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Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Radomskie Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS powstało w  2015 roku. Zespół przychodni 
tworzą lekarze otorynolaryngolodzy, audiolodzy, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, protetycy słu-
chu, technicy medyczni, pielęgniarki i rejestratorki.

We wrześniu 2017 roku Radomskie Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS zostało wyróżnione  
tytułem Lidera Regionu w dorocznym konkursie organizowanym przez redakcję „Echo Dnia”.

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

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

• gabinet lekarski,
• gabinet logopedyczny,
• gabinet protetyka słuchu,
• gabinet badań słuchu (wyposażony w kabinę ciszy),
• gabinet psychologiczno-pedagogiczny.



Specjaliści

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

• dr Anna Ciszek 
otorynolaryngolog, audiolog 

• lek. Maria Matuszkiewicz-Kotas 
otorynolaryngolog

• lek. Małgorzata Mikulska 
otorynolaryngolog, foniatra

• dr n. med. Ewa Czerwińska  
otorynolaryngolog

Posiadamy kontrakt na realizację świad-
czeń w zakresie:

• otolaryngologii,
• audiologii i foniatrii, 
• logopedii, 
• rehabilitacji.

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 otolaryn-
gologii realizujemy kompleksowe usługi 
diagnostyczne, terapeutyczne i  rehabili-
tacyjne. Obejmują one problemy narzą-
du słuchu, głosu i mowy. Badania słuchu, 
gardła oraz endoskopowe badania krtani 
są wykonywane i  konsultowane podczas 
jednej wizyty.

Wykonujemy badania videootoskopem, 
videofiberoskopem, videoendoskopem 
(w  tym videofiberoskopię – badanie mi-
gdałków), mikroskopem diagnostycznym 
oraz videostroboskopem. Prowadzimy 
kompleksową kwalifikację do zabiegów 
chirurgicznych oraz zajmujemy się opieką 
przed – i pooperacyjną.

Poradnia audiologiczno-
foniatryczna
Przeprowadzamy diagnostykę narządu 
słuchu i  mowy u  pacjentów w  każdym 
wieku – u  dzieci (od okresu noworodko-
wego) i osób dorosłych

Diagnozujemy choroby uszu, zaburzenia 
słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nad-
wrażliwość słuchowa, zaburzenia pro-
cesów przetwarzania słuchowego) oraz 
zaburzenia równowagi.



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  mięśnia strze-

miączkowego,
 • test drożności 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  stanach patolo-

gicznych nosa, gardła i krtani oraz 
o  obwodowym lub ośrodkowym 
podłożu (opóźniony rozwój 
mowy, wady wymowy, afazje 
dorosłych i  dysfazje dziecięce, 
dysartrie).

Po przeprowadzeniu diagnostyki kwalifi-
kujemy pacjenta do właściwego sposobu 
leczenia – zachowawczego, operacyjnego 
(uszu środkowych, operacji wszczepienia 
implantów słuchowych, zabiegów ryno – 
lub laryngochirurgicznych), protezowania 
słuchu, fizykoterapii, rehabilitacji narządu 
słuchu, mowy lub narządu równowagi.

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

Prowadzimy terapię logopedyczną dzieci 
z  opóźnionym i/lub zaburzonym rozwo-
jem mowy, a  także terapię surdologope-
dyczną dzieci, młodzieży i  dorosłych ko-
rzystających z  aparatów słuchowych lub 
implantów ślimakowych.

Korygujemy m.in. takie zaburzenia jak: za-
burzenia mowy wynikające z uszkodzenia 
słuchu, opóźniony rozwój mowy, dyslalia, 
dysleksja, afazja i jąkanie.



Poradnia pedagogiczna
Zakres działań pedagoga obejmuje dia-
gnozę oraz terapię indywidualną bądź 
grupową. Prowadzimy zajęcia z  dziećmi 
z zaburzeniami mowy i słuchu oraz trud-
nościami szkolnymi. 

Na zajęciach rozwija się pamięć świeżą 
i trwałą, doskonali technikę czytania i czy-
tania ze zrozumieniem, usprawnia gra-
fomotorykę, umiejętność redagowania 
wypowiedzi ustnych i  pisemnych, ćwiczy 
pisownię wg zasad ortograficznych oraz 
rozwija wiedzę i umiejętności szkolne.

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 rodzi-
nom, tj. konsultacje, poradnictwo psycho-
logiczne, psychoedukacja, psychoterapia 
indywidualna. 



Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych
W  Radomskim 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 szero-
kopasmowego, 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 z  NFZ pozwala na dofinansowa-
nie części kosztów ponoszonych przez 
pacjenta podczas zakupu aparatów słu-
chowych.

Ustawienia procesorów 
mowy

Rehabilitacja medyczna słuchu po opera-
cji wszczepienia implantu jest wieloletnim 
procesem. Przez jej czas pacjent pozostaje 
pod opieką interdyscyplinarnego zespołu 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS – psy-
chologów, pedagogów, logopedów i  in-
żynierów klinicznych. Zakres opieki jest 
bardzo szeroki: od pomocy specjalistów 
z  zakresu rehabilitacji medycznej, przez 
edukację, po ustawienia procesora i kon-
trolę implantu. 

Na podstawie wyników badań inżynier 
kliniczny rozpoczyna ustawianie proce-
sora. Za pomocą komputera połączonego 
z  procesorem programuje on wewnętrz-
ną pamięć urządzenia w  taki sposób, 
aby przetwarzało ono dźwięki ze świata 

zewnętrznego na impulsy 
elektryczne, w  sposób 

optymalny dla pa-
cjenta. Nie jest to 

działanie ruty-
nowe – każdy 
przypadek jest 
inny.



