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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie   
NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS działa od roku 2006. Zespół przychodni to 36 osób – 
lekarze otorynolaryngolodzy, audiolodzy-foniatrzy, protetycy słuchu, technicy medyczni. 

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

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

• gabinety lekarskie,
• gabinety protetyki słuchu,
• dwa gabinety badań słuchu (w tym jeden z dwiema kabinami ciszy),
• gabinet rehabilitacji,
• gabinet do inhalacji.

Poradnia 
otorynolaryngologiczna

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

Specjaliści z zakresu otorynolaryngolo-
gii to: 

dr n. med. Justyna Dąbrowskia-Bień,
dr n. med. Monika Matusiak,
dr n. med. Anna Piotrowska,
dr Tamara Kąkolewska,
dr Aleksander Karpiesz,
dr Katarzyna Łazęcka,
dr Paulina Młotkowska-Klimek,
dr Piotr Sopliński,
dr Magdalena Sosna,
dr Małgorzata Uszyńska-Tuzinek.

W ramach świadczeń z zakresu otory-
nolaryngologii realizujemy komplekso-
we usługi diagnostyczne, terapeutyczne 
i rehabilitacyjne. Obejmują one swym za-
kresem problemy narządu słuchu, nosa, 
głosu i mowy. Badania słuchu, gardła oraz 
endoskopowe badania krtani są wykony-
wane i omawiane podczas jednej wizyty. 

Wykonujemy szczegółowe badania 
videoendoskopowe uszu, nosa, zatok 
i krtani, m.in. videofiberoskopię - bada-
nie migdałków oraz videostroboskopię - 
badanie krtani. 

Prowadzimy kompleksową kwalifikację 
do zabiegów chirurgicznych oraz zajmu-
jemy się opieką przed- i pooperacyjną.
Po przeprowadzeniu diagnostyki kwali-
fikujemy adekwatnie do występującego 
u danego pacjenta schorzenia do właści-
wego sposobu leczenia - zachowawczego, 
operacyjnego (uszu środkowych, operacji 
wszczepienia implantów słuchowych, 
zabiegów ryno- lub laryngochirurgicz-
nych), protezowania słuchu, fizykotera-
pii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy 
lub narządu równowagi.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację 
świadczeń w zakresie otorynolaryngolo-
gii.



Poradnia audiologiczno-
foniatryczna

Audiolog-foniatra to lekarz, który zajmu-
je się chorobami narządów głosu, krtani 
i słuchu. Diagnozujemy  i leczymy zabu-
rzenia głosu oraz mowy u dzieci, i doro-
słych, niedosłuch, szumy uszne.

Konsultacji z zakresu audiologii i foniatrii 
udzielają:

dr n. med. Anna Fabijańska, 
dr n. med. Anna Geremek-Samsonowicz,
dr n. med. Anna Piotrowska,
dr n. med. Jolanta Serafin-Jóźwiak,
dr n. med. Grażyna Tacikowska,
dr Tomasz Michalak,
dr Katarzyna Pietrasik, 
dr Piotr Sopliński,
dr Anna Ślusarczyk,
dr Małgorzata Uszyńska-Tuzinek.

Badania wykonujemy przy użyciu nowo-
czesnych otoskopów i mikroskopów dia-
gnostycznych.

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

Diagnostyka narządu 
równowagi 

Zaburzenia równowagi i zawroty głowy 
to wrażenie ruchu otoczenia lub złudze-
nie wirowania i kołysania własnego ciała. 
Najczęstszą przyczyną zawrotów głowy są 
zaburzenia ucha wewnętrznego. 

Dysponujemy nowoczesnym systemem 
VNG (videonystagmografia). Posiadane 
przez nas dwa rodzaje kalorymetrów (po-
wietrzny i wodny) pozwalają na przepro-
wadzanie diagnostyki układu równowagi 
i prób kalorycznych także u osób ze scho-
rzeniami uszu środkowych.

Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych

W Centrum 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 z NFZ pozwala na dofinansowa-
nie części kosztów ponoszonych przez 
pacjenta podczas zakupu aparatów słu-
chowych.

Rehabilitacja

Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem 
i rehabilitacją 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).



Inhalacje

Wykonujemy specjalistyczne inhalacje 
górnych dróg oddechowych, szczególnie 
przydatne w schorzeniach trąbek słucho-
wych, wysiękowych zapaleniach uszu, 
procesów zrostowych uszu środkowych 
oraz zapaleniach górnych dróg oddecho-
wych.

Dysponujemy inhalatorami, które prze-
znaczone są do leczenia chorób wynikają-
cych z zaburzeń funkcjonowania górnych 
dróg oddechowych: gardła, nosa i zatok.

• 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 
wytwarzania wibroaerozolu skutecz-
nego w leczeniu zatok, gardła i krta-
ni  lub klasycznego aerozolu prze-
znaczonego do leczenia środkowych 

        i dolnych partii dróg oddechowych.

Terapia SPPS-S

SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej 
Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyń-
skiego to nowa terapia i łatwo dostępna 
metoda wsparcia dla pacjentów mająca 
zastosowanie w wielu różnych grupach 
zaburzeń współwystępujących z zaburze-
niami przetwarzania słuchowego. 

Programy zastosowane w SPPS-S  opraco-
wane zostały dla pacjentów wykazujących 
trudności w przetwarzaniu słuchowym 
współistniejącym z następującymi trud-
nościami: 

• opóźnionym rozwojem mowy,
• dyslalią,
• trudnościami w koncentracji uwagi,
• trudnościami w czytaniu i pisaniu,
• jąkaniem,
• zaburzeniami głosu.

Najczęstsze zastosowania metody SPPS-S 
to: zaburzenia przetwarzania słuchowego 
(APD), zaburzenia mowy, głosu, dysleksja, 
trudności szkolne, zaburzenia koncentra-
cji, stres.



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 naszym Centrum 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. 



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. 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.



Al. Jerozolimskie 30
00-024 Warszawa

e-mail: rejestracja@medincus.pl
tel. +48 22 635 41 09

Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS w Warszawie

www.medincus.pl
www.facebook.com/medincus.pl
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