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2002 - 2005  11

2006 - 2008 15

2009 - 2010  23

2011 31
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2019 139

2020 163
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Dziś, po 20 latach działalności, Rodzinę MEDINCUS tworzy 
Zespół Ludzi pracujących w piętnastu filiach w Polsce oraz ośmiu 
za granicą. Od początku działalności z naszych szeroko pojętych 
usług medycznych skorzystało 5 milionów pacjentów, co jest dla nas 
największym dowodem uznania.

Wraz z rozwojem Grupy MEDINCUS, rozwijamy się także i my 
wszyscy - cały Zespół. Dziś jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń, 
poznaliśmy smak sukcesu, ale także porażki, co uczyniło nas jeszcze 
silniejszymi. Przy okazji różnych wystąpień, przemówień, niejed-
nokrotnie podkreślałem kluczową rolę w osiąganiu sukcesów, którą 
odgrywają Ludzie. Ludzie, którzy swoją codzienną, ciężką pracą, 
zaangażowaniem, ale także ambicją, dokładają cegiełki do budo-
wania ogromnej marki jaką niewątpliwie jest Grupa MEDIN-
CUS. Codzienna praca każdego z Państwa, to nie tylko podwa-
liny naszego wspólnego sukcesu, ale przede wszystkim nadzieja na 
to, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze więcej. Tego sobie 
i Państwu z okazji jubileuszu Grupy MEDINCUS serdecznie 
życzę.  Z dumą spoglądam w przeszłość i gratuluję nam wszyst-
kim, trafnych decyzji, właściwie wykorzystanych sposobności, za-
angażowania, odwagi i dziękuję Państwu za zapał oraz za nie-
malejącą pasję, która pozwala marzenia przekuwać w działania.

Dr n. o zdr. mgr inż. Łukasz Bruski
Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, 
Obchodzimy w tym roku bardzo ważną rocznicę – 20-lecie ist-
nienia Grupy MEDINCUS. Rozpoczynając działalność w nie-
wielkim początkowo Zespole, nawet nie marzyliśmy, że za 20 lat, 
patrząc wstecz, z ogromną dumą i satysfakcją będziemy podsumo-
wywać dwie dekady naszej wspólnej pracy. Nieustająca, wytężo-
na i ciężka praca nas wszystkich sprawiły, że osiągnęliśmy wie-
le sukcesów, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 
Świadomość tego daje nam ogromną satysfakcję, dodając pozytyw-
nej energii, tak potrzebnej do kontynuowania dotychczasowych 
działań oraz poszukiwania nowych dróg, które będziemy mogli 
rozwijać w przyszłości.
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Priorytetem jest dla nas zadowolenie pacjentów oraz ich najbliż-
szych. Dla mnie, jako lekarza, największą nagrodą i motywacją 
do dalszej pracy oraz impulsem do poszukiwania nowych rozwią-
zań jest radość rodziców, patrzących na efekty operacji, leczenia 
czy rehabilitacji ich dziecka w naszych placówkach. Choć jestem le-
karzem od tylu lat, niezmiennie wzrusza mnie widok szczęśliwej, 
uśmiechniętej twarzy, który całkowicie wynagradza trud setek go-
dzin spędzanych na sali operacyjnej. 

Kiedy ponad 30 lat temu mój Tata pokazał mi zalesiony 
i mało przystępny teren, obecnie zajmowany przez ośrodek 
w Kajetanach, oraz jego makietę, w najśmielszych marzeniach 
nie pomyślałbym, iż dwie dekady później będę miał zaszczyt 
leczyć pacjentów nowoczesnej sieci Grupy MEDINCUS. 
Pomogliśmy marzeniu intensywną pracą wielu wspaniałych, 
zaangażowanych i popierających nasze ideały ludzi, których stale 
spotykamy na naszej drodze. 

W tej chwili marzymy, aby MEDINCUS miał szansę 
dynamicznie, stabilnie i nieprzerwanie rozwijać się dalej, i dotarł 
na wszystkie kontynenty. Stworzenie firmie takiej możliwości, 
w tych dosyć niestabilnych czasach, w dobie pandemii 
koronawirusa i wielu zmian, które powstały w przestrzeni 
społecznej, to wyzwanie dla wielu managerów. W tych trudnych 
czasach tym bardziej doceniamy ludzi, którzy tworzą naszą 
organizację i są z nami od wielu lat. 

Dziękuję całemu Zespołowi, wszystkim, którzy przyczynili się 
do rozwoju Grupy MEDINCUS.  Życzę, abyśmy za kolejnych 
20 lat mogli spotkać się w znacznie większym gronie i aby na 
naszej drodze niezmiennie pojawiali się tak wspaniali ludzie, 
z jakimi obcujemy obecnie. 

prof. dr hab. n. med. i n o zdr. Piotr H. Skarżyński
 Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, 
Jubileusz 20-lecia Grupy MEDICNUS to wydarzenie, które po-
zwala pochylić się nad historią naszej działalności klinicznej, na-
ukowej i dydaktycznej. To przypomnienie kluczowych dla mnie 
i mojego Zespołu chwil.

Ostatnie dwie dekady pozwoliły zbudować międzynarodową sieć 
Grupy MEDINCUS, obecną w wielu krajach: w Polsce, Białoru-
si, Kazachstanie, Kirgistanie, Ukrainie oraz Senegalu. Sieć two-
rzy prawie pięćsetosobowy zespół, który stanowi o sile całej Gru-
py. Nasze atuty to profesjonalizm, entuzjazm, odpowiedzialność, 
kompleksowość, a także dynamika rozwoju. Świat nie stoi w miej-
scu, dlatego my także cały czas się rozwijamy, by móc sprostać po-
trzebom i wymaganiom, jakie stawia przed nami zmieniająca się 
rzeczywistość. 
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fundację, która już teraz posiada status organizacji pożytku 
publicznego, a która swoją działalnością edukacyjną ma na 
celu otoczenie pomocą dwóch najbardziej potrzebujących grup 
społecznych: dzieci oraz osoby starsze, którzy cierpią na choroby 
otorynolaryngologiczne. 

Nasza działalność medyczna to nie tylko diagnostyka, leczenie 
czy rehabilitacja pacjentów. Od wielu lat rozwijamy również 
działalność w zakresie farmaceutycznym, prowadząc badania 
kliniczne. Dają one możliwość odkrywania nowych, bezpiecznych 
i skutecznych terapii dla pacjentów. Każdy najmniejszy sukces 
ogromnie nas cieszy, ponieważ otwiera przed nami kolejne 
możliwości.

Dotychczasowe 20 lat było czasem ciągłych poszukiwań, zmian 
i rozwoju dla Grupy MEDINCUS. Możemy być dumni z sukcesów, 
jakie udało nam się osiągnąć. Nauczyliśmy się wiele i chcemy tę 
wiedzę przekazywać dalej.  

Pragnę podziękować wszystkim, którzy chcieli uczestniczyć 
w życiu Grupy MEDINCUS, za wiarę w to, że możemy więcej, 
za zaangażowanie i upór. Dzięki Wam prowadzimy dziś tak 
zaawansowaną międzynarodową działalność. Jednocześnie życzę 
wszystkim, którzy współtworzą Grupę MEDINCUS, kolejnych 
wielu sukcesów i następnych tak owocnych 20 lat. 

 Dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska 
specjalista farmacji aptecznej i szpitalnej 

Członek Rady Fundacji „Słyszę”

Szanowni Państwo, 
Celem, jaki od zawsze towarzyszył założycielom Grupy 
MEDINCUS, było niesienie kompleksowej pomocy pacjentom 
z dolegliwościami otorynolaryngologicznymi, audiologicznymi 
i foniatrycznymi. Rodzinna działalność, jaką początkowo była 
Grupa MEDINCUS, z każdym rokiem rozwijała się coraz 
bardziej i rozszerzała o nowych partnerów i współpracowników, 
zachowując jednak przyjęte priorytety i wyznawane wartości. 

Od 20 lat staramy się prowadzić wielotorowe działania, wspierając 
pacjentów i ich rodziny, którzy nierzadko pozostają sami 
z problemami zdrowotnymi. Poszukujemy nowych rozwiązań, 
które pozwolą tym osobom spełnić marzenie o powrocie do zdrowia 
czy polepszeniu komfortu codziennego życia. W ciągu najbliższych 
lat pragniemy rozwijać naszą działalność non-profit poprzez 
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W PODWARSZAWSKICH KAJETANACH ROZPOCZYNA  
SIĘ HISTORIA GRUPY MEDINCUS 

8 kwietnia tego roku zarejestrowano pierwszą spółkę należącą do obecnej grupy  
MEDINCUS - Skarmed Sp. z o.o. 

Dla wielu niespodzianką jest, że połączenie działalności medycznej z rekreacyjnym 
zapleczem zapoczątkowało sprowadzenie do Kajetan przez prof. Henryka Skarżyń-
skiego, przy okazji powrotu z konferencji medycznej w Bieszczadach, koni i hucułów. 

Od początku istnienia, do licznych usług, oferowanych w Kajetanach należała hipote-
rapia - metoda rehabilitacji ruchowej, prowadzona przy udziale koni. Jest jedną z wie-
lu form rehabilitacji psychoruchowej, oddziałującej jednocześnie psychomotorycznie, 
psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Kształt zawarty  
w logotypie MEDINCUS 
przedstawia  
wizerunek konia. 

Rozpoczęto budowę stajni w Kajetanach. Już wówczas było wiadomo, że miejsce ma 
ogromny potencjał zarówno do rozwoju usług medycznych, jak i strefy rekreacyjnej. 
Rozległe pola i nieużytki otoczone lasem, w zaledwie kilka następnych lat zmieniły 
się w kompleks Park Kajetany. Pierwszym budynkiem ośrodka, był otwarty 7 kwiet-
nia pensjonat Siodło, z pokojami gościnnymi do wynajęcia. Miejsce z dala od miasta 
było idealnym do spędzania wolnego czasu, rekreacji i jazdy konnej. 

To milowy krok w rozwoju Grupy MEDINCUS. 5 sierpnia zarejestrowano Centrum 
Słuchu i Mowy Sp. z o.o.. Od tego momentu zaczęła powstawać sieć medyczna, któ-
ra rozwijała się równolegle do części rekreacyjnej w Kajetanach.

2002 2003

2004

2005

Obecny, imponujący ogród w Kajetanach 
swoje początki miał w 2005 r. Już wtedy
stanowił on bardzo ważną część aktualnego 
kompleksu Park Kajetany.

Na terenie ośrodka powstaje ogród w Kajetanach. 
Już wówczas była to przestrzeń, w której można było 
odpocząć od zgiełku miasta, w otoczeniu bogactwa roślin 
i dźwięków natury. 
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Po dwóch latach od zarejestrowania spółki Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. została 
uruchomiona pierwsza placówka medyczna Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, 
zlokalizowana w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej 3/5. Była to jednocześnie sie-
dziba spółki i ówczesne serce sieci MEDINCUS, które mieściło się na I piętrze za-
bytkowego Pałacu Sierakowskiego, w północnej części Nowego Miasta, w dzielnicy 
Śródmieście w Warszawie.  

NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, pierwsza placówka sieci MEDINCUS,  
a tym samym pierwsza siedziba spółki: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

2006 Równocześnie z rozwojem działalności me-
dycznej, zmiany zachodzą także w części re-
kreacyjnej. W ogrodzie w Kajetanach poja-
wiają się nowi mieszkańcy z dalekiej Laponii, 
to pierwsze renifery na Mazowszu. Miłośni-
cy zwierząt do dzisiaj mogą je zobaczyć z bli-
ska w mini zoo ośrodka MEDINCUS Active.
Wróćmy jednak do roku 2006. Wówczas ogród 
stale się powiększał i stopniowo zyskiwał no-
wych mieszkańców m.in. kozy alpejskie, osioł-
ki, kucyki, egzotyczne i ozdobne ptactwo.
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Placówki Warmińsko-Mazurskiego  
i Podkarpackiego Centrum Słuchu  
i Mowy MEDINCUS, to filie które dołączyły 
do sieci w 2008 roku.

2008
Do grona placówek MEDINCUS dołączyły filie w Rzeszowie (Podkarpackie Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS) i Olsztynie (Warmińsko-Mazurskie Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS). 

W 2008 roku powołano do życia także Instytut Narządów Zmysłów. Za cel w jego 
działaniu obrano projektowanie, prowadzenie i wdrażanie prac badawczo-naukowych 
z zakresu profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń narządów zmy-
słów. Od początku istnienia Instytutu funkcję Dyrektora ds. nauki i rozwoju pełni 
prof. Piotr H. Skarżyński. „Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa 
jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, 
rozwój technologii i narzędzi informatycznych. Integralną częścią tego rozwoju jest 
stopień wykształcenia i wykorzystania naszych zmysłów. Zatem innego niż dotych-
czas znaczenia nabiera wszelka działalność naukowa i medyczna na tym polu” – ta 
idea, jak podkreśla prof. Piotr H. Skarżyński, przyświecała utworzeniu Instytutu Na-
rządów Zmysłów. 

Apteka MEDINCUS 

w Kajetanach

Pierwsza siedziba Zachodniopomorskiego  
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Szczecinie

2007
To kolejny ważny rok dla rozwoju sieci MEDINCUS. Wówczas, 17 stycznia, zosta-
ła otwarta pierwsza filia Centrum - Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy 
w Szczecinie. 

Jeszcze tego samego roku, 3 października, do grona placówek dołączyło Śląskie 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS z siedzibą w Katowicach. 

21 dni później na terenie kompleksu w Kajetanach działalność rozpoczyna Apteka 
MEDINCUS, specjalizująca się w opiece farmaceutycznej nad pacjentami ze schorze-
niami otorynolaryngologicznymi: chorobami uszu, nosa, gardła i krtani. Poza szero-
kim asortymentem leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety, od początku 
istnienia apteka oferowała pacjentom także sporządzane na miejscu leki recepturowe. 
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Wraz z rozwojem działalności medycznej, Grupa rozszerza aktywności naukowe. 
W maju 2009 roku Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS po raz pierwszy bierze 
aktywny udział jako wystawca podczas międzynarodowej konferencji - 9. Europej-
skiej Konferencji Implantów Słuchowych u Dzieci (ESPCI). Pełni także rolę part-
nera wydarzenia, które zgromadziło 1748 uczestników ze wszystkich kontynentów – 
naukowców, lekarzy, inżynierów i terapeutów. W ciągu czterech dni, w trakcie sesji 
eksperckich, dyskusji okrągłego stołu oraz sympozjów satelitarnych wygłoszonych zo-
stało 581 doniesień. 

Sieć placówek MEDINCUS sukcesywnie się rozszerza. W październiku 2009 roku 
powstaje Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Gdańsku. Kolejnym 
milowym krokiem w rozwoju sieci jest wmurowanie kamienia węgielnego pod budo-
wę specjalistycznego szpitala Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS i jednocześnie przyszłej siedziby GRUPY MEDINCUS. 

Uroczyste wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę Szpitala 

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Zarząd i przedstawiciele Grupy MEDINCUS podczas uroczystej gali inaugurują-
cej 9. Europejską Konferencję Implantów Słuchowych u Dzieci (ESPCI) 2009

2009
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Wraz z rozwojem aktywności medycznej i naukowej Grupa rozszerza także działal-
ność rekreacyjną. W Kajetanach zostaje otwarty ośrodek MEDINCUS Active.

Wręczenie nagrody specjalnej dla Platformy Badań 
Zmysłów, jury 6. edycji Międzynarodowych Targów  

Wynalazków i Technologii INST, Tajpej 2010

Tego samego roku zostaje udostępniona pacjentom i lekarzom Platforma Badań Zmy-
słów, której producentem jest Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. Przenośne urzą-
dzenie do badań przesiewowych i rehabilitacji słuchu, wzroku i mowy szybko zy-
skuje uznanie światowych gremiów, otrzymując Złoty Medal podczas konkursu 58. 
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS  
INNOVA” 2009 w Brukseli.

Nagroda Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, 
przyzna podczas XVII Giełdy 
Polskich Wynalazków  
w Warszawie 

Zarząd i zespół Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS 

prezentujący Platformę Ba-
dań Zmysłów na  

58. Światowych Targach 
Wynalazczości,  

BadańNaukowych  
i Nowych Technik  

„BRUSSELS INNOVA 2009”

2010
25 października działalność rozpoczyna siódma placówka MEDINCUS - Opol-
skie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. „Filia była budowana zupełnie od zera. 
Pierwszą rekrutację pracowników prowadziliśmy w pustym lokalu na pożyczonych 
krzesłach. Pomimo tego kolejka chętnych do pracy była bardzo długa”. – wspomina 
dr n. med. Renata Cudejko, kierownik filii.

Platforma jest przenośnym urządzeniem do badań prze-
siewowych słuchu, wzroku i mowy oraz rehabilitacji słu-
chu i mowy u dzieci (również o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych), młodzieży, a także osób dorosłych. Urzą-
dzenie zbudowane jest w oparciu o zaawansowany, cen-
tralny system informatyczny oraz przenośny komputer 
z dodatkowymi akcesoriami, umożliwiającymi prze-
prowadzenie badań, w tym słuchaw-
ki i przycisk pacjenta. Platforma została 
wyposażona w różnorodne testy prze-
siewowe, które umożliwiają wykrywanie 
szeregu dysfunkcji w zakresie wzroku, 
słuchu i mowy. Zaburzenia te niewykry-
te we wczesnym okresie mogą wpłynąć 
negatywnie na harmonijny rozwój dziec-
ka, a co za tym idzie – utrudniać naukę 
oraz kontakt z rówieśnikami. O innowa-
cyjności urządzenia świadczyć będą ko-
lejne nagrody i wyróżnienia przyznawane 
przez światowe gremia na wielu między-
narodowych konkursach.
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Zespół Warmińsko-Mazurskiego Centrum Słu-
chu i Mowy MEDINCUS z gościem specjalnym 
konferencji: Nowoczesne metody leczenia za-
burzeń słuchu - Prof. Henrykiem Skarżyńskim.

Nagroda specjalna przyznana przez Tajwańskie 
Stowarzyszenie Wynalazców „Taiwan Invention 
Association” podczas Międzynarodowych Targów 
Wynalazków w Seulu. 

Złoty medal, Międzynarodowe Targi Wynalazków 
w Seulu, 2-5 grudnia 2010 

Złoty medal, Międzynarodowy Salon „Pomysły 
– Innowacje – Nowe Produkty – IENA”,
Norymberga, 28-31 października 2010

Złoty medal, IV Międzynarodowa Wystawa 
Wynalazków IWIS 2010, 20-22 września 2010, 
Warszawa 

Nagroda specjalna jury 6. edycji 
Międzynarodowych Targów Wynalazków 
i Technologii INST, Tajpej 2010 

Srebrny medal, Tajpej 2010, 
6. edycja Międzynarodowych Targów
Wynalazków i Technologii INST,
30 września - 03 października 2010

Złoty medal, Sewastopol 2010, 
6. Międzynarodowy Salon Wynalazczości
i Nowych Technologii „Nowe Czasy”,
23-25 września 2010 oraz w sferze nauki.

Nagroda specjalna przyznana przez Stowarzyszenie 
„Rosyjski Dom na rzecz międzynarodowej 
współpracy naukowej i technologicznej”  
podczas 21. Międzynarodowej Wystawy 
Wynalazków ITEX 2010, 14-16 maja 2010 

Nagroda specjalna przyznana przez Koreańskie 
Stowarzyszenie Promocji Wynalazków podczas 
21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków
ITEX 2010, Kuala Lumpur 2010, 14-16 maja 2010

Złoty medal, Kuala Lumpur 2010; 
21. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX
2010, 14-16 maja 2010

Srebrny medal, Paryż 2010; 100. Międzynarodowe 
Targi Wynalazczości CONCOURS LEPINE, 
30 kwietnia - 09 maja 2010

Nagroda specjalna przyznana przez Isfahan 
University of Technology Robotic Center podczas 
38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków
„INVENTIONS GENEVA”
Genewa, 21-25 kwietnia 2010

Złoty Medal, Genewa 2010; 38. Międzynarodowa 
Wystawa Wynalazków „INVENTIONS 
GENEVA”, 21-25 kwietnia 2010 

Lider Innowacji 2010, Katowice 2010;  
IX edycja konkursu „Lider Innowacji” podczas 
V Ogólnopolskich Targów Innowacji 
Gospodarczych i Naukowych INTARG – 
KATOWICE 2010, 23-25 kwietnia 2010 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Warszawa 2010; XVII Giełda Polskich 
Wynalazków, 8-14 marca 2010 

Rok 2010 to także aktywności Grupy MEDINCUS na polu naukowy. 27 październi-
ka Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wspólnie z Instytutem Fizjologii i Patologii 
Słuchu oraz Instytutem Narządów Zmysłów zorganizowali konferencję prasową „No-
woczesne metody leczenia zaburzeń słuchu”. Spotkanie miało na celu przedstawienie 
możliwości współczesnej medycyny w obszarze otolaryngologii a zwłaszcza audiologii 
i rehabilitacji związanej z problemami słuchu. W konferencji, która odbywa się w pla-
cówce Warmińsko – Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Olsztynie, 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmiń-
sko - Mazurskiego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olszty-
nie, Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, Warmińsko - Mazurskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS jako wystawca uczestniczyło w Konferencji 
Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chi-
rurgów Głowy i Szyi w Zielonej Górze 20-22 maja 2010. W czerwcu natomiast w War-
szawie przedstawiciele CSIM pojawili się w roli partnera/wystawcy na 44 Zjeździe Pol-
skiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. 

21 kwietnia 2010 r. powołano do życia Fundację Profesora Henryka Skarżyńskiego 
SŁYSZĘ, której celem jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa dla wszechstron-
nego rozwoju profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji we wszystkich dziedzi-

nach medycyny, a w szczególności 
w zakresie: otorynolaryngologii, 
audiologii, foniatrii i rehabilitacji. 
Fundacja realizuje swe cele po-
przez działania w sferze ochro-
ny i promocji zdrowia oraz w sfe-
rze nauki.

W roku 2010 uznanie zyskuje 
Platforma Badań Zmysłów, 
otrzymując nagrody w prestiżowych 
konkursach w kraju i za granicą: 
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Otwarcie Szpitala 
Międzynarodowe 
Centrum Słuchu  
i Mowy MEDINCUS

Otwarcie 
Czarnomorskiego 
Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS w Odessie 
(Ukraina)

Uroczyste otwarcie 
Opolskiego Centrum 
Słuchu i Mowy 
MEDINCUS

2011
20

11
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To rok przełomowy, który zapoczątkował rozwój międzynarodowej sieci MEDINCUS. 
07 listopada w Odessie na Ukrainie powstała pierwsza placówka za granicą. 

