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Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus rozpoczęło swoją działalność w 2015 roku. Zespół
przychodni to 12 osób – lekarze otolaryngolodzy, audiolodzy, technicy i protetycy słuchu, logopedzi
i psycholodzy.
Do dyspozycji naszych pacjentów są:
• gabinety lekarskie,
• gabinet logopedyczny,
• gabinet psychologiczny,
• gabinet protetyka słuchu,
• pracownia audiometryczna (z kabiną ciszy),
• pracownia badań obiektywnych słuchu (z kabiną ciszy),
• pracownia do diagnostyki zawrotów głowy,
• inhalatorium do leczenia schorzeń górnych dróg oddechwych.

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

Poradnia
otolaryngologiczna
Otolaryngolog zajmuje się chorobami
nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, krtani
i tchawicy, ucha, narządów słuchu i równowagi, zmysłu powonienia i smaku.
Świadczenia z zakresu otolaryngologii udzielane są przez lek. Bogusława Barańskiego. Porady wykonywane
są przy użyciu unitu laryngologicznego z możliwością użycia endoskopu
(videootoskopia,
videolaryngoskopia,
nasofiberoskopia)
oraz
mikroskopu diagnostycznego. W przypadku kwalifikacji do operacji, zabiegi
wykonywane w Szpitalu Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.
W diagnostyce zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wykonywane są badania
videonystagmografii, vHIT, cVEMP.
Świadczenia w poradni realizowane są
odpłatnie oraz w ramach umowy z NFZ.

Poradnia foniatryczna
Audiolog-foniatra to lekarz, który zajmuje
się chorobami narządów głosu i słuchu.
Diagnozujemy i leczymy zaburzenia głosu i mowy u dzieci i dorosłych, niedosłuch,
szumy uszne, rehabilitujemy głos w różnych schorzeniach foniatrycznych.
Świadczenia z zakresu audiologii i foniatrii udzielane są przez lek. Bogusława Barańskiego.
Podczas konsultacji prowadzone są: diagnostyka zaburzeń głosu i mowy u dzieci
i dorosłych, diagnostyka niedosłuchu u
dzieci i dorosłych, diagnostyka szumów
usznych oraz rehabilitacja głosu w różnych schorzeniach foniatrycznych.
W gabinecie badań słuchu wykonane
są m.in.: audiometria tonalna, tympanometria i badanie odruchów z mięśnia
strzemiączkowego, audiometria słowna,
badanie otoemisji akustycznej, badanie
potencjałów wywołanych z pnia mózgu.

Posiadamy kontrakt z NFZ na
realizację świadczeń w zakresie
audiologii i foniatrii.

Poradnia logopedyczna

Inhalacje

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

Dysponujemy inhalatorami, które przeznaczone są do leczenia schorzeń uszu,
zatok i krtani:

Świadczenia z zakresu logopedii udzielane są przez logopedę i surdologopedę
mgr Miłosławę Ślęczkowską-Farynę.
Za pomocą terapii logopedycznych korygujemy różne zaburzenia m.in.: zaburzenia słuchu obwodowego i centralnego,
opóźniony rozwój mowy, alalia, dyslalia,
dysleksja, afazja, dyzartria, jąkanie, porażenia i niedowłady fałdów głosowych, zaburzenia połykania.
W ofercie Centrum znajdują się konsultacje i terapie prywatne oraz w ramach
umowy z NFZ.

• inhalator ultradźwiękowy z opcją wytwarzania wibroaerozolu skutecznego w
leczeniu zatok, gardła i krtani lub klasycznego aerozolu przeznaczonego do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych,
• inhalator otolaryngologiczny AMSA
(pneumatyczny inhalator wytwarzający
wibroaerozol oraz dodatkowe nadciśnienie pozwalające na podanie leku do ucha
środkowego) – szczególnie pomocny w
leczeniu dysfunkcji trąbki słuchowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego zapalenia
ucha środkowego.

Protetyka słuchu, dobór
aparatów słuchowych
W Centrum profesjonalnie dobieramy
i dopasowujemy aparaty słuchowe wiodących firm, oferujemy też opiekę protetyczną przez cały okres użytkowania aparatu
słuchowego.
W ofercie mamy też akcesoria do aparatów i implantów słuchowych oraz systemy wspomagające słyszenie FM dla osób
z niedosłuchem oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
(CAPD).
Świadczenia z zakresu protetyki słuchu
udzielane są przez protetyk słuchu Magdalenę Larendowicz.
Umowa z NFZ pozwala na dofinansowanie części kosztów ponoszonych przez
pacjenta podczas zakupu aparatów słuchowych.

Centrum Słuchu i Mowy Medincus
od 17 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 Małopolskim Centrum
Słuchu i Mowy Medincus 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
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
implantu 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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