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Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Szczecinie działa od 2007 roku. 
Zespół przychodni to lekarze otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, protetycy słuchu, technicy 
medyczni, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, pedagodzy, surdopedagodzy.

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

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

• gabinety lekarskie,
• gabinety protetyki słuchu,
• gabinety badań słuchu (w tym jeden z dwiema kabinami ciszy),
• gabinety rehabilitacji (fizjoterapeutyczne,  zaburzeń równowagi, 

      terapii psychomotorycznej, Integracji Sensorycznej, NDT Bobath, 
      treningów słuchowych SPPS-S),

• gabinet do inhalacji,
• gabinety logopedyczne,
• gabinety pedagogiczne.

Poradnia 
otorynolaryngologiczna

Otorynolaryngolog  zajmuje się choro-
bami nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, 
krtani i tchawicy, ucha, narządów słuchu 
i równowagi, zmysłu powonienia i smaku. 

W ramach świadczeń z zakresu otory-
nolaryngologii realizujemy komplekso-
we usługi diagnostyczne, terapeutyczne 
i rehabilitacyjne. Obejmują one swym za-
kresem problemy narządu słuchu, głosu 
i mowy. Badania słuchu, gardła oraz en-
doskopowe badania krtani są wykonywa-
ne 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 wła-
ściwego sposobu leczenia – zachowaw-
czego, operacyjnego (uszu środkowych, 

operacji wszczepienia implantów słucho-
wych, zabiegów ryno- lub laryngochirur-
gicznych), protezowania słuchu, fizykote-
rapii, rehabilitacji narządu słuchu, mowy 
lub narządu równowagi.

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. 

Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem 
i rehabilitacją zaburzeń głosu oraz mowy 
w różnych stanach patologicznych nosa, 
gardła i krtani (zapalnych oraz niezapal-
nych) oraz o obwodowym lub ośrodko-
wym podłożu (opóźniony rozwój mowy, 
wady wymowy, afazje dorosłych i dysfazje 
dziecięce, dysartrie).

Niektóre terapie mogą być prowadzone 
odpłatnie, jak również w ramach kon-
traktu z NFZ w tzw. Ośrodku Rehabilitacji 
Dziennej Słuchu i Mowy.



Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna oferuje pomoc 
pacjentom z różnymi typami zaburzeń:

• wady wymowy (pozbywanie się złych             
nawyków mownych, nauka prawi-
dłowych schematów),

• niedosłuch (dzieci i dorośli z apara-
tami słuchowymi oraz po operacji 
wszczepienia implantu ślimakowe-
go),

• opóźniony rozwój mowy (wyrówny-
wanie opóźnień, stymulacja, pobu-
dzanie),

• jąkanie, niepłynność mówienia ,
• zaburzenia głosu (ćwiczenia emisji, 

dykcji i higieny głosu),
• zaburzenia mowy w następstwie 

neurologicznych schorzeń tj. afazja, 
dyzartria (programowanie języka, 
ćwiczenia sprawności aparatu mowy, 

masaże oralne).

Wizyty w poradni logope-
dycznej odbywają się od-
płatnie oraz w ramach 
kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Diagnostyka 
zawrotów głowy 
i zaburzeń 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.

Nasza placówka specjalizuje się w diagno-
styce i leczeniu zawrotów głowy. Dzięki 
nowoczesnemu, wysokospecjalistyczne-
mu wyposażeniu i wykwalifikowanej ka-
drze możemy trafnie diagnozować i leczyć 
naszych pacjentów.

Posiadamy nowoczesny system VNG (vi-
deonystagmografia). Posiadane przez nas 
dwa rodzaje kalorymetrów (powietrzny 
i wodny) pozwalają na przeprowadzanie 
diagnostyki układu równowagi i prób ka-
lorycznych także u osób ze schorzeniami 
ucha środkowego.

Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych

W Centrum profesjonalnie dobieramy 
i dopasowujemy aparaty słuchowe wiodą-
cych firm, oferujemy też opiekę protetycz-
ną przez cały okres użytkowania aparatu 
słuchowego.