W kraju zorganizowano uroczyste otwarcie Opolskiego Centrum Słuchu i Mowy ME-
DINCUS. W wydarzeniu wzięli udział gospodarze Centrum oraz zaproszeni goście, 
w tym między innymi: reprezentanci władz lokalnych, przedstawiciele oświaty, kon-
sultanci wojewódzcy w dziedzinie audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii. Trady-
cyjnego przecięcia wstęgi, symbolizującej otwarcie placówki dokonali: prof. Henryk 
Skarżyński, dr n. med. Renata Cudejko – Kierownik Opolskiego Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS oraz dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski – obecnie Prezes Zarzą-
du Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. 

Otwarcie placówki, funkcjonującej od końca 2010 roku, stało się polem do prezen-
tacji Centrum w lokalnej przestrzeni województwa opolskiego.

Uroczystość otwarcia Opolskiego Centrum Słuchu i Mowy. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: Prof. Henryk Skarżyński, dr n. med. Renata Cudejko - kierownik filii, otolaryngolog 

oraz dr n. o zdr. mgr inż. Łukasz Bruski - Prezes Zarządu 

2011

Część  
praktyczna 
IV Między-

narodowego 
Kursu Chirurgii 
Endoskopowej 

Zatok

Pozostałe wydarzenia 2011 roku, których 
organizatorem lub uczestnikiem była 
Grupa MEDINCUS:

I Międzynarodowa Konferencja Chirurgii 
Endoskopowej. Wydarzenie, którego 
współgospodarzem był Instytut Narządów 
Zmysłów, zgromadziło lekarzy z kraju 
i z zagranicy – m.in. z Włoch, Malty,  
Niemiec, Rumunii, Szwecji i Bułgarii.

10. jubileuszowy Kongres Europejskiej
Federacji Towarzystw Audiologicznych
(EFAS), organizowany przez Instytut
Fizjologii i Patologii Słuch.

56. Kongres Europejskiego
Stowarzyszenia Protetyków
Słuchu (EUHA)
w Norymberdze, w którym
uczestniczyli protetycy
słuchu z Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS.
Wydarzenie pozwoliło
zapoznać się z najnowszymi
technologiami aparatów
słuchowych i systemów
wspomagających słyszenie.

Targi Mamy Dziecko w Szczecinie 
gdzie gościli przedstawiciele 
Zachodniopomorskiego Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS.

12 edycja warsztatów Window 
Approach Workshop (WAW) 
w Kajetanach, organizowanych 
przez Światowe Centrum Słuchu 
oraz Instytut Narządów Zmysłów. 

Uczestnicy i zespół organizacyjny warsztatów  
12. Window Approach Workshop

Zespół Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS uczestniczący w 56. Kongresie  
Europejskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (EUHA)
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Pierwsze zabiegi  
operacyjne  
w Szpitalu  
Międzynarodowe  
Centrum Słuchu  
i Mowy MEDINCUS

Symboliczne otwarcia Szpitala Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

Tego samego roku rozpoczyna działanie Szpital Międzynarodowe Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS, by świadczyć kompleksowe usługi pacjentom z problemami 
otorynolaryngologicznymi. 20 sierpnia przeprowadzono w nim pierwszą operację.

Rok 2011 przynosi także kolejne wyróżnienie dla Platformy Badań Zmysłów - zło-
ty medal przyznany przez Jury podczas Międzynarodowych Targów Innowacji, Ba-
dań Naukowych i Nowych Technologii „MEDINNOVA 2011” w Maroko. 

Grupa MEDINCUS aktywnie uczestniczy ponadto w krajowych i międzynaro-
dowych wydarzeniach zrzeszających ekspertów w zakresie otorynolaryngologii, au-
diologii i foniatrii, a także protetyki słuchu. Wśród nich organizowany w Kajetanach 
IV Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, którego gościem hono-
rowym był prof. Peter John Wormald należący do ojców współczesnej rynochirurgii, 
autor jednego z najlepszych i najpopularniejszych podręczników chirurgii endoskopo-
wej zatok przynosowych. Pierwszy dzień wydarzenia poświęcono szkoleniu teoretycz-
nemu, drugiego dnia w siedzibie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajeta-
nach demonstrowano techniki chirurgiczne, odbywały się także ćwiczenia praktyczne. 

16 GRUDNIA

Zwieńczeniem roku było spotkanie świąteczno-noworoczne dla przyjaciół, współpra-
cowników i pracowników, zorganizowane po raz pierwszy przez Grupę MEDINCUS. 
Zapoczątkowane w 2011 roku wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz. Podob-
nie jak wówczas, każdego roku towarzyszą mu szkolenia i uroczyste podsumowanie. 

Uczestnicy Spotkania świąteczno-noworocznego przyjaciół,  
współprocowników i pracowników Grupy MEDINCUS



2011 w mediach



39

20
12

Rozwój 
placówek 
CSIM 
MEDINCUS 
w Warszawie 
i Szczecinie

Opracowanie i wdrożenie 
Stymulatora Polimodalnej 
Percepcji Sensorycznej 
metodą Skarżyńskiego 
(SPPS-S)

Wyróżnienie w VIII edycji konkursu 
„Najlepszy Produkt i Usługa 
Warmii i Mazur”, w kategorii 
„usługa medyczna - przychodnie”

2012
20

12

KRONIKA
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Nowoczesne rozwiązania i profesjonalna opieka medyczna w zakresie otorynola-
ryngologii, audiologii i foniatrii wpływają na wzrost liczby pacjentów i specjalistów 
MEDINCUS, czego efektem jest zmiana siedzib dwóch placówek Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS – w Warszawie i Szczecinie. Nowe lokale dały możliwości roz-
woju sieci specjalistów i wsparcia większej liczby pacjentów. 

Rok 2012 przyniósł także sukcesy Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS. 9 listopada na Zamku Olsztyńskim odbyła się Gala Jako-
ści oraz wręczenie statuetek i wyróżnień XII edycji Warmińsko-Mazurskiej Nagro-
dy Jakości oraz VIII edycji konkursu „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur”. 
W trakcie wydarzenia placówka otrzymała dyplom za wyróżnienie II stopnia w ka-
tegorii „usługa medyczna - przychodnie”. 

Tego samego roku do Grupy MEDINCUS dołączyła spółka GNP Magnusson 
Aparatura Medyczna, która powstała z myślą o dostarczaniu wysokiej jakości urzą-
dzeń medycznych. Obecnie spółka jest dystrybutorem aparatów słuchowych, apa-
ratury medycznej i narzędzi do otochirurgii. Sukcesywnie rozwija grono klientów, 
poszerzając ich sieć w całej Polsce. Jedną z pierwszych takich okazji były Międzyna-
rodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED, w których w marcu 
2012 roku uczestniczyli przedstawiciele Grupy MEDINCUS. Wydarzenie, które od-
bywało się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, to największe tego 
przedsięwzięcie w Polsce skupiające producentów oraz dostawców aparatury i instru-
mentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także 
sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego. 

8 maja Piotr Henryk Skarżyński uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Przed-
miotem rozprawy doktorskiej było „Badanie zjawiska zmęczenia słuchowego meto-
dą fMRI”. 

Aktywność badawczo-rozwojowa Grupy MEDINCUS także nabiera rozpędu. 
W ośrodku realizowane są projekty, które pozwalają wprowadzić kolejne nowoczesne 
rozwiązanie - Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej do terapii SPPS me-
todą Skarżyńskiego. To innowacyjna metoda wsparcia dla pacjentów z zaburzenia-
mi przetwarzania słuchowego, która wykorzystując trening wielozmysłowy pozwala 
osiągać lepsze efekty terapeutyczne w krótszym czasie.

Terapia SPPS-S prowadzona jest za pomo-
cą innowacyjnego urządzenia służącego do 
prowadzenia wielozmysłowej terapii. W swo-
jej miniaturowej formie zawiera ono szereg no-
woczesnych rozwiązań technicznych. SPPS-S 
dla osiągnięcia zamierzonych efektów terapeu-
tycznych, nie wymaga współdziałania z inny-
mi, często dużymi oraz kosztownymi urządze-
niami, zlokalizowanymi w specjalnie do tego 
przygotowanych pomieszczeniach. Przekła-
da to się na znaczne obniżenie kosztów użytko-
wania urządzeń terapeutycznych oraz większą 
dostępność treningu. Podobnie jak Platforma 
Badań Zmysłów, urządzenie to, w kolejnych la-
tach, zyskało uznanie jury międzynarodowych 
i polskich konkursów innowacyjności.

2012

Stoisko i punkt badań  
słuchu Centrum Słuchu  

i Mowy MEDINCUS na  
Międzynarodowych  

Targach Sprzętu  
i Wyposażenia  

Medycznego SALMED.
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Prezentacja oferty i usług Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS na VII Konferen-
cji Sekcji Audiologiczno Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngo-
logów Chirurgów Głowy i Szyi we Wrocławiu.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, jak co roku, uczestniczyło w wydarzeniach 
naukowych. 27 września w Odessie, na Ukrainie, w związku z oficjalnym otwarciem 
Czarnomorskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, zorganizowano konferen-
cję „Współczesne możliwości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w dziedzinie oto-
rynolaryngologii”. W wydarzeniu, relacjonowanym przez tamtejsze media, wzięli 
udział m.in. przedstawiciele ukraińskiego środowiska medycznego i specjaliści z Pol-
ski i Mołdawii. Patronat nad konferencją objęli Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS, Czarnomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytutu Fizjo-
logii i Patologii Słuchu. W ramach wydarzenia zorganizowano akcję otwartych drzwi 
w placówce MEDINCUS w Odessie, była to także okazja do przedstawienia historii 
sieci MEDINCUS i planów jej rozwoju. 

Do kluczowych wydarzeń 2012 należy także III Kaukasko – Polsko – Polonijna kon-
ferencja medyczna w Tbilisi „Medycyna w XXI wieku: osiągnięcia, wyzwania i szan-
se”, której ideą było przedstawienie osiągnięć medycznych obu krajów, ale również 
zjednoczenie narodów Polski i Gruzji. Uczestnikami wydarzenia byli wybitni lekarze 
– specjaliści z Polski. Reprezentanci Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS – przed-
stawiciele Działu Międzynarodowego – wygłosili wykład pt.: „Rozwiązania teleme-
dyczne w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów 
ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty)”. Prezentacje stworzyły pole do dyskusji 
na temat telemedycyny i badań przesiewowych w Gruzji. Ich wynikiem było nawią-
zanie współpracy z dwoma ośrodkami w Tbilisi, jak również podpisanie umowy po-
między Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS i Narodowym Centrum Audiologii. 

Rok 2012 zapoczątkował także współpracę medyczną z Tadżykistanem. W listo-
padzie, w Duszanbe, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS prowadziło pierwszy, 
poza granicami Polski, program przesiewowych badań słuchu wśród uczniów pierw-
szej klasy dwóch szkół podstawowych. Łącznie przebadano około 150 dzieci. W ini-
cjatywie brało udział także Światowe Centrum Słuchu z Kajetan oraz Narodowe 
Centrum Medyczne z Duszanbe. Kilka dni później, podczas Sympozjum otoryno-
laryngologów Republiki Tadżykistan, przedstawiono wyniki badań oraz możliwości 
zastosowania rozwiązań telemedycznych w tym kraju. 

Prof. Piotr H. Skarżyński podczas konferen-
cji „Współczesne możliwości diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji w dziedzinie otory-
nolaryngologii”, Odessa, Ukraina.

Pozostałe wydarzenia 2012 roku, których 
organizatorem lub uczestnikiem była Grupa 
MEDINCUS:

Wystawa „17th Tashkent International Healthcare 
Exhibition – TIHE 2012” w kwietniu, której 
uczestnikiem było Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.. 
W wydarzeniu wzięło udział około 130 firm z całego 
świata, m.in. z Australii, Białorusi, Wielkiej Brytanii, 
Węgier, Niemiec, Japonii czy Chin.

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Rodzinnej, który odbył się 24 - 26 maja 
w Karpaczu. Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS prezentowało swoje usługi, jako 
wystawca podczas wydarzenia. 

Wystawa pod patronatem 
Wydziału Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP 
w Taszkiencie, w trakcie 
której można było odwiedzić 
stoisko Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS. 

XI konferencja z cyklu 
Akustyka w Audiologii 
i Foniatrii, której uczestnikiem 
była Grupa MEDINCUS.

VII Konferencja Sekcji 
Audiologiczno Foniatrycznej 
Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów Chirurgów 
Głowy i Szyi. Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS 
pełniło rolę wystawcy podczas 
wydarzenia.
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Muzeum Ślimaka znaj-
dujące się aktualnie na 

parterze Hotelu Park 
Kajetany***

To rok rekordowy! 15 lipca 2012 w Kajetanach, z wynikiem 1377 ślimaków, został 
pobity Rekord Guinnessa w kategorii „Największy zbiór przedmiotów z podobizną, 
wizerunkiem i o wyglądzie ślimaka”. Kolekcja znajduje się w Muzeum Ślimaka, któ-
re powstało w 2011 roku w Hotelu Park Kajetany. Zbiór obecnie 
liczy ponad 1400 figurek ślimaka, wykonanych z różnych mate-
riałów m.in. z porcelany, ceramiki, szkła, drewna, żeliwa, a tak-
że bursztynu, kamienia i drutu.

Także w lipcu w Ośrodku MEDINCUS 
w Kajetanach ruszyła II edycja Wakacyj-
nych Warsztatów Sportowych dla dzieci. 

W 2012 roku Ośrodek  
MEDINCUS Active poja-
wił się na Facebook’u.

Drugie już w historii Spotkanie Świątecz-
no-Noworoczne Grupy MEDINCUS od-
było się 14 grudnia. Szkolenia, wykłady 
i warsztaty, a także oficjalne podsumowa-
nie roku 2012 – wydarzeniu towarzyszyła wymia-
na wiedzy i doświadczeń zespołu MEDINCUS. 

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Grupy MEDINCUS, 14 grudnia 2012.

XXXV Krajowa Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej 
w codziennej praktyce”, w której uczestniczyli 
przedstawiciele Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS. 

57. Międzynarodowy Kongres Akustyków
Słuchu (EUHA) odbywający się od 21 do 26
października we Frankfurcie nad Menem.
Wśród gości byli reprezentacji Grupy
MEDINCUS.

II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Słucham, więc 
potrafię” Listening is „I can”. W trakcie wydarzenia, 
organizowanego przez Światowe Centrum Słuchu 
w Kajetanach, prezentowano usługi świadczone przez 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Platformę 
Badań Zmysłów. 

Targi dla Rodziców 
i Dzieci „Mamy Dziecko” 
w Szczecinie, podczas 
których stanęło stoisko 
Zachodniopomorskiego 
Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS. 
Przedstawiciele placówki 
zorganizowali także 
warsztaty skierowane 
do rodziców i dzieci 
uczestniczących w targach.

21. Międzynarodowe Targi
Medyczne „Ochrona Zdrowia”,
zorganizowane 23 - 26 października
w Kijowie, na Ukrainie, podczas
których prezentowo usługi
Czarnomorskiego Centrum Słuchu
i Mowy MEDINCUS. Wydarzenie
było istotne z perspektywy rozwoju
współpracy naukowej i klinicznej,
z ośrodkami i lekarzami na
Ukrainie oraz w innych krajach
Europy Wschodniej.

Specjalistyczne szkolenie dla 
otochirurgów w ramach  
II Warsztatów „Surgical Foundation 
Course”, które odbyło się 19-21 
listopada w budynku Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS 
w Kajetanach. Warsztaty 
przygotowano przy współpracy 
Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu oraz Instytutu Narządów 
Zmysłów. 

Uczestnicy II Warsztatów „Surgical
Foundation Course”

Prezentacja oferty Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS 
podczas II Konferencji 
Naukowo – Szkoleniowej 
„Słucham, więc potrafię” 
Listening is „I can”
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Powstanie Działu 
Badań Klinicznych 
w Centrum 
Słuchu i Mowy 
MEDINCUS

Realizacja 
pierwszych 
projektów w Afryce 
(Ghana, Senegal)

Konferencja „Nowoczesne 
metody diagnozy i terapii 
centralnych zaburzeń 
słuchu”, zorganizowana 
przez Podkarpackie 
Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS

V Międzynarodowy 
Kurs Chirurgii 
Endoskopowej Zatok

2013
20

13
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Powstaje Dział Badań Klinicznych w Centrum Słu-
chu i Mowy MEDINCUS, który wykorzystuje do-
świadczenie oraz potencjał szpitala MEDINCUS 
i sieci placówek. Dział realizuje głównie projekty 
z zakresu otorynolaryngologii, związane z bada-
niem nowych substancji leczniczych i nowych wy-
robów medycznych. Do tej pory zrealizował kilka-
dziesiąt badań klinicznych i obserwacyjnych, badano 
m.in. bezpieczeństwo i skuteczność implantów na prze-
wodnictwo kostne w przewodzeniowych i mieszanych ubyt-
kach słuchu. Realizowano projekty dotyczące jakości życia pacjentów po zastosowaniu 

różnego typu urządzeń wspo-
magających słyszenie. Badano 
również takie substancje, któ-
re mogą pomóc w leczeniu ta-
kich schorzeń, jak: szumy usz-
ne, zawroty głowy oraz choroba 
Meniere’a. 

Początek roku obfituje w wydarzenia medyczne i naukowe, w które angażuje się 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 21 - 22 stycznia w Łucku jego przedstawi-
ciele uczestniczą w Ukraińsko-Polskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowoczesna dia-
gnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z wadami słuchu”. Wydarzenie odbyło się 
w ramach wieloletniej współpracy z Wołyńskim naukowym towarzystwem lekarzy 
otolaryngologów pochodzenia polskiego.

Kilka dni później, na przełomie stycznia i lutego zespół CSiM MEDINCUS 
w Biszkeku w Kirgistanie brał udział w pilotażowym programie badań przesiewo-
wych pierwszoklasistów. Przedstawicie MEDINCUS uczestniczyli także w Konferen-
cji Ukraińsko-Polskiej zatytułowanej „Współczesne problemy w otorynolaryngologii 

Dr n. farm. Magdalena Beata Skarżyńska, 
specjalista farmacji aptecznej i szpitalnej, 
wicedyrektor ds. badań klinicznych Insty-
tutu Narządów Zmysłów Sp. z o.o.

w Kirgistanie” zorganizowanej we współpracy z The National Center of Maternity 
and Childhood Care. Podczas wydarzenia podpisano umowę o współpracy pomię-
dzy Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS a Taszkienckim Instytutem Medycz-
no – Pediatrycznym z Uzbekistanu. W ramach tego porozumienia określono zakres 
współpracy przy realizacji programów badawczych, organizacji sympozjów, semina-
riów i konferencji. 

W ramach profilaktyki, słuch można było przebadać także w ramach dni otwar-
tych w Czarnomorskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Odessie. Mobil-
ny punkt badań słuchu MEDINCUS z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów 
pojawił się również podczas wystawy medycznej „Medycyna Południa Ukrainy” i Dni 
Polski w Odessie, odbywających się pod patronatem Konsulatu Polski. 

Tego samego roku przedstawiciele Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o., wraz z de-
legacją Światowego Centrum Słuchu, uczestniczyli w roli wystawcy w Międzynarodo-
wych Targach Medycznych „Medi Pharma Africa” w Akrze, w Ghanie oraz w Mię-
dzynarodowych Targach Medycznych „SISDAK” w Dakarze, stolicy Senegalu. Stoisko, 
na którym prezentowano usługi MEDINCUS, odwiedzili je m. in. przedstawicie-
le rządu Ghany, a także minister zdrowia sąsiadującej Nigerii. O ogromnym zainte-
resowaniu świadczyły również kolejki chętnych do wykonania badań słuchu. Zdecy-
dowana większość osób z takiej okazji skorzystała wówczas po raz pierwszy w życiu. 
Udział MEDINCUS w wydarzeniu miał także wymiar naukowy, wyniki badań au-
diometrycznych i konsultacji lekarskich z użyciem videootoskopu wskazały na liczne 
występowanie różnorodnych problemów ze słuchem u przebadanych osób. 

Rumunia to kolejny kraj, w którym zespół Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zrealizowały pilotażowy program badań 
słuchu u najmłodszych. 7 i 8 maja przebadano słuch u 130 uczniów, w wieku 6-8 lat 
z siedmiu szkół w Bukareszcie. 

2013

Przesiewowe badania słuchu w trakcie  
Międzynarodowych Targów Medycznych 
„Medi Pharma Africa”
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Inicjatywa zbiegła się w czasie z odbywającą się również w Rumunii Europejską 
Wystawą Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013. Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS wraz z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu zgłosiły do konkursu 
dwa opracowane przez swój zespół rozwiązania z zakresu telemedycyny: Telefitting 
– system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego oraz System 
Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”®. Jury konkursu przyznało Zło-
ty Medal za „Telefitting” oraz Srebrny Medal za System „SZOK”®. Oba rozwiąza-
nia uzyskały także liczne nagrody i wyróżnienia od krajowych delegacji i instytucji. 

W 2013 roku Grupa MEDINCUS aktywnie uczestniczy w krajowych i między-
narodowych wydarzeniach zrzeszających ekspertów z dziedziny otorynolaryngologii, 
audiologii i foniatrii. Wśród nich jedne z największych targów medycznych na świe-
cie Arab Health 2013 (28-31 stycznia 2013). Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
uczestniczył w wydarzeniu w formie wystawcy. Przedstawiciele CSIM prezentowali 
usługi kliniki jako oferta dla zagranicznych pacjentów. Prowadzono też rozmowy nt. 
współpracy w zakresie sprzedaży urządzeń, współpracy naukowej i klinicznej Centrum. 

Dokonania Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS prezentowano także podczas 
konferencji pt.: „Nowe technologie w medycynie” oraz wystawy medycznej „Zdrowie 
2013”, które odbyły się 20-22 lipca w Aszchabadzie, stolicy Turkmenistanu. Podczas 
konferencji prof. Piotr H. Skarżyński przedstawił wykład pt.: „Współczesne podej-
ście w leczeniu częściowej głuchoty”, został zaprezentowany także wykład „Innowa-
cyjne technologie w medycynie: screening i telemedycyna”. Obie prace przyjęto z du-
żym zainteresowaniem i stały się tematem do dyskusji na forum specjalistów. Podczas 
wydarzenia przedstawiciele MEDINCUS prowadzili rozmowy z ministrem zdrowia 
Turkmenistanu - Gurbanmamed Eljasov oraz zastępcą przewodniczącego Rady Mi-
nistrów - Sapardurdy Tojlyev.

Badania przesiewowe 
słuchu wykonywane na 
Platformie Badań Zmy-
słów podczas targów Arab 
Health 2013 w Dubaju

W lutym 2013 roku (20-22 lutego) Kajetany i siedziba Centrum Słuchu i Mowy ME-
DINCUS, za sprawą V Międzynarodowego Kursu Chirurgii Endoskopowej Zatok, 
stały się światowym centrum rynologii i rynochirurgii. W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 80 ekspertów z całego świata, wśród nich znaleźli się wybitni specjaliści, m.in. 
prof. Hans Rudolf Briner (Szwajcaria), prof. Piero Nicolai (Włochy) czy prof. Sergey 
Pukhlik (Ukraina).

