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Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS powstało w roku 2007. Zespół przychodni to 22 osoby  
- lekarze otorynolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, protetycy 
słuchu i technicy medyczni, pielęgniarki i rejestratorki.

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

Do dyspozycji naszych pacjentów są:

• gabinety lekarskie,
• gabinety logopedyczne,
• gabinet psychologiczny,
• gabinety protetyków słuchu,
• pracownia audiometryczna (z kabiną ciszy),
• pracownia badań obiektywnych słuchu (z kabiną ciszy),
• pracownia badań układu równowagi,
• gabinet do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych 

      stosowanych w Światowym Centrum Słuchu i Mowy.



Poradnia 
otorynolaryngologiczna
Otorynolaryngolog zajmuje się choroba-
mi nosa i zatok, jamy ustnej, gardła, krta-
ni i tchawicy, ucha, narządu równowagi, 
zmysłu powonienia i smaku.

Specjaliści z zakresu 
otorynolaryngologii: 

 • dr n. med. Irena Urban,
 • dr n. med. Dorota Piekaj-Stefańska,
 • dr n. med. Agnieszka Widziszowska,
 • dr n. med. Małgorzata Witkowska.

W ramach świadczeń z zakresu otolaryn-
gologii realizujemy kompleksowe usługi 
diagnostyczne, terapeutyczne i rehabili-
tacyjne. Obejmują one swym zakresem 
problemy narządu słuchu, głosu i mowy. 
Badania słuchu, gardła oraz endoskopo-
we badania krtani są wykonywane i oma-
wiane 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.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację 
świadczeń w zakresie otolaryngologii.

Poradnia audiologiczno-
foniatryczna
Przeprowadzamy diagnostykę narządu 
słuchu i mowy u pacjentów w każdym 
wieku - u dzieci, począwszy od okresu 
noworodkowego, jak i osób dorosłych, 
do wieku podeszłego.

Diagnozujemy choroby uszu, zaburzenia 
słuchu (niedosłuch, szumy uszne, nad-
wrażliwość słuchową, zaburzenia proce-
sów przetwarzania słuchowego) oraz za-
burzenia 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 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 różnych stanach pa-
tologicznych nosa, gardła i krtani oraz 
o obwodowym lub ośrodkowym podłożu 
(opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, 
afazje dorosłych i dysfazje dziecięce, dy-
sartrie). 

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. 

Badanie ABR 
w domu pacjenta
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS oferuje wykonanie badań 
ABR w domu pacjenta. Domowe warunki 
badania zapewniają pacjentowi komfort 
i poczucie bezpieczeństwa. Wykonywanie 
badań w porze nocnej sprzyja pomyśl-
nemu ich przeprowadzaniu u pacjentów 
z trudnościami w zasypianiu w obcym 
miejscu (zarówno zdrowych jak i np. z au-
tyzmem, porażeniem mózgowym, niepeł-
nosprawnością intelektualną).

Oferta jest również adresowana do pa-
cjentów niepełnosprawnych ruchowo, 
mających problem z dotarciem na bada-
nie do placówki medycznej.

Badanie ABR, czyli badanie słuchowych 
potencjałów wywołanych z pnia mózgu 
daje obiektywne informacje o funkcji dro-
gi słuchowej do poziomu pnia mózgu, 
a także pozwala na określenie progu sły-
szenia, zarówno u dzieci, jak i u osób doro-
słych. U niemowląt i małych dzieci zaleca 
się je, gdy wynik przesiewowego badania 
słuchu jest nieprawidłowy. 

Badanie jest nieinwazyjne, nie wymaga 
współpracy pacjenta. Wykonywane jest za 
pomocą systemu Vivosonic, przez wysoko 
wykwalifikowany personel i w przypad-
ku potwierdzenia niedosłuchu umożliwia 
określenie miejsca uszkodzenia w drodze 
słuchowej.

Czas trwania: ok. 1 h (w śnie/bezruchu 
trwa krócej).

Rejestracja na nocne badania ABR 
 tel. 505 829 650.

Oprócz badania ABR możliwe jest także 
wykonanie innej wymaganej diagnostyki 
narządu słuchu np. emisji otoakustycz-
nych (DP, TE) lub audiometrii impedan-
cyjnej.



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 lub zaburzonym rozwojem 
mowy, a także terapię surdologopedyczną 
dzieci, młodzieży i dorosłych korzystają-
cych z aparatów słuchowych lub implan-
tów ślimakowych.

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

Oferujemy diagnozę oraz terapię logope-
dyczną:

• dzieci i młodzieży z zaburzeniami słu-
chu,

• noworodków po badaniach przesiewo-
wych z wynikiem negatywnym,

• osób dorosłych ze stwierdzonym nie-
dosłuchem,

• terapię niepłynności mowy (w tym ją-
kania – z wykorzystaniem cyfrowego 
korektora mowy),

• rehabilitację głosu w różnych schorze-
niach foniatrycznych,

• naukę głosu i mowy przełykowej 
u osób po całkowitym usunięciu 
krtani,

• naukę czytania metodą symultanicz-
no-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej.

Posiadamy kontrakt z NFZ na realizację 
świadczeń w zakresie logopedii.

Poradnia psychologiczna
Diagnozujemy (u dzieci) poziom umysło-
wy, sprawność analizatorów, osobowość, 
sferę emocjonalno-motoryczną.