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

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

Prowadzimy  rehabilitację dzieci i doro-
słych, u których występują zaburzenia 
w zakresie narządów słuchu, głosu i mowy. 
Odpłatnie prowadzone są m.in. terapie:

• w zakresie zaburzeń integracji sen-
sorycznej (SI),

• treningów słuchowych w przypadku 
stwierdzenia ośrodkowych zaburzeń 
przetwarzania słuchowego, 

• psychomotoryka wg Procus i Block,
• w zawrotach głowy,
• emisji głosu mówionego,
• vocastim.

Terapie mogą być prowadzone odpłatnie, 
jak również w ramach kontraktu z NFZ 
w tzw. Ośrodku Rehabilitacji Dziennej 
Słuchu i Mowy.



Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces neu-
rologiczny, który obejmuje: rejestrację, 
przewodzenie i opracowanie informacji 
zawartych w bodźcach sensorycznych, tak 
aby mogły być użyte w celowym działaniu. 
Stanowi podstawę prawidłowego funkcjo-
nowania w zakresie między innymi: mo-
toryki dużej i małej, postawy, koordynacji, 
równowagi, uwagi, relacji społecznych, 
emocji oraz mechanizmów uczenia się.

Terapia polega na rozwijaniu prawidłowe-
go odbioru i analizy bodźców dostarcza-
nych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrz-
ne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz 
płynące z własnego ciała poprzez zmysły 
wewnętrzne (równowagi i czucia głębo-
kiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, 
gdyż ma charakter „naukowej zabawy ru-
chowej”. Podczas tej zabawy dostarczane 
są dziecku takie bodźce, których najbar-
dziej potrzebuje jego system nerwowy. 

Terapia Integracji Sensorycznej jest stoso-
wana u dzieci:

• z trudnościami w uczeniu się,
• z problemami z koordynacją rucho-

wą,
• ze wzmożoną aktywnością ruchową,
• z problemami z koncentracją uwagi,
• z problemami z równowagą,
• z trudnościami w kontaktach z rówie-

śnikami,
• z trudnościami w uczeniu się nowych 

umiejętności ruchowych,
• z opóźnionym rozwojem mowy,
• z kłopotami w nabywaniu umiejętno-

ści samoobsługowych,
• słabo czytających i piszących.

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.
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NDT-Bobath

Metoda wykorzystywana jest z powo-
dzeniem w rehabilitacji wcześniaków, 
niemowląt i dzieci starszych z zespołami 
neurologicznymi, ortopedycznymi, gene-
tycznymi oraz prezentującymi opóźnienia 
w rozwoju ruchowym. Zaburzenia w na-
pięciu mięśniowym i jego nieprawidłowy 
rozkład powodują powstawanie nieprawi-
dłowych wzorców ruchowych. Pierwsze 
nieprawidłowe objawy dotyczą zazwyczaj 
kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwi-
jają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych 
częściach ciała, kończynach górnych i dol-
nych.

Główne zasady usprawniania według kon-
cepcji NDT-Bobath obejmują:

• wpływanie na napięcie mięśni po-
przez obniżanie napięcia wzmożone-
go i podwyższanie obniżonego, 

• hamowanie nieprawidłowych odru-
chów oraz wyzwalanie ruchów w for-
mie najbardziej jak to jest tylko możli-
we zbliżonej do prawidłowych.

Terapeuta NDT Bobath udziela także pro-
filaktycznych informacji dotyczących:

• rozwoju dziecka w poszczególnych 
miesiącach życia, 

• nauki pielęgnacji (prawidłowego spo-
sobu noszenia, podnoszenia, ubiera-
nia, przewijania), 

• pomysłów na zabawę stymulującą 
rozwój dziecka. 

Fizykoterapia

Zajmujemy się fizjoterapią w zakresie 
schorzeń otolaryngologicznych, audio-
logiczno-foniatrycznych m.in. choroby 
krtani, porażenie nerwu trójdzielnego,  
nerwobóle, zapalenie ucha środkowego, 
zapalenia zatok.