Także w Kajetanach, w lutym i w listopadzie, w budynku Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS odbyły dwie edycje międzynarodowych warsztatów szkoleniowych „Win-
dow Approach Workshop”. W wykładach i szkoleniach wzięli udział lekarze z całego 
świta m.in. Uzbekistanu, Egiptu, Słowenii, Niemiec czy Szwecji. Podczas części prak-
tycznej pierwszej edycji warsztatów uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w ćwi-
czeniach z wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE.

Wiosną 2013 roku Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS bierze udział w 40. Mię-
dzynarodowym Kongresie Neurootologicznym, który odbywał się w 19-20 kwietnia 
2013 w Bydgoszczy.

W Rzeszowie natomiast Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
zorganizowało konferencję szkoleniową „Nowoczesne metody diagnozy i terapii cen-
tralnych zaburzeń słuchu”.

Przedstawiciele Grupy MEDINCUS byli obecni także podczas XV Sympozjum 
Onkologia w Otorynolaryngologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chi-
rurgów Głowy i Szyi, które odbyło się w 19-21 września 2013 r. w Łodzi. Uczestniczy-
li w istotnej, z perspektywy pacjentów i ich rodzin, konferencji dla osób z szumami 
usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, zorganizowanej przez Światowe Centrum 
Słuchu w Kajetanach (28.09.2013 r.).  

Przedstawiciele Centrum  
Słuchu i Mowy MEDINCUS  
w trakcie konferencji pt.: 
„Nowe technologie  
w medycynie” i wystawy  
medycznej „Zdrowie 2013”  
w Aszchabadzie
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Ważnym wydarzeniem w kalendarzu 
2013 roku była również, obywająca się na 
przełomie września i października we 
Lwowie, konferencja pt.: „Nowe tech-
nologie w diagnostyce i leczeniu prze-
wlekłych stanów zapalnych i onkologii 
w laryngologii”. Wydarzenie w części po-
święcono 75. rocznicy powstania Ukra-
ińskiego Naukowego Towarzystwa Me-
dycznego Lekarzy Otorynolaryngologów. 
W konferencji wzięli udział przedstawi-

ciele Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, a spotkania dały możliwość nawiąza-
nia współpracy z lekarzami z zagranicy oraz podtrzymanie już istniejących kontaktów. 
Niespełna miesiąc później, także w Ukrainie, odbyła się coroczna wystawa medycz-
na „Public Health”, w której Centrum Słuchu i Mowy uczestniczyło w roli wystawcy. 

14. Window Approach Workshop

Uczestnicy III Surgical Foundation Course – 15. Window Approach Workshop

Pozostałe wydarzenia naukowe, w których 
w 2013 roku uczestniczyła Grupa MEDINCUS: 

9th Warsaw Internacional Medical Congress 
for Young Scientists, który 9-12 maja odbył się 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
Organizatorem sesji pt. „Laryngology” był Łukasz 
Kralczyński, a jej sponsorem Centrum Słuchu 
i Mowy Sp. z o. o., GNP Magnusson Aparatura 
Medyczna Sp. z o. o. oraz Polfa S.A. 

Konferencja z cyklu „Akustyka w Audiologii 
i Foniatrii”, która odbyła się w dniach 17 
i 18 maja 2013 r. na Wydziale Fizyki UAM 
w Poznaniu. Wśród uczestników byli: 
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. oraz GNP 
Magnusson Aparatura Medyczna. 

IV Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-
Szkoleniowej pt. „Słucham, 
więc potrafię: Terapia 
Audytywno-werbalna. 
Wszystkie drogi prowadzą 
do mózgu”, która odbyła 
się w Światowym Centrum 
Słuchu w Kajetanach. 
Podczas konferencji, 
na stoisku firmowym, 
prezentowane były usługi 
i urządzenia oferowane przez 
Grupę MEDINCUS.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
XVIII Dni Otolaryngologii 
Dziecięcej w Łodzi. Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS było wystawcą 
podczas wydarzenia. 

VIII Konferencja Sekcji 
Audiologicznej i Foniatrycznej 
Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów-Chirurgów 
Głowy i Szyi, która odbyła się 6-8 
czerwca 2013 r. w Łodzi. - zespół 
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. 
oraz GNP Magnusson Aparatura 
Medyczna reprezentowały Grupę  
na stoiskach firmowych. 
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Punkt Pomorskiego Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS na 

VIII Pikniku na Zdrowie.

XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii 
Dziecięcej Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy 
i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej 
w codziennej praktyce”. Uczestnikiem 
obywającego się w Lublinie wydarzenia było 
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. 

Targi EUHA w Norymberdze 16-18 
października 2013. W zjeździe uczestniczył 
zespół protetyków z Grupy MEDINCUS. 
W trakcie licznych spotkań omawiano 
najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy 
poszczególnych filii w zakresie protetyki słuchu. 

Konferencja Naukowowo-
Szkoleniowa „Słuch Noworodka”, 
która odbyła się 28 listopada 
w Poznaniu. W wydarzeniu wzięli 
udział przedstawiciele Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS 
oraz GNP Magnusson Aparatura 
Medyczna. 

IV Międzynarodowa Konferencja 
Sekcji Otologii i Nero-Otologii 
PTORL ChGiSz „Otologia 
2013”. Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS było wystawcą 
wydarzenia.  

4th International TEMOS 
CONFERENCE „Healthcare 
abroad and Medical Tourism”, 
odbywająca się w Bonn 
w Niemczech. Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS pełniło rolę 
uczestnika i wystawcy. 

MEDINCUS angażuje się także w wydarzenia promujące zdrowie i profilaktykę 
wśród mieszkańców polskich miast. Wiosną i latem 2013 roku uczestniczy w Pikni-
ku Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także w zorganizowa-
nym przez Gdański Uniwersytet Medyczny VIII Pik-
niku na Zdrowie. Wydarzenie, odbywające się w Parku 
Zielonym, obejmowało ponad sześćdziesiąt stoisk. Punkt 
Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
cieszył się ogromną popularnością. Uczestnicy Pikniku 
mogli skorzystać z przesiewowych badań słuchu, a tak-
że uzyskać specjalistyczne porady logopedyczne, psy-
chologiczne oraz skonsultować się z protetykiem słu-
chu czy terapeutą głosu.

Poza aktywnością medyczną i naukową, Grupa ME-
DINUS kontynuuje działalność rekreacyjną, organizu-
jąc dla najmłodszych z Kajetan i okolic Zimowe Warsz-
taty Sportowe w ośrodku MEDINCUS Active.

Podsumowaniem roku jest Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Przyjaciół, Współpra-
cowników i Pracowników Grupy MEDINCUS. Przy okazji wydarzenia przygotowa-
no szereg szkoleń dedykowanych pracownikom Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. – 
lekarzom, technikom badań słuchu, protetykom słuchu i rehabilitantom słuchu.

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Przyjaciół, Współpracowników 
i Pracowników Grupy MEDINCUS, 13 grudnia 2013 r.
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Nagroda Polski Produkt  
Przyszłości 2014 dla 
Stymulatora Polimodalnej 
Percepcji Sensorycznej 
(SPPS-S) do prowadzenia  
terapii metodą  
Skarżyńskiego

Realizacja badań 
przesiewowych 
słuchu wśród uczniów 
afrykańskich szkół 
(Senegal, Wybrzeże  
Kości Słoniowej)

Otwarcie Centrum Głosu dla 
Profesionalistów MEDINCUS
w Warszawie

2014
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Delegacja zespołu Centrum Słuchu i Mowy  
MEDINCUS z prof. Piotrem H. Skarżyńskim  
na czele do Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej  
i Kamerunu.

Grupa MEDINCUS rozwija 
także współpracę z instytucjami 
i podmiotami zagranicznymi. 

W listopadzie 2014 roku, pod-
czas wizyty Profesora Nyembue 
Tshipukane Dieudonné’a z Zakła-
du Otorynolaryngologii Wydziału 
Medycyny Uniwersytetu w Kinsza-
sie, w Demokratycznej Republice 
Konga, została podpisana umo-
wa o współpracy naukowej i kli-
nicznej pomiędzy Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS w Kajeta-
nach i wspomnianym Zakładem Otorynolaryngologii z Republiki Konga. 

Na uwagę zasługuje także wizyta Umidy Tadjievy – przedstawicielki Ministerstwa 
Zdrowia z Uzbekistanu, która 23 października odwiedziła Szpital Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS i przychodnię przyszpitalną. W trakcie spotkania, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Centrum, w tym prof. Piotr H. Skarżyński, Umida 
Tadjieva zapoznała się z działalnością placówki. 

Do aktywności Grupy MEDINCUS w 2014 roku należy także udział w licznych kon-
ferencjach i wydarzeniach naukowych w kraju i za granicą. 

W marcu przedstawiciele Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytutu 
Fizjologii i Patologii Słuchu uczestniczyli w delegacji zagranicznej do Senegalu, Wy-
brzeża Kości Słoniowej i Kamerunu. Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Eduka-
cji Senegalu oraz członków Senegalskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego, 

16 października tego roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów, w Warsza-
wie zostało otwarte Centrum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS. Placówka 
kieruje swoją ofertę i otacza opieką pacjentów na co dzień pracujących głosem: śpie-
waków, wokalistów, aktorów, nauczycieli, wykładowców, polityków itp. Filia stanowi 
zatem idealne uzupełnienie sieci MEDINCUS, a także rozwinięcie jej usług. 

Rok 2014 przynosi także nagrody i wyróżnienia. 29 października w Nowym Ra-
tuszu, w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska po raz szósty wręczył nagrody, przy-
znane w drodze konkursu, dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia 
w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Jednym z czterech 
uhonorowanych laureatów została lek. Grażyna Kulik-Urbańska, otolaryngolog, fonia-
tra, kierownik filii – Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Gdańsku.

Z kolei 1 grudnia, w Warszawie, wyróżniono produkt – SPPS, służący do prowa-
dzenia terapii: Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskie-
go. Nagrodę tę przyznano w konkursie: Polski Produkt Przyszłości 2014, w katego-
rii: przedsiębiorcy. Celem konkursu, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyj-
nych produktów, które mają potencjał zaistnienia na rynku polskim. Konkurs został 
objęty Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki.

Nowocześnie  
wyposażony  
gabinet lekarski   
w Centrum Głosu dla 
Profesjonalistów ME-
DINCUS w Warszawie.

2014

Odebranie przez Prezesa Zarządu Centrum Słuchu  
i Mowy Sp. z o.o nagrody Polski Produkt Przyszłości 2014.
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przeprowadzono tam badania słuchu 
wśród dzieci z dwóch szkół podstawo-
wych w Dakarze oraz zorganizowano 
konferencję dla kilkudziesięciu specjali-
stów otorynolaryngologów. 

Podczas delegacji do Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej, przeprowadzono pilota-
żowe badania przesiewowe słuchu wśród 
dzieci ze szkół podstawowych w Abidża-
nie. Kontynuacją badań była Konferencja 
Otorynolaryngologiczna, w której uczest-
niczyli przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia oraz członkowie największych 
Uniwersyteckich Ośrodków Otoryno-
laryngologicznych: CHU de Yopougon, 
CHU de Cocody oraz CHU de Bouake.

W Kamerunie natomiast przedstawi-
ciele Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS odbyli spotkania z przedstawiciela-
mi Kameruńskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szyjnej, 
z dyrektorem Międzynarodowego Centrum Badań „Chantal Biya”, I Damą Kameru-
nu, z otorynolaryngologami Szpitala Centralnego w Yaounde oraz z przedstawiciela-
mi tamtejszego Ministerstwa Zdrowia. W Institut Universitaire BENGONO TO-
URE, prof. Piotr H. Skarżyński wygłosił wykład pt. „Współczesne metody leczenia 
częściowej głuchoty” dla specjalistów otorynolaryngologii z Yaounde. Wola współpra-
cy przedstawicieli ośrodków z Wybrzeża Kości Słoniowej i Kamerunu dała nadzieję 
na pomyślny rozwój wzajemnych stosunków. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem z udziałem przedstawicieli Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS, była Międzynarodowa Wystawa-Konferencja „Zdrowie-2014”, która 
odbyła się w lipcu w Aszchabadzie (Turkmenistan). W trakcie konferencji prof. Piotr 
H. Skarżyński wygłosił dwa wykłady w sekcji Nowe technologie w medycynie, zaty-
tułowane: „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Europie, Azji 
i Afryce” oraz „Leczenie częściowej głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych”. 
Stoisko Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w ciągu 3 dni odwiedzili m.in. leka-
rze, dziennikarze i przedstawiciele władz państwowych. W trakcie trwania wystawy 
przedstawiciele Centrum rozpowszechniali materiały informacyjne na temat dzia-
łalności CSIM, przeprowadzili badania słuchu przy pomocy Platformy Badań Zmy-
słów i videootoskopu. 

Pozostałe wydarzenia naukowe, w których 
w 2014 roku uczestniczyła Grupa MEDINCUS: 

Konferencja szkoleniowa pt: „Nowoczesne metody 
diagnozy i terapii centralnych zaburzeń przetwarzania 
słuchu”, zorganizowana przez Opolskie Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS. Wydarzenie 
skierowane było głównie do placówek oświatowych 
i poradni psychologiczno-pedagogicznych, cieszyło się 
jednak także dużym zainteresowaniem rodziców dzieci 
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Istotnym wydarzeniem, współorganizowanym przez Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach, 
jest cykl chirurgicznych warsztatów szkoleniowych Międzynarodowe Warsztaty WAW – Window 
Approach Workshop. W 2014 roku odbyły się one trzykrotnie. Wzięli w nich udział otochirurdzy 
i audiolodzy z całego świata m.in. z Egiptu, Senegalu, Kamerunu, Francji, Niemiec, Portugalii czy Danii. 

Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS oraz GNP 
Magnusson Aparatura Medyczna 
wzięły także udział, jako wystawcy, 
w konferencji Lubelskie Dni 
Laryngologii, która odbyła się 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 
6–7 czerwca 2014 roku. 

Uczestnicy i zespół 
organizacyjny warsz-
tatów szkoleniowych 
17. Windows Appro-
ach Workshop.

Zespół organizacyjny konferencji szkoleniowej 
pt: „Nowoczesne metody diagnozy i terapii 
centralnych zaburzeń przetwarzania słuchu”.
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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
obecne było także na konferencji dla 
osób z szumami usznymi i obniżoną 
tolerancją na dźwięki, odbywającej się 
w dniu 27 września w Kajetanach. Dla 
uczestników wydarzenia przygotowano 
stoisko Centrum, przy którym mogli 
uzyskać dodatkowe informacje i materiały 
poświęcone szumom usznym. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Wrocławska Jesień 
Laryngologiczna” (Wrocław, 26–
27 września 2014 r.) była kolejnym 
wydarzeniem, na którym Centrum 
mogło zaprezentować swoje usługi 
i produkty. 

XXXVII Krajowa Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Problemy 
otolaryngologii dziecięcej 
w codziennej praktyce”, która odbyła 
się 23–25 października w Lublinie była 
znakomitą okazją do prezentacji usług 
przy stoisku firmowym. Uczestnicy 
konferencji mogli zapoznać się 
z urządzeniami i akcesoriami z oferty 
Grupy MEDINCUS, dedykowanymi 
profilaktyce i diagnostyce dzieci. 

V Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna 
z cyklu „Dziecko ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w przedszkolu i szkole” na temat 
„Dziecko-uczeń z wadą słuchu oraz centralnymi 
zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) 
w domu, przedszkolu i szkole”, która odbyła 
się w 16–17 października 2014 roku w Bielsku-
Białej. Była ona kolejną platformą, na której 
Grupa MEDINCUS mogła zaprezentować 
urządzenia dedykowane diagnostyce i terapii 
CAPD (Platforma Badań Zmysłów, Stymulator 
Polimodalnej Percepcji Sensorycznej). 

Z końcem lata, 3–6 września roku Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS, jako wystawca/
partner, wzięło udział w 46. Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
Chirurgów Głowy i Szyi, który odbył się 
w Bydgoszczy. Podczas zjazdu premierę miał 
najnowszy katalog produktów, oferowanych 
przez Centrum. 

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej 
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
– Chirurgów Głowy i Szyi w Katowicach. 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
zaprezentowało ofertę na stoisku firmowym 
oraz zorganizowało warsztaty pt. „Sposoby 
na poprawę jakości zapisu w badaniach ABR” 
oraz „Nowe życie urządzeń wspomagających 
słyszenie – nowe wytyczne, zastosowania, nowe 
technologie”. Podczas wydarzenia, swoje stoisko 
miało także GNP Magnusson Aparatura 
Medyczna.

Prezentacja Stymulatora Polimodalnej Per-
cepcji Sensorycznej SPPS-S oraz Platformy 

Badań Zmysłów podczas IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Pedagogicznej z cyklu Dziecko 

ze specjalnymi potrzebami

Podczas wizyt zagranicznych oraz licznych krajowych wydarzeń artystycznych i re-
kreacyjnych, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS promowało także profilaktykę 
słuchu, zapewniając dostęp do badań i porad specjalistów. 

Od 25 lutego do 1 marca 2014 roku w Biszkeku (Kirgistan), podczas wizyty przed-
stawicieli Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytutu Fizjologii i Pato-
logii Słuchu, zorganizowano kolejny etap badań przesiewowych słuchu wśród dzieci 
z pierwszych klas szkoły podstawowej. Przeprowadzono także ponad 80 konsultacji 
lekarskich. W trakcie tej wizyty - 28 lutego - odbyła się także międzynarodowa kon-
ferencja z udziałem specjalistów z Polski i Narodowego Centrum Ochrony Macie-
rzyństwa i Dzieciństwa w Biszkeku. 

Dwa miesiące później, w kwietniu, przedstawiciele Międzynarodowego Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS odwiedzili Armenię w związku z działalnością doty-
czącą rozpowszechnienia badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym 
w różnych krajach świata. Badania przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: 
u uczniów I i VI klasy szkoły ogólnokształcącej w Erewaniu. W ciągu dwóch dni prze-
badano ponad 300 dzieci. W ramach wizyty przedstawiciele Centrum odwiedzili od-
dział otolaryngologii przy Instytucie Zdrowia Dzieci i Nastolatków „Arabkir” w Ere-
waniu i spotkali się z tamtejszymi specjalistami. 

W maju w Warmińsko-Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od-
były się DNI OTWARTE w związku z obchodami 10-lecia Polski w Unii Europej-
skiej. Przeprowadzono wówczas darmowe konsultacje lekarskie, badania audiologicz-
ne za pomocą Platformy Badań Zmysłów oraz zorganizowano konkurs pt. „Ja słyszę”.  
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Z kolei 14 czerwca, Pomorskie Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS po 
raz kolejny uczestniczyło w zorgani-
zowanym przez Gdański Uniwersytet 
Medyczny IX Pikniku na Zdrowie. 
Impreza odbyła się w Parku Zielonym 
i obejmowała ponad 60 stoisk. Mimo 
niesprzyjającej pogody, stoisko Po-
morskiego Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS cieszyło się wielką po-
pularnością. Uczestnicy Pikniku mo-
gli skorzystać z przesiewowych badań 
słuchu, a także uzyskać specjalistycz-
ne porady logopedyczne, psychologicz-
ne oraz skonsultować się z protetykiem 
słuchu. 

Poza działalnością medyczną i naukową Grupa MEDINCUS inicjuje także wydarzenia 
promujące wśród najmłodszych profilaktykę słuchu i aktywność sportową. We wrze-
śniu 2014 roku, w Filharmonii w Szczecinie odbył się koncert „Przygody Bębenka”. Był 
on efektem warsztatów muzycznych zorganizowanych przez Filharmonię wraz z Za-
chodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. „Przygody Bębenka” to 
interaktywna bajka muzyczna dla uczniów klas 0–3, w której solistami i aktorami byli 
podopieczni Centrum. 

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS było także partnerem imprezy sportowej Wio-
ślarski Tytan Warszawy, zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. 
W zawodach skierowanych do uczniów stołecznych szkół gimnazjalnych wzięło udział bli-
sko 1000 uczestników, 30 szkół, 7 ośrodków sportu i rekreacji. Podczas wszystkich rywa-
lizacji, z możliwości badania słuchu na stoisku Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, 
zrealizowanego na Platformie Badań Zmysłów skorzystało 115 osób. O słuch mieszkań-
ców stolicy CSIM MEDINCUS zadbało także podczas Dnia w Dobrej Kondycji, odby-
wającego się w warszawskim Parku Moczydło. 

 W ośrodku MEDINCUS odbyła się kolejna edycja Zimowych Warsztatów Sporto-
wych, inspirowanych Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi. Na uczestników cze-
kało wiele zimowych atrakcji zwieńczonych konkursem wiedzy o Igrzyskach. Na koniec 
nagrodzono zwycięzców. 

Z wygranej cieszył się także wioślarski zespół MEDINCUS. W rywalizacji 4-osobo-
wych drużyn firmowych na ergometrach wioślarskich – WTW Rowing Elite zajęliśmy II 
zaszczytne miejsce. Udział w zawodach to okazja do integracji poprzez aktywność spor-
tową. Impreza miała cel charytatywny – pomoc dla Domu Dziecka nr 2 im. dr Janusza 
Korczaka w Warszawie. 

Zwieńczeniem roku było, odbywające się w dniach 17–19 grudnia, Coroczne Spotkanie 
Świąteczno-Noworoczne Przyjaciół, Współpracowników i Pracowników Grupy MEDIN-
CUS. Wydarzeniu towarzyszyły szkolenia dedykowane pracownikom, nie zabrakło także 
corocznego podsumowania mijającego roku i określenia planów na nadchodzący 2015 rok.

Przesiewowe bada-
nia słuchu uczest-

ników zawodów 
Wioślarski Tytan 

Warszawy, skierowa-
nych do stołecznych 

szkół gimnazjalnych.

Podsumowanie akcji Wioślarskiego Tytana Warszawy i wrę-
czenie podziękowania na ręce Prezesa Zarządu  

dr n. o zdr. inż. Łukasza Bruskiego.

Oficjalne podsumowanie wy-
darzeń roku 2014 przez  

prof. Piotra H. Skarżyńskiego 
oraz wszyscy uczestnicy  

goście spotkania.
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Oficjalne otwarcie 
Centrum Głosu dla 
Profesjonalistów 
MEDINCUS

Prof. Piotr H. 
Skarżyński 
w Top 20 
Najlepszych 
Menadżerów

Nagroda Lider 
Przedsiębiorczości 
roku 2015

Otwarcie placówek sieci: 
Małopolskie i Radomskie 
Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS, oraz filii  
w Brześciu na Białorusi
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W 2015 roku do sieci Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dołączyły kolejne lo-
kalizacje. 14 maja zostało otwarte Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS z siedzibą w Krakowie, w październiku działalność rozpoczęło Radomskie Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS. W Brześciu, na Białorusi zostaje otwarta kolejna  
filia zagraniczna CSIM. 

16 kwietnia w Światowy Dzień Głosu odbyło się także uroczyste otwarcie Cen-
trum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS. Z tej okazji Centrum odwiedzili m.in. 
przedstawiciele władz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego oraz wybitni specjaliści ze świata medycyny. 

16 maja 2015 roku Piotr H. Skarżyński uzyskał tytułu doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie medycyny, na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego 
i przedstawionego osiągnięcia naukowego pt. „Wczesne wykrywanie i modelowanie 
wad słuchu u dzieci i dorosłych”.

Symboliczne otwarcie Centrum Głosu dla Profe-
sjonalistów MEDINCUS dokonane przez: dr hab. 
n. med. Agatę Szkiełkowską, kierownika Cen-
trum Głosu dla Profesjonalistów MEDINCUS,  
dr n. o zdr. Łukasza Bruskiego Prezesa Centrum 
Słuchu i Mowy Sp. z o.o i zaproszonego gościa: 
prof. dr hab. sztuk muz. Ryszarda Zimaka, 
rektora Akademii Muzycznej i Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina

Docenione zostały również: trud, praca i zaangażowanie prof. Piotra H. Skarżyń-
skiego, który znalazł się na liście 20 Top Menadżerów 2015, publikowanej przez re-
dakcję „Bloomberg Businessweek Polska”. Wyróżnienie przyznano za łączenie pasji 
do leczenia, samorozwoju naukowego z wysokimi zdolnościami menadżerskimi i za-
rządczymi. „Bardzo się cieszę z przyznanego mi wyróżnienia. Jest ono podsumowa-
niem ciężkiej pracy całego zespołu, która wpłynęła na dalszy rozwój branży medycznej, 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami” – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński, 
Członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.

Sukces odniosło także Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, wyróżnione  
28 października, w konkursie Lider Przedsiębiorczości Roku 2015, za jakość i inno-
wacyjność. Ten jeden z najbardziej prestiżowych i najstarszych konkursów, promują-
cych przedsiębiorczość w Polsce, organizowany jest przez Fundację Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1994 
roku. Tytuł Lidera Przedsiębiorczości nadawany jest działającym na terenie całego 
kraju firmom, wyróżniającym się szczególną aktywnością, dynamiką rozwoju, inno-
wacyjnością i konkurencyjnością. 

2015

Nagroda Top Menadżer 2015 dla  
prof. Piotra H. Skarżyńskiego
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Kolejne wyróżnienia napłynęły także dla Stymulatora Polimodalnej Percepcji Senso-
rycznej, wykorzystywanego podczas terapii SPPS-S. Urządzenie otrzymało: Laur In-
nowacyjności 2015 w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica - za najlepsze 
produkty innowacyjne (Warszawa, listopad 2015) oraz Złoty Medal na wystawie Inno-
va Cities Latin America 2015, Foz do Iguacu (Parana) w Brazylii (10–12 grudnia 2015).

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS uczestniczyło w licznych wydarzeniach 
i spotkaniach, organizowanych w kraju i na świecie, pozyskując kolejnych partnerów 
do rozwijania swojej działalności. 

Początek roku bogaty był w wydarzenia międzynarodowe.
25-27 lutego, odbył się w Kajetanach 6. Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endosko-

powej Zatok (6th International Course in the Endoscopic Sinus Surgery).
Organizatorami wydarzenia były m.in. Światowe Centrum Słuchu, Centrum Słu-

chu i Mowy MEDINCUS, Instytut Narządów Zmysłów, Fundacja Profesora Hen-
ryka Skarżyńskiego „Słyszę”. W części teoretycznej kursu światowi specjaliści z dzie-
dziny rynochirurgii (m.in.: doc. Paolo Battaglia, prof. Piero Nicolai i prof. Timoleon 
Terzis) wygłosili wykłady dotyczące: anatomii i chorób zatok, leczenia zachowawczego 
oraz postępowania chirurgicznego. W części praktycznej odbyły się całodzienne za-
jęcia w laboratorium. W szkoleniu wzięło udział około 50 uczestników, w tym przed-
stawiciele filii Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Kilka dni później, w dniach 3-5 marca, przedstawiciele Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS uczestniczyli w polskiej misji ekonomicznej w Algierze, podczas Fo-
rum Gospodarczego Polska-Algieria. CSIM MEDINCUS zostało zarekomendowa-
ne przez władze polskie i algierskie jako rzetelny ośrodek, świadczący usługi z zakre-
su otorynolaryngologii na najwyższym światowym poziomie. 

Praktycznie w tym samym czasie, w dniach 9-23 marca, szkolenie w Kajetanach od-
był audiolog, dr Aissa Ngom ze Szpitala Grand Yoff w Dakarze, wytypowany przez 
Ministerstwo Zdrowia Senegalu do Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS na prze-
szkolenie. „To dla nas ogromne wyróżnienie, ciężko pracowaliśmy, by zdobyć zaufanie  
Senegalczyków. Współpraca z tamtejszym Ministerstwem Zdrowia umożliwi spraw-
niejszą realizację projektów z partnerami z Dakaru oraz przyczyni się do promocji 
CSIM MEDINCUS wśród służb sanitarnych i pacjentów z  Senegal”. – powiedział 
prof. Piotr H. Skarżyński.

Równocześnie z przedstawicielem Senegalu, w dniach 20-24.03, Kajetany odwiedził 
dr Edwin Thomus Liyombo - Prezes Tanzańskiego Towarzystwa Otorynolaryngo-
logicznego. Podczas wizyty ustalono kalendarz wspólnych badań oraz szkoleń, omó-
wiono również temat podpisania umowy o współpracy między CSIM a największym 
oddziałem ORL w Tanzanii.

Już 17 kwietnia, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach odwiedził 
doradca Prezydenta Republiki Konga, który zapoznał się z ofertą Centrum i moż-
liwościami w zakresie leczenia schorzeń. Dzięki staraniom CSIM, po raz pierwszy 

Nagroda Lider Przedsiębior-
czości Roku 2015 dla Centrum 
Słuchu i Mowy Sp. z o.o. 

Nagroda Laur Innowacyjności 2015 w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica za najlepsze produkty  
innowacyjne, odebrana przez dr n o zdr. Łukasza Bruskiego, prezesa Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
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w historii istnienia Kongijskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii i Chirurgii Twa-
rzowo-Szyjnej SCOORL, zorganizowano konferencję (20-21 kwietnia, Pointe-No-
ire), poświęconą problemowi niedosłuchu, metodom leczenia głuchoty, wykonano też 
badania przesiewowe niedosłuchu. 

CSIM MEDINCUS brało także udział w targach - XXII Belarusian Medical Fo-
rum. Na stoisku promocyjnym przeprowadzono badania słuchu przy pomocy Platformy 
Badań Zmysłów i videootoskopu, prezentowano możliwości SPPS oraz rozpowszech-
niano materiały informacyjne na temat działalności CSIM. Targi były doskonałą oka-
zją do nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami z regionu. 

Bogaty w wydarzenia był miesiąc maj. W Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
w Kajetanach, odbyły się zajęcia z zakresu laryngologii dla 4 grup studentów III roku 
fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które poprowadził prof. Piotr 
H. Skarżyński. Studenci zapoznali się z zagadnieniami z zakresu audiologii, fonia-
trii, implantów i aparatów słuchowych. 

W dniach 16-17 maja, w Kajetanach, odbyło się pierwsze, certyfikowane szkolenie 
z zakresu Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej. Część teoretyczna obej-
mowała szereg wykładów, dotyczących terapii metodą SPPS i jej założeń, oraz pod-
staw anatomii i fizjologii narządu słuchu i mowy. Uczestnicy mogli skorzystać tak-
że ze szkolenia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych CAPD przy użyciu 
Platformy Badań Zmysłów. W części warsztatowej (23.05.) każdy uczestnik miał oka-
zję zapoznać się z zestawem SPPS-S.  

Zespół Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS podczas konferencji poświęconej problemom  
niedosłuchu i metodom leczenia głuchoty w Pointe-Noire.

Dwa dni później, 19 maja, dr n. o zdr. Łukasz Bruski i prof. Piotr H. Skarżyński 
wzięli udział w zorganizowanym w Sejmie RP Dniu Polsko-Afrykańskim. Na zapro-
szenie Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki oraz Instytutu Afrykańskiego, do Sejmu 
przybyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów afrykańskich akredyto-
wanych w Polsce, przedstawiciele rządu RP, parlamentarzyści, polscy przedsiębior-
cy oraz działacze organizacji pozarządowych. Udział CSIM w tym wydarzeniu był 
okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami świata polityki, biznesu i kul-
tury, zaangażowanymi we współpracę z krajami Afryki. 

W tematyce współpracy afrykańskiej CSIM MEDINCUS pozostawało również 
kolejnego dnia, 20 maja, podczas uroczystości zaprzysiężenia Honorowego Konsula 
Republiki Zambii w Polsce - Bartosza Brusikiewicza. CSIM przedstawiło dotychcza-
sowe działania w Afryce oraz plany podobnych projektów w krajach Afryki Wschod-
niej m.in. w Zambii. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i propozycją objęcia 
programów CSIM w Zambii patronatem Konsula.

Rok 2015 pozwolił zorganizować kilka warsztatów Window Approach Workshop 
(WAW), które cieszyły się, jak zawsze, ogromnym zainteresowaniem. Odbyły się one 
w Kajetanach w dniach: 12-14 stycznia, 28-29 czerwca, 23-24 listopada oraz 30 listo-
pada - 1 grudnia. Organizatorem wydarzenia było Światowe Centrum Słuchu i In-
stytut Narządów Zmysłów.

20. Window Approach Workshop, 28-29 czerwca 2015

19. Window Approach Workshop, 12-14 stycznia 2015
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Opolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało gospodarzem programu 
TVP Opole „Żyjmy Zdrowo”. Nagrane podczas wizyty Telewizji Polskiej w Opol-
skim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS trzy odcinki programu „Żyjmy Zdro-
wo”: „Problemy ze słuchem”, „Błędnik” i „Jak dbać o aparat mowy?” zostały wyemi-
towane w grudniu 2015. 

Do sukcesów medycznych Grupy MEDINCUS dołączyły także sukcesy w zakre-
sie działalności rekreacyjnej. 

W Kajetanach otwarto Restaurację Pod Ślimakiem, wyjątkowe miejsce na spotka-
nia okolicznościowe, uroczystości rodzinne i spotkania biznesowe. Swoją nazwę re-
stauracja zawdzięcza ogromnej fascynacji ślimakami, z którą niemal na każdym kro-
ku można się spotkać w Kajetanach. 

Nie zapominając o najmłodszych, w czasie ferii zimowych, w Ośrodku MEDINCUS 
Active, zorganizowano całodniowe Zimowe Warsztaty Sportowe dla dzieci w wie-
ku 8-13 lat oraz Bajkowe Warsztaty dla dzieci w wieku 5-7 lat. W programie znalazły 
się różnorodne zajęcia sportowe (od ping-ponga po curling), gry i zabawy edukacyj-
ne oraz spotkanie ze Strażą Pożarną i Policją. 

Natomiast w czasie wakacji, Ośrodek MEDINCUS Active zaprosił dzieci i mło-
dzież na zajęcia „Wakacyjne Warsztaty Sportowe dla dzieci w wieku 9 – 13 lat”. Zor-
ganizowano wówczas m.in. gry w siatkówkę plażową, piłkę nożną, koszykówkę, krę-
gle, mini golfa czy badmintona. Wśród atrakcji były także przejażdżki na kucykach, 
zabawy w piratów, budowanie szałasów i statków. Podczas zabawy dzieci zapoznały 
się z zasadami treningu ogólnorozwojowego oraz zdrowego żywienia.

Zwieńczeniem roku był coroczny cykl szkoleń świąteczno-noworocznych dla pra-
cowników GRUPY MEDINCUS oraz podsumowanie osiągnięć mijającego roku, 
w tym także uroczyste spotkanie Przyjaciół, Współpracowników i Pracowników GRU-
PY MEDINCUS. Wydarzenie odbywało się w dniach 16-18 grudnia w Kajetanach.

Coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne przyjaciół, współpracowników i pracowników Grupy MEDINCUS
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Polska Nagroda Innowacyjności 
2016 dla Stymulatora 
Polimodalnej Percepcji 
Sensorycznej do prowadzenia 
terapii Stymulacji Polimodalnej 
Percepcji Sensorycznej metoda 
Skarżyńskiego SPPS-S

Tytuł „Przedsiębiorstwa 
Przyszłości” dla Centrum 
Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
 

Uruchomienie  
Centrum  
Słuchu i Mowy 
MEDINCUS  
w Biszkeku

Certyfikat dobra praktyka 
konkursu „Pracodawca 
Jutra 2016” dla Centrum 
Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
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SIEĆ MEDINCUS WCHODZI NA KOLEJNE RYNKI ZAGRANICZNE
 
1 sierpnia 2016 uruchomiono placówkę Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Bisz-
keku (Kirgistan). Uroczyste otwarcie, w którym udział wzięli gospodarze Centrum 
oraz wielu wybitnych kirgiskich specjalistów z dziedziny otorynolaryngologii, au-
diologii i foniatrii, nastąpiło 23 września. Gościem honorowym był Uzakbaev Kam-
chibek Askarbekovich – Dyrektor Narodowego Centrum Ochrony Matki i Dziec-
ka w Biszkeku.

Obchody były okazją do omówienia dotychczasowej działalności Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS - możliwości i potencjału, jaki dla pacjentów Biszkeku stwa-
rza otwarcie specjalistycznej placówki, oferującej szereg rozwiązań współczesnej me-
dycyny w obszarze otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, oraz rehabilitacji zabu-
rzeń słuchu, głosu, mowy. 

Przeprowadzona została telekonsultacja z udziałem specjalistów z Centrum Słu-
chu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach, w czasie której wykonano badanie ABR 
oraz telefitting. 

Uroczyste otwarcie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Biszkeku

2016

Prof. Piotr H. Skarżyński oraz Uzakbaev Kamchibek Askarbekovich – Dyrektor Narodowego Centrum Ochrony 
Matki i Dziecka w Biszkeku dokonują uroczystego przecięcia wstęgi

Z okazji rozpoczęcia działalności filii, zorganizowano Dni Otwarte, w trakcie któ-
rych specjaliści z Polski: lek. Roman Barylyak oraz lek. Tetiana Golubok przepro-
wadzili konsultacje oraz badania słuchu miejscowym pacjentom. Mogli oni również 
skorzystać z konsultacji surdologopedycznych oraz pomocy w ustawieniu implantów 
ślimakowych i aparatów słuchowych. 

Na zorganizowanej w tym czasie, z okazji 55-lecia Narodowego Centrum Ochro-
ny Matki i Dziecka w Biszkeku konferencji, prof. Piotr H. Skarżyński został odzna-
czony pamiątkowymi medalami.

W grudniu 2016 roku tytuł specjalisty w dziedzinie farmacja apteczna uzyskany Mag-
dalena B. Skarżyńska. 

W marcu tego roku powołano do życia także kolejną spółkę Grupy MEDINCUS 
– Modelowanie Słuchu Sp. z o.o., która stała się oficjalnym partnerem Międzynaro-
dowego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Jest to sieć profesjonalnych punk-
tów protetycznych, zapewniających pacjentom z ubytkami słuchu szeroki zakres usług 
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w dziedzinie ochrony i korygo-
wania słuchu, opiekę protetyków 
słuchu oraz bogata ofertę apara-
tów słuchowych na przewodnic-
two powietrzne oraz kostne reno-
mowanych firm. 

Wraz z rozwojem działalno-
ści, Grupa MEDINCUS aktyw-
nie uczestniczy w wydarzeniach 

Wykłady i debaty w trakcie 
konferencji naukowej pt. 
„Wytyczne w otorynolaryn-
gologii, audiologii  
i foniatrii”, organizowanej 
przez Instytut Narządów 
Zmysłów.

24. Window Approach Workshop, 30-31 maja 2016

23. Window Approach Workshop, 11-12 stycznia 2016

naukowych. W 2016 roku Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, w roli partnera, 
bierze udział w konferencji naukowej pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii 
i foniatrii”, która odbyła się 3-5 marca 2016 roku, w Krynicy Zdrój. W trakcie wyda-
rzenia obchodzono również Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Współorga-
nizatorem konferencji był Instytut Narządów Zmysłów. Program naukowy dotyczył 
szeroko rozumianych zagadnień z zakresu współczesnych metod diagnostyki, lecze-
nia oraz rehabilitacji zaburzeń głosu, słuchu i mowy, chorób otorynolaryngologicz-
nych oraz możliwości stosowania implantów słuchowych. 

Istotnym punktem programu stał się panel konsultantów krajowych i wojewódz-
kich, którego celem było przygotowanie praktycznych wytycznych dla środowiska 
medycznego.

Podobnie jak w poprzednich latach w Kajetanach obyły się także Warsztaty Win-
dow Approach Workshop (WAW), organizowane przez Światowe Centrum Słuchu 
i Instytut Narządów Zmysłów. 

25. Window Approach Workshop, 7-8 listopada 2016

26. Window Approach Workshop, 28-29 listopada 2016
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Rok 2016 przynosi dla Grupy MEDINCUS liczne nagrody i wyróżnienia. 
19 kwietnia Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. otrzymuje tytuł „Przedsiębiorstwa 

Przyszłości”, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Firm 
„Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Wyróżnienie przyznano za wysoką jakość usług, za-
pewnianą dzięki wdrożeniu spójnego, wieloelementowego systemu zarządzania jako-
ścią oraz nowoczesnego systemu zarządzania relacjami zewnętrznymi.

Kolejnym wyróżnieniem 2016 roku było godło „Teraz 
Polska”, które Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
otrzymało w kategorii „Usługi w zakresie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równo-
wagi, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań tele-
medycznych”. Wręczenie nagród odbyło się na uroczystej 
gali w dniu 30 maja 2016 r. w Teatrze Wielkim w War-
szawie. „Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w tak 
znamienitym gronie Laureatów Konkursu. Wyróżnienie 
to jest dowodem, że sprawny rozwój firmy idzie w pa-
rze z dostarczaniem usług najwyższej jakości. W naszej trudnej, medycznej branży 
jest to kluczowe, gdyż najważniejszą rolę odgrywa zawsze pacjent” - powiedział prof. 
Piotr H. Skarżyński.

Statuetka „Teraz Polska” dla  
Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.

Nagroda „Przedsiębiorstwa Przyszłości” odebrana przez Zarząd Centrum Słuchu  
i Mowy Sp. z o.o.: Prof. Piotra H. Skarżyńskiego oraz dr n. o zdr. inż Łukasza Bruskiego.

Statuetka „Teraz Polska” 
odebrana przez Zarząd 
Centrum Słuchu i Mowy 
Sp. z o. o.: Prof.. Piotra H. 

Skarżyńskiego oraz dr n. o 
zdr. inż. Łukasza Bruskiego 
w towarzystwie małżonek: 

dr n. farm. Magdaleny B. 
Skarżyńskiej oraz mgr Anny 

Wielgat-Bruskiej.

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o. doceniono także certyfikatem dobra prakty-
ka konkursu „Pracodawca Jutra 2016” za działania w zakresie szkoleń i przygotowa-
nia do zawodu młodych osób. 

Podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, w października 2016 r. w Lu-
blinie, Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej otrzymał kolejne wyróżnienie 
- Polską Nagrodę Innowacyjności 2016. Wręczana jest ona w ramach programu wi-
zerunkowego, prowadzonego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję 

Wręczenie nagród „Pracodawca Jutra 2016”, w tym Certyfikatu dobra praktyka konkursu 
dla Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.
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„Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Wyróżniane są naj-
bardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działa-
jące w Polsce, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych 
gałęziach gospodarki i przyczynia się do jej rozwoju. Kongresowi Przedsiębiorczości 
towarzyszyła wystawa „Przestrzeń Marki”, na której prezentowały się firmy, uczel-
nie i samorządy z całej Polski, w tym także Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 
Zwiedzający wystawę mieli możliwość poznania oferty Centrum i skorzystania z bez-
płatnych badań słuchu, prowadzonych również z wykorzystaniem Stymulatora Poli-
modalnej Percepcji Sensorycznej.

Latem 2016 roku placówki Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS angażują się w wyda-
rzeniach, których celem jest promocja zdro-
wia mieszkańców polskich miast. Specjali-
ści Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS przeprowadzali bezpłatne ba-
dania słuchu podczas pikniku „Zdrowy Ra-
dom”, zorganizowanego 1 czerwca przez Sto-
warzyszenie „Środowisko”. 

Radomskie Centrum Słuchu i Mowy  
podczas prezentacji swoich usług  

i wykonywania badań przesiewowych  
słuchu na Pikniku na Zdrowie.

Polska Nagroda Innowacyjności 2016, IV Polski Kongres Przedsiębiorczości,  
odebrana przez Prezesa Zarządu dr n. o zdr. inż Łukasza Bruskiego.

Przesiewowe badania słuchu wykonywane przez zespół Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS podczas konferencji prasowej: Przesiewowe badania słuchu u dzieci z gmin 
wiejskich w województwie zachodniopomorskim. 

Bezpłatne porady logopedyczne i psychologiczne, konsultacje terapeuty głosu oraz 
protetyka słuchu, przesiewowe badania słuch przygotowało Pomorskie Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS dla mieszkańców Gdańska. Wszystko w ramach „Pikniku na 
Zdrowie”, który 11 czerwca 2016 roku zorganizował Gdański Uniwersytet Medyczny.  

Profilaktykę słuchu promował także Zespół CSIM ze Szczecina, organizując prze-
siewowe badania słuchu dla dzieci ze 126 szkół podstawowych, położonych w 49 gmi-
nach wiejskich z województwa zachodniopomorskim. Wówczas z badań skorzysta-
ło 2559 uczniów. „Organizacja tak dużego projektu jest możliwa dzięki zastosowaniu 
rozwiązań telemedycznych, umożliwiających przesyłanie wyników badań łączami in-
ternetowymi. Każde badanie słuchu przeprowadzane jest po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy rodziców dziecka, a jego wyniki są zastrzeżone do ich wyłącznej wiadomości. Jest 
dla nas bardzo ważne, aby rodzice dziecka, u którego wykryto problemy ze słuchem 
otrzymali profesjonalną pomoc i wskazówki do dalszego postępowania” – wyjaśniała 
dr n. med. Anna Dąbrowska podczas konferencji prasowej zorganizowanej 17 czerw-
ca w związku z badaniami.
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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS aktywnie uczestniczyło także w kolej-
nej edycji Wioślarskiego Tytana Warszawy, zawodów sportowych skierowanych do 
uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych, organizatorem których jest Warszawskie 
Towarzystwo Wioślarskie. Podczas zawodów eliminacyjnych oraz w czasie wielkiego 
finału sportowych zmagań, specjaliści Centrum wykonywali bezpłatne badania słu-
chu, z których skorzystali nie tylko uczestnicy zawodów, ale także kibice obecni pod-
czas rywalizacji, jak również ich opiekunowie i trenerzy.

