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diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w choro-
bach uszu, nosa, gardła, krtani i zaburzeniach 
równowagi u dzieci i dorosłych



O SZPITALU
Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS powstał 
w roku 2011, by świadczyć kompleksowe usługi pacjentom z problemami 
otolaryngologicznymi. To nowocześnie wyposażony oddział 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. Interdyscyplinarny 
zespół lekarzy specjalistów i  terapeutów oraz nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny gwarantują wysoką jakość usług medycznych.

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. Uwzględniamy zalecenia lekarskie 
dotyczące diety pacjenta, a  w  miarę możliwości także jego preferencje żywieniowe 
wynikające z tradycji, religii czy alergii. 

Zwracamy szczególną uwagę na poczucie bezpieczeństwa dzieci i ich komfort. Rodzic lub 
opiekun prawny może przebywać z dzieckiem na oddziale i aktywnie uczestniczyć w opiece 
oraz hospitalizacji małego pacjenta. 



Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS dysponuje jednym 
z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce. Dwie sale operacyjne wyposażone 
są w światowej klasy sprzęt, pozwalający na bezpieczne wykonywanie nawet najbardziej 
skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Bezpośrednio po zabiegu i  po wybudzeniu 
pacjent przewożony jest na salę pooperacyjną (tzw. POP), a następnie do swojego pokoju 
na oddziale. 

Zespół Szpitala to lekarze specjaliści przeprowadzający operacje, anestezjolodzy, 
pielęgniarki, asystenci kliniczni, technicy medyczni i sekretarki medyczne - doświadczeni 
specjaliści w swoich dziedzinach, którzy zapewniają profesjonalną opiekę przed, w trakcie 
i po zabiegach.



USŁUGI

Do zabiegów realizowanych w  Szpitalu należą zabiegi w  obrębie gardła, ucha, 
nosa i zatok oraz krtani. Wśród wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych 
oferujemy także pełną procedurę wszczepienia implantu ślimakowego. Pacjenci 
naszej kliniki mają zagwarantowaną kompleksową opiekę przez 24 godziny na 
dobę. Wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy specjalistów i  pielęgniarek daje 
gwarancję kompleksowej opieki.

Wykonywane zabiegi operacyjne

Operacje w obrębie gardła:
• adenotomia 
• adenotonsillotomia 
• plastyka podniebienia miękkiego 
• plastyka wędzidełka języka 
• tonsillectomia / tonsillotomia 
• operacje usztywniające podniebienie u osób chrapiących 

Operacje w obrębie ucha:
• tympanoplastyka 
• antromastoidektomia 
• drenaż ucha środkowego w znieczuleniu miejscowym i ogólnym 
• epitympantomia 
• myringoossikuloplastyka 
• myringoplastyka 
• operacje radykalne zmodyfikowane ucha środkowego 
• ossikuloplastyka 
• plastyka przewodu słuchowego zewnętrznego 
• stapedotomia 
• tympanopunkcja błony bębenkowej 
• usunięcie perlaka z ucha środkowego 



Operacje wszczepienia implantów słuchowych: 
• implanty ślimakowe 
• implanty ucha środkowego 
• implanty na przewodnictwo kostne

Operacje w obrębie krtani: 
• mikrochirurgia krtani 
• operacje narządu głosu (usunięcie)

• guzków głosowych
• torbieli nagłośni
• brodawczaków krtani
• torbieli fałdu głosowego.

Operacje w obrębie nosa/zatok: 
• konchoplastyka 
• operacja polipów nosa 
• operacja zatok szczękowych 
• septokonchoplastyka 
• septoplastyka 
• frontoethmoidektomia 
• sphenofrontoetoimdektomia 
• operacje z użyciem Hydrodebridera i Shavera
• operacja Lothropa 
• inne rodzaje FESS



CENTRUM SŁUCHU I MOWY 
MEDINCUS

Przy Szpitalu znajduje się przychodnia Centrum Słuchu i  Mowy MEDINCUS 
w  Kajetanach, w  której pacjenci wykonać mogą badania diagnostyczne, 
radiologiczne, uzyskać porady psychologiczne lub surdologopedyczne.
 
