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Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku. Zespół przychodni 
tworzą – lekarze otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, neurologopedzi, protetycy słuchu, 
technicy medyczni, pielęgniarki i rejestratorki.

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

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

• gabinet lekarski,
• gabinet logopedyczny,
• gabinety badań słuchu (wyposażone w kabinę ciszy),
• gabinet do inhalacji (wyposażony w inhalatory AMSA),
• gabinet do badań VNG.

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS posiada:

• w pełni wyposażony i zautomatyzowany unit otolaryngologiczny 
videootoskopem, videofiberoskopem, videoendoskopem, vide-
ostroboskopem i mikroskopem diagnostycznym,

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

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



Specjaliści

W  Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS 
w  Opolu pacjentów przyjmują lekarze 
specjaliści z  dziedziny otorynolaryngolo-
gii, audiologii, foniatrii.

• dr n. med. Renata Cudejko 
otorynolaryngolog, audiolog, foniatra 

• lek. Dariusz Domagała 
otorynolaryngolog

• lek. Anna Kałuża-Wieczorek 
 

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację 
świadczeń w zakresie:

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

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.

W ramach świadczeń z zakresu otolaryn-
gologii realizujemy kompleksowe usługi 
diagnostyczne, terapeutyczne i  rehabili-
tacyjne. Obejmują one swoim zakresem 
problemy narządu słuchu, głosu i  mowy. 
Wykonujemy szczegółowe badania video-
endoskopowe uszu, nosa, zatok i  krtani. 
Gabinety lekarskie wyposażone są w  no-
woczesny sprzęt diagnostyczny oraz róż-
nego rodzaju środki lecznicze.

Prowadzimy kompleksową kwalifikację 
do zabiegów chirurgicznych oraz zajmuje-
my się opieką przed i pooperacyjną. Nasza 
oferta obejmuje także leczenie wibroaero-
zolami schorzeń górnych dróg oddecho-
wych, w tym chorób uszu w oparciu o in-
halacje z nadciśnieniem (AMSA).



Poradnia audiologiczno-
foniatryczna
Audiolog-foniatra to lekarz, który zajmuje 
się chorobami narządów głosu i słuchu.

W  ramach poradni audiologiczno-fonia-
trycznej oferujemy:

• badania otoskopowe,
• videootoskopowe,
• videomikroskopowe ucha,
• badania akumetryczne słuchu,
• ocenę badań audiometrycznych słu-

chu dla dzieci i dorosłych,
• badania laryngoskopii pośredniej 

i  bezpośredniej krtani za pomocą en-
doskopii z  optyką sztywną i  optyką 
miękką,

• badania stroboskopowe krtani, 
• badania obciążenia i zakresu głosu,
• diagnostykę zaburzeń głosu i  mowy 

u dzieci,
• leczenie wibroaeorozolami (inhalacje) 

narządu głosu,
• wlewki dokrtaniowe.

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

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 ocze-
kiwania pacjenta. Nasi protetycy oferują 
Państwu rozwiązania dopasowane do 
ubytku słuchu (aparaty na przewodnic-
two powietrzne lub kostne), indywidual-
nych potrzeb, stylu życia oraz możliwości 
finansowych.

Polecamy również, do użytku 
codziennego, urządzenia 

wspomagające słyszenie. 
W naszej ofercie znajdą 
Państwo systemy FM 
(pomagają zrozumieć 
w  hałasie głos osoby 
mówiącej), genera-
tory szumu szeroko-



pasmowego oraz akcesoria do aparatów 
słuchowych i implantów m.in. baterie oraz 
wkładki przeciwwodne, przeciwhałasowe, 
klipsy do aparatów, zawieszki do proceso-
rów i wiele innych. 

Nasz zespół stawia zawsze na profesjona-
lizm w dziedzinie audioprotetyki, kierując 
się najnowocześniejszymi osiągnięciami 
naukowymi i  technicznymi w tej dziedzi-
nie.