Zdalne ustawienia proce-
sów mowy i telefitting

Telefitting to system zdalnego dopaso-
wania implantów ślimakowych, zapewnia 
większą dostępność leczenia pacjentom 
z  wadami słuchu i  możliwość zdalnego 
sterowania ich rehabilitacją. Centrum Słu-
chu i  Mowy w  Kajetanach stanowi cen-
trum telefittingu dla sieci MEDINCUS. 

Telefitting pozwala osobom zaimplanto-
wanym w  Szpitalu w  Kajetanach na od-
bywanie rehabilitacji słuchu na odległość. 
Chorzy nie muszą już co kilka miesięcy 
zgłaszać się na wizyty do szpitala. Wystar-
czy, że dojadą do jednego z ośrodków zin-
tegrowanych za pomocą systemu telekon-
ferencji z  kliniką w  Kajetanach. Rocznie 
z udogodnień rozwiązań telemedycznych 
korzysta kilka tysięcy pacjentów. Dzięki 
systemowi telefittingu wizyta w zasadzie 
nie różni się od tej odbywanej osobiście, 
tyle tylko, że pacjent i  lekarz widzą siebie 
na ekranie monitora.  

Wykorzystanie sprawdzanych przez lata, 
zdalnych metod dopasowania i  rehabili-
tacji daje wymierne korzyści materialne – 
oszczędność czasu i pieniędzy pacjentów, 
a także lepsze wykorzystanie czasu kadry 
medycznej.

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, 



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 le-
czące schorzenia uszu, zatok i krtani. 

Do dyspozycji mamy: 

 • inhalator otolaryngologiczny AMSA 
(pneumatyczny inhalator wytwarza-
jący wibroaerozol oraz dodatkowe 
nadciśnienie pozwalające na podanie 
leku do ucha środkowego) – szczegól-
nie pomocny w  leczeniu dysfunkcji 
trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz 
wysiękowego zapalenia ucha środko-
wego,

 • inhalator ultradźwiękowy z opcją wy-
twarzania wibroaerozolu skuteczne-
go w  leczeniu zatok, gardła i  krtani 
lub klasycznego aerozolu przeznaczo-
nego do leczenia środkowych i  dol-
nych partii dróg oddechowych.



Sensoplastyka
Sensoplastyka, czyli edukacja sensorycz-
no-plastyczna, prowadzona od urodzenia, 
wpływa na optymalny rozwój całego orga-
nizmu. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 
od pierwszych dni życia do lat 10, odby-
wają się w  różnych grupach wiekowych, 
wpływają na wiele aspektów funkcjono-
wania:

 • wspomagają usprawnianie ruchowe 
(w  przypadku niemowląt przygoto-
wanie do nauki chodzenia) – stymulu-
ją zmysły dotyku, wzroku, smaku,

 • wspomagają rozwój mowy (mała mo-
toryka – praca dłoni),

 • wspierają samodzielność,
 • umożliwiają poznawanie nowych 

form wyrazu i działań artystycznych.

Terapia SPPS-S 
Radomskie 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.



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

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 bieżą-
co kontroluje postępy w  terapii 

w   poszczególnych fazach. 
W   zależności od postę-
pów lub ich braku zaim-
plementowany w  urzą-
dzeniu program terapii 
może być stale modyfi-
kowany.

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 zacho-
wań będących wtórnym efektem zabu-
rzeń 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  wy-
wiadzie wstępnym kwalifikuje pacjenta 
do określonej grupy, dla której opracowa-
ne zostały zestawy testów diagnostycz-
nych. Liczbę spotkań oraz czas potrzebny 
na diagnozę określa terapeuta indywidu-
alnie dla każdego pacjenta.



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 cha-

rakter doświadczanych 
szumów usznych. 

Z   terapii metodą tVNS mogą skorzystać 
pacjenci, u których występują dokuczliwe 
szumy uszne. Dokuczliwość należy rozu-
mieć w ten sposób, że szumy uszne wpły-
wają negatywnie na jakość życia pacjenta 
na tyle mocno, że aktywnie szuka on po-
mocy. Warto przy tym podkreślić, że każ-
dy człowiek jest inny, inaczej reaguje na 
różne sygnały, inaczej też odczuwa szumy 
uszne. Przykładowo, szumy uszne odczu-
wane jako cichy dźwięk mogą być bardzo 
uciążliwe u   jednego pacjenta, podczas 
gdy dla innej osoby głośny szum nie jest 
żadnym problemem. O  stopniu uciążliwo-
ści decyduje nie miejsce generacji i cechy 
szumu, ale ciąg występujących po sobie 
zdarzeń, jakie powstały sygnał wywołuje 
w  systemie nerwowym człowieka. 

Metoda ta jest dedykowana pacjentom 
z   szumami usznymi przewlekłymi, czyli 
trwającymi powyżej 6 miesięcy. Pacjenci 
z   szumami ostrymi, czyli trwającymi po-
niżej 6 miesięcy powinni najpierw pocze-
kać, ponieważ szumy uszne mogą w tym 

czasie samoistnie ustąpić. Jeśli po 
upływie pół roku szumy są nadal 

słyszalne, powinny one zostać 
poddane diagnostyce.
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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  placówce Centrum Słu-
chu i  Mowy MEDINCUS mogą zostać skierowa-
ni do Szpitala Międzynarodowe Centrum Słuchu 
i  Mowy MEDINCUS. Szpital powstał w  roku 2011, 
by świadczyć kompleksowe usługi pacjentom 
z problemami otorynolaryngologicznymi. To nowocze-
śnie 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. 



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 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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