wygodne łóżka

typu twin lub double, telewizor z płaskim ekranem,
telefon, biurko, klimatyzacja, łazienka z prysznicem,
suszarką do włosów i zestawem kosmetyków.
Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w windę. Teren jest monitorowany, recepcja czynna całą dobę.
Willa Home mieści się w centrum Ciechocinka, miasta uzdrowiskowego nazywanego Perłą Kujaw. Znajduje się w odległości 25 km od Torunia, 30 km od
Włocławka oraz 60 km od lotniska w Bydgoszczy.
Warzelnia Soli to ciekawe, warte zwiedzenia miejsce, która od przeszło 170 lat w sposób niezmienny
wytwarza sól spożywczą oraz jej pochodne tzn. ciechociński szlam. W niewykorzystanej części warzelni
znajdują się muzeum eksponatów związanych z warzelnictwem oraz odrestaurowane sprzęty, świadczące o działalności uzdrowiskowej Ciechocinka,
a w szczególności aparaty do gimnastyki leczniczej
Wilhelma Zandera.
Hotel oddalony jest o ok. 1000 m od największej
atrakcji Ciechocinka – Tężni Solankowych. Jest
to unikatowa na skalę europejską drewniana konstrukcja do odparowywania wody
z solanki, zachwyca swą budowlą oraz
tworzy pod wpływem wiatru i słońca
specyficzny, leczniczy mikroklimat.

Ok. 7 km od Ciechocinka znajduje się przeprawa promowa w Nieszawie, która łączy
Kujawy z Ziemią Dobrzyńską, a także Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Stanisława Noakowskiego w Nieszawie.
W pobliżu Willa Home znajdują się również
kryte baseny z wodą solankową oraz ozonowaną, korty tenisowe, bowling, trasy spacerowe np. Szlak Wiślański, kino, teatr, restauracje, kawiarnie, place zabaw dla dzieci.

Pierogarnia
Pierogarnia Willa Home powstała z myślą
o potrawach tradycyjnych, do których zaliczają się doskonałe w swej prostocie pierogi. Są one uznawane za tradycyjną potrawę
staropolską, jak również ważny przysmak
współczesnej polskiej kuchni.
W naszej pierogarni kultywowane są najlepsze tradycje kulinarne według domowych, sprawdzonych, polskich przepisów.
Wszystkie pierogi wykonywane są u nas
własnoręcznie. Lepimy je z pasją i miłością
do dobrego i zdrowego, polskiego jedzenia.
Uważamy, że sukcesem smaku naszych potraw jest ich domowy charakter.
Menu powstało z myślą o tych, którzy lubią
wyjątkowy, tradycyjny smak pierogów, jak
również bardziej wyszukany i oryginalny
smak nowatorskich pomysłów na ten typowo polski przysmak. W menu, które zaspokoi gusta nawet najbardziej wymagających
smakoszy znajdują się pierogi wytrawne,
deserowe, jarskie i mięsne. Pierogarnia zaprasza codziennie, oferuje pierogi na miejscu i na wynos.
Nasze motto brzmi: „pierogi jak u mamy,
pierogi jak u babci”.

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.
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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 otorynolaryngologiczny wraz z blokiem operacyjnym, w skład którego wchodzą dwie sale operacyjne.

W ofercie szpitala znajdują się m. in. zabiegi operacyjne uszu, nosa, gardła, krtani i zatok, a także wszechstronna opieka dla pacjentów po wszczepieniu implantu 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. Uwzględniamy zalecenia dotyczące diety pacjenta, a w miarę
możliwości także jego preferencje żywieniowe.
Zwracamy szczególną uwagę na poczucie bezpieczeństwa 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 kompleksową opiekę przez 24 godziny na dobę. Wysoko
wykwalifikowany zespół lekarzy specjalistów i pielęgniarek daje gwarancję opieki na najwyższym światowym poziomie.
Zespół szpitala to lekarze specjaliści przeprowadzający operacje, anestezjolodzy, pielęgniarki, asystenci
kliniczni, technicy medyczni i sekretarki medyczne doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy zapewniają profesjonalną opiekę przed, w trakcie
i po zabiegach.

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.

Kontakt
Szpital Międzynarodowe
Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS
e-mail: klinika@medincus.pl
tel. +48 22 463 53 00
tel. +48 666 333 222
Więcej informacji na www.medincus.pl.

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.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Słuchu i Mowy
MEDINCUS
ul. T. Kościuszki 20
87-720 Ciechocinek
e-mail: ciechocinek@medincus.pl
tel. +48 54 423 17 99
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