  8 marca 2016 Ośrodek MEDINCUS Active na Instagramie 

25 października 2016 Restauracja Pod Ślimakiem na Facebooku     

W grudniu 2016 odbyło się coroczne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Przyjaciół, 
Współpracowników i Pracowników Grupy MEDINCUS. W trakcie kilkudniowe-
go spotkania, odbywały się szkolenia i warsztaty dedykowane pracownikom zespołu 
Grupy MEDINCUS i oficjalne podsumowanie mijającego roku.

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Przyjaciół, Współpracowników i Pracowników Grupy MEDINCUS, 
16 grudnia 2016 r.
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Prof. Piotr H. Skarżyński 
wyróżniony nagrodą  
Polski Przedsiębiorca 2016 
Gazety Polskiej Codziennie  
w kategorii Innowator 

Rozpoczęcie  
działalności  
Hotelu Park  
Kajetany

Otwarcie filii CSIM 
MEDICNUS  
w Łucku (Ukraina) 

Prof. Piotr H. Skarżyński  
wyróżniony nagrodą VIP 
w Ochronie Zdrowia

2017
20

17
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W tym właśnie roku, 12 października, działalność rozpoczęła druga, po Odessie,  
filia na Ukrainie - Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Łucku. 

Także w tym roku, 22 listopada, prof. Piotr H. Skarżyński uzyskał tytuł specjali-
sty w dziedzinie: otorynolaryngologia dziecięca. 

Jak co roku, CSIM MEDINCUS oraz jego zespół, wielokrotnie nagradzano.
Doceniając wkład, włożony w rozwój polskiej gospodarki oraz istotne przyczynia-

nie się do propagowania patriotyzmu gospodarczego, „Gazeta Polska Codziennie” wy-
różniła prof. Piotra H. Skarżyńskiego nagrodą Polski Przedsiębiorca 2016 w kategorii 
Innowator. Uroczysta gala odbyła się 20 czerwca 2017 r. w Warszawie. 

Kilka miesięcy później, 27 października 2017 r., prof. Piotr H. Skarżyński, Dyrek-
tor Instytutu Narządów Zmysłów i członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy ME-
DINCUS, odebrał nagrodę VIP w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez redakcję 
Magazynu VIP wybitnym przedstawicielom biznesu, kultury, ochrony zdrowia, sa-
morządności, za swoja pracę i osiągnięcia.

2017

Prof. Piotr H. Skarżyński z nagrodą VIP 
w Ochronie Zdrowia.

W międzyczasie wyróżniona została jedna 
z placówek Centrum - Radomskie Centrum 
Słuchu i Mowy. W dorocznym konkursie, or-
ganizowanym przez redakcję „Echa Dnia”, 
uzyskała tytuł Lidera Regionu. Prof. Piotr H. 
Skarżyński, członek zarządu CSIM MEDIN-
CUS, odbierając nagrodę podkreślił znaczący 
wkład radomskiej placówki w powstanie Kra-
jowej Sieci Teleaudiologii i rozwój telemedy-
cyny, będącej obecnie jedną z wizytówek pol-
skiej nauki na świecie.

Lider Regionu to nagroda honorująca twór-
ców sukcesów gospodarczych w różnych dzie-
dzinach i obszarach działalności rynkowej.

Nagroda Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety 
Polskiej Codziennie w kategorii Innowator 

dla prof. Piotra H. Skarżyńskiego.

Nagroda Lidera Regionu dla Radomskiego Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS
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Rok 2017 obfitował w wydarzenia z dziedziny medycyny. CSIM MEDINCUS za-
wsze aktywnie w nich uczestniczy.

Początek roku to konferencja „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i fonia-
trii”, która jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla specjalistów z tych dziedzin. Co-
rocznie biorą w niej udział największe autorytety polskiej medycyny. W roku 2017 od-
była się w dniach 9-11 marca, w Zakopanem. Honorowy patronat objął profesor Henryk 
Skarżyński. Dla uczestników przygotowano prawie 130 wykładów i doniesień zjazdo-
wych oraz ponad 20 godzin warsztatów praktycznych. Rosnąca renoma konferencji 
zaowocowała szerokim zainteresowaniem wystawców komercyjnych. Organizatorami 
wydarzenia byli: Instytut Narządów Zmysłów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 
oraz Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Współ-
organizatorem wydarzeniem było Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, a patro-
nat medialny objęło wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

Dwa miesiące później, w dniach 21-25 maja, w Warszawie, odbyła się 25. jubileuszo-
wa edycja „International Evoked Response Audiometry Study Group” (IERASG). Od 
1970 r. wydarzenie organizowane jest raz na dwa lata, w różnych krajach na świecie. 
W Polsce odbyło się po raz pierwszy. Przewodniczącym sympozjum był prof. Hen-
ryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Spotkanie naukow-
ców, związanych z dziedziną otorynolaryngologii stało się wspaniałą okazją do pre-
zentacji najnowszych, międzynarodowych badań oraz wymiany doświadczeń m. in. 

Konferencja „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii”, której organizatorem był Instytut Narządów 
Zmysłów zgromadziła ponad 500 uczestników.

XII Międzynarodowe Seminarium Szumów Usz nych (International Tinnitus Seminar) oraz I Światowy 
Kongres Szumów Usznych w Warszawie.

z dziedziny elektrofizjologii słuchu, audiologii oraz dziedzin pokrewnych. Uczestnicy 
mieli możliwość posłuchać takich autorytetów, jak: James W. Hall, John J. Rosowski, 
M. Patrick Feeney, Steven L. Bell czy Andrew Dimitrijevic.

Równocześnie z sympozjum IERASG, w dniach 22-24 maja, w Warszawie, odby-
wały się kolejne dwa wydarzenia: XII Międzynarodowe Seminarium Szumów Usznych 
(International Tinnitus Seminar) oraz I Światowy Kongres Szumów Usznych – World 
Tinnitus Congress. Organizatorami konferencji byli: Instytut Narządów Zmysłów, 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Wydarzenia zgromadziły wielu uczestników z całego świata: Europy, Azji, Ame-
ryki Północnej i Południowej oraz z Australii. Poruszano tematy oceny i badań dia-
gnostycznych, implantów ślimakowych w szumach usznych, epidemiologii szumów 
usznych oraz wiele innych. Wystąpienia naukowców z całego świata zapewniły wy-
darzeniom bardzo wysoki poziom merytoryczny. W Warszawie gościli między inny-
mi dr Stavros Hatzopoulos oraz prof. Hesse Gerhard. 

Jednym z zagadnień wartych szerszego przybliżenia jest problem diagnozowania 
i leczenia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. W 2017 r. odbyły się dwie, 
poświęcone temu tematowi, konferencje: „CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia za-
burzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży”, zorganizowa-
ne przez Śląskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS (3 czerwca, Katowice) oraz 
Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS (20 października, Rzeszów), 
w czasie których uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących 

XII Międzynarodowe Seminarium Szumów Usznych (International Tinnitus Seminar) oraz I Światowy 
Kongres Szumów Usznych w Warszawie.
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diagnozowania i terapii CAPD, między innymi prof. Piotra H. Skarżyńskiego, oto-
rynolaryngologa, audiologa i foniatry, oraz dr n. o zdr. Natalii Czajki, pedagoga spe-
cjalnego i terapeuty. Uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach praktycznych, 
również z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia terapii SPPS–S. Wydarzenia 
wsparły: Instytut Narządów Zmysłów, Światowe Centrum Słuchu oraz Towarzystwo 
Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich.

Konferencja „CAPD bez tajemnic.  
Diagnoza i terapia zaburzeń centralne-
go przetwarzania słuchowego u dzieci  
i młodzieży” w budynku Śląskiego  
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Konferencja CAPD bez tajemnic 
zorganizowana przez Podkarpackie 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Dużym zainteresowaniem niezmiennie cieszyły się warsztaty Window Approach 
Workshop (WAW), kilka razy w roku organizowane przez Światowe Centrum Słu-
chu i Instytut Narządów Zmysłów.

27. Window Approach Workshop, 9-10 stycznia 2017

28. Window Approach Workshop, 30 marca 2017

29. Window Approach Workshop, 29-30 maja 2017
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Działalność MEDINCUS skupiła się nie tylko na rozwoju w medycynie. Równo-
legle rozszerzano ofertę rekreacyjną.

W dniu 5 kwietnia, w Kajetanach, część wypoczynkowa zyskała kolejny atut – 
3-gwiazdkowy Hotel Park Kajetany. Hotel powstał z myślą o gościach biznesowych, 
rodzinach z dziećmi oraz osobach towarzyszących pacjentom Szpitala Międzynaro-
dowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 

Hotel Park Kajetany, usytuowany w pięknej zielonej scenerii i jednocześnie w nie-
dalekim sąsiedztwie stolicy, stał się doskonałym miejscem na organizację przyjęć ro-
dzinnych, a dzięki nowoczesnemu zapleczu konferencyjnemu, także na organizację 
spotkań firmowych, szkoleń i konferencji.

Przestronne 
wnętrza Hotelu 
Park Kajetany*** 
oraz imponujące 
akwarium znaj-
dujące się  
w lobby hotelu.

Kontynuując tradycję, CSIM MEDIN-
CUS również i w tym roku został part-
nerem zawodów sportowych „Wioślarski 
Tytan Warszawy”, skierowanych tym ra-
zem do uczniów warszawskich szkół gim-
nazjalnych. Finał rywalizacji odbył się  
14 czerwca. CSIM MEDINCUS wykony-
wał bezpłatne badania słuchu oraz ufundo-
wał dla zwycięzców rywalizacji finałowej 
(każdej grupy wiekowej) pulsometry, pra-
gnąc w ten sposób zachęcić młodzież do 
dalszych treningów oraz zaszczepić w niej 
chęć do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Koniec roku to – tradycyjnie - świąteczno-noworoczne spotkanie całego zespołu Gru-
py MEDINCUS. W dniach 13-15 grudnia, w Kajetanach, pracownicy wszystkich filii 
Grupy, z kraju i zagranicy, uczestniczyli w oficjalnym podsumowaniu roku i uroczy-
stej kolacji, na którą zaproszeni zostali wszyscy zebrani, w tym przyjaciele i współ-
pracownicy Grupy MEDINCUS.

Przyjaciele, współpracownicy i pracownicy Grupy MEDINCUS na spotkaniu świąteczno-noworocznym.

Podziękowanie za 
udział i wsparcie 
Centrum Słuchu 
 i Mowy w kolejnej 
edycji Wioślar-
skiego Tytana 
Warszawy.
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Otwarcie   
Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS

Centrum Słuchu  
i Mowy MEDINCUS 
wyróżnione  
w konkursie Nagroda
Gospodarcza  
Prezydenta RP

Odznaczenie dla 
Zarządu CSIM od 
Dowódcy Szpitala 
Wojskowego 
Combined Military 
Hospital w Dhaka 

Prof. Piotr  
H. Skarżyński  
z nagrodą
„Superlider”

 

2018
20

18



1 171 16 KRONIKA

20
18

Do Grupy MEDINCUS dołączyły: Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS oraz usytuowany w tym samym budynku hotel Willa Home. Obiekt 
posiada 12 komfortowych pokoi z prywatnymi łazienkami. Do dyspozycji gości po-
zostaje również w pełni wyposażona sala konferencyjna mieszcząca do 40 osób. To 
kameralny, odrestaurowany budynek z 1906 r. zlokalizowany w sercu Ciechocinka, 
w pobliżu Parku Zdrojowego, którego jedną z głównych atrakcji jest fontanna – na-

turalne inhalatorium, dostarczająca powietrze bogate w czą-
steczki jodu. 

Symboliczne otwarcie Willi Home i Kujawsko-  
Pomorskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 

dokonane przez Zarząd i zaproszonych gości

Pierwsi pacjenci w Kujaw-
sko-Pomorskim Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS

2018 Rok 2018 przyniósł wiele sukcesów. 13 lutego tego roku prof. Piotr H. Skarżyński 
został przyjęty do grona członków prestiżowego komitetu Hearing Committee, dzia-
łającego w ramach amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of 
Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Komitet zrzesza jedynie osoby z najwyż-
szym, wyróżniającym się dorobkiem naukowym i osiągnięciami w dziedzinie otola-
ryngologii. Prof. Piotr H. Skarżyński jest jedynym przedstawicielem z Polski w tym 
Komitecie oraz najmłodszym członkiem z zagranicy. 

Już dwa tygodnie później, 28 lutego, kolejne odznaczenia trafiły na ręce prof. Pio-
tra H. Skarżyńskiego oraz dr n. o zdr. Łukasza Bruskiego z Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS, którzy zostali uhonorowani przez Dowódcę Szpitala Wojskowego Com-
bined Military Hospital w Dhaka za prace na rzecz Otolaryngologii w Bangladeszu. 

Specjaliści z Polski i Azji Południowej rozpoczęli współpracę przy projektach ba-
dawczych i naukowych, dotyczących m. in. badań przesiewowych słuchu, diagnosty-
ki i leczenia niedosłuchu, wdrożyli także szkolenia członków zagranicznego zespołu 
w zakresie rehabilitacji pacjentów z problemami ze słuchem. Codzienną współpracę 
wspomagać miały możliwości współczesnej medycyny – zdalne konsultacje teleme-
dyczne.

W spotkaniu inaugurującym początek współpracy w Bangladeszu wzięli udział 
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w Bangladeszu, Szpitala Wojskowego Com-
bined Military Hospital w Dhaka oraz Uniwersytetu Medycznego w Bangladeszu – 
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU). 

Powyższe sukcesy zbiegły się w czasie z uzyskaniem przez prof. Piotra H. Skarżyń-
skiego statusu Członka Stowarzyszonego (Associate Member) prestiżowego towarzy-
stwa American Neurotology Society. Profesor jest drugim Polakiem w gronie ANS 
oraz najmłodszym członkiem z zagranicy. Stowarzyszenie skupia się na podejmowa-
niu działań zmierzających do udoskonalenia systemu opieki zdrowotnej poprzez in-
westowanie i wspieranie rozwoju specjalistów. Członkiem American Neurotology So-
ciety jest również prof. Henryk Skarżyński. 

AAO HNS Hearing Committee, w którego skład wchodzi tylko 24 członków z różnych 
krajów, zajmuje się gromadzeniem i propagowaniem doniesień naukowych oraz szczególnie 
istotnych informacji z zakresu otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi. Członkowie 
Hearing Committee podejmują różnorodne aktywności w zakresie badań, edukacji, 
szkolenia specjalistów, doradzając, kształtując i wyznaczając nowe tendencje oraz wzorce.
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Osiągnięcia prof. Piotra H. Skarżyńskiego zostały docenione przez Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, który 25 czerwca 2018 roku powołał Profesora do nowo utwo-
rzonej Rady Młodych Naukowców, utworzonej w celu integracji środowiska młodych 
badaczy i ludzi nauki. RMN miała być miejscem m. in. do dyskusji w zakresie bu-
dowania karier naukowych, monitorowania osiągnięć i wspomagania rozwoju mło-
dych badaczy czy stworzenia platformy do podnoszenia efektywności ubiegania się 
o granty naukowe. 

Kolejnym członkiem zespołu MEDINCUS, którego praca została wyróżniona i na-
grodzona była lek. Anna Ciszek, otolaryngolog, specjalista audiolog, Kierownik Ra-
domskiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Otrzymała tytuł Lekarza La-
ryngologa Roku 2017 w 12 edycji konkursu Hipokrates Radomski 2017 i tym samym 
dołączyła do wyróżnionego grona specjalistów, cieszących się największym zaufaniem 
pacjentów i ekspertów. 

W drugiej połowie roku również możemy poszczycić się wieloma sukcesami.  Za 
wkład w krzewienie postaw prozdrowotnych oraz poprawę wykrywania schorzeń 
słuchu i mowy, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców regionu, w konkur-
sie organizowanym przez redakcję „Echo Dnia”, prof. Piotr H. Skarżyński otrzymał 
(21 września) nagrodę „Superlidera” w kategorii „zdrowie”. „Superlider” to najwyższe 
możliwe wyróżnienie przyznawane w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju re-
gionu i poprawy standardu życia jego mieszkańców.

Kolejny sukces pojawił się już 6 listopada. W Narodowym Instytucie Leków, Mag-
dalena B. Skarżyńska obroniła rozprawę doktorską na stopień dr n. farm. w dziedzi-
nie nauk farmaceutycznych. Praca „Zbadanie wpływu dwóch algorytmów podawania 
glikokortykosteroidów na zachowanie resztek słuchowych u pacjentów z częściową 
głuchotą poddanych operacji wszczepienia implantu słuchowego” uzyskała wyróż-
nienie cum laude.

Pierwsze posiedzenie rady  
młodych naukowców WUM.  
Fot. Tomasz Jędrzejewski

Niemalże w tym samym czasie, 15 listopada, prof. Piotr H. Skarżyński został laure-
atem konkursu Przedsiębiorca Roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego w kategorii Master of Business, nagrody przyznawanej przedsiębiorcy i firmie, 
która została założona przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, 
osiągnęła sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat. Doceniono wkład Profesora w roz-
wój Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 

Wielokrotnie doceniane za swoje wybitne osiągnięcia, Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS, zostało finalistą XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w kategorii „Badania + Rozwój”. Nagroda Gospodarcza jest 
przyznawana raz do roku w pięciu kategoriach głównych i dwóch specjalnych. To 
najcenniejsze wyróżnienie dla polskich przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badaw-
czych oraz wynalazców, którzy mają wyraźny wkład w rozwój gospodarki, budując 
jednocześnie pozytywny wizerunek Polski i polskiej przedsiębiorczości na świecie. Jak 
podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda, wyróżnione firmy stanowią przykład pięk-
nej polskiej tradycji biznesowej.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS finalistą XVI edycji Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Do listy wybitnych osiągnięć na pewno można dopisać pierwszy telefitting, któ-
ry został przeprowadzony 26 sierpnia w Dakarze, w Senegalu. Specjaliści z Polski, 
z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 
we współpracy z senegalskim zespołem, wykorzystali telekonsultacje w celu zdalne-
go dopasowania procesora mowy 7-letniemu pacjentowi z Senegalu, który w 2016 r. 
operowany był w klinice w Kajetanach.

Uczestnicy IV edycji WTW Rowing Elite, ze zwycięzcami edycji -  
drużyną Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Honorowe odznaczenie za prace na rzecz rozwoju WTW dla Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Ponadto Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytut 
Narządów Zmysłów byli partnerem projektu Kapsuła Badań Zmysłów, dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej. Kapsuła pozwala na wykonywanie badań prze-
siewowo-diagnostycznych u dzieci w wieku szkolnym, osób dorosłych, grup zawo-
dowych narażonych na różne zaburzenia zmysłów oraz osób w wieku senioralnym. 
Urządzenie umożliwia szybką identyfikację problemu i ukierunkowuje na dalsze po-
stępowanie i lecznicze. Dzięki Kapsule w jednym miejscu można samodzielnie zba-
dać prawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów. 

Wraz z rozwojem na płaszczyźnie medycznej, w pierwszej połowie roku pojawi-
ły się również sukcesy sportowe. Drużyna Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, 
z kapitanem - Łukaszem Bruskim, Prezesem Zarządu na czele, zwyciężyła czwartą 
edycję zawodów WTW Rowing Elite, organizowanych przez Warszawskie Towarzy-
stwo Wioślarskie. 24 lutego 2018 r. drużyna CSIM MEDINCUS stoczyła wyrówna-
na walkę, a na drodze do sukcesu wszystkim towarzyszyły ogromne emocje i wspa-
niała zabawa. 

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, od lat wspierające Warszawskie Towarzy-
stwo Wioślarskie, zostało uhonorowane odznaczeniem za prace na rzecz jego rozwoju. 

Łącząc wpływ aktywnego trybu życia na zdrowie, jak 
co roku, latem CSIM MEDINCUS zorganizowało dla 
dzieci półkolonie letnie. Frekwencja była ogromna – od-
poczywało i bawiło się z nami łącznie 2333 uczestników. 

W programie zajęć były m.in. wyjazdy autokarowe 
(Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Mu-
zeum Motoryzacji), pokazy naukowe, zajęcia sporto-
we, terenowe, kulinarne i kreatywne, jazda konna, pił-
ka nożna i tenis ziemny.

By nasi pacjenci i goście czuli się u nas jeszcze lepiej, 
w 2018 r. wzbogaciliśmy naszą hotelową ofertę o kolej-
ne atrakcje. 7 maja, w Hotelu Park Kajetany*** została 
otwarta kameralna strefa wellness, w skład której we-
szły: basen, sauny (sucha i parowa) oraz jacuzzi. Wystrój 
strefy nawiązuje do wszechobecnej elegancji, nie brakuje również motywu ślimaka - 
na dnie basenu mozaika układa się w kształt muszli ślimaka, a cała strefa basenowa 
otoczona jest ścianami z naturalnego kamienia m.in. onyxu, marmuru i granitu. Wy-
jątkowego klimatu dostarczają duże okna, przez które goście mogą napawać się wido-
kiem pięknego patio i parku, oraz  relaksującej wszechobecnej zieleni.

Półkolonie wakcynacje dla dzie-
ci w Ośrodku Medincus Active.
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CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS NA KONFERENCJACH

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS co roku prężnie uczestniczy w wydarzeniach 
naukowych w świecie medycyny. 5-7 kwietnia w Krakowie, odbywały się równolegle: 
III konferencja Wytyczne w Otologii oraz Czwarte Międzynarodowe Sympozjum nt. 
Otosklerozy i Chirurgii Strzemiączka, których CSIM MEDINCUS było partnerem. 
Wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – udział w nich wzięło po-
nad 500 specjalistów z tych dziedzin z całego świata, którzy dzielili się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Sympozjum było okazją do przypomnienia w międzynarodowym 
gronie, postaci i dorobku wybitnego krakowskiego otolaryngologa, profesora Jana Mio-
dońskiego, mającego ogromne zasługi dla polskiej i światowej otorynolaryngologii.  

Konferencja odbyła się pod patronatem Światowej Organizacji Otolaryngologów, a or-
ganizatorami były: Instytut Narządów Zmysłów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 
oraz Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. W wy-
darzeniach uczestniczyło wielu przedstawicieli mediów.

Prof. Piotr H. Skarżyński, podczas 
III Konferencji Wytyczne w Otologii 
oraz Czwartego Międzynarodowego 
Sympozjum nt. Otosklerozy i Chirur-
gii Strzemiączka.

III Konferencji Wytyczne w Otologii oraz Czwartemu 
Międzynarodowemu Sympozjum nt. Otosklerozy  
i Chirurgii Strzemiączka, towarzyszyły liczne wywiady 
naszych specjalistów, udzielane m. in. przez  
prof. Piotra H. Skarżyńskiego.

Stałym punktem wydarzeń w kalendarzu Grupy MEDINCUS jest konferencja 
ORL. XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryn-
gologii dziecięcej w codziennej praktyce” odbyła się w tym roku w dniach 18-20 listo-
pada w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Uczestniczący w niej specjaliści 
poruszali zagadnienia dotyczące m. in. implantów słuchowych u dzieci, operacji re-
konstrukcyjnych ucha, otosklerozy u dzieci, rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu 
implantu słuchowego, telemedycyny w otolaryngologii dziecięcej i innych. 

2018 rok przynosi kolejne wyróżnienia dla Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sen-
sorycznej: Złoty medal w kategorii wynalazków, Targi Japan Design, Idea & Inven-
tion Expo, Tokio, 2018 oraz Godło „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, 
Warszawa, 2018.

XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pro blemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. 

Uroczystość wręczenia nagród  
Godło Promocyjne Teraz Polska  
i odbiór statuetki przez   
prof. Piotra H. Skarżyńskiego.
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Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS po raz kolejny uczestniczyło 
w Targach Seniora w Krakowie. Prowadzone przez Centrum konsultacje i bezpłatne 
badania słuchu cieszyły się, jak zawsze, dużym zainteresowaniem.

W 2018 roku kolejne kanały w mediach społecznościowych rozwijają:
- 19 stycznia 2018 Restauracja Pod Ślimakiem na Instagramie
- 13 kwietnia 2018 Hotelu Park Kajetany na Facebooku
- 4 września 2018 Hotelu Park Kajetany na Instagramie

Warsztaty z cyklu WAW, Window Approach Workshop zorganizowane po raz ko-
lejny przez Światowe Centrum Słuchu i Instytut Narządów Zmysłów.

34. Window Approach Workshop, 12-13 lutego 2018

Grudzień to miesiąc spotkań z Przyjaciółmi, Współpracownikami i Pracownikami 
GRUPY MEDINCUS. Coroczny zjazd jest wspaniałą okazją do rozmów, wymiany 
pomysłów, spostrzeżeń i wspólnego świętowania.

Spotkanie świąteczno-noworoczne Przyjaciół, Współpracowników i Pracowników GRUPY MEDINCUS.
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Prof. Piotr H. Skarżyński 
na Liście Stu 2018 
najbardziej wpływowych 
osób w polskiej 
medycynie

MEDINCUS  
laureatem  
nagrody 
Forum 
Ochrony  
Zdrowia

„Najbardziej Wiarygodny 
w Medycynie” wyróżnienie  
dla Centrum Słuchu  
i Mowy MEDINCUS

Uruchomienie Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS  
w Szymkencie 
w Kazachstanie oraz 
Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS w Osz 
w Kirgistanie

2019
20

19
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ROK TEN PRZYNIÓSŁ KOLEJNE MOŻLIWOŚCI I WYRÓŻNIENIA

Sieć MEDINCUS powiększyła się o dwie placówki na kontynencie azjatyckim: Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Szymkencie, w Kazachstanie (20 sierpnia) oraz 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Osz, w Kirgistanie (23 sierpnia). W uro-
czystym otwarciu udział wzięli: Łukasz Bruski, Prezes Zarządu Centrum Słuchu 
i Mowy, prof. Piotr H. Skarżyński, Członek Zarządu, Irina Pierzyńska, Kierow-
nik ds. międzynarodowych i filii zagranicznych oraz lekarze i specjaliści z Kajetan. 
Gośćmi honorowymi byli: Tomasz Kollat, zastępca szefa misji i kierownik Wydzia-
łu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP, przedstawiciele administracji lokalnej 
i ministerstwa zdrowia. Wszyscy specjaliści nowo otwartych placówek odbyli staż 
w Kajetanach, stale poszerzają także wiedzę dzięki regularnym szkoleniom, prowa-
dzonym przez zespół z Polski. W zakresie leczenia operacyjnego, azjatyckie filie ści-
śle współpracują ze Szpitalem Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS z Kajetan. Polscy lekarze planują także regularne wizyty w Szymkencie i Osz, 
w celu konsultacji pacjentów i wsparcia filii zagranicznych. 

W tym samym roku, 15 lutego, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Cen-
trum Neurologii Klinicznej z Sankt Petersburga podpisały, w Kajetanach, umowę 
o współpracy w kierunku nowej terapii i metody wsparcia pacjentów, mającej zastoso-
wanie w wielu różnych grupach zaburzeń współwystępujących z zaburzeniami prze-
twarzania słuchowego, czyli Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS-
-S) metodą Skarżyńskiego. W imieniu Centrum Słuchu i Mowy, umowę podpisali  

Uroczyste otwarcie Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS  
w Szymkencie (Kazachstan),  
którego dokonał Zarząd  
Centrum Słuchu i Mowy  
MEDINCUS  
oraz zaproszeni goście.

2019

prof. Piotr H. Skarżyński, Członek Zarządu i Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy 
dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski, natomiast ze strony Centrum Neurologii Klinicz-
nej – Dyrektor Spółki Elena Ukhanova i koordynator projektu Aleksandr Ukhanov. 

Inicjatywa współpracy została podjęta przez stronę rosyjską. Goście byli pod ogrom-
nym wrażeniem nowoczesnego szpitala. „Dziękujemy bardzo za możliwość zobacze-
nia na własne oczy tak wyjątkowego Centrum. Mamy nadzieje, że nasza współpraca 
będzie korzystna i owocna” – powiedziała Elena Ukhanova, Dyrektor Centrum Neu-
rologii Klinicznej sp. z o.o.

Kilka miesięcy później, 
29 maja, Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS 
podpisało 5-letnią umo-
wę o współpracy z MERF 
Institute of Speech and 
Hearing w Chennai, 
w Indiach, w ramach któ-
rej prowadzone będą ba-
dania przesiewowe słuchu 
u dzieci oraz rehabilita-
cja osób z centralnymi za-
burzeniami przetwarza-
nia słuchowego (CAPD). 
Współpraca zakłada także wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z diagnosty-
ką, leczeniem i badaniami naukowymi z zakresu otolaryngologii, zwłaszcza wczesnej 
diagnostyki i profilaktyki zaburzeń narządów zmysłów. CSIM MEDINCUS wes-
prze nowego partnera w zakresie rozwoju telemedycyny w regionie (telekonsultacje 
i telerehabilitacja).

Uroczyste otwarcie Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS  

w Osz (Kirgistan), którego doko-
nał Zarząd Centrum Słuchu  

i Mowy MEDINCUS oraz  
zaproszeni goście.

Podpisanie umowy o współpracę pomiędzy Centrum Słuchu i Mowy  
MEDINCUS a Centrum Neurologii Klinicznej (Sankt Petersburg).
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„Liczymy na to, że wspólne projekty dostarczą nam nowych danych oraz przyczynią 
się do rozwoju diagnostyki i rehabilitacji narządów zmysłów nie tylko w Azji” – po-
wiedział prof. Piotr H. Skarżyński, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy ME-
DINCUS.

Lista sukcesów Zespołu MEDINCUS została rozszerzona o kolejne pozycje.
Prof. Piotr H. Skarżyński uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie: audiologia i fo-

niatria (4 listopada).
Będąc uznanym i niezwykle cenionym, zarówno w kraju, jak i na świecie lekarzem, 

prof. Piotr H. Skarżyński, od lat zapraszany jest do pełnienia eksperckich funkcji 
w różnych organizacjach.

Dr n. farm. Magdalena B. 
Skarżyńska oraz  
prof.  Piotr H. Skarżyński 
podczas Światowego  
Forum Słuchu  
w Genewie

Nagroda Sukces Roku 
2018 w Ochronie zdrowia 
- Liderzy Medycyny dla 
prof. Piotra H. Skarżyń-
skiego odebrana przez  
dr n. farm. Magdalenę 
Beatę Skarżyńską

Na corocznym zjeździe i konferencji naukowej towarzystwa Collegium Oto-Rhi-
no-Laryngologicum Amicitae Sacrum, prof. Piotr H. Skarżyński dołączył do jego 
członków. Został wybrany spośród kilkunastu młodych polskich naukowców z dzie-
dziny otorynolaryngologii, z tytułem naukowym co najmniej doktora habilitowane-
go i w wieku poniżej 40 lat, mających bogaty dorobek naukowy. 

W lipcu, decyzją władz ORL Danube Society - stowarzyszenia otorynolaryngo-
logów z krajów naddunajskich, prof. Piotr H. Skarżyński otrzymał honorowe człon-
kostwo Stowarzyszenia. Celem działalności statutowej stowarzyszenia jest integracja 
lekarzy i naukowców z regionu oraz organizacja konferencji poświęconych wymia-
nie wiedzy i rozwojowi otorynolaryngologii. Prof. Piotr H. Skarżyński od wielu lat 
współpracuje z krajami naddunajskimi, prowadząc badania przesiewowe m.in. w Ru-
munii i Mołdawii, działalność szkoleniową czy angażując się w konsorcja, ubiegające 
się o wspólne granty unijne na projekty naukowe.

Profesor został także powtórnie wybrany, na okres dwuletniej kadencji (2019-2021), 
do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH), 
obejmując funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonal-
nych ISfTeH.

Doceniając dotychczasowe zasługi, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wybra-
ła prof. Piotra H. Skarżyńskiego do prestiżowego grona Ekspertów ds. Zdrowia Cy-
frowego (The Roster of Experts for Digital Health), których głównym zadaniem jest 
angażowanie się w różnorodne aktywności i działalność z zakresu e-zdrowia w ska-
li globalnej. E-zdrowie to zestaw narzędzi i rozwiązań, obejmujący produkty, syste-
my oraz usługi dla organów i pracowników służby zdrowia, a także dostosowane do 
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indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Nale-
żą do nich na przykład: sieci informacji o zdrowiu, usługi świadczone w ramach opie-
ki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdro-
wiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, 
prowadzić odpowiedni tryb życia.

Prof. Piotr H. Skarżyński aktywnie współpracuje z WHO, regularnie uczestnicząc 
w spotkaniach na całym świecie. Od 2018 roku jest członkiem biorącym udział w za-
łożeniu Światowego Forum Słuchu (World Hearing Forum) przy WHO. 

Działania prof. Piotra H. Skarżyńskiego dostrzegane są i nagradzane w licznych kon-
kursach.

Dowodem uznania, którym został uhonorowany prof. Piotr H. Skarżyński było wy-
różnienie w kategorii Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki prywat-
ne. Zostało przyznane w konkursie SUKCES ROKU 2018 W OCHRONIE ZDRO-
WIA – LIDERZY MEDYCYNY, zorganizowanym przez czasopismo „Menedżer 
Zdrowia” i Wydawnictwo Termedia, osobom i podmiotom szczególnie wyróżnia-
jącym się w polskiej ochronie zdrowia w danym roku. Konkurs został objęty patro-
natem honorowym Ministra Zdrowia. W imieniu laureata, nagrodę z rąk Ministra 
Zdrowia, odebrała żona - dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska.

Od 2012 r. „Puls Medycyny” organizuje prestiżowy konkurs „Supertalenty w Me-
dycynie”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia leka-
rzy do 39. roku życia, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom 
będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. 
W roku 2019 laureatem konkursu został prof. Piotr H. Skarżyński. 

Laureaci konkursu Supertalenty w Medycynie 2019, w tym 
prof. Piotr H. Skarżyński.

Co roku „Puls Medycyny” publikuje także Listę Stu - najbardziej wpływowych 
osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. W 2019 r., na 34. pozycji, po 
raz pierwszy znalazł się prof. Piotr H. Skarżyński. 

Nazwisko prof. Piotra H. Skarżyńskiego widnieje również w Rankingu Liderów 
Naukowych WUM, wśród 100 najbardziej zasłużonych dla WUM pracowników, 
których prace naukowe, opublikowane w latach 2016-2018, wyróżniają się w środowi-
sku akademickim.

Za swoje osiągnięcia uznaniem cieszyło się Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS. W 2019 roku otrzymało:

- wyróżnienie „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce”, w kategorii „Naj-
bardziej Wiarygodny w Medycynie”, przyznane 24 stycznia przez Agencję ISBnews, 
za dynamiczny rozwój w Polsce i na świecie,

- nagroda Forum Ochrony Zdrowia, w kategorii Lider Społecznej Odpowiedzialno-
ści, przyznana 3 września przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich oraz Euro-
pejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia, za dynamiczny rozwój firmy, 

- certyfikaty Fundacji „Teraz Polska”, przyznane 20 września. CSIM MEDINCUS 
posiada 2 wyróżnienia: Certyfikat „Teraz Polska” za usługi w zakresie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu no-
woczesnych rozwiązań telemedycznych oraz Godło „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć 
Innowacyjnych za Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyń-
skiego. Nagrodę odebrał dr n. o zdr. Łukasz Bruski, Prezes Zarządu Centrum Słu-
chu i Mowy Sp. z o.o..

„Najbardziej Wiarygodny w Me-
dycynie” wyróżnienie dla Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
odebrane przez prof. Piotra H. 
Skarżyńskiego.
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Ogromnym osiągnięciem może poszczycić się projekt dotyczący opracowania Sty-
mulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skar-
żyńskiego (SPPS-S), który zajął 7 miejsce wśród innowacyjnych projektów, w kon-
kursie Złoty Skalpel 2019. Prestiżowy plebiscyt, organizowany przez redakcję „Pulsu 
Medycyny”, od 11 lat promuje nowatorskie rozwiązania, dzięki którym wzrasta jakość 
opieki medycznej w Polsce. Nagroda, przyznana 29 października, to wyróżnienie dla 
narzędzia i zespołu badawczego w składzie: prof. Piotr H. Skarżyński, dr n. o zdr. 
inż. Łukasz Bruski oraz dr. hab. prof. nadzw. Zdzisław Kurkowski.

Innowacyjny Stymulator do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego działa na 
zmysły słuchu, wzroku i dotyku, dzięki czemu skutecznie pomaga w wielu grupach 
zaburzeń o podłożu sensorycznym. Urządzenie przeznaczone jest przede wszystkim 
dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, których problemy łączą się z cen-
tralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. „Nasz stymulator powstał na ba-
zie potrzeb lekarzy i małych pacjentów. Cieszymy się, że kolejne gremium doceniło 
innowacyjność i skuteczność Stymulatora. Warto dodać, że terapia SPPS-S zyskuje 
uznanie na świecie.” – powiedział prof. P.H. Skarżyński.

20 września 2019 dr n. o zdr. Łukasz 
Bruski, Prezes Zarządu Centrum Słuchu 
i Mowy Sp. z o.o., odebrał kolejne certyfi-

katy Teraz Polska dla CSIM

Nagroda Złoty 
Skalpel 2019 za 

Stymulator Poli-
modalnej Percep-

cji Sensorycznej, 
odebrana przez 

prof. Piotra H. 
Skarżyńskiego.

Specjaliści Centrum Słuchu i Mowy stale podnoszą swoje kwalifikacje i pogłębia-
ją wiedzę. Rok 2019 obfitował w wydarzenia, na których nie mogło zabraknąć ME-
DINCUSA. Przypomnijmy je.

XXXII Spotkanie Stowarzyszenia Po-
litzera i II Światowy Kongres Otologii 
odbyły się w dniach 28 maja – 1 czerw-
ca w Warszawie i Kajetanach. Uczestni-
cy omawiali tematykę szumów usznych, 
implantów ślimakowych, chirurgię ro-
botyczną ucha środkowego, genetyczne 
i wrodzone wady słuchu, telemedycynę, 
a także doświadczenia w leczeniu i reha-
bilitacji pacjentów z różnych części świa-
ta. Wydarzenia współorganizował Insty-
tut Narządów Zmysłów, a CSIM MEDINCUS pełnił rolę partnera, razem z GNP 
Magnusson Aparatura Medyczna oraz Modelowanie Słuchu.

XLII Krajowa Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryn-
gologii dziecięcej w codziennej praktyce” 
odbyła się w dniach 3-5 listopada w Ka-
jetanach. Udział wzięło blisko 400 spe-
cjalistów z całego kraju, dzieląc się swoją 
wiedzą i praktyką z dziedziny otoryno-
laryngologii, audiologii i foniatrii. Prele-
genci zgłębiali temat otosklerozy, chorób 
infekcyjnych u dzieci, wymienili również 
doświadczenia w zakresie drenażu wen-
tylacyjnego (panel dyskusyjny dotyczący 
drenażu wentylacyjnego u dzieci popro-
wadził prof. Piotr H. Skarżyński) czy chorób migdałków. Podczas konferencji przy-
pomniano postać dr hab. n. med. Marii Góralówny - wybitnej specjalistki z zakresu 
audiologii i otolaryngologii dziecięcej, która swoje życie poświęciła dzieciom z uszko-
dzonym narządem słuchu, służąc im wszechstronną wiedzą i doświadczeniem. 

XXXII Spotkanie Stowarzyszenia Politzera i II Światowy 
Kongres Otologii współorganizowane przez Instytut 

Narządów Zmysłów.

XLII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Proble-
my otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 

organizowana przez Instytut Narządów Zmysłów.
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Kongres Zdrowie Polaków, którego Złotym Partnerem było Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS, odbył się w dniach 18-19 listopada w Warszawie. Był on pierwszym 
tego typu spotkaniem ministrów zdrowia, naukowców, lekarzy i ekspertów z organi-
zacji pozarządowych. Prof. Piotr H. Skarżyński (m.in. wiceprezydent Międzynaro-
dowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia) poprowadził panel dyskusyjny na 
temat aktualnych możliwości telemedycyny. O praktycznych rozwiązaniach teleme-
dycznych w schorzeniach narządu słuchu mówił dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski, pre-
zes Centrum Słuchu i Mowy Sp. zo.o.: „Telemedycyna pomaga nam podnosić jakość 
usług, jakie świadczymy. Leczymy i operujemy dzieci oraz dorosłych z odległych za-
kątków Polski, a także z zagranicy. Po zabiegu pacjent wymaga rehabilitacji i kon-
taktu z lekarzem, który wykonywał zabieg – tu największym problemem jest dystans, 
który możemy skrócić właśnie dzięki telemedycynie” – podkreślał Prezes Zarządu 
CSIM. Prof. Piotr Skarżyński wspominał początki telemedycyny: „5 lat temu spoty-
kaliśmy się i każdy prezentował tzn. triale, a dopiero dziś tak naprawdę zaczyna to 
realnie funkcjonować. Lekarze-specjaliści są gotowi na podjęcie realnych działań te-
lemedycznych, ale niestety nie jest gotowy system. Brakuje nam rozwiązań systemo-
wych, zachęcających do stosowania i korzystania z telemedycyny, a rozwiązania takie 
funkcjonują już całkiem dobrze np. w Szwajcarii” – mówił Profesor.

W panelu „Zdrowie Polaków z perspektywy młodego pokolenia pracowników na-
ukowych i klinicznych”, udział wzięła dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska.

Współorganizatorem kongresu był Instytut Narządów Zmysłów. 

41. Window Approach Workshop, 11-12 lutego 2019. 

43. Window Approach Workshop, 18-19 marca 2019. 

42. Window Approach Workshop, 25-27 lutego 2019. 

2019 jest wyjątkowym rokiem w zakresie cyklicznych spotkań Window Approach 
Workshop (WAW) organizowanych przez Światowe Centrum Słuchu i Instytut Na-
rządów Zmysłów.
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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS od lat pomaga podmiotom medycznym 
w kraju i na świecie, otwierając się na nowe rynki. 

22 listopada MEDINCUS promował swoje usługi w Moskwie, podczas moskiew-
skich spotkań Medical Professional Workshop, zorganizowanych przez TopMedCli-
nic. MEDINCUS zaoferował potencjalnym partnerom swoje usługi w zakresie lecze-
nia słuchu i wielu innych schorzeń laryngologicznych, a także wszczepiania implantów 
słuchowych, kompleksowego wsparcia pacjentów po operacji i rehabilitacji poopera-
cyjnej z wykorzystaniem teleffitingu. 

W Bangladeszu z kolei promowano Platformę Badań Zmysłów, mobilne narzędzie, 
pozwalające na przeprowadzenie testów słuchu w sposób atrakcyjny dla małych pa-
cjentów. Przy jej pomocy wykonane zostaną badania przesiewowe (m. in.: audiome-
tria i test tonalny) u dzieci w wieku szkolnym. Szkolenia z obsługi urządzenia prze-
prowadził dr n. o zdr. Łukasz Bruski, Prezes CSIM MEDINCUS. 

Z początkiem roku, w dniach 28-31 stycznia, CSIM uczest-
niczyło w największych na Bliskim Wschodzie oraz jednych 
z najważniejszych targów medycznych na świecie - Arab He-
alth 2019, w Dubaju. Przedstawiciele Centrum odpowiada-
li za nawiązanie współpracy zagranicznej z przedstawicielami 
krajów Arabskich oraz przedstawienie oferty. Centrum Słu-
chu i Mowy MEDINCUS miało możliwość zaprezentowania 
na stoisku narodowym urządzenia do prowadzenia Stymula-
cji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskie-
go (SPPS-S). W wydarzeniu uczestniczyło ponad 4 tys. wy-
stawców z ok. 160 krajów.

Prezes Zarządu  
Centrum Słuchu  
i Mowy Sp. z o.o. dr n. 
o zdr. Łukasz Bruski 
z wizytą  
w Bangladeszu.

Przesiewowe badania słuchu 
na stoisku Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS podczas 
MedExpo w Kirgistanie.

W dniach 12-14 marca, w Mińsku, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS wzięło 
udział w wystawie pt. „Opieka zdrowotna Białorusi 2019”. Uczestniczyło w niej po-
nad 200 wystawców, głównie z Białorusi i Rosji, ale także innych krajów europejskich 
i azjatyckich. Wystawcy promowali m.in. różnorodny sprzęt medyczny, sprzęt do re-
habilitacji, zabiegi fizjoterapeutyczne czy literaturę medyczną. 

Niemalże w tym samym czasie, w dniach 28-29 marca, w Kijowie, delegacja Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS wzięła udział w spotkaniu MedTw.Ukraine2019, 
zorganizowanym przez Ukraińskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej, którego 
CSIM jest wieloletnim członkiem. Przeprowadzono dziesiątki rozmów z potencjal-
nymi klientami, zainteresowanymi możliwością kierowania pacjentów z Ukrainy i in-
nych wschodnich krajów na leczenie do 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 

Kilkanaście dni później (9-11 kwietnia), 
tym razem w Biszkeku, Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS było uczestnikiem 
wystawy MedExpo w Kirgistanie. ME-
DINCUS przybliżał swoją działalność, 
prezentował urządzenie do SPPS, pozwa-
lające rehabilitować pacjenta w zakresie 
rozwoju mowy i słuchu z wykorzystaniem 
terapii SPPS-S (Stymulacja Polimodalna 
Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyń-
skiego). Pracownicy CSIM przeprowadzili 
również badania słuchu przy pomocy Plat-
formy Badań Zmysłów i videootoskopu.

Przedstawiciele Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS 
na spotkaniu MedTw.Ukra-
ine2019.

