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Placówka, w której się dziś Państwo znajdujecie, to jedna z największych 
i najnowocześniejszych klinik ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej. 
Otwierając ją, korzystaliśmy z najlepszych światowych wzorców  
oraz własnych wieloletnich doświadczeń.

Przez prawie dwadzieścia lat działalności staliśmy się prekursorem 
w stosowaniu innowacyjnych technik i procedur medycznych.  
Wykonujemy m.in. przeszczepy łąkotek, wydłużanie kończyn, korektę 
kości z wykorzystywaniem modelowania i wydruków w technologii 3D, 
wszczepienia protez przygotowywanych „na miarę”. Opracowaliśmy  
unikalną metodę rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego  
u dzieci rosnących. Carolina Medical Center jako pierwsza w kraju 
wprowadziła terapie ortopedyczne wykorzystujące autogenne  
komórki macierzyste pozyskiwane z tkanki tłuszczowej.

Naszym nadrzędnym celem jest zachowanie najwyższych standardów  
opieki medycznej oraz dbałość o bezpieczeństwo i komfort Pacjenta  
na każdym etapie leczenia. Podczas pobytu w klinice będą Państwo  
pod całodobową, troskliwą opieką zespołu medycznego – lekarzy, 
pielęgniarek oraz fizjoterapeutów.

Głęboko wierzymy, że sprostamy Państwa oczekiwaniom,  
a leczenie w Carolina Medical Center pozwoli Państwu  
na szybki powrót do zdrowia. 

ZESPÓŁ 
CAROLINA MEDICAL CENTER
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NASZEJ KLINIKI
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG,  
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NA ŚWIECIE METODY LECZENIA, 
NAJWAŻNIEJSZY CEL – ZDROWIE PACJENTA

PRZYWRACAMY ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ,  
DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI  
ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYM,  
WSPÓŁTWORZYMY ŚWIATOWĄ ORTOPEDIĘ 



Carolina Medical Center to nowoczesny 
prywatny ośrodek ortopedyczny, 
specjalizujący się w leczeniu i profilaktyce 
urazów układu mięśniowo-szkieletowego 
oraz medycynie sportowej.

JAKOŚĆ I NAJWYŻSZE 
STANDARDY MEDYCZNE
Wieloletnie doświadczenie, dostęp do 
nowoczesnych technologii, komfortowe 
warunki leczenia i przede wszystkim pełne 
zaangażowanie wysoko wykwalifikowanego 
personelu pozwoliły wypracować nam 
najwyższe standardy wykonywanych usług. 

Od 2004 roku posiadamy certyfikowany 
System Zarządzania Jakością zgodny  
z normą ISO 9001:2008. Przyznanie tego 
międzynarodowego wyróżnienia jest  
wyrazem uznania dla wysokiego poziomu 
obsługi klienta, także – co należy do 

rzadkości – w zakresie kompleksowego 
świadczenia usług medycznych.

SZEROKI ZAKRES USŁUG
Dzięki współpracy specjalistów różnych 
dziedzin: ortopedii, reumatologii,  
neurochirurgii, diagnostyki obrazowej  
i funkcjonalnej, rehabilitacji oraz treningu 
motorycznego całościowo podchodzimy 
do procesu leczenia, co wyróżnia nas  
na tle innych ośrodków medycznych.

Pragniemy służyć naszym Pacjentom 
profesjonalną pomocą w procesie 
powracania do zdrowia. W tym celu 
stworzyliśmy centra kompetencji, 
skupiające zespoły lekarzy, których 
wiedza i doświadczenie koncentrują się 
na określonej specjalizacji medycznej, 
m.in.: Centrum Leczenia Chorób 
Kręgosłupa, Centrum Leczenia Bólu, 
Centrum Medycyny Żywienia, Centrum 
Medycyny Regeneracyjnej.

PRZYWRACAMY  
ZDROWIE AKTYWNYM
Pomagamy osobom w każdym wieku, 
szczególnie tym, które prowadzą 
aktywny tryb życia. Mamy ugruntowaną 
wiedzę i doświadczenie w leczeniu dzieci, 
dorosłych oraz ludzi w podeszłym wieku. 
Stosując najnowocześniejsze procedury 
medyczne, umożliwiamy Pacjentom  
szybki powrót do pełnej sprawności. 
Naszymi Pacjentami są osoby 
uprawiające sport rekreacyjnie,  
a także sportowcy wyczynowi, 

reprezentanci kraju, w tym członkowie 
ekipy olimpijskiej. Współpracujemy 
z klubami i związkami sportowymi.  
Jako jedna z niewielu placówek medyczny 
na świecie, Carolina Medical Center 
otrzymała tytuł FIFA Medical Clinic  
of Excellence. Międzynarodowa Federacja 
Piłki Nożnej, przyznając to zaszczytne 
wyróżnienie, doceniła nasze kompetencje 
w zakresie leczenia i prewencji urazów 
piłkarskich, promowania profilaktyki 
zdrowotnej oraz kształcenia następnych 
pokoleń specjalistów medycyny sportowej.

