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Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS
Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS w Warszawie rozpoczęło swoją działalność w 2014 roku. 
Zespół przychodni to 16 osób - lekarze otorynolaryngolodzy, audiolodzy-foniatrzy, specjaliści z zakresu 
logopedii, fizjoterapii i terapii głosu.

W ofercie Centrum Głosu dla Profesjonalistów są m. in.:
• kompleksowe usługi medyczne dla śpiewaków, aktorów, na-

uczycieli, wykładowców, mówców, spikerów radiowych i telewi-
zyjnych, polityków i wszystkich zainteresowanych, dla których 
głos stanowi narzędzie pracy,

• profilaktyka zaburzeń głosu i mowy,
• edukacja w zakresie prawidłowej emisji głosu,
• leczenie chorób traktu głosowego,
• rehabilitacja i reedukacja głosu i mowy,
• programy terapeutyczne dla profesjonalistów,
• konsultacje do zabiegów chirurgicznych poprawiających głos.

Do dyspozycji naszych pacjentów są wyposażone w wysokiej jakości 
sprzęt medyczny gabinety:
• konsultacyjny (audiologiczno-foniatryczny, otolaryngologiczny),
• terapeutyczny (terapeuci głosu, logopedzi, psycholodzy),
• fizykoterapii,
• pracownia akustyczna głosu i mowy.



Głos

Głos jest narzędziem w codziennej pracy dla wielu 
środowisk zawodowych, w której umiejętność ko-
munikowania się z otoczeniem jest źródłem sukcesu 
i miernikiem przydatności w danym zawodzie. Emisja 
głosu jest zarazem czynnością intelektualną i ruchową. 
To oznacza, że tworzenie dźwięku nie polega tylko na 
mechanicznym działaniu poszczególnych narządów 
i mięśni. Intelektualny charakter emisji głosu oznacza, 
że jest ona świadomą i celową czynnością uzależnioną 
od naszego układu nerwowego. Emisja głosu to ob-
szar nauki, w zakres której wchodzą wszystkie zagad-
nienia i problemy związane z procesem wydobywania 
głosu zgodnie z prawami fizjologii oraz wymogami 
estetycznymi.

Oferujemy:
• specjalistyczną diagnostykę dla osób rozpoczyna-

jących pracę głosem,
• kompleksową opiekę dla dzieci ze szkół muzycz-

nych, musicalowych, śpiewających w chórach,
• specjalistyczną i kompleksową ofertę opieki me-

dycznej dla pacjentów pracujących głosem (śpie-
wacy, aktorzy, nauczyciele, itd.),

• kompleksową diagnostykę narządu słuchu, głosu 
i mowy (endoskopia sztywna krtani; fiberoskopia 
gardła, nosogardła i krtani, videostroboskopia 
krtani, videostrobokimografia, badania akustycz-
ne głosu i mowy, badania słuchu),

• leczenie zachowawcze chorób jamy ustnej, gar-
dła, nosogardła, krtani, zatok, uszu,

• rejestrację czynności krtani podczas mowy i śpie-
wu w czasie rzeczywistym na zewnętrznym no-

śniku danych (pen-drive), zapis przekazywany jest 
pacjentowi,

• kwalifikację do zabiegów fonochirurgicznych,
• zabiegi chirurgiczne krtani,
• profilaktykę, badania wstępne i okresowe.

Leczymy:
• zapalenia krtani ostre i przewlekłe,
• chrypkę u dzieci i dorosłych,
• zaburzenia głosu różnego rodzaju (w tym bez-

głos),
• podsychające zapalenie błony śluzowej gardła 

        i krtani,
• zawodowe zaburzenia głosu (nauczyciele, śpie-

wacy),
• czynnościowe zaburzenia głosu (bez zmian orga-

nicznych w krtani),
• guzki głosowe i inne zmiany organiczne na fał-

dach głosowych (polipy, zmiany krwotoczne, 
obrzęki, cysty).



Rehabilitacja
Oferujemy usługi rehabilitacji głosu 
i mowy (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, 
relaksacyjne, emisyjne, manipulacyjne na 
krtani). 

Z pacjentami realizujemy pełen zakres 
ćwiczeń logopedycznych, przygotowuje-
my też programy rehabilitacyjne oparte 
o terapię słuchową.

Fizjoterapia
Świadczymy usługi z zakresu fizykotera-
pii zatok, gardła, krtani, ucha i kręgosłupa 
szyjnego oraz inhalacji górnych dróg od-
dechowych. Świadczenia te wykonywane 
są z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu, m.in. inhalator nadciśnieniowy 
AMSA, inhalator ultradźwiękowy, lampa 
sollux, laser, jonoforezy, elektrostymula-
cja języka i podniebienia, vibroaerozole 
z przystawką pulsacyjną, masaż relaksa-
cyjny i leczniczy.

Opieka psychologiczna
W ramach wizyt prowadzone są: diagno-
za, terapia oraz poradnictwo dla dzieci 
i dorosłych z zaburzeniami procesu komu-
nikacji międzyludzkiej.

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

Za pomocą terapii logopedycznych kory-
gujemy różne zaburzenia m.in.: zaburze-
nia słuchu obwodowego i centralnego, 
opóźniony rozwój mowy, alalia, dyslalia, 
dysleksja, afazja, dyzartria, jąkanie, pora-
żenia i niedowłady fałdów głosowych, za-
burzenia połykania.

Terapia manualna
Terapia manualna koncentruje się 
na przywróceniu prawidłowych napięć 
mięśniowo-powięziowych w strukturach 
narządu głosu, które w istotny sposób 
wpływają na jakość i technikę tworzenia 
głosu. Terapia prowadzona jest przez leka-
rzy specjalistów.