Pacjenci zdiagnozowani w przychodniach Centrum Słuchu i Mowy mogą zostać 
skierowani do Szpitala Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 
Szpital przyjmuje pacjentów z całego świata, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Przychodnia MEDINCUS wyposażona jest w:
• nowoczesne zautomatyzowane unity otorynolaryngologiczne z systemem 

rejestracji obrazów i dźwięków,
• w pełni wyposażone nowoczesne „kabiny ciszy”,
• urządzenia do badania słuchu, w tym badań obiektywnych (m.in. ABR oraz 

możliwość wykonania nocnych badań ABR bez konieczności znieczulenia),
• sprzęt do wykonywania badań przesiewowych słuchu u  noworodków 

i niemowląt,
• gabinety do inhalacji i leczenia chorób górnych dróg oddechowych, 
• gabinety rehabilitacji słuchu, mowy i równowagi,
• gabinet protetyka słuchu (dobór aparatów słuchowych) oraz serwis 

aparatów słuchowych,
• gabinet telemedyczny - zdalne ustawianie aparatów i implantów 

słuchowych (telefitting),
• urządzenia do badania zaburzeń układu równowagi (VNG, ENG, v-HIT, 

VEMP).

W  przychodni diagnozowane są choroby uszu, zaburzenia słuchu 
(niedosłuch, szumy uszne, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia 
centralnych procesów przetwarzania słuchowego) terapii SPPS-S oraz 
zaburzenia równowagi. 

Przychodnia Centrum Słuchu i  Mowy Medincus świadczy też usługi 
z  zakresu rehabilitacji słuchu i  mowy. Zespół lekarzy specjalistów 
prowadzi konsultacje z zakresu otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii.
Porad udzielają też logopedzi, psycholodzy i fizjoterapeuci. Kompleksowa 
oferta przychodni pozwala na przeprowadzenie konsultacji, badań 
diagnostycznych i rehabilitacji w jednym miejscu.
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Sieć MEDINCUS to 15 specjalistycznych placówek w  Polsce i  8 filii 
zagranicznych. 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.
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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
tel. +48 22 635 41 09, rejestracja@medincus.pl

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Mokra 7, 05-830 Kajetany
tel. +48 22 463 53 22, kajetany@medincus.pl

Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
tel. +48 22 463 54 70, centrumglosu@medincus.pl

Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS
ul. Warszawska 75, 42-202 Częstochowa 
tel:+48 34 347 34 94, czestochowa@medincus.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy  
MEDINCUS
ul. T. Kościuszki 20, 87-720 Ciechocinek
tel. +48 54 423 17 99, ciechocinek@medincus.pl

Małopolskie Centrum Słuchu i mowy MEDINCUS
ul. Łużycka 42 lok. 44, 30-658 Kraków
tel. +48 12 340 99 99, krakow@medincus.pl

Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Wiejska 122 B, 45-303 Opole
tel. +48 77 551 11 70, opole@medincus.pl

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Al. Niepodległości 3, 35-303 Rzeszów
tel. +48 17 852 81 51, rzeszow@medincus.pl

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Biała 7a, 80-435 Gdańsk
tel. +48 58 355 51 00, gdansk@medincus.pl

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Bóżniczna 3, 26-600 Radom
tel. +48 48 679 18 40, radom@medincus.pl

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Nasypowa 18, 40-551 Katowice
tel. + 48 32 256 44 01, katowice@medincus.pl

Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
ul. Polna 7B, 87-100 Toruń
tel. +48 56 663 77 20, toruń@medincus.pl

Warmińsko–Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy  
MEDINCUS
ul. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn
tel. +48 89 523 50 22, olsztyn@medincus.pl

Wielkopolskie Centrum Słuchu i Mowy  
MEDINCUS
ul. Wodna 39, lok. 3a, 62-500 Konin 
tel. +48 666 333 222, email: konin@medincus.pl

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy  
MEDINCUS
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. +48 91 455 33 00, szczecin@medincus.pl

SIEĆ PRZYCHODNI 
MEDINCUS

placówek 
w Polsce

oddziałów 
zagranicznych



Kontakt:
tel. +48 22 463 53 00
e-mail: klinika@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 rekreacyjno-wypoczynkowe: hotel, restauracja, park rekreacyjno-
wypoczynkowy, 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.

Gwarancją komfortowego pobytu w  Szpitalu jest również miły, przyjazny personel medyczny, który 
porozumiewa się w kilku językach i służy pomocą w kwestiach związanych z pobytem w szpitalu.

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

SZPITAL 
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SŁUCHU I MOWY 
MEDINCUS


