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Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Gdańsku rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Zespół 
przychodni tworzą lekarze otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, audiofonolodzy, psychol-
odzy, logopedzi, surdologopedzi, terapeuci głosu, protetycy słuchu, pielęgniarki i rejestratorki.

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

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

• gabinety lekarskie,

• gabinet protetyka słuchu,

• gabinety badań słuchu (wyposażone w kabiny ciszy),

• gabinet psychologiczny,

• inhalatorium.



Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS posiada:

• gabinet lekarski wyposażony w unit otolaryngologiczny (audio-
logiczny i foniatryczny) z możliwością rejestracji komputerowej 
obrazów i dźwięków,

• kabinę ciszy z aparaturą do wykonywania kompleksowych ba-
dań słuchu, w tym badań obiektywnych,

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

• specjalistyczne gabinety do rehabilitacji głosu, słuchu i mowy,
• gabinet psychologiczny posiadający specjalistyczny sprzęt do 

telefittingu oraz telerehabilitacji osób implantowanych,
• gabinet protezowania słuchu,
• inhalatorium do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych.



Specjaliści

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

• dr Grażyna Urbańska 
otorynolaryngolog, foniatra

• dr n. med. Elżbieta Dębniak-Matyjas 
otorynolaryngolog

• dr n. med. Małgorzata Potocka-
Bakłażec 
otorynolaryngolog

• lek. Zbigniew Aleksandrowski 
otorynolaryngolog

• lek. Aleksandra Klein-Obrębska 
otorynolaryngolog, audiolog, foniatra

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację 
świadczeń w zakresie:

• otolaryngologii,
• zakupu aparatów słuchowych.

Poradnia 
otolaryngologiczna

Otorynolaryngolog zajmuje się choroba-
mi nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, krtani 
i  tchawicy, ucha, narządów słuchu i  rów-
nowagi, zmysłu powonienia i smaku.

W ramach świadczeń z zakresu otoryno-
laryngologii realizujemy kompleksowe 
usługi diagnostyczne, terapeutyczne i re-
habilitacyjne. Obejmują one m.in. endo-
skopię uszu, nosa, nosogardła i krtani, jak 
również leczenie zaburzeń słuchu u dzie-
ci i dorosłych. 

Prowadzimy kompleksową kwalifikację 
do zabiegów chirurgicznych oraz zajmu-
jemy się opieką przed i pooperacyjną. Na-
sza oferta obejmuje także fizykoterapię 
w  schorzeniach górnych dróg oddecho-
wych.



Poradnia foniatryczna

Audiolog-foniatra to lekarz, który zajmuje 
się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją 
zaburzeń głosu, mowy i słuchu. 

W  ramach poradni foniatrycznej oferu-
jemy diagnostykę narządu słuchu:

• audiometria tonalna, impedancyjna 
i słowna,

• badania w wolnym polu słuchowym,
• emisja otoakustyczna,
• przesiewowe badania słuchu u nowo-

rodków,
• potencjały wywołane z  pnia mózgu 

(ABR)
• diagnostyka szumów usznych,
• videootoskopia,
• mikrootoskopia.

W zakresie diagnostyki narządów mowy  
i głosu wykonujemy:

• videostroboskopię,
• videolaryngoskopię,
• nasofaryngoskopię.

Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych

W  Pomorskim 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.

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

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 pozwala na dofinansowanie czę-
ści kosztów ponoszonych przez pacjenta 
podczas zakupu aparatów słuchowych.



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 logopedii 
oferujemy diagnostykę i terapię wad i za-
burzeń rozwoju mowy, wczesną stymula-
cję rozwoju mowy dziecka oraz komplek-
sową rehabilitację osób po aparatowaniu 
słuchu oraz po wszczepieniu implantu 
słuchowego. 

Nasza oferta to także: szkolenia w zakresie 
emisji głosu, elementy terapii Integracji 
Sensorycznej, rehabilitacja słuchu i mowy, 
terapia dzieci z  problemami w  czytaniu 
i  pisaniu, terapia dorosłych z  afazją, tre-
ning słuchowy dzieci z  ośrodkowymi za-
burzeniami słuchu. 

Poradnia psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to uzupeł-
nienie wizyty lekarskiej. Część proble-
mów związanych z  zaburzeniami słuchu 
i  mowy ma podłoże psychologiczne, 
chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego 
sprawę.

Oferujemy diagnozę zaburzeń rozwoju 
u  dzieci niedosłyszących (rozwoju psy-
choruchowego, dysharmonii funkcji po-
znawczych, rozwoju społeczno-emocjo-
nalnego). Zajmujemy się także diagnozą 
i  terapią centralnych zaburzeń przetwa-
rzania słuchowego, jak również oceną 
wpływu czynników psychologicznych na 
powstanie, przebieg i/lub leczenie choro-
by somatycznej.

Udzielamy różnych form pomocy psycho-
logicznej osobom dorosłym 

oraz rodzinom, tj. kon-
sultacje, poradnictwo 

psychologiczne, psy-
choedukacja, psy-

choterapia indywi-
dualna. 



Pracownia badań audio-
metrycznych i elektrofizjo-
logicznych

Przeprowadzamy diagnostykę narzą-
du słuchu u  pacjentów w  każdym wieku 
– u  dzieci (od okresu noworodkowego) 
i  osób dorosłych. Diagnozujemy choroby 
uszu (zapalne i niezapalne, wady wrodzo-
ne), zaburzenia słuchu (niedosłuch, szumy 
uszne, nadwrażliwość słuchowa, zaburze-
nia centralnych procesów przetwarzania 
słuchowego) oraz zaburzenia równowagi.

Badania i testy:

 • AT – audiometria tonalna
 • AI – audiometria impedancyjna
 • Tympanogram
 • AS – audiometria słowna
 • SISI audiometria tonalna nadprogowa
 • Charakterystyka szumów
 • Test trąbkowy
 • UCL/MML
 • DPOAE/TEOAE – otoemisje akustycz-

ne
 • ABR – neurodiagnostyka (latencje)
 • ABR ST /próg 2-4 Khz/
 • ABR ST + ton 1 Khz

Badanie narządu równowagi:

 • badanie VNG
 • badanie VNG częściowe
 • manewr nastawczy

 

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

• 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),

• konsultacje i diagnostykę w APD – Za-
burzeniach Przetwarzania Słuchowe-
go, 



• rehabilitację głosu w schorzeniach fo-
niatrycznych,

• naukę głosu i  mowy przełykowej 
u  osób po całkowitym usunięciu 
krtani, rehabilitacja przedsionkowa 
w przypadku obwodowych uszkodzeń 
narządu równowagi,

• 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.

Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje 
górnych dróg oddechowych, szczególnie 
zalecane w  leczeniu niewydolności oraz 
dysfunkcji trąbek słuchowych, wysięko-
wych zapaleniach uszu, procesach 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  moż-
liwością wytwarzania wibroaerozolu, 
którego skuteczność została udowod-
niona w leczeniu zatok, gardła i krtani 
lub klasycznego aerozolu przeznaczo-
nego do leczenia środkowego i dolne-
go odcinka dróg oddechowych.



Terapia SPPS-S 

Pomorskie 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 słu-
żą prowadzeniu terapii na wielu różnych 
płaszczyznach jednocześnie. 

Zaangażowane są różne ludzkie zmysły 
(słuch, wzrok, dotyk) oraz ich integracja 
i koordynacja. Wykorzystuje się w niej inno-
wacyjne urządzenie służące do prowadze-
nia terapii wielozmysłowej. Przeprowadza-
ny trening słuchowy bogaty jest w szereg 
nowoczesnych rozwiązań z zakresu mody-
fikacji 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. 

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



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 te-
rapii na podstawie zebranego 
wywiadu oraz szeregu te-
stów określających charak-
ter doświadczanych szu-
mów usznych. 

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 Pomorskim 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.

Indywidualna Stymulacja 
Słuchu IAS (trening słucho-
wy)

Indywidualna Stymulacja Słuchu IAS  po-
lecana jest dla dzieci, młodzieży i  doro-
słych z:

• zaburzeniami przetwarzania słucho-
wego,

• opóźnionym rozwojem mowy,
• nieprawidłową pisownią i problemami 

z  czytaniem spowodowanymi zabu-
rzeniami przetwarzania słuchowego,

• zaburzeniami uwagi słuchowej i  kon-
centracji,

• autyzmem,
• niedosłuchem,
• zaburzeniami słuchu i  mowy po uda-

rach,
• nadwrażliwością słuchową,
• szumami usznymi.

Diagnoza w  Indywidualnej Stymulacji 
Słuchu Johansena opiera się na badaniu 
audiometrii tonalnej oraz na teście dycho-
tycznym – istotnych dla procesu uczenia 
się aspektów prawidłowego przetwarza-
nia bodźców słuchowych.
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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  naszych przychodniach 
mogą zostać skierowani do Szpitala Międzynarodowe 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Szpital powstał 
w  roku 2011, by świadczyć kompleksowe usługi pa-
cjentom z  problemami otorynolaryngologicznymi. 
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 operacyj-
ne uszu, nosa, gardła, krtani i zatok, a także wszech-
stronna opieka dla pacjentów po wszczepieniu im-
plantu słuchowego (ślimakowego, ucha środkowego 
i na przewodnictwo kostne). 



Do dyspozycji pacjentów mamy klimatyzowane 
i  nowoczesne pokoje (łącznie 38 łóżek) wyposażo-
ne 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 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  uczestniczyć w  procesie hospitalizacji małego pa-
cjenta.

Pacjenci naszej kliniki mają zagwarantowaną kom-
pleksową opiekę 24 godziny na dobę. Wysoko wy-
kwalifikowany zespół lekarzy specjalistów i  pie-
lęgniarek daje gwarancję opieki na najwyższym 
poziomie. 

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.



ul. Biała 7a
80-435 Gdańsk

e-mail: gdansk@medincus.pl
tel. +48 58 355 51 00
tel. +48 666 333 222

Pomorskie
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