NASZA KLINIKA
CAROLINA MEDICAL CENTER

PERSONEL MEDYCZNY
Carolina Medical Center zawdzięcza  
swój sukces pracownikom – ich determinacji, 
charyzmie, całkowitemu zaangażowaniu, 
pasji zawodowej oraz ścisłej 
interdyscyplinarnej współpracy. 

Nasz personel medyczny stale 
podnosi swoje kwalifikacje i rozwija się 
naukowo. Lekarze i fizjoterapeuci kliniki są 
członkami polskich i międzynarodowych 
towarzystw naukowych, w tym Polskiego 
Towarzystwa Traumatologii Sportowej, której 
jesteśmy współzałożycielem.

W naszej klinice ściśle współpracują ze sobą 
specjaliści z różnych dziedzin. Regularne 
konsultacje całego zespołu, wspólna analiza 
przypadków medycznych, postępów leczenia 
mają na celu dobór najlepszej terapii, która 
zapewni Pacjentom jak najszybszy powrót  
do sprawności i aktywności fizycznej.
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PARTER
Ostry Dyżur Ortopedyczny 24/7 
 Centrum Diagnostyki Obrazowej 
(RM, TK, RTG, USG)
Centrum Medycyny Sportowej
Szatnia

I PIĘTRO
Fizjoterapia 
 Centrum Diagnostyki  
Funkcjonalnej (CDF)
Restauracja

II PIĘTRO
Poliklinika
Centrum Treningowe CMTS

III PIĘTRO
Blok operacyjny 
Oddział pooperacyjny

IV PIĘTRO
Oddział szpitalny

TOPOGRAFIA
CAROLINA MEDICAL CENTER



LECZENIE 
W CAROLINA 
MEDICAL CENTER
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KLINIKA NA 
NAJWYŻSZYM 
ŚWIATOWYM 
POZIOMIE

1 kompleksowa opieka – konsultacje, 
diagnostyka obrazowa, zabiegi, 
operacje oraz rehabilitacja 

2 nowoczesne metody  
leczenia – jako pierwsi w Polsce 
wykorzystaliśmy w terapii 

ortopedycznej autogenne komórki 
macierzyste
 

3 szeroka oferta usług 
dodatkowych – leczenie 
bólu, podologia, diagnostyka 

funkcjonalna dla aktywnych, 
orzecznictwo sportowe, chirurgia 
plastyczna, dietetyka, trening 
motoryczny, masaże

PRZYJĘCIE 
NA ODDZIAŁ SZPITALNY
Standardowo przyjęcie na oddział szpitalny 
odbywa się w dniu poprzedzającym 
zaplanowany zabieg, po godz. 17.00  
lub w innym terminie, według zaleceń  
lekarza prowadzącego. Pacjent zgłasza się  
do Koordynatora Opieki Szpitalnej,  
który upewnia się, że wszelkie formalności 
przed przyjęciem do szpitala zostały 
wykonane (konsultacje lekarskie, badania 
laboratoryjne, podpisanie umowy, 
uregulowanie płatności). Następnie 
Koordynator odprowadza Pacjenta  
na oddział szpitalny. Osoba niepełnoletnia 
powinna zgłosić się do szpitala wraz 
z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Do szpitala należy zabrać:
 dowód tożsamości (w przypadku  
osoby niepełnoletniej dokument powinien 
posiadać towarzyszący jej rodzic  
lub opiekun prawny),
 wyniki badań wykonane przez Pacjenta 
poza placówką Carolina Medical 
Center (np. RTG, USG, RM, badania 
laboratoryjne),
leki, które zażywa Pacjent,
przybory toaletowe i ręcznik,
kapcie,
 dwie piżamy (luźne, niekrępujące ruchów), 
 strój sportowy na rehabilitację (krótkie, 
luźne spodenki, koszulka; w przypadku 
zabiegu na kończynie górnej – podkoszulek 
na ramiączkach).