Umowa z  NFZ pozwala na dofinansowa-
nie części kosztów ponoszonych przez 
pacjenta przy zakupie aparatów słucho-
wych.

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

W  ramach świadczeń z  zakresu logope-
dii oferujemy diagnostykę i  rehabilitację 
zaburzeń mowy u dorosłych i dzieci, ćwi-
czenia rehabilitacyjne z emisji głosu oraz 
ćwiczenia rytmizacji niepłynności mowy 
w oparciu o cyfrowy korektor mowy.

Prowadzimy terapię logopedyczną dzieci 
z opóźnionym i/lub zaburzonym rozwojem 
mowy, wadami wymowy, dzieci jąkają-
cych się oraz mających problem z głosem 
(np. chrypka dziecięca będąca rezultatem 
nadużywania głosu). Korygujemy m.in. ta-
kie zaburzenia jak: zaburzenia mowy wy-
nikające z uszkodzenia słuchu, opóźniony 
rozwój mowy, dyslalia, dysleksja, afazja 
i jąkanie.

Nasza oferta to także: ćwiczenia relaksa-
cyjne i stymulacji mowy, terapia zaburzeń 
percepcji słuchowej, teleffiting pacjentów 
z  implantem ślimakowym, porady i szko-
lenia dla rodziców i opiekunów, rehabilita-
cja pacjentów po wszczepieniu implantu 
ślimakowego oraz osób noszących apara-
ty słuchowe.



Diagnostyka, leczenie za-
wrotów głowy i  zaburzeń 
równowagi
Zawroty głowy to różnorodne odczucia 
obejmujące zarówno złudzenie ruchu 
otaczającego świata, jak i  wrażenie po-
ruszania się własnego ciała, mimo pozo-
stawania w  bezruchu lub wykonywania 
normalnych ruchów. Zaburzenia równo-
wagi to sytuacje, w  których dochodzi do 
widocznych dla osób postronnych zabu-
rzeń i  trudności podczas poruszania się. 
Istnieje wiele przyczyn występowania 
zawrotów głowy i  zaburzeń równowagi,  
m.in.:

• urazy ucha wewnętrznego, 
• choroby ucha zewnętrznego, środko-

wego lub wewnętrznego, 
• zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa 

szyjnego,
• zapalenie części przedsionkowej ner-

wu VIII,
• nowotwór w  obrębie ucha wewnętrz-

nego lub nerwu przedsionkowego,
• choroby błędnika. 

Do zapalenia błędnika może doprowadzić 
infekcja ucha środkowego, jak również 
choroby wirusowe, takie jak: półpasiec, 
odra, ospa wietrzna, różyczka, grypa, świn-

ka, a także choroby pasożytnicze takie jak 
toksoplazmoza, wywołana przez zakaże-
nie pierwotniakiem Toxoplazma gondii. 

W  Opolskim Centrum Słuchu i  Mowy  
MEDINCUS przeprowadzamy badania, 
które pozwalają określić przyczyny zawro-
tów głowy i zaburzeń równowagi. Wnikli-
wy wywiad lekarski pozwala rozróżnić typ/
rodzaj dolegliwości. Zawroty głowy dzie-
limy na układowe i nieukładowe, a dobór 
metod diagnostycznych i  terapeutycz-
nych jest indywidualny. 

Dzięki nowoczesnemu, wysokospecjali-
stycznemu wyposażeniu i wykwalifikowa-
nej kadrze możemy trafnie diagnozować 
i  leczyć naszych pacjentów. Posiadamy 
nowoczesny system do wykonywania ba-
dań VNG – videonystagmografia, czyli ba-
danie błędnika poprzez metodę rejestracji 
ruchów oczopląsowych. 

W  zależności od postawionej 
diagnozy oferujemy reha-

bilitację w  zawrotach 
głowy, która poprawia 

funkcjonowanie pa-
cjenta.



Rehabilitacja 
W ramach świadczeń z zakresu rehabilita-
cji słuchu i mowy oferujemy:

• konsultacje i  diagnostykę w  CAPD – 
Centralnych Zaburzeniach Przetwa-
rzania Słuchowego, 

• rehabilitację pacjentów zaaparatowa-
nych, 

• rehabilitację oraz kompleksową opie-
kę nad pacjentami po wszczepieniu 
implantu słuchowego (opieka lekar-
ska, logopedyczna, pedagogiczna, 
psychologiczna),

• rehabilitację pacjentów z  szumami 
usznymi,

• zdalne programowanie procesorów 
mowy systemów implantów ślimako-
wych (telefitting),

• rehabilitację dzieci i młodzieży z zabu-
rzeniami słuchu centralnego z  wyko-
rzystaniem terapii: Stymulacji Polimo-
dalnej Percepcji Sensorycznej metodą 
Skarżyńskiego (SPPS-S),

• rehabilitację głosu w schorzeniach fo-
niatrycznych,

• terapię niepłynności mowy i  jąkania, 
wczesną stymulację rozwoju mowy 
dziecka.

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 fi-
stułowy).

• ćwiczenia z emisji głosu.

Prowadzimy także inhalacje górnych dróg 
oddechowych (w tym AMSA).



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  
AMSA (pneumatyczny inhalator wy-
twarzający wibroaerozol oraz dodat-
kowe nadciśnienie pozwalające na 
podanie leku do ucha środkowego) – 
szczególnie pomocny w  leczeniu dys-
funkcji trąbki słuchowej (Eustachiu-
sza) oraz wysiękowego zapalenia ucha 
środkowego,

• inhalatora ultradźwiękowego z  możli-
wością wytwarzania wibroaerozo-
lu, którego skuteczność została 
udowodniona w leczeniu zatok, 
gardła i krtani lub klasycznego 
aerozolu przeznaczonego do 
leczenia środkowych i  dolne-
go odcinka dróg oddecho-
wych.

Terapia SPPS-S 

Opolskie Centrum Słuchu i  Mowy  
MEDINCUS prowadzi diagnostykę i  reha-
bilitację 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 jednocześnie. 



Zaangażowane są różne zmysły (słuch, 
wzrok, dotyk) oraz ich integracja i  koor-
dynacja. Wykorzystuje się w  niej innowa-
cyjne urządzenie służące do prowadzenia 
terapii wielozmysłowej. Przeprowadzany 
trening słuchowy bogaty jest w szereg no-
woczesnych rozwiązań z  zakresu modyfi-
kacji 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 per-
cepcji słuchowej i  przebiega fazowo. Każ-
da faza treningu jest oddzielona przerwą 
na utrwalenie się ćwiczonej umiejętności. 
Każda kolejna faza angażuje również wię-
cej zmysłów i  poszerza zakres integracji 
percepcyjno-motorycznej. 

Opracowane urządzenie na bieżąco kon-
troluje postępy w terapii w poszczególnych 
fazach. W zależności od postępów lub ich 
braku zaimplementowany w  urządzeniu 
program terapii może być stale modyfiko-
wany.

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. 

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

Pacjent kwalifikowany jest do terapii 
na podstawie zebranego wywia-

du oraz szeregu testów określa-
jących charakter doświadcza-
nych szumów usznych. 

Zapisy

tel. +48 666 333 222
e-mail: spps@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  Opolskim Centrum 
Słuchu i  Mowy MEDINCUS mogą zostać skiero-
wani do Szpitala Międzynarodowe Centrum Słu-
chu 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 opera-
cyjne i hospitalizacja w zakresie otorynolaryngologii, 
audiologii i  foniatrii, a  także wszechstronna opieka 
dla pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowe-
go – w tym badania subiektywne i obiektywne słuchu 
elektrycznego oraz dopasowywanie systemu implan-
tu 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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