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Staºe i Praktyki
Fundacja Multis-Multum i Carolina Medical Center proponujå studentom medycyny
i rehabilitacji, lekarzom i fizjoterapeutom odbycie praktyk i staºów (3 tygodniowych,
3 miesiæcznych i rocznych).
Carolina Medical Center to specjalistyczny o¥rodek leczenia urazów tkanek miækkich,
traumatologii sportowej i rehabilitacji. Dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym,
oddziaÆem rehabilitacji, pracowniå diagnostycznå wyposaºonå w sprzæt USG i rezonans
magnetyczny, do¥wiadczonym zespoÆem lekarsko-rehabilitacyjnym leczenia urazów sportowych.
Staº dla studenta medycyny
W ramach praktyki przewidujemy udziaÆ w:
• zabiegach operacyjnych, gÆównie artroskopowych narzådu ruchu (stawów
kolanowych, ramiennych, skokowych, Æokciowych i nadgarstkowych)
• pracy w przychodni i udziaÆ w dziaÆalno¥ci naukowo-dydaktycznej CMC.
• ìwiczeniach z zakresu anatomii klinicznej w zakresie koniecznym dla zrozumienia wymagañ leczenia artroskopowego stawu kolanowego w ZakÆadzie Anatomii PrawidÆowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Staº dla lekarza medycyny
W ramach staºu przewidujemy udziaÆ w:
• zabiegach operacyjnych, gÆównie artroskopowych narzådu ruchu
• dyºurach lekarskich
• pracy w przychodni CMC
• udziaÆ w dziaÆalno¥ci naukowo-dydaktycznej CMC
• ìwiczeniach z zakresu anatomii klinicznej w ZakÆadzie Anatomii PrawidÆowej
Akademii Medycznej w Warszawie
• wspóÆpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego w Warszawie
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Staº dla studenta rehabilitacji
W ramach staºu przewidujemy udziaÆ w:
• leczeniu rehabilitacyjnym
• moºliwo¥ì obserwacji zabiegów operacyjnych
• dziaÆalno¥ci naukowo-dydaktycznej CMC.
• badaniach biomechanicznych w zaleºno¥ci od zainteresowañ, preferencji
i moºliwo¥ci kandydata.
Staº dla fizjoterapeuty
W ramach staºu przewidujemy udziaÆ w:
• leczeniu rehabilitacyjnym
• moºliwo¥ì obserwacji zabiegów operacyjnych
• dziaÆalno¥ci naukowo-dydaktycznej CMC
• badaniach biomechanicznych w zaleºno¥ci od zainteresowañ, preferencji
i moºliwo¥ci kandydata

Zainteresowanych prosimy o przesÆanie zgÆoszenia, zawierajåcego krótki ºyciorys, list motywacyjny i kserokopiæ dyplomu lub indeksu pod adresem:
Fundacja Multis Multum, ul. Modzelewskiego 27, 02 – 679 Warszawa.

Podanie powinno zawieraì o¥wiadczenie: “Zgadