
 

OFERTA CAROLINA MEDICAL CENTER 

KONSULTACJE 
 

Ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa 
 

 Konsultacje z zakresu ortopedii, traumatologii 

 Konsultacje z zakresu medycyny sportowej 

 Kwalifikacje do zabiegów operacyjnych 

 Ostry dyżur chirurgiczno-ortopedyczny 
 
W CMC jest także możliwość wypożyczenia innowacyjnego przenośnego systemu EXOGEN przyspieszającego 
gojenie złamań. 
 
 
Specjaliści: 
Łukasz Luboiński – ortopeda, Ordynator Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej oraz 
Kierownik Medyczny Carolina Medical Center 
Zakres: rekonstrukcje wielowięzadłowe w obrębie kolan, osteotomie korekcyjne, leczenie urazów tkanek 
miękkich ścięgien i więzadeł, w tym przezskórna plastyka ścięgna Achillesa i leczenie zachowawcze uszkodzeń 
tego ścięgna. 
 
Urszula Zdanowicz – specjalista ortopedii i traumatologii 
Zakres: chirurgia stawu kolanowego, skokowego i stopy u dorosłych i dzieci. 
 
dr Michał Drwięga - specjalista ortopedii i traumatologii 
Zakres: leczenie artroskopowe patologii stawu biodrowego i ramiennego, leczenie schorzeń stawu kolanowego, 
biodrowego, traumatologia sportowa i urazy u dzieci. 
 
Robert Śmigielski – specjalista ortopedii i traumatologii 
Zakres: chirurgia stawu kolanowego i ramiennego, leczenie patologii ścięgna Achillesa z uwzględnieniem 
zabiegów rekonstrukcyjnych, w tym plastyki więzadeł i przeszczepów chrząstki, leczenie urazów sportowych. 
 
dr Adrian Rymarczyk – specjalista ortopedii i traumatologii 
Zakres: leczenie schorzeń kolana, barku, biodra, kręgosłupa, stopy, łokcia (tenisisty i golfisty) i nadgarstka (zespół 
cieśni nadgarstka). 
 
dr Adam Dziuba – specjalista ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej 
Zakres: leczenie urazów sportowych, leczenie artroskopowe patologii stawu kolanowego, endoprotezoplastyka 
stawów biodrowych i kolanowych, chirurgia rekonstrukcyjna narządu ruchu, leczenie urazów u dzieci. 
 
dr n. med. Jacek Laskowski – specjalista od urazów stawu biodrowego, łokciowego oraz skokowego. 
Zakres: endoprotezoplastyka i kapoplastyka stawu biodrowego, rewizje endoprotez, korekcje deformacji stóp 
(m.in.: halluxy, pięta haglunda) 
 
 
prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk – specjalista ortopedii i traumatologii, neuroortopeda 
Zakres: leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów oraz zniekształceń stawów powstałych w przebiegu chorób 
reumatycznych, endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych. 



 

dr n. med. Paweł Nowicki – specjalista chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii 
Zakres: leczenie artroskopowe chorób i urazów nadgarstka, techniki małoinwazyjne i endoskopowe w leczeniu 
chorób i urazów rąk, leczenie urazów ręki i powikłań, rekonstrukcje stawów rzekomych kości łódeczkowatej – 
przeszczepy kości gąbczastej, przeszczepy unaczynione uszypułowane, przeszczepy mikrochirurgiczne 
przeniesione, rekonstrukcje artroskopowe, zespolenie śrubami HBS oraz minipłytkami. 
 
dr n. med. Tadeusz Bokwa – specjalista chirurgii dziecięcej i medycyny sportowej. 
 
 
Centrum Medycyny Żywienia 

 Konsultacje dietetyczne 

 Indywidualny program żywieniowy (dieta) 

 Testy ImuPro w kierunku alergii pokarmowej typu III 

 Testy genetyczne GENODIET 

 Pomiar kwasu moczowego 

 Analiza składu ciała (BIA) 
 
Centrum Leczenia Bólu 
Leczenie przewlekłych stanów bólowych układu szkieletowo-kostnego za pomocą termolezji, neuromodulacji, 
czasowej stymulacji rdzenia kręgowego, blokady i neurolizy. 
 
Specjaliści: 
prof. nzw. dr hab. n. med. Robert Gasik – specjalista neurologii, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu. 
dr n. med. Renata Ćwiek – specjalista anestezjologii i medycyny paliatywnej. 
dr Bartłomiej Bartoszcze – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

 
Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa 
Szeroki zakres zabiegów operacyjnych kręgosłupa: usunięcie wypadniętego dysku, laminektomia odbarczająca, 
usunięcie dysku lędźwiowego z implantem międzywyrostkowym, stabilizacja dwupoziomowa i wielopoziomowa, 
wertebroplastyka trzonu kręgowego, kyphoplastyka trzonu kręgowego, korporektomia szyjna, wszczepienie 
ruchomych dysków szyjnych. 

 
Specjaliści: 
prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek – neurochirurg 
dr n.med. Artur Zaczyński – neurochirurg 
 
 
Podologia 

 Konsultacja i badanie podologiczne  

 Dopasowanie i wykonanie indywidualnych wkładek  

 Bezpłatne (przez 6 miesięcy) wizyty kontrolne 
 
 

 

 



 

BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 

 

W Carolina Medical Center można wykonać  badanie rezonansem magnetycznym z wykorzystaniem aparatu GE 

Signa 1,5 T HDxt Adv, który wyposażony jest w komplet cewek dedykowanych  badaniom ortopedycznym.  

Wykonujemy również USG, RTG oraz tomografię komputerową.  

 
OPERACJE 

 
Pełen zakres procedur ortopedycznych, m.in.: 

 operacje artroskopowe 

 rekonstrukcje ścięgien 

 wszczepienia implantów, endoprotez oraz protez „szytych na miarę” (m.in. System Atlas, implant 
skokowy Hintegra) 

 operacyjne zestawienia i zespolenia złamań 

 innowacyjne zabiegi, m.in. z wykorzystaniem technologii 3D 

 przeszczepy 

 wydłużanie kończyn 

 korekcje osi kończyn 

 zabiegi z wykorzystaniem autogennych komórek macierzystych 
 

 
REHABILITACJA 

 
W Carolina Medical Center traktujemy rehabilitację jako integralną część procesu leczenia, nieocenioną w 
powrocie do sprawności ruchowej po urazach sportowych, operacjach, a także w leczeniu zachowawczym. 
Nasz zespół liczy 30 rehabilitantów. 
 
 

CENTRUM DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ 
 

Nowatorska metoda badania ludzkiego ciała za pomocą nowoczesnych urządzeń biomechanicznych. 
Centrum Diagnostyki Funkcjonalnej umożliwia kompleksową analizę wydolności układu ruchu, m.in.: badania 
obciążeń stóp, pomiar siły mięśniowej i badania stabilności ciała. 
 
Centrum Diagnostyki Funkcjonalnej przeznaczone jest dla osób: 
 

 uprawiających sport wyczynowo – badania biomechaniczne pomagają zidentyfikować możliwości 
organizmu, zmniejszyć ryzyko kontuzji i poprawić wyniki sportowe; 

 planujących rozpocząć karierę sportową – biomechanik na podstawie wyników badań określi 
predyspozycje do uprawiania konkretnej dyscypliny; 

 aktywnych fizycznie – specjalista podpowie jak trenować, by unikać kontuzji;  

 po urazach – sprawdzenie postępu procesu leczenia i rehabilitacji. 
 
Badania biomechaniczne pomagają także wykrywać dysfunkcje organizmu. 
 
 
 
 



 

BADANIA: 
Ocena stabilności postawy ciała 

 Stabilografia dynamiczna na urządzeniu Biodex – ocena zdolności układu mięśni do utrzymywania 
stabilnej pozycji ciała podczas stania na jednej nodze. 

 Stabilografia statyczna na urządzeniu HUR – ocena i diagnostyki mechanizmu utrzymywania równowagi 
oraz skoków i innych działań ruchowych, na podstawie siły reakcji podłoża 

Ocena rozkładu obciążeń stóp na podłoże 

 Analiza chodu i biegu na ścieżce podometrycznej Zebris – pomiar rozkładu obciążeń stóp na podłoże 
podczas chodu i biegu. 

 Zdjęcie podometryczne na podoskopie – badanie podeszwowej strony stóp w celu oceny ich kształtu. 

Analiza wzorca postawy oraz ruchu ciała 

 Analiza wideo wzorca ruchu – ocena wzorców ruchowych za pomocą kamer na bieżni ruchomej PRO LX 
firmy Woodway. 

 Analiza postawy ciała za pomocą pointera ZEBRIS. 

Ocena momentów siły mięśniowej 

 Badanie w warunkach dynamicznych na urządzeniu HUMAC NORM – ocena potencjału siłowego. 

 Badanie w warunkach statycznych na urządzeniu HUR – określenie maksymalnej wartości siły 
mięśniowej. 

Pomiar bioelektrycznej aktywności mięśni - badanie poszczególnych mięśni podczas różnego rodzaju 
aktywności. 

Pomiar wysokości i mocy wyskoku na platformie dynamometrycznej AMTI – ocena wysokości oraz mocy 
kończyn dolnych podczas wyskoku / zeskoku. 

 
 
PAKIETY DLA SPORTOWCÓW  – zestawy badań przygotowane z myślą o jednej dyscyplinie sportu: 

 Pakiet Zdrowego Biegacza 

 Pakiet Zdrowego Tenisisty 

 Pakiet Zdrowego Narciarza 

 Pakiet Zdrowego Piłkarza 
 
Częścią pakietu jest trening z trenerem przygotowania motorycznego, który na podstawie badań wykonanych w 
CDF opracuje indywidualny plan treningowy. 
 
 
 
CENTRUM TRENINGOWE CMTS 
Indywidualne treningi pod okiem trenera przygotowania motorycznego. Treningi przeznaczone są dla osób 
chcących poprawić swoją kondycję lub wyniki sportowe, a także pacjentów po operacjach w celu wzmocnienia 
mięśni osłabionych urazem. 
 
 
 