Szkolenia
Centrum Głosu Dla Profesjonalistów orga-
nizuje kursy z zakresu emisji głosu i prawi-
dłowej komunikacji interpersonalnej dla 
firm, uczelni i instytucji publicznych.



Oferta programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
w Centrum Głosu Dla Profesjonalistów

Funkcjonalna Terapia Głosu 
„Functional Voice Therapy” 

Poprawa jakości głosu dla osób, które w wyniku 
choroby utraciły dotychczasowe brzmienie głosu. 
To holistyczna terapia głosu prowadzona przez lekarza 
foniatrę.

Terapia funkcjonalna ma na celu:
• zbudowanie świadomości w zakresie tworzenia 

głosu i komunikacji międzyludzkiej,
• poprawę ułożenia głowy względem tułowia,
• normalizację napięcia mięśniowego w zakresie 

mięśni szyi i obwodowego narządu mowy,
• poprawę koordynacji oddechowo-fonacyjno-arty-

kulacyjnej,
• wdrożenie zasad prawidłowej techniki emisyjnej,
• wykorzystanie autokontroli w ćwiczeniach fona-

cyjnych.

Program ochrony głosu 
 „Protect Voice” 

To program dla osób, które rozpoczynają pracę 
zawodową związaną z wykorzystaniem głosu, a także 
dla osób już pracujących w zawodach, w których głos 
to główne narzędzie pracy. W ramach „Protect Voice” 
sprawdzimy czy Twój aparat głosowy jest bezpieczny, 
a Ty nauczysz się w jaki sposób chronić głos i unikać 
przeciążeń, które mogą prowadzić do powstania 
istotnych zaburzeń w emisji głosu.

Pierwszym krokiem w ramach „Protect Voice” jest 
konsultacja przeprowadzona przez fizjoterapeutę/
terapeutę manualnego. Ocenie zostanie poddany 
narząd ruchu w aspekcie zaburzeń mięśniowo-
powięziowych, które w istotny sposób wpływają 
na emisję głosu. Wskazane zostaną obszary ciała, 
które wykazują nieprawidłowe napięcia tkankowe 
i wymagają normalizacji celem uniknięcia przeciążeń 
głosu w przyszłości. Jeśli w ocenie fizjoterapeutycznej 
zdiagnozowane zostaną istotne zaburzenia 
mięśniowo-powięziowe, kolejnym etapem jest ocena 
aparatu głosowego przeprowadzona przez lekarza 
specjalistę. Następnie lekarz specjalista określi, czy 
i jaką terapię należy wprowadzić.



Oferta programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
w Centrum Głosu Dla Profesjonalistów

 Program przywracania głosu 
„Restore Voice” 

Osoby pracujące głosem (nauczyciele, wykładowcy, 
mówcy, aktorzy, śpiewacy, spikerzy) to grupy 
zawodowe, które często doświadczają różnego 
rodzaju zaburzeń emisji głosu. W przywróceniu 
prawidłowej emisji głosu i usunięciu dolegliwości, 
pomaga im zespół specjalistów (laryngolog, foniatra, 
logopeda). Do pracy tego zespołu włączony zostaje 
fizjoterapeuta/terapeuta manualny specjalizujący się 
w terapii obszarów/struktur wpływających na głos 
(np. obręcz barkowa, kręgosłup szyjny, dysfunkcje 
stawów skroniowo-żuchwowych, zaburzenia napięcia 
mięśniowego w aparacie mowy, zaburzenia postawy, 
blizny).

„Restore Voice” przeznaczony jest dla osób, które 
są już pod opieką lekarza specjalisty i w jego ocenie 
wprowadzenie do leczenia terapii manualnej istotnie 
przyspieszy proces powrotu do zdrowia i pozwoli 
dłużej utrzymać efekt leczenia. 

„Restore Voice” to terapia manualna skoncentrowana 
na przywróceniu prawidłowych napięć mięśniowo-
powięziowych w strukturach narządu ruchu, 
które w istotny sposób wpływają na powstawanie 
problemów emisji głosu. Terapia prowadzona jest 
w ścisłej współpracy z lekarzem specjalistą.

Program poprawy komunikowania się u dzieci 
„Kids Speech Care”

Zaburzenia mowy są powszechne u dzieci 
i mogą wynikać z różnych przyczyn (np. infekcje 
górnych dróg oddechowych, refluks krtaniowo-
gardłowy, wzmożone napięcie mięśni, wady 
postawy, przeciążanie głosu przez krzyk czy głośny 
płacz). Ważne, aby szybko zostały zauważone, 
zdiagnozowane i poddane specjalistycznej terapii. 

Umów dziecko do lekarza specjalisty jeśli: 
• ma utrzymującą się chrypkę lub zachrypnięty 

głos (jak Darth Vader w Gwiezdnych Wojnach),
• ma powtarzające się chwilowe utraty głosu 

        (np. po imprezach sportowych),
• ma napięte mięśnie szyj, karku, ramion,
• ma trudności z prawidłową realizacją głosek,
• mówi niewyraźnie, 
• ma wciąż otwartą buzię.

Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzona 
zostanie całościowa ocena narządu ruchu, w tym: 
postawa ciała, równowaga, zaburzenia napięcia mię-
śniowego, praca mięśni w obszarze narządu mowy, 
asymetrie w obrębie głowy 
i twarzy, ocena pracy 
stawów skroniowo-
żuchwowych.



Szpital
Pacjenci zdiagnozowani w Centrum Głosu dla 
Profesjonalistów 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, mikrochirurgia krtani oraz 
zabiegi foniatryczne, 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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