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AKUSTYKA S£UCHU

Rozwój cywilizacji jest œciœle powi¹zany z procesami komunikacji i przekazem informacji.
Cz³owiek w swojej historii wypracowa³ wiele kana³ów komunikacyjnych, jednak¿e
najwa¿niejszym z nich nadal pozostaje komunikacja werbalna. Aby dosz³o
do realizacji wymiany informacji na drodze werbalnej musi dojœæ do powstania
komunikatu w formie dŸwiêku mowy oraz do percepcji powsta³ego przekazu przez
drug¹ osobê. Zaburzenia procesów komunikatywnych mog¹ powstawaæ na ka¿dym etapie.
Nasze centrum zosta³o powo³ane w celu rozpoznawania tych nieprawid³owoœci,
skutecznego leczenia oraz rehabilitacji zmierzaj¹cej do przywrócenia funkcjonalnoœci werbalnych procesów komunikatywnych. Zadania te realizuj¹ nasi specjaliœci
w poszczególnych poradniach, wzajemnie ze sob¹ wspó³pracuj¹c w celu uzyskania jak
najlepszego efektu dla pacjenta. Do dyspozycji maj¹ rozleg³¹ wiedzê, doœwiadczenie
oraz wysokiej klasy sprzêt diagnostyczny. Kompetencje lekarzy s¹ wspomagane przez
specjalistów z zakresu psychologii, logopedii i akustyki. Dzieciom i doros³ym
wymagaj¹cym protezowania s³uchu, zapewniamy profesjonalny dobór i sprzeda¿ aparatów
s³uchowych oraz urz¹dzeñ wspomagaj¹cych s³yszenie w sieci salonów akustyki s³uchu.

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug

DARIUSZ KNUT
Prezes Zarz¹du

Ju¿ od 17 lat oferujemy wszystkim potrzebuj¹cym
zaopatrzenia w aparaty s³uchowe i urz¹dzenia
wspomagaj¹ce s³yszenie sprzêt najlepszych
œwiatowych producentów. Dobór i ustawienia
przeprowadzaj¹ wysoko wykwalifikowani i doœwiadczeni akustycy s³uchu. Oferta obejmuje tak¿e pe³en
zakres niezbêdnych akcesoriów, wykonanie indywidualnej wk³adki usznej oraz us³ugi serwisowe.
Us³ugi z zakresu akustyki s³uchu realizujemy w sieci
salonów i punktów akustyki s³uchu na terenie ca³ego
województwa lubelskiego. Potwierdzeniem najwy¿szej
jakoœci us³ug z zakresu akustyki s³uchu jest
certyfikat ISO 9001: 2000 uzyskany w 2005 roku.
ADRESY SALONÓW AKUSTYKI S£UCHU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:
LUBLIN
ul. ChodŸki 3 lok. 8, 20-093 Lublin
tel. 081 742 51 88, tel./fax 081 741 36 89
e-mail: chodzki@sluchmed.pl

CHE£M
ul. Szpitalna 53B, 22-100 Che³m
tel. 082 565 05 80
e-mail: chelm@sluchmed.pl

BI£GORAJ
ul. Partyzantów 10, 23-400 Bi³goraj
tel. 084 686 53 13
e-mail: bilgoraj@sluchmed.pl

LUBLIN
ul. Lipowa 10, 20-024 Lublin
tel. 081 532 14 56, fax 081 532 14 56
e-mail: lipowa@sluchmed.pl

CHE£M
ul. Lwowska 1, 22-100 Che³m
tel. 082 565 62 82
e-mail: chelm2@sluchmed.pl

KRAŒNIK
ul. Lubelska 40, 23-200 Kraœnik
tel. 081 826 12 97
e-mail: krasnik@sluchmed.pl

LUBLIN
ul. Orla 5, 20-022 Lublin
tel. 081 534 04 09, fax 081 532 48 11
e-mail: orla@sluchmed.pl

BIA£A PODLASKA
ul. Warszawska 14, 21-500 Bia³a Podlaska
tel. 083 342 14 41
e-mail: bpodlaska@sluchmed.pl

PU£AWY
ul. Centralna 3, 24-100 Pu³awy
tel. 081 886 45 94
e-mail: pulawy@sluchmed.pl

TERESA KNUT
V-ce Prezes Zarz¹du

TOMASZ BRODA
Kierownik Centrum Diagnostyki,
Terapii i Rehabilitacji S³uchu i Mowy
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ŒWIDNIK
ul. Niepodleg³oœci 18, 20-040 Œwidnik
tel. 081 467 00 73
e-mail: swidnik@sluchmed.pl

ZAMOŒÆ
ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamoœæ
tel. 084 639 11 57
e-mail: zamosc@sluchmed.pl
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PORADNIA AUDIOLOGICZNA
PORADNIA ALERGOLOGICZNA

Audiologia zajmuje siê szeroko rozumianymi
zaburzeniami narz¹du s³uchu, zarówno obwodowego,
jak i oœrodkowego. W poradni pracuje czterech lekarzy,
specjalistów z zakresu audiologii. Maj¹ do dyspozycji
dwie pracownie diagnostyczne wyposa¿one

Nasze Centrum posiada równie¿ Poradniê Alergologiczn¹, zajmuj¹c¹ siê leczeniem
wszystkich typów alergii u dzieci i doros³ych. Choroby alergiczne, tak powszechne
we wspó³czesnym œwiecie mog¹ siê ujawniæ w ka¿dym wieku, niezale¿nie od innych
schorzeñ. Na miejscu czekaj¹ doœwiadczeni specjaliœci z zakresu alergologii,
a w pracowni diagnostycznej mo¿na wykonaæ testy alergiczne i spirometriê. Ka¿dy
pacjent z problemami alergologicznymi uzyska specjalistyczn¹ pomoc w naszej poradni.

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Centrum nasze oprócz specjalistów lekarzy, logopedów czy psychologów,
pracuj¹cych w poradniach, posiada równie¿ rozbudowane zaplecze diagnostyczne.
Nale¿y wymieniæ Pracownie Audiometryczn¹ i Badañ Obiektywnych S³uchu
wspomagaj¹ce Poradniê Audiologiczn¹, Pracowniê Endoskopow¹ dysponuj¹c¹
sprzêtem do diagnostyki krtani (video-stroboskop), nosa i jamy nosowo-gard³owej
(endo-fiberoskop) oraz uszu (video-otoskop), Pracowniê Alergologiczn¹ (gdzie
wykonujemy spirometriê i testy skórne), Pracowniê Audioprotetyczn¹, zajmuj¹c¹ siê
doborem, sprzeda¿¹, dostrojeniem i serwisem aparatów s³uchowych i urz¹dzeñ
wspomagaj¹cych s³yszenie.

w nowoczesny sprzêt do badañ audiologicznych
obs³ugiwany przez wykwalifikowanych diagnostów.
Zakres badañ obejmuje zarówno podstawowe testy
audiologiczne, jak i wysoko specjalistyczne badania
obiektywne s³uchu. Poradnia audiologiczna zajmuje siê
nie tylko zaburzeniami s³uchu, ale równie¿ innymi dolegliwoœciami zwi¹zanymi z
narz¹dem s³uchu i równowagi. Zaburzenia percepcji dŸwiêków mog¹ dotyczyæ pacjentów
w ró¿nym wieku, zarówno noworodków z wrodzonymi wadami s³uchu, dzieci z
zaburzeniami ucha œrodkowego, czy osobami w wieku podesz³ym z niedos³uchem
starczym (presbyacusis). Nasza poradnia przyjmuje pacjentów niezale¿nie od wieku i
przyczyn pojawienia siê dolegliwoœci.