Świadczenia te wykonywane są odpłat-
nie z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu, m.in.: inhalatora nadciśnieniowe-
go AMSA, jonoforezy, vocastimu.

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.

Korzystamy z inhalatora otolaryngologicz-
nego AMSA (pneumatyczny inhalator wy-
twarzający wibroaerozol oraz dodatkowe 
nadciśnienie pozwalające na podanie leku 
do ucha środkowego) – jest szczególnie 
pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki słu-
chowej (Eustachiusza) oraz wysiękowego 
zapalenia ucha środkowego.

Terapia ręki

Terapia ręki pozwala na wczesne wy-
krywanie zaburzeń małej motoryki oraz 
na odpowiednie zareagowanie poprzez 
poprawnie dobrane ćwiczenia i stymula-
cję.
Plan terapii wdrażany na zajęciach z tera-
pii ręki został ułożony w myśl zasady stop-
niowania trudności oraz płynnego prze-
chodzenia od ćwiczeń ruchów dużych 
do ćwiczeń ruchów precyzyjnych.



Terapia Taktylna 
wg dr S. Masgutowej

Terapia Taktylna wg dr S. Masgutowej 
proponuje techniki terapeutyczne, które 
wpływają na rozwój funkcji półkul i kory 
mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii 
mózgu. W czasie terapii stosuje się spe-
cjalne techniki stymulacji, które pobu-
dzają oraz przygotowują receptory skóry 
do prawidłowego odbioru bodźców sen-
soryczno-motorycznych pochodzących 
z otoczenia.  Techniki te zwiększają świa-
domość ciała i regulują zaburzenia skóry 
w odbiorze wrażeń dotykowych. Regulują 
reakcje mózgu na informacje pochodzą-
ce ze skóry i mięśni. Działają relaksująco 
i wyciszająco na układ nerwowy, obniżają 
poziom stresu. 

Metoda neurosensomotorycznej terapii 
taktylnej jest skutecznie wykorzystywana 
zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas 
pracy z:

• nadpobudliwością psychoruchową,
• lękami i fobiami,
• trudnościami w nauce,
• porażeniami mózgowymi,

• opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
• zaburzeniami mowy,
• zaburzeniami integracji sensorycznej,
• depresją.

Terapia Psychomotoryczna 
wg belgijskiego modelu 
Procus i Block

Terapia Psychomotoryczna jest dosto-
sowana do wieku dziecka i naturalnej 
potrzeby wzbogacania swoich umiejęt-
ności i doświadczeń w małej grupie (od 
trzech do sześciu osób), co jest bardziej 
uzasadnione niż zajęcia indywidualne. 

Bazuje na systematycznie powtarza-
nych ćwiczeniach ruchowych stymulu-
jąc rozwój wielu funkcji OUN, zwłaszcza 
w zakresie wzajemnego ich sprzężenia 
i integrowania. Terapia niweluje i  integru-
je nieprawidłowe, przetrwałe wzorce ru-
chowe i zastępuje je korzystnymi dla efek-
tywnego uczenia się i rozwoju dziecka.

Zapraszamy dzieci:

• z trudnościami w uczeniu się,
• z problemami z koordynacją rucho-

wą,
• ze wzmożoną aktywnością ruchową,
• z problemami z koncentracją uwagi,
• z problemami z równowagą,
• z trudnościami w kontaktach z rówie-

śnikami,

• z trudnościami w uczeniu się nowych 
umiejętności ruchowych,

• z opóźnionym rozwojem mowy,
• z kłopotami w nabywaniu umiejętno-

ści samoobsługowych,
• słabo czytających i piszących. 
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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 naszym Centrum mogą 
zostać skierowani do Szpitala Międzynarodowe Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Szpital powstał 
w roku 2011, by świadczyć kompleksowe usługi 
pacjentom z problemami otolaryngologicznymi. 
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 opera-
cyjne 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 implan-
tu 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.
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