Przesiewowe badania sluchu na stoisku Centrum  
Słuchu i Mowy MEDINCUS podczas wystawy:  

„Opie ka zdrowotna Białorusi 2019”
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Centrum Słuchu i Mowy chętnie uczestniczy również w wydarzeniach artystycznych.
Przykładem może być funkcja partnera merytorycznego V Międzynarodowego Fe-

stiwalu Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu  „Ślimakowe Rytmy”, 
który odbył się w dniach 8-10 lipca. Tym razem pacjenci z całego świata spotkali się 
w Kajetanach pod hasłem „Światowe muzyczne spotkania mistrzów i artystów”. Mi-
strzowie spotkali się z artystami, uczestnikami i laureatami poprzednich oraz obec-
nej edycji. Odbyły się indywidualne spotkania warsztatowe w poszczególnych gru-
pach instrumentów, warsztaty z emisji głosu i oddechu, warsztaty instrumentalne, 
warsztaty wizerunku scenicznego oraz pamięci muzycznej. Część spotkań odbywała 
się w Hotelu Park Kajetany.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS było także partnerem III Balu Charyta-
tywnego kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, wspierając promocję czytelnictwa 
i wartościowej literatury.

Część warsztatowa festiwalu Ślimakowe Rytmy odbywająca się w Hotelu Park Kajetany***. 

Wraz z rozwojem działalności medycznej, wzmacnia się także aktywność Grupy 
MEDINCUS na innych polach.

Hotel Park Kajetany*** dołączył 5 września do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Pol-
skiego.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS podejmuje także działania w trosce o śro-
dowisko. W 2019 roku zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
pt.: Budowa instalacji OZE jako szansa na ekologiczną i tanią energię, wykorzysty-
waną przy realizacji innowacyjnych usług medycznych i telemedycznych. W ramach 
projektu w Kajetanach wykonano instalację fotowoltaiczną oraz instalację solarnej, wy-
korzystującej promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

W październiku 2019 uruchomiona została nowa strona internetowa Centrum Słu-
chu i Mowy MEDINCUS. Strona ma nową grafikę i strukturę. Każdej placówce po-
święcona jest oddzielna podstrona, nowością są zdjęcia pracowników, dzięki którym 
zespół MEDINCUSA nie jest tak anonimowy, co wzmacnia wiarygodność marki. 
Dodatkowe funkcjonalności dla pacjentów to m.in. możliwość: rejestracji przez stro-
nę internetową (z logowaniem lub bez), czy zamówienia rozmowy telefonicznej. 

Bogaty i pracowity rok został podsumowany na corocznym spotkaniu świąteczno-
noworocznym Przyjaciół, Współpracowników i Pracowników Grupy MEDINCUS. 
W dniach 16-20 grudnia odbył się szereg szkoleń dedykowanych pracownikom Cen-
trum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., które zakończyła uroczysta kolacja.

       

Uczestnicy corocznego spotkania świąteczno-noworocznego Grupy MEDINCUS.
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Wyróżnienie  
w plebiscycie  
„Orły Medycyny” 
dla Centrum 
Słuchu i Mowy 
MEDINCUS

Wprowadzenie 
usługi telefittingu 
dla pacjentów 
zaimplantowanych 

prof. Piotr H. 
Skarżyński na 
liście Liście 100 
- najbardziej 
wpływowych osób 
w medycynie

Otwarto Toruńskie 
Centrum Słuchu  
i Mowy MEDINCUS 
oraz Częstochowskie 
Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS

2020
20

20
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Do sieci placówek Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS dołączyły kolejne filie w Pol-
sce: w marcu - trzynasta - Toruńskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz - 
we wrześniu - czternasta - Częstochowskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Siedziba Toruńskiego 
Centrum Słuchu  
i Mowy MEDINCUS 

Pierwsi pacjenci Częstochowskiego 
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 

2020 Ponownie, na Liście 100 - najbardziej 
wpływowych osób w medycynie, znalazł 
się prof. Piotr H. Skarżyński. Ranking, pu-
blikowany od 17 lat przez „Puls Medycy-
ny”, jest docenianiem osób mających szcze-
gólny udział w rozwoju polskiej medycyny 
oraz przyczyniających się do poprawy sys-
temu ochrony zdrowia w Polsce. 

Także tego roku, 4 marca Piotr H. Skarżyński odebrał nominację profesorską z rąk 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Na koncie Grupy MEDINCUS również pojawiło się wiele sukcesów. Do tych naj-
większych należy wyróżnienie, jakie w plebiscycie „Orły Medycyny” otrzymało Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Nagroda przyznawana jest w oparciu o zebrane 
na portalach społecznościowych i branżowych opinie pacjentów. 

Najlepszym przykładem dbałości o dobro pacjenta jest wprowadzenie przez CSIM 
nowej usługi – mobilnego dopasowania procesora implantu ślimakowego. Bez wy-
chodzenia z domu pacjent ma możliwość skonsultować się ze specjalistą, skorygować 
ustawienia implantu i sprawdzić jego działanie, przeprowadzić niezbędne badania za 
pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego i dopasowującego, dokonać podsta-
wowych czynności serwisowych czy ustalić kolejne kroki w planie rehabilitacji. Mo-
bilny fitting zwalnia pacjenta z konieczności odbywania dalekich i czasochłonnych 
podróży do ośrodka implantującego. 

Kolejny sukces to udział w studiach podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kli-
niczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”, realizowanych przez Agencję Badań 
Medycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, do 
których zakwalifikowali się członkowie zespołu Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS w Kajetanach, wśród nich m.in. dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska. Była to 
pierwsza edycja tego unikalnego kierunku studiów, na który obowiązywała ścisła re-
krutacja. 

W 2020 roku już po raz kolejny publikacja naukowa współautorstwa prof. Pio-
tra H. Skarżyńskiego pt.: „Audiological and clinical outcomes of a trans cutaneous 
bone conduction hearing implant: Six‐monthresults from a multi centre study” zo-
stała uznana przez zagraniczną bibliotekę naukową Wiley Online Library za jedną 

Lista 100 najbardziej wpływowychosób w medycynie i nagroda 
dla prof. Piotra H. Skarżyńskiego

To rok, w którym cały świat musiał nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, 
kreowanej przez pandemię. Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS również 
zmuszone było zrezygnować z wielu dotychczasowych działań oraz wstrzy-
mać realizację zaplanowanych projektów. Nasi specjaliści pozostawali jednak 
aktywni podczas wydarzeń medycznych i naukowych, także organizowa-
nych w sposób zdalny. Przybliżali i wyjaśniali różne zagadnienia medyczne, 
dotyczące również wirusa SARS-CoV-2. O wypowiedzi naszych ekspertów 
prosiły m. in. Pytanie na śniadanie, TVP INFO, TVP Warszawa, Puls Me-
dycyny, portal WP abcZdrowie, Puls Biznesu, Super Express, Medexpress, 
TVP3 Katowice, Halo Radio, portal Rzeczpospolita czy Polska Times.
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z najczęściej czytanych prac naukowych w latach 2018–2019. W czerwcu 2020 roku 
profesor Piotr H. Skarżyński zasiadał także w kapitule prestiżowego konkursu orga-
nizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny” - „Supertalenty w Medycynie”, które-
go rok wcześniej był laureatem.  

2020 rok to także udział Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Polskiej Wy-
stawie Gospodarczej, która odbyła się 16 stycznia w Stalowej Woli. To wyjątkowe 
przedsięwzięcie wystawiennicze, powstałe z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej - Andrzeja Dudy, jako wyraz uznania dla dorobku najlepszych polskich przed-
siębiorstw oraz ich wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS podczas wydarzenia prezentowało narzędzie do Stymulacji Polimo-
dalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S). 

Istotnym wydarzeniem 2020 roku była także odbywająca się w Toruniu, 14 i 15 
września, XXVII edycja jednego z największych kongresów gospodarczych w Polsce 
- Welconomy Forum in Toruń. Udział w nim wzięło Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS wraz z prof. Piotrem H. Skarżyńskim, który uczest-
niczył w panelu: „Potrzeby zmian w systemie ochrony zdrowia w świetle nowych do-
świadczeń epidemicznych COVID-19”. Moderatorem dyskusji był prof. Bolesław Sa-
moliński – alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego.

Miesiąc później, także w Toruniu odbył się VII Międzynarodowy Kongres Azja-
tycki. Uczestniczył w nim lek. Jędrzej Bartosik, otolaryngolog i kierownik Toruń-
skiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 

Pomimo pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej, badacze specjaliści z Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS, na czele z prof. Piotrem H. Skarżyńskim, pro-
wadzili pracę naukową za pośrednictwem nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. 

2 kwietnia przeprowadzone zostało spotkanie, dotyczące kluczowych kwestii wielo-
ośrodkowego projektu naukowego: “Intra- and post-operativemeasures of auditory-
function with use of the AIM system”, w którym udział wzięło wielu uczestników 
z uczelni europejskich. 

Jak co roku, w 2020 odbyły się także warsztaty z cyklu Window Approach Workshop 
(WAW) organizowanych w Kajetanach przez Światowe Centrum Słuchu oraz Insty-
tut Narządów Zmysłów.

Grupa MEDINCUS angażuje się także projekty 
promujące profilaktykę. Mając na uwadze problemy 
ze słuchem u osób starszych, 4 lutego lek. Anna Ci-
szek z Radomskiego Centrum Słuchu i Mowy ME-
DINCUS spotkała się z seniorami, by opowiedzieć im 
o funkcjonowaniu słuchu, szumach usznych, niedosłu-
chu i aparatach słuchowych. Wykład odbył się w ra-
mach spotkań Centrum Aktywności Seniora.

1 marca, w Biszkeku, obchodzono z kolei Między-
narodowy Dzień Ochrony Słuchu. Zorganizowali go 
specjaliści Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
w Biszkeku oraz fundacja „Słyszymy razem”. Główny-
mi gośćmi byli pacjenci i rodzice dzieci z implantami 
ślimakowymi oraz aparatami słuchowymi. Specjaliści 
CSIM przeprowadzili bezpłatne konsultacje i badania 
przesiewowe słuchu, także z wykorzystaniem Platfor-
my Badań Zmysłów, wśród dzieci z klas 1-2 jednej ze szkół w Biszkeku.

Już dwa dni później, 3 marca, świętowaliśmy Światowy Dzień Słuchu. Jak co roku, 
każda z placówek przygotowała bezpłatne badania, można było również skorzystać 
z konsultacji protetyk. W sieci naszych placówek w kraju przebadano i skonsultowa-
no ponad tysiąc osób. 

Prezes Zarządu Centrum Słuchu  
i Mowy Sp. z o. o., dr n. o zdr. inż. Łu-
kasz Bruski wraz z Prezydentem RP 

Andrzejem Dudą podczas Polskiej 
Wystawy Gospodarczej

54. Window Approach Workshop, 20-21 stycznia 2020. 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Słuchu 
w Biszkeku i przesiewowe badania słu-

chu na Platformie Badań Zmysłów.
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6 marca natomiast, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, obchodzony jest Eu-
ropejski Dzień Logopedy. Z tej okazji zespół Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS poprowadził szkolenie dla kadry Domu Pomocy Społecznej „Stru-
mień” oraz przebadał słuch podopiecznych. Z kolei w Podkarpackim Centrum Słu-
chu i Mowy MEDINCUS zorganizowano trzy dni spotkań pod hasłem „Diagnoza 
i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego”. Odbyły się także bezpłatne szkolenie 
dla rodziców, obejmujące tematykę zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz charak-
terystykę metody SPPS-S. 

W wakacje 2020 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS w Ciechocinku odbył się turnus muzykoterapeutyczny dla dzieci z implantem 
ślimakowym. Program turnusu opierał się o profesjonalny proces muzykoterapeu-
tyczny wraz z autorskim programem zajęć m.in: zajęcia ruchowo-muzyczne, warsz-
taty z instrumentów muzycznych, muzyczne seanse filmowe. 

Z kolei Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zaprosiło dzie-
ci w wieku 2-4 lata na wakacyjne zajęcia adaptacyjne „Będę przedszkolakiem”. Pro-
gram zajęć obejmował elementy psychomotoryki i integracji sensorycznej. Placówka 
zaproponowała także dzieciom w wieku od 6 do 12 lat cykl zajęć, obejmujących tre-
ning z wykorzystaniem Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS-S).

Z bezpłatnych badań słuchu, zorganizowanych przez Toruńskie Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS, skorzystały także dzieci w wieku 3-6 lat z jednego z miejsco-
wych przedszkoli. 

We wrześniu zapoczątkowano natomiast spotkania użytkowników implantów śli-
makowych firmy Advanced Bionics, organizowane we współpracy z Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS w placówkach sieci (7-9 września w Kajetanach, 21-23 wrze-
śnia w Ciechocinku). Spotkania obejmowały wykłady, konsultacje lekarskie, audio-
logiczne, rehabilitacyjne oraz badania słuchu, wykonywane przez specjalistów Cen-
trum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

Starając się utrzymać zapoczątkowaną muzyczną tradycję, w dniach 13-15 lipca, 
w Hotelu Park Kajetany*** odbywała się VI edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „ŚlimakoweRytmy”, które-
go współorganizatorem był m. in. Instytut Narządów Zmysłów. Zwieńczeniem fe-
stiwalu stał się Koncert Galowy w Hotelu Park Kajetany, w którym wzięli udział lau-
reaci poprzednich pięciu edycji festiwalu.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS angażuje się także w rozwój polskich spor-
towców. Wspierany przez CSIM zawodnik, Mistrz Świata w czwórce bez sternika 
- Marcin Brzeziński, zajął pierwsze miejsce w XX Plebiscycie na Najlepszego Spor-
towca Warszawy.

Rozwój działalności rekreacyjnej Centrum Słuchu i Mowy postępował na równi 
z rozwojem działalności medycznej i wzbudził duże zainteresowanie wielu uczestni-
ków spotkania „SPA, Wellness and Medical Tourism International Workshop 2020”, 
które odbyło się 23 stycznia w Wilnie. 

5 czerwca Hotel Park Kajetany otrzymał Certyfikat „obiekt bezpieczny higienicz-
nie”, który wydawany jest przez Polską Organizację Turystyki.

Tym razem, w związku z pandemią COVID-19, coroczne szkolenia i spotkania 
dedykowane pracownikom, współpracownikom i przyjaciołom Grupy MEDINCUS 
odbyły się w formie zdalnej.  

Koncert finałowy VI edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu Dzieci, Młodzieży 
i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu 
„Ślimakowe Rytmy”.

Scena koncertu finałowego 
VI edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Dzieci, Młodzieży  
i Dorosłych z Zaburzeniami 
Słuchu „Ślimakowe Rytmy”  
w Hotelu Park Kajetany***.

Inauguracja cyklu spotkań użyt-
kowników implantów ślimako-
wych firmy Advanced Bionics  
w Kajetanach.
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Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Zarządzania UW

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
Opublikowano 15 październik 2020 09:32

14 października odbędzie się uroczysta Inauguracja kolejnego roku akademickiego na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość otworzy wystąpienie Jego Magnificencji 
Rektora UW,  prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka oraz Dziekana Wydziału Zarządzania UW - prof. dr. 
hab. Grzegorza Karasiewicza.  
Głos zabiorą także przedstawiciele Studentów Wydziału Zarządzania UW oraz Stowarzyszenia 
Absolwentów Wydziału Zarządzania UW. Część oficjalną dopełni Immartykulacja Studentów.  
Wykład Inauguracyjny wygłosi  – prof. dr hab. Piotr Skarżyński.
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11 stycznia tego roku do Grupy MEDINCUS dołączyła 15-sta placówka - Wielko-
polskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Koninie. 27 września na Ukra-
inie, w Kijowie zostaje otwarta trzecia placówka Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS. Natomiast w Dakarze w Senegalu została uruchomiona piąta filia zagraniczna 
CSIM MEDINCUS. Placówka wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt diagno-
styczny, pozwalający na precyzyjne diagnozowanie schorzeń audiologicznych. Ofer-
ta obejmuje także szeroki zakres usług związanych z dopasowaniem i sprzedażą apa-
ratów słuchowych. 

2021 to także rok licznych sukcesów i aktywności Grupy MEDINCUS i jej przed-
stawicieli. Wśród nich nagroda Złoty Skalpel 2021 „Pulsu Medycyny”, która trafiła 
w ręce zespołu specjalistów z Kajetan, którego liderem był Prof. Piotr H. Skarżyński. 
Wyróżnienie przyznano za innowacyjną operację przywracającą słuch. Nagrodzone 
rozwiązanie jest dedykowane pacjentom, którzy mają wykształcony i dobrze funkcjo-
nujący ślimak, ale sygnał nie może do niego dotrzeć.

Podobnie jak w roku poprzednim, prof. Piotr H. Skarżyński został także laure-
atem „Listy Stu” w kategorii medycyna. Plebiscyt, od 19 lat organizowany przez re-
dakcję „Pulsu Medycyny” wyróżnia osoby, mające największy wpływ na rozwój pol-
skiej medycyny. 

Kolejne wyróżnienie dla prof. Piotra H. Skarżyń-
skiego napłynęło od Francuskiego Towarzystwa Oto-
rynolaryngologicznego, podczas 127. edycji Kongre-
su Francuskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
i Chirurgów Głowy i Szyi w Paryżu. Profesor został 
najmłodszym Polakiem uhonorowanym przez Towa-
rzystwo medalem „Honorowego Członka SFORL”. 

W uznaniu za swoja pracę zawodową, prof. Piotr H. Skarżyński otrzymał nomi-
nację na Członka Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie-
go. Rada jest platformą współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i edukacyj-
nym oraz praktykami życia gospodarczego w kraju i za granicą. Jej głównym celem 
jest tworzenie przestrzeni współpracy oraz dostosowywanie programów nauczania do 
wymagań praktyki biznesowej. Wśród członków Rady znajdują się managerowie wy-
różniający się znakomitymi osiągnięciami i bogatym doświadczeniem. Prof. Piotr H. 
Skarżyński 2021 roku został powołany również na członka dwóch komitetów w ramach 
amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of Otolaryngology 

Wyróżnienie dla prof. Piotra H. Skar-
żyńskiego przyznane przez władze 
Irackiego Towarzystwa Otorynolaryn-
gologów – Chirurgów Głowy i Szyi. 

2021 – Head and Neck Surgery w kadencji 2021–2022: Implantable Hearing Devices Com-
mittee oraz Otology & Neurotology Education Committee. 

W tym samym roku za wkład w edukację i wsparcie irackich specjalistów, prof. 
Henryk Skarżyński oraz prof. Piotr H. Skarżyński otrzymali prestiżowe wyróżnie-
nie, przyznane przez władze Irackiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chi-
rurgów Głowy i Szyi (Iraqi Society of Otorhinolaryngologists Head and Neck Sur-
geons). Nagrodę wręczono podczas 3. edycji International Conference of Iraqi ENT 
Society, która odbyła się w Bagdadzie. 

W 2021 roku odbyło się także wiele wydarzeń, w których uczestniczy i które orga-
nizuje Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 2-4 marca, Prezes Zarządu Łukasz 
Bruski, Irina Pierzyńska kierownik ds. międzynarodowych i filii zagranicznych oraz 
reprezentujący firmę GNP Magnusson Bartłomiej Szylz, wzięli udział w wirtualnej 
misji z Chorwacji do Polski, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Pro-
gram wizyty miał na celu zapoznanie chorwackich przedstawicieli organów admini-
stracji państwowej z polskimi osiągnięciami w sektorach zaawansowanych technolo-
gii i kluczowych przemysłów wschodzących.

Kilkanaście dni później prof. Piotr H. Skarżyński oraz Irina Pierzyńska uczestni-
czyli w webinarze, zorganizowanym 18 marca przez Ukraińskie Stowarzyszenie Tu-
rystyki Medycznej (UAMT). Tematami poruszanymi na spotkaniu były zaburzenia 
słuchu i turystyka medyczna, statystyka niedosłuchów na świecie i na Ukrainie. Igor 
Torskyy, założyciel i wiceprezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej 
(UAMT) omówił podczas wydarzenia aspekt klasyfikacji niedosłuchów oraz problem 
z diagnostyką i odpowiednim leczeniem na Ukrainie.  
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Miesiąc później, w dniach 23-25 marca, Centrum Słuchu i Mowy uczestniczy-
ło z kolei w wydarzeniu Future Health Poland 2021, które dedykowane jest polskim 
producentom branży medycznej, farmaceutycznej, laboratoryjnej. Celem jest nawią-
zanie kontaktów biznesowych. Future Health Poland 2021 było pierwszym w Polsce 
tego typu wydarzenie online.

Z kolei 26 kwietnia odbyło się webinarium, zorganizowane przez Fundację Polskie-
go Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, we współpracy z Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS oraz Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, w ramach długofalowe-
go projektu „Teraz Polska Nauka”. Podczas webinarium swoimi opiniami i doświad-
czeniami dzielili się laureaci Godła „Teraz Polska”, głos zabrał również prof. Piotr H. 
Skarżyński.

Pod koniec roku, 25-26 października, prof. Piotr H. Skarżyński brał udział w pane-
lach podczas Kongresu 590. Omówił wówczas rolę innowacji w medycynie oraz pro-
filaktyce w ochronie zdrowia społecznego. Podczas spotkania dyskutowano również 
o nowych kierunkach zagranicznych ekspansji polskiego biznesu.

Z kolei podczas Kongresu Zdrowie Polaków, organizowanym przez Światowe Cen-
trum Słuchu, prof. Piotr H. Skarżyński opowiadał o współczesnych możliwościach 
diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i równowagi.

Niezwykle ważną dla otorynolaryngologów konferencją, która odbyła się w listo-
padzie 2021 roku, była XLIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy 

otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. Jak zawsze, skupiła specjali-
stów z całego kraju, także z placówek MEDINCUS, którzy poruszyli w swoich wy-
stąpieniach istotne kwestie dot. współczesnej otorynolaryngologii. 

Grupa MEDINCUS współpracuje także z instytucjami zagranicznymi. Ważnym 
wydarzeniem w systematycznie rozwijającej się współpracy klinicznej i naukowej po-
między CSIM MEDINCUS a krajami Afryki były pierwsze konsultacje, przepro-
wadzone w Dakarze, w Senegalu, podczas przygotowań do otwarcia nowej placówki 
MEDINCUS. W wizycie wzięli udział prof. Piotr H. Skarżyński Członek Zarzą-
du oraz dr n. o zdr. Inż. Łukasz Bruski Prezes Zarządu CSIM. Spotkali się z m.in. 
z ministrem zdrowia Senegalu Abdoulayem Diouf Sarrem, doradczynią prezyden-
ta Aminatą Mbengue Ndiaye, przedstawicielami tamtejszego środowiska medyczne-
go i polskimi dyplomatami. Celem była kontynuacja rozmów dotyczących współpra-
cy w ochronie zdrowia. W trakcie wizyty, pod okiem prof. Piotra H. Skarżyńskiego, 
odbył się także kolejny telefitting procesora mowy pacjenta operowanego wcześniej 
w Szpitalu Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Kajetanach. 
Nowa filia w Dakarze otwiera możliwości leczenia pacjentów otorynolaryngologicz-
nych w krajach afrykańskich, takich jak Senegal, aby nie musieli oni podróżować aż 
do Polski. MEDINCUS od wielu lat współpracuje z Afryką, aby świadczyć najwyż-
szej jakości usługi związane z leczeniem niedosłuchu. 

W październiku natomiast przedstawiciele Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
udali się z wizytą do Dhaki, stolicy Bangladeszu, kontynuując rozpoczętą wcześniej 
współpracę w zakresie projektów naukowych, m.in. dotyczących leczenia niedosłuchu, 
organizacji badań przesiewowych słuchu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń związa-
nych z diagnostyką, leczeniem i badaniami naukowymi z zakresu otorynolaryngologii.

Prof. Piotr H. Skarżyński na panelu podczas Kongresu 590. 

Wizyta w Senegalu Prezesa 
Zarządu dr n. o zdr. inż Łukasza 
Bruskiego i Członka Zarządu 
Prof. Piotra H. Skarżyńskiego. 
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Instytut PISER w Bangladeszu, zrzeszający i wspierający specjalistów, pedagogów 
i terapeutów pracujących na rzecz osób z dysfunkcjami, zorganizował wydarzenie „Pro-
gram rozwoju zawodowego”, w czasie którego swój wykład o technologii przesiewo-
wych badań słuchu przedstawił dr n. o zdr. inż Łukasz Bruski. Natomiast prof. Piotr 
H. Skarżyński omówił rolę audiologów w szpitalach otorynolaryngologicznych, po-
prowadził również warsztat zorganizowany we współpracy z Narodowym Instytutem 
Chorób Uszu, Nosa i Gardła w Bangladeszu, poświęcony zagadnieniom wszczepienia 
implantów ślimakowych. Odbiorcami wystąpień byli studenci uruchomionych przy 
współpracy Austriackiej Agencji Rozwoju ADA oraz Centrum Słuchu i Mowy ME-
DINCUS kierunków, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w Bangladeszu, 
Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhace oraz Uniwersytetu Me-
dycznego w Bangladeszu. „Cieszy ogromnie fakt bycia świadkiem wcielenia w życie 
wcześniej założonych planów tj. utworzenia m.in. studiów licencjackich w zakresie 
audiologii i patologii mowy w Bangladeszu. Jako Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS mamy możliwość przekazywania naszych doświadczeń na forum międzynaro-
dowym i współpracy przy globalnych projektach” – mówił prof. Piotr H. Skarżyński.

W tym samym roku, 29 kwietnia, jedna z prac pt.: „Cognitive Improvement after 
Cochlear Implantation in Older Adults with Severe or Profound Hearing Impair-
ment: a Prospective, Longitudinal, Controlled, Multicenter Study”, której współauto-
rem jest prof. Piotr H. Skarżyński, została wyróżniona jako najlepszy abstrakt przez 
Radę Naukową światowego kongresu CI2021 – Cochlear Implants in Adults in Chil-
dren. Cochlear Implantation: it takes a village. 

Inna praca współautorstwa prof. Piotra H. Skarżyńskiego pt.: „Audiological and 
clinical outcomes of a transcutaneous bone conduction hearing implant: Six‐month 
results from a multicentre study”, została po raz kolejny uznana przez zagraniczną 

bibliotekę naukową Wiley Online Library za jedną z najczęściej cytowanych publi-
kacji naukowych w latach 2019–2020.

W lutym natomiast odbyła się międzynarodowa konferencja MENA Telehealth 
Conference, skierowana do całego środowiska międzynarodowego, zainteresowane-
go rozwojem i wykorzystaniem narzędzi telemedycznych. Prof. Piotr H. Skarżyński 
otrzymał honorowe zaproszenie do wzięcia w niej udziału. 

Wieloletnie aktywne wsparcie udzielane przez prof. 
Piotra H. Skarżyńskiego polskim sportowcom, przyczy-
niło się do uhonorowania Profesora medalem okolicz-
nościowym 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go. „Medal 100-lecia PKOl to wyraz naszej wdzięczności 
za zaangażowanie Pana Profesora w promocję zdrowego 
stylu życia, olimpijską postawę i szerzenie olimpijskich 
wartości. To wreszcie wyraz naszego uznania i wdzięcz-
ności za pomoc medyczną dla polskich sportowców oraz 
szacunku dla osiągnięć naukowych Pana Profesora Piotra 
H. Skarżyńskiego. Pan Profesor to postać wybitna w światowej medycynie – wspa-
niały lekarz, człowiek i przyjaciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego” – powiedział 
Adam Krzesiński, Sekretarz Generalny PKOl. 

W połowie roku, 17 maja, Fundacja Profesora Skarżyńskiego „Słyszę”, otrzymała 
status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem fundacji jest działanie na rzecz ogółu 
społeczeństwa dla wszechstronnego rozwoju profilaktyki, diagnostyki, leczenia i re-
habilitacji we wszystkich dziedzinach medycyny, a w szczególności w zakresie otory-
nolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji.

W 2021 roku Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zostało partnerem Fundacji 
Centrum Polsko-Ukraińskie, uczestniczyło także w koncercie dedykowanym diaspo-
rze ukraińskiej w Polsce. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia w war-
szawskim Klubie Akwarium. Inicjatywa stanowi początek dalszej 
współpracy CSIM MEDINCUS z Fundacją.

Wizyta w Bangladeszu 
przedstawicieli Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS. 

Koncert dedyko-
wany diasporze 
ukraińskiej w Pol-
sce, w warszawskim 
Klubie Akwarium. 
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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS chętnie podejmuje także współpracę z uczel-
niami, czego dowodem jest rozpoczęcie wspólnych działań z Uniwersytetem Techno-
logiczno - Humanistycznym z Radomia. Współpraca obejmuje kształcenie studentów 
radomskiej uczelni, studiujących na kierunkach: lekarskim, fizjoterapii i pielęgniarstwa.

W 2021 roku obywały się również Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe Win-
dow Approach Workshop (WAW), organizowane przez Instytut Narządów Zmy-
słów i Światowe Centrum Słuchu. 

Przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń stanowią także zapoczątkowane 
w 2021 roku szkolenia online prof. Piotra H. Skarżyńskiego z lekarzami, protetyka-
mi słuchu i technikami badań słuchu pracującymi i współpracującymi z Grupą ME-
DINCUS. Spotkania mają charakter otwartego forum dyskusyjnego, poświęconego 
omówieniu zgłoszonych przez filie trudnych przypadków klinicznych. 

W 2021 roku startuje także video cykl Porady MEDICNUS, w którym nasi spe-
cjaliści odpowiadają na pytania w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń otoryno-
laryngologicznych, foniatrycznych i audiologicznych itp. Cykl można oglądać w me-
diach społecznościowych MEDINCUS i kanale YouTube. 

Nasi specjaliści wielokrotnie wypowiadali się również w mediach. O komentarze 
naszych ekspertów prosiły m. in.: Polska Times, Gazeta Finansowa, Dziennik Pol-
ski, Dziennik Zachodni, Gazeta Lekarska, Dziennik Bałtycki, Echo Dnia Radom-
skie, Pytanie na śniadanie, TVP 3, TVP INFO, Radio ZET Zdrowie, Medkurier, 
WP abczdrowie.pl, MedExpress.pl i wiele innych.

Licznych wywiadów, specjaliści CSIM MEDICNSU udzielili także z okazji Świa-
towego Dnia Słuchu, który obchodzony jest 3 marca. Placówki Centrum przygotowały 
tego dnia wiele aktywności. Hasło wydarzenia brzmiało: „Ochrona słuchu dla wszyst-
kich! Badania. Rehabilitacja. Komunikacja.” Każda z placówek oferowała bezpłatne 

badania słuchu dla dzieci 
i dorosłych, badania oto-
skopowe uszu oraz kon-
sultacje protetyka słuchu 
w zakresie aparatów słu-
chowych. Śląskie CSIM 
przeprowadziło warszta-
ty dla kadry pedagogicz-
nej pt. „Zaburzenia prze-
twarzania słuchowego”, 
w Wielkopolskim CSIM 
pacjenci mogli skorzystać 
z badań przesiewowych 

słuchu przy użyciu Platformy Badań Zmysłów oraz 
z seansu w komnacie solnej z tężnią solankową. Fi-
lia w Szymkencie przygotowała specjalny film pro-
mujący Światowy Dzień Słuchu. 

Ogólnopolską akcją był także zapoczątkowany 
w 2021 plenerowy projekt „Miasteczko Słuchu”, pro-
mujący profilaktykę słuchu, podczas którego prowa-
dzone były bezpłatne badania słuchu. Wydarzenie 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwie-
dzających, którzy mogli również skorzystać z kon-
sultacji w zakresie aparatów słuchowych. „Miastecz-
ko Słuchu” zagościło w Ciechocinku, Radomiu oraz 
Toruniu. W wakacje Toruńskie Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS zorganizowało także spotkanie (21 lipca) z seniorami z Fun-
dacji „Kamienica Inicjatyw”, którego tematem był „Niedosłuch związany z wiekiem”. 
23 lipca natomiast zespół Toruńskiego CSIM wziął udział w wydarzeniu w ramach 
akcji „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje 2021”, zainicjowanego przez Stowarzysze-
nie „Integracja i Współpraca”, podczas którego nasi specjaliści przeprowadzili bez-
płatne przesiewowe badania słuchu. 

W 2021 Grupa MEDINCUS zrealizowała także projekt Test Smaku i Węchu, dofi-
nansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. System do wy-
krywania zaburzeń smaku i węchu to intuicyjne rozwiązanie, pozwalające na samo-
dzielne przeprowadzanie badań przesiewowych smaku i węchu w domu i praktycznie 
każdej organizacji, posiadającej dostęp do Internetu, bez konieczności wsparcia wy-
kwalifikowanego personelu medycznego. To jedyny taki test dostępny na rynku, 
stworzony z myślą o usprawnieniu diagnostyki w leczeniu wielu chorób: otorynola-
ryngologicznych, neurodegeneracyjnych, psychiatrycznych, onkologicznych, których 
objawami są zaburzenia smaku i węchu. Wykonanie Testu trwa zaledwie kilkanaście 
minut, a użytkownik otrzymuje natychmiastowy wynik. W realizację był zaangażowa-
nych zespół projektowy, w którego skład wchodzą Anna Wielgat-Bruska, Iwona To-
maszewska-Hert i Karolina Kiełbasa. Zespół ten odpowiada za przygotowanie, opra-
cowanie i wdrożenie licznych projektów realizowanych przez Grupę MEDICNUS. 

Ponadto Portal Kilinki.pl, który corocznie publikuje Rating Najlepszych Placówek 
Medycznych, w 2021 roku wyróżnił nasze filie w Toruniu i Częstochowie oraz Cen-
trum Głosu dla Profesjonalistów.

„Miasteczko Słuchu” w Ciechocinku
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Rok 2021 obfitowało w liczne wydarzenia, 
w które włączały się filie MEDINCUS: 

Spotkania dla użytkowników implantów 
ślimakowych Advanced Bionics 
w Opolu (26 sierpnia), Olsztynie (30 
sierpnia) i Szczecinie (7 września). 
Obejmowały wykłady, warsztaty a także 
konsultacje lekarskie, rehabilitacyjne oraz 
audiologiczne.

W Kajetanach zorganizowane zostały warsztaty 
sportowo – psychoedukacyjne dla dzieci, które 
stanowiły połączenie sportu z treningiem mentalnym, 
co pozwala na rozwój najmłodszych w każdej sferze.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, Modelowanie Słuchu  
Sp. z o.o. oraz Villa Home, wzięły udział w akcji „Bezpieczni Razem” realizowanej 
w ramach kampanii edukacyjnej „Dążymy wspólnie do wizji zero”. Kujawsko-Pomorskie 
CSIM zorganizowało ponadto (6 i 13 października) bezpłatne badania słuchu dla seniorów 
z Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie. Uczestnicy wysłuchali także wykładu jak należy 
dbać o słuch w podeszłym wieku oraz jak właściwie dobrać aparaty słuchowe. 

Podkarpackie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 27 kwietnia poprowadziło szkolenie dla 
kadry Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie na temat: „Diagnoza i terapia 
zaburzeń przetwarzania słuchowego”. Miesiąc później, 27 maja, w Podkarpackim Centrum 
Słuchu i Mowy MEDINCUS zorganizowano bezpłatne szkolenie z Symultaniczno-
Sekwencyjnej Nauki Czytania® dla rodziców najmłodszych pacjentów z niedosłuchem. 
Specjaliści z Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS przeprowadzili 
ponadto bezpłatne konsultacje i badania słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku.

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Szczecinie było partnerem 
konferencji „Usłysz przyszłość – wyzwania ekologii akustycznej”, zorganizowanej 16 lutego 
przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Uczestnicy wysłuchali 
wykładu „Wybrane aspekty higieny słuchu”. Kilka miesięcy później, 8-13 czerwca, CSIM 
w Szczecinie zaangażowało się w festiwal „Słyszę dobre dźwięki”, w roli partnera. 
Wydarzeniem tym organizatorzy pragną uwrażliwić wszystkich na problem hałasu i uczyć 
dbania o słuch. W czasie festiwalu nasi specjaliści badali słuch odwiedzających. Pod 
koniec roku, 21 października, Zachodniopomorskie CSIM przeprowadziło przesiewowe 
badania słuchu, przetwarzania słuchowego oraz badanie logopedyczne w Zespole Placówek 
Oświatowych w Karsku oraz przygotowało wykład dla kadry pt. „Co nauczyciel wiedzieć 
powinien o Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego”. 

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zadbało 
także by na twarzach małych pacjentów zagościł 
uśmiech w Dniu Dziecka i w Mikołajki. Dzieci, 
które w tych dniach odwiedziły nasze przychod-
nie oraz przebywały na szpitalnym oddziale, zo-
stały obdarowane upominkami. 

Chcąc przybliżyć najmłodszym swoją działal-
ność, a jednocześnie „zgładzić potwora”, jakim dla 
wielu z nich jest wizyty u lekarza, Centrum Słu-
chu i Mowy MEDINCUS przygotowało nowy 
projekt - Medinki. Zadaniem naszych kolorowych 
postaci jest edukacja dzieci w tematach związa-
nych z otorynolaryngologią, audiologią i foniatrią, 
uczenie dobrych nawyków, ale także dodawanie 
otuchy oraz przywracanie uśmiechu na twarzach. 
W tym celu powstał też Ślimak Kajtek - maskot-
ka MEDINCUS. 

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w 2021 
roku rozwijało się także w social mediach. W li-
stopadzie powstał profil medincus_polska na In-
stagramie.

Spotkania dla użytkowników implantów ślimakowych 
Advanced Bionics w Opolu.

Mikołajki w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. 
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2021 rok to również działania w części rekreacyjnej w Kajetanach.
Ośrodek MEDINCUS Active zorganizował dziewięć wakacyjnych turnusów pod 

hasłem „AKTYWNE WAKACJE”, dla dzieci z grup wiekowych 5-7 i 8-13 lat, w któ-
rych uczestniczyło łącznie 450 osób. 

Ponownie otwarta została szkółka tenisowa, w której prowadzone są zajęcia grupo-
we o różnym stopniu zaawansowania dla dzieci w wieku od 4 lat i młodzieży.

Restauracja Pod Ślimakiem została laureatem konkursu „Marka Lokalna”. Wyróż-
nienie przyznawane jest najciekawszym lokalnym produktom i usługom, które dzięki 
swoim walorom jakościowym i użytkowym są kreatorem marki lokalnej. 

Z powodu pandemii, Spotkanie Wielkanocne odbyło się w formie online. Na szczę-
ście coroczne szkolenia świąteczno-noworoczne mogły już odbyć się w formie sta-
cjonarnej. W dniach 13-17 grudnia 2021 r., pracownicy, współpracownicy i przyjacie-
le Grupy MEDINCUS spotkali się w Kajetanach, aby wspólnie podsumować rok.

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Grupy MEDINCUS,  grudzień 2021.

Wręczenie tytułu „Marka Lokalna” 
dla Restauracji Pod Ślimakiem. 
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Prof. Piotr H. Skarżyński 
na „Liście Stu 2021” 
najbardziej wpływowych 
osób w polskiej 
medycynie

Centrum Słuchu i Mowy 
MEDINCUS partnerem 
merytorycznym filmu 
„Sonata” 

XX rocznica powstania 
Grupy MEDINCUS 

2022
20

22
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Początek roku po raz kolejny przyniósł prof. Piotrowi H. Skarżyńskiemu miejsce na 
zaszczytnej „Liście Stu 2021” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, 
w plebiscycie organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. 

Z kolei dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, specjalista farmacji aptecznej i szpi-
talnej z Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, została jednym z dwóch farmaceu-
tów w Polsce, którzy zakwalifikowali się do udziału w prestiżowym stażu, w Szpitalu 
Uniwersyteckim Son Espases w Palma de Mallorca, w Hiszpanii. Międzynarodowy 
Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowany jest od 2017 
roku przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria z Hiszpanii. Program skierowany jest do farmaceutów szpitalnych, 
posiadający wysokie kwalifikacje, które pozwolą im na dalszy rozwój zawodowych 
kompetencji, jaki gwarantuje staż w – będącym jednostką o IV stopniu referencyjno-
ści – szpitalu Son Espases.

Jako specjalista z dziedziny telemedycyny, prof. Piotr H. Skarżyński wziął udział 
także w międzynarodowej konferencji MENA Telehealth Conference w Dubaju. Wy-
darzenie skierowane jest do środowiska międzynarodowego, zainteresowanego roz-
wojem i wykorzystaniem narzędzi telemedycznych. 

Temat telemedycyny był również jednym z zagadnień, poruszanych podczas mię-
dzynarodowego, Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 28 
marca w ramach programu gospodarczego Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 
w Dubaju. W przedsięwzięciu, którego organizatorem jest Polska Agencja Inwestycji 
i Handlu (PAIH), udział wzięli przedstawiciele delegacji państwowych oraz przed-
siębiorcy z Polski, Afryki i krajów Bliskiego Wschodu. Prof. Piotr H. Skarżyński był 
jednym z prelegentów z Polski. Podczas wydarzenia odbył się panel poświęcony przy-
szłości opieki zdrowotnej, w którym wzięli udział przedstawiciele polskich i afrykań-
skich jednostek medycznych. Paneliści poruszali tematy współpracy między polskimi 
a afrykańskimi firmami, transferu nowoczesnych technologii, telemedycyny i nowych 
metod produkcji, które z sukcesem udaje się przenieść z rynków europejskich do kra-
jów afrykańskich.

Początkiem roku lekarze i system ochrony zdrowia stanęli jednak przed kolejnym, 
ogromnym wyzwaniem, wynikającym z sytuacji w Ukrainie. 25 lutego, w związku 
z konfliktem za naszą wschodnią granicą, tymczasowo zamknięte zostały trzy ukraiń-
skie placówki Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS – w Odessie, Kijowie i Łucku. 
CSIM podjęło działania wspierające swój 50-osobowy zespół w ukraińskich filiach, 

2022 oferując zatrudnienie w polskich placówkach CSIM, a także wszelką potrzebną po-
moc na czas pobytu w Polsce. MEDINCUS wspiera również lekarzy oraz pacjentów 
pozostających na Ukrainie, w miarę możliwości zapewniając im ciągłość w prowa-
dzeniu rozpoczętych terapii oraz wsparcie, potrzebne dla zapewnienia kontynuacji le-
czenia i rehabilitacji. Działania te stały się dla CSIM MEDINCUS priorytetem. Po-
nadto włączamy się w pomoc oferując zatrudnienie w ramach Grupy MEDINCUS 
obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce. 

Nasze działania koncentrują się także na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, 
czego dowodem jest uczestnictwo w roli wykładowców specjalistów Centrum Słuchu 
i Mowy MEDINCUS w odbywających się w Kajetanach warsztatach Window Ap-
proach Workshop (WAW). 

Z doświadczenia ekspertów CSIM mogli skorzystać także studenci III roku logo-
pedii z audiologią, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Prof. Piotr H. Skarżyński poprowadził warsztaty szkoleniowe w ramach 
przedmiotu „Chirurgiczne metody leczenia zaburzeń słuchu”. Omawiano tematy zwią-
zane z badaniem słuchu, otochirurgią oraz protezowaniem słuchu. 

Warsztaty Window Approach Workshop

Warsztaty dla studentów III roku logopedii  
z audiologią, Wydziału Filologicznego Uniwer-

sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
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3 marca w Światowy Dzień Słuch, podobnie jak we 
wcześniejszych latach, w placówkach Centrum Słu-
chu i Mowy MEDINCUS przeprowadzano bezpłat-
ne badania słuchu u dzieci i dorosłych oraz badania 
przetwarzania słuchowego u uczniów szkół podstawo-
wych. W części placówek można było również skorzy-
stać z konsultacji protetyka słuchu.

Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego do-
tyka coraz liczniejszej grupy dzieci. Dlatego specjali-
ści z Podkarpackiego Centrum Słuchu i Mowy ME-

DINCUS szkolili psychologów i pedagogów z rejonowych poradni psychologiczno 
– pedagogicznych, w ramach trwającej od kilu lat współpracy. Na szkoleniu dla tera-
peutów poradni w Stalowej Woli, omawiano przyczyny, objawy i diagnostykę CAPD
oraz skuteczność metody SPPS-S.

Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS nierzadko pełni także funkcję partnera me-
rytorycznego w wielu wydarzeniach. Przykładem jest film „Sonata”, oparta na fak-
tach historia Grzegorza Płonki, który - dzięki pionierskiej metodzie wszczepienia 
implantu ślimakowego, zastosowanej przez prof. Henryka  Skarżyńskiego, mógł za-
cząć realizować swoją pasję do muzyki. Uroczysta premiera filmu odbyła się 28 lute-
go w Warszawie. 

8 KWIETNIA 2022 ROKU GRUPA MEDINCUS 
ŚWIĘTUJĘ 20-LECIE DZIAŁALNOŚCI

Dwie dekady temu, w 2002 roku, w podwarszawskich Kajetanach, rozpoczęła się na-
sza historia. Obecnie Rodzinę MEDINCUS tworzy piętnaście placówek medycznych 
w Polsce oraz osiem za granicą. Rocznie przeprowadzamy 150 tys. konsultacji medycz-
nych i 2,5 tys. operacji. Priorytetem jest dla nas zadowolenie naszych pacjentów, któ-
rych liczba staje rośnie. To dla nas największa nagroda. Z nadzieją patrzymy w przy-
szłość i życzymy sobie kolejnych dwudziestu - tak owocnych lat.

Uroczysta premiera filmu „Sonata”,  
reż. Bartosza Blaschke. 

Badanie słuchu w Światowym Dniu Słuchu