PORADNIA FONIATRYCZNA
Aby procesy komunikacji werbalnej przebiega³y prawid³owo musi powstaæ czytelna
dla drugiej strony informacja. W jej tworzeniu bierze udzia³ narz¹d g³osu i mowy.
W Poradni Foniatrycznej diagnozujemy i leczymy nie tylko choroby organiczne krtani
ale i wszelkiego rodzaju zaburzenia czynnoœciowe dotycz¹ce emisji g³osu u dzieci
i doros³ych. Pacjenci tej poradni to osoby z typowymi dolegliwoœciami ze strony
narz¹du g³osu – chrypka, os³abienie g³osu, bezg³os, kaszel, dusznoœæ. Czêsto s¹
to osoby zawodowo nara¿one na przeci¹¿enia g³osu (nauczyciele, spikerzy). Zajmujemy siê zarówno diagnoz¹, jak i kompleksow¹ terapi¹ po³¹czon¹ z rehabilitacj¹.
Lekarze – foniatrzy pos³uguj¹ siê nowoczesnym sprzêtem diagnostycznym. Wideostroboskop, który jest na wyposa¿eniu poradni, pozwala zarówno na precyzyjn¹
diagnostykê krtani, jak i na monitorowanie postêpów w leczeni i rehabilitacji.
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PORADNIA LOGOPEDYCZNA
Dzieci, u których wykryto niedos³uch w okresie niemowlêcym, po w³aœciwym zaprotezowaniu i rehabilitacji
logopedycznej, w wiêkszoœci przypadków, s¹ w stanie na
tyle rozwin¹æ mowê, aby mog³y uczêszczaæ do szkó³
masowych. Oprócz szybkiej diagnozy niezbêdna jest
skuteczna rehabilitacja s³uchu i mowy. Poradnia nasza
dysponuje wykwalifikowanym zespo³em logopedów
i surdologopedów oraz œwietnie wyposa¿on¹ pracowni¹. Zajmujemy siê nie tylko
dzieæmi niedos³ysz¹cymi, ale wszelkiego rodzaju zaburzeniami mowy, wadami
wymowy, zarówno u dzieci, jak i u doros³ych. Nasi pacjenci maj¹ zapewnion¹ nie tylko
profesjonaln¹ rehabilitacjê logopedyczn¹, ale w razie potrzeby niezbêdne konsultacje
medyczne.

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

œrodek str 1

g³os s³uch mowa

PORADNIA NEUROLOGICZNA
Zaburzenia procesów komunikatywnych mog¹ dotyczyæ nie tylko obwodowych
narz¹dów s³uchu i mowy, ale i centralnego uk³adu nerwowego. Schorzenia z zakresu
otoneurologii wymagaj¹ œcis³ej wspó³pracy neurologa i laryngologa, aby zarówno
diagnoza, jak i terapia by³a najlepsza dla pacjenta. W naszym oœrodku istnieje
mo¿liwoœæ przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki obejmuj¹cej konsultacjê
neurologiczn¹. Oczywiœcie Poradnia Neurologiczna dzia³aj¹ca w strukturze naszego
Centrum zajmuje siê diagnoz¹ i leczeniem wszystkich schorzeñ oœrodkowego
i obwodowego uk³adu nerwowego. Posiadamy specjalistów z zakresu neurologii
z doœwiadczeniem klinicznym, dostêp do
nowoczesnych badañ diagnostycznych, z tomografi¹
komputerow¹ i rezonansem magnetycznym w³¹cznie.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Poradnia Laryngologiczna zajmuje siê leczeniem chorób nosa, gard³a, krtani i uszu.
Trafiaj¹ tu pacjenci z typowymi schorzeniami górnych dróg oddechowych, zarówno
dzieci, jak i doroœli. Nasi specjaliœci z zakresu otolaryngologii posiadaj¹ doœwiadczenie kliniczne, wyposa¿eni s¹ w specjalistyczny
sprzêt diagnostyczny, miêdzy innymi fiberoskopem do oceny nosa, jamy noswo-gard³owej
i krtani u dzieci (endoskopowe badanie migda³ka
gard³owego). Poradnia Otolaryngologiczna
dysponuje sal¹ zabiegow¹, gdzie wykonuje siê
szereg zabiegów chirurgicznych zakresu
laryngologii w trybie ambulatoryjnym , w tym z wykorzystaniem kriochirurgii.
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Pacjenci trafiaj¹cy do naszego Centrum, w celu
postawienia w³aœciwego rozpoznania i zastosowania
skutecznego leczenia, czêsto wymagaj¹ oceny
psychologicznej. Jest to szczególnie istotne w trudnych
do zdiagnozowania niedos³uchach typu oœrodkowego,
neuropatii s³uchowej. Badanie psychologiczne jest niezbêdne u ka¿dego dziecka z
niedos³uchem wymagaj¹cego rehabilitacji surdologopedycznej. Terapia psychologiczna
wskazana jest zarówno u niedos³ysz¹cych dzieci, jak i osób, które nagle straci³y s³uch w
wieku doros³ym. W wielu przypadkach taka terapia powinna obj¹æ równie¿ rodziny
pacjentów z niedos³uchem. Nasza Poradnia Psychologiczna daje tak¹ mo¿liwoœæ
wszystkim pacjentom, którzy do nas trafiaj¹. Pracuj¹cy u nas psycholodzy kliniczni
pomagaj¹ nie tylko pacjentom z niedos³uchem, ale ka¿demu, kto wymaga diagnozy lub
terapii psychologicznej.
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