Udzielamy pomocy psychologicznej dzie-
ciom, młodzieży i dorosłym (także ich 
rodzinom) korzystającym z implantów 
ślimakowych oraz aparatów słuchowych, 
osobom z szumami usznymi.

Diagnozujemy i rehabilitujemy dzieci 
z zaburzeniami integracji sensorycznej 
(Test Obserwacji Klinicznej oraz Testy Po-
łudniowo Kalifornijskie), mowy (jąkanie, 
opóźniony rozwój mowy, wady wymowy) 
i głosu (np. chrypki dziecięce będące re-
zultatem nadużywania głosu przez dziec-
ko) oraz centralnym zaburzeniem słuchu, 
nadwrażliwością słuchową, zaburzeniami 
zachowania, koncentracji, uwagi (w tym 
uwagi słuchowej), hiperaktywnością, spe-
cyficznymi trudnościami szkolnymi, dys-
leksją, wspomagamy walkę ze stresem.

Oferujemy także:
 • terapię psychomotoryczną,
 • terapię psychogennych zaburzeń słu-

chu i mowy,
 • porady z zakresu orientacji 

i aktywizacji zawodowej osób z niedo-
słuchem,

 • badania przesiewowe słuchu, wzroku 
i mowy Platformą Badań Zmysłów,

 • określanie profilu lateralizacji (w tym 
słuchowej oraz prowadzimy terapię ich 
zaburzeń)

 • dopasowanie systemu implantu ślima-
kowego - telerehabilitacja.



Protetyka słuchu, dobór 
aparatów słuchowych
W Śląskim Centrum Słuchu i Mowy pro-
fesjonalnie dobieramy i dopasowujemy 
aparaty słuchowe wiodących marek (np. 
ReSound, Widex). Oferujemy 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 spełniającego oczekiwania pa-
cjenta. 

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
W ramach świadczeń z zakresu rehabilita-
cji oferujemy:

 • rehabilitację dzieci, młodzieży i doro-
słych z zaburzeniami mowy i słuchu,

 • rehabilitację dzieci, młodzieży i doro-
słych zaaparatowanych,

 • rehabilitację oraz kompleksową opie-
kę nad pacjentami po wszczepieniu 
implantu słuchowego [lekarska, lo-
gopedyczna, psychologiczna, zdalne 
programowanie procesorów mowy 
systemów implantów ślimakowych 
(telefitting)],

 • rehabilitację dzieci i młodzieży 
z zaburzeniami słuchu centralnego 
z wykorzystaniem terapii: Stymulacji 
Polimodalnej Percepcji Sensorycznej 
metodą Skarżyńskiego (SPPS-S) oraz 
Tomatisa,

 • rehabilitację głosu w różnych scho-
rzeniach foniatrycznych,

 • naukę głosu i mowy przełykowej 
u osób po całkowitym usunięciu krta-
ni.

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



Inhalacje wykonywane są:

 • inhalatora otolaryngologicznego typu 
AMSA (pneumatyczny inhalator  wytwa-
rzający wibroaerozol oraz dodatkowe 
nadciśnienie pozwalające na podanie 
leku do ucha środkowego) – szczególnie 
pomocny w leczeniu dysfunkcji trąbki 
słuchowej (Eustachiusza) oraz wysięko-
wego zapalenia ucha środkowego,

 • inhalatora ultradźwiękowego z możli-
wością wytwarzania wibroaerozolu, któ-
rego skuteczność została udowodniona  
w leczeniu chorób zatok, gardła i krtani  
lub klasycznego aerozolu przeznaczo-
nego do leczenia schorzeń środkowego 
i dolnego odcinka dróg oddechowych.

Terapia SPPS-S 
SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej 
Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyń-
skiego to nowa i łatwo dostępna metoda 
wsparcia dla pacjentów mająca zastoso-
wanie w wielu różnych grupach zaburzeń 

współwystępujących z zaburzeniami 
przetwarzania słuchowego. Te-

rapia przeprowadzana jest w 
atrakcyjny dla dzieci sposób, 

przy pomocy tabletu.

Programy zastosowane 
w SPPS-S  opracowane 
zostały dla pacjentów 
wykazujących trudności 
w przetwarzaniu słucho-
wym współistniejącym 

z następującymi trudno-
ściami: 

 • 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.

Diagnostyka narządu 
równowagi
Posiadamy nowoczesny system VNG/
ENG (videonystagmografia lub elektro-
nystagmografia). Dwa rodzaje kalory-
metrów (powietrzny i wodny) pozwalają 
na przeprowadzanie diagnostyki ukła-
du równowagi i prób kalorycznych także 
u osób ze schorzeniami uszu środkowych.

 • VNG – videonystagmografia,
 • ENG – elektronystagmografia,
 • vHIT – video Head Impulse Test (test 

pchnięcia głową),
 • cVEMP – szyjne miogenne przedsion-

kowe potencjały wywołane,
 • oVEMP oczne miogenne przedsion-

kowe potencjały wywołane.
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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 Śląskim Centrum 
Słuchu i Mowy Medincus mogą zostać skiero-
wani 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 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. 

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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40-551 Katowice

katowice@medincus.pl
tel. + 48 32 256 44 01
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