Paznokcie u rąk i nóg nie mogą być 
polakierowane, a w przypadku operacji 
górnych części ciała – tipsy i inne 
elementy zdobiące paznokcie należy 
usunąć przed zabiegiem.

POBYT W SZPITALU 
 
BLOK OPERACYJNY
Carolina Medical Center dysponuje 
jednym z najnowocześniejszych bloków 
operacyjnych w Europie. Cztery sale 
operacyjne wyposażone są w światowej 
klasy sprzęt, pozwalający na bezpieczne 
wykonywanie nawet najbardziej 
skomplikowanych zabiegów operacyjnych.
Bezpośrednio po zabiegu Pacjent 
przewożony jest na salę pooperacyjną  
(tzw. POP), a następnie po wybudzeniu się 
do swojego pokoju na oddziale  
znajdującym się na IV piętrze.

ODDZIAŁ SZPITALNY
Pokoje
Pacjenci hospitalizowani są w pokojach 
jedno- lub dwuosobowych bądź w pokoju 
VIP. Każdy pokój w Carolina Medical 
Center ma łazienkę z prysznicem. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w szafy 
zamykane na kluczyk, telewizor, bezpłatne 
bezprzewodowe łącze internetowe oraz 
system przywoławczy. Na życzenie Pacjenta 
dostępny jest również telefon stacjonarny. 

Utrzymywanie porządku
Wszystkie pokoje są codziennie dokładnie 
sprzątane. Jeśli zapomną Państwo zabrać 
do szpitala swoje kosmetyki, wystarczy 
zgłosić ten fakt pielęgniarce. Dostarczy ona 
najpotrzebniejsze przybory.

KONTAKT Z PERSONELEM
Kontakt z lekarzem
Obchody i konsultacje lekarskie odbywają 
się dwa razy dziennie (rano i wieczorem) 
oraz w razie potrzeby. Pacjent podczas 
obchodu ma możliwość wyjaśnienia 
wszystkich swoich wątpliwości. Może 
również w każdej chwili skontaktować się  
z lekarzem dyżurującym.

Przywołanie pielęgniarki
W każdym pokoju znajduje się sygnalizator 
systemu przywoływania, za pomocą 
którego można wezwać pielęgniarkę.

ŻYWIENIE
Posiłki
Podczas pobytu w szpitalu gwarantujemy 
Pacjentom pełne wyżywienie. Uwzględniamy 
wszelkie zalecenia lekarskie dotyczące diety 
Pacjenta, a w miarę możliwości także jego 
preferencje żywieniowe wynikające z tradycji 
czy religii. Zapewniamy możliwość wyboru 
posiłków z menu.

Infolinia
+48 22 35 58 200

Koordynator Opieki Szpitalnej
+48 22 35 58 333

Punkt Pielęgniarski na oddziale
+48 22 35 58 243

Restauracja
+ 48 22 35 58 525

 

NAJWAŻNIEJSZE
NUMERY
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Osoby towarzyszące także mają  
możliwość skorzystania z wyżywienia 
w szpitalu. Posiłki można zamówić 
i opłacić podczas spotkania 
z Koordynatorem Opieki Szpitalnej  
lub w czasie pobytu w szpitalu.  
Pacjenci przybywający na oddział  
po godz. 18.00 proszeni są 
o wcześniejsze poinformowanie 
Koordynatora o konieczności 
przygotowania dla nich kolacji.

Restauracja 
Z restauracji – zlokalizowanej  
na I piętrze – mogą korzystać zarówno 
Pacjenci, jak i osoby towarzyszące.  
Restauracyjne menu jest przygotowane 
zgodnie z zaleceniami lekarskimi.  
Restauracja otwarta jest w godzinach 
8.00–18.00 (pn.–pt.). 

Na terenie Carolina Medical Center 
znajdują się także automaty z zimnymi 
i ciepłymi napojami oraz ze słodyczami.

ODWIEDZINY
Oddział szpitalny jest otwarty dla bliskich 
Pacjenta w godzinach 8.00–22.00.  
Osoby odwiedzające proszone są 
o pozostawienie odzieży wierzchniej 
w szatni na parterze budynku. 
Do dyspozycji Pacjenta oraz osób 
odwiedzających jest bezpłatny parking.

DZIECI
Aby umilić dziecku hospitalizację 
i zminimalizować dyskomfort wynikający 
z jego pobytu w szpitalu, wskazana jest 
obecność w placówce rodzica lub innej 
bliskiej osoby. Osoba towarzysząca 
może pozostać z dzieckiem w tym 
samym pokoju, wykupując leżankę 
lub łóżko. Istnieje także możliwość 
zamówienia posiłków.

OPIEKA DUSZPASTERSKA
Respektujemy zwyczaje i potrzeby 
religijne wszystkich naszych Pacjentów. 
Na życzenie zapewnimy kontakt 
z duchownymi różnych religii i wyznań. 

PALENIE TYTONIU
Na terenie szpitala obowiązuje całkowity 
zakaz palenia tytoniu. 

BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTA
W trosce o utrzymanie najwyższych 
standardów leczenia i obsługi – w ostatnim 
dniu pobytu w klinice prosimy Pacjentów  
o wypełnienie ankiety satysfakcji. 
Można w niej wskazać obszary działań 
naszej kliniki, które zdaniem Pacjenta 
wymagają poprawy lub też są w pełni 
satysfakcjonujące. Wszystkie ankiety są 
przez nas wnikliwie analizowane. Na ich 
podstawie przeprowadzane są zmiany 
w funkcjonowaniu szpitala, dlatego każda 
wypełniona ankieta jest dla nas niezwykle 
ważnym źródłem informacji.

WYPISY
Dokładamy wszelkich starań, aby  
Pacjent mógł opuścić szpital tak szybko,  
jak to możliwe. Dokładny termin 
wypisu uzgadniany jest indywidualnie 
w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. 
W uzasadnionych przypadkach pobyt 
może zostać przedłużony. 

Koszty wynikające z indywidualnego 
procesu leczenia, które nie były 
uwzględniane w umowie podpisywanej 
przed przyjściem na oddział, zostaną 
rozliczone na podstawie dodatkowej 
faktury. Pacjent zostanie o niej 
poinformowany przez Koordynatora  
Opieki Szpitalnej w ciągu trzech dni  
od opuszczenia oddziału.

„Karta informacyjna leczenia 
szpitalnego”, recepty, skierowania na 
badania, skierowanie na rehabilitację 
oraz zalecenia przekazywane są 
Pacjentowi w dniu wypisu. „Karta 

informacyjna leczenia szpitalnego” 
zawiera najważniejsze dane dotyczące 
pobytu i leczenia operacyjnego, wskazania 
w zakresie dalszego leczenia, trybu życia 
i diety. Pacjent znajdzie w niej także 
m.in. terminy wizyt kontrolnych, zmian 
opatrunków oraz zalecane leki.

W celu otrzymania dokumentacji 
medycznej należy złożyć „Wniosek 
o wydanie dokumentacji medycznej”. 
Składanie wniosków oraz odbiór 
dokumentów odbywa się w Recepcji na 
parterze. Dokumentację można odebrać 
w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 
O możliwości odbioru dokumentów 
Pacjentów informuje się telefonicznie. 

Na życzenie Pacjenta pomożemy 
w zorganizowaniu transportu – taksówki 
lub, w uzasadnionych przypadkach, 
transportu medycznego. Jeśli Pacjent 
potrzebuje pomocy w tej kwestii, należy 
zgłosić to pielęgniarce dyżurującej.

W trakcie pobytu w szpitalu Pacjent 
zostanie wyposażony w niezbędny 
sprzęt ortopedyczny ułatwiający powrót 
do zdrowia (np. kule, ortezy, zestawy 
chłodzące). W sprawie dodatkowych 
akcesoriów ortopedycznych można 
kontaktować się z pracownikami recepcji 
naszej kliniki.

Jeśli lekarz prowadzący uzna, że 
w procesie leczenia wskazane jest  
korzystanie z urządzenia Exogen 
przyspieszającego proces gojenia się 
złamań, Pacjent może wypożyczyć 
urządzenie w Recepcji na II piętrze. 
Dysponujemy również monitorami do 
pomiaru kwasu moczowego. Monitor 
może być przydatny Pacjentom, u których 
podczas leczenia stwierdzono wysokie 
stężenie kwasu, co wymaga stałej kontroli.
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REHABILITACJA

CENTRUM  
DIAGNOSTYKI  

FUNKCJONALNEJ

CENTRUM  
TRENINGOWE  

CMTS

integralna część procesu leczenia,  
bez której powrót do sprawności 

ruchowej po urazie nie jest możliwy

obiektywne badania 
wykrywające dysfunkcje  
i sprawdzające postępy 

leczenia oraz  
rehabilitacji

treningi pod okiem  
trenera przygotowania 

motorycznego  
wzmacniające mięśnie 

osłabione kontuzją  
lub zabiegiem

1

23

LEKARZ

PROWADZĄCY

REHABILITACJA
Ważnym elementem powrotu do zdrowia 
jest rehabilitacja. Pierwszy kontakt 
z fizjoterapeutą nastąpi już na oddziale,  
zaraz po operacji. Każdy Pacjent naszej kliniki 
ma zapewnioną fizjoterapię w ramach 
podpisanej umowy.

Wskazane jest, aby Pacjent po opuszczeniu 
szpitala kontynuował rehabilitację. 
Podczas rehabilitacji przywracamy 
sprawność po urazie lub operacji 
w oparciu o przemyślany i zaakceptowany 
przez lekarza prowadzącego protokół 
postępowania fizjoterapeutycznego. 

Na zajęcia można zapisać się na podstawie 
ważnego skierowania wydanego 
przez lekarza Carolina Medical Center. 
Czas trwania i intensywność rehabilitacji 
uzależnione są od urazu i ustala je 
jedynie lekarz prowadzący. Rehabilitacja 
prowadzona jest w trybie indywidualnym.

BADANIA BIOMECHANICZNE
W Carolina Medical Center można  
sprawdzać także postępy leczenia.  
Badania biomechaniczne odbywają się 
w Centrum Diagnostyki Funkcjonalnej.  
Wyniki badań dają informację o stanie 
narządów ruchu i są pomocne przy 
podejmowaniu decyzji o kontynuacji 
rehabilitacji lub o jej zakończeniu.

TRENINGI Z TRENEREM PERSONALNYM
Po zakończeniu rehabilitacji Pacjent może 
podjąć treningi w Centrum Treningowym 
CMTS. Treningi mają charakter indywidualny 
i zależą od przebytego urazu. Ich celem 
jest wzmocnienie poszczególnych partii 
mięśni i przyspieszenie powrotu do pełnej 
aktywności fizycznej.

Dzięki stałej współpracy lekarzy, 
rehabilitantów, diagnostów funkcjonalnych 
oraz trenerów możliwe jest ciągłe 
monitorowanie postępów i szybkie 
reagowanie na każdym etapie leczenia.  
Takie podejście do procesu leczenia, 
składające się na NASZĄ FILOZOFIĘ 
LECZENIA, pozwala nam być liderem  
na rynku usług fizjoterapeutycznych.

KONTYNUACJA 
LECZENIA
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PRAWA PACJENTA
Dbamy o poszanowanie praw naszych 
Pacjentów. Na www.carolina.pl oraz 
w każdym pokoju znajduje się Karta 
Praw i Obowiązków Pacjenta. Jest to spis 
zobowiązań personelu oraz administracji 
szpitala wobec Pacjenta.

Informacji o stanie zdrowia Pacjenta 
może udzielić jedynie lekarz. Dane te 
przekazywane są tylko Pacjentowi oraz 
osobom przez niego wskazanym.  
O stanie zdrowia dziecka informowani są 
jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

Nie udzielamy telefonicznych ani 
e-mailowych informacji o stanie zdrowia 
osób leczonych w Carolina Medical Center.

LECZENIE PACJENTA 
OBCOJĘZYCZNEGO
Dokumentacja medyczna (wypis, wyniki 
badań i konsultacji) zgodnie z wymogami 
prawnymi prowadzona jest w języku polskim. 
W razie konieczności przetłumaczenia 
dokumentów istnieje możliwość zamówienia 
tej usługi w biurze tłumaczeń na koszt 
Pacjenta. Taką potrzebę należy zgłosić  
do Koordynatora Opieki Szpitalnej.

EDUKACJA ZDROWOTNA
Wszelkie materiały na temat 
zastosowanego leczenia, rehabilitacji 
czy profilaktyki dostępne są na stronie 
internetowej www.carolina.pl  
oraz na oddziale. 
           

DODATKOWE 
INFORMACJE

POZNAJ
naszą filozofię  
leczenia



OSTRY 
DYŻUR
ORTOPEDYCZNY
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 +48 22 35 58 200

CAROLINA MEDICAL CENTER
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
obok toru łyżwiarskiego Stegny
|  | carolina.pl

Umów się na wizytę:
|  | +48 22 35 58 200
|  | cmc@carolina.pl

Znajdziesz nas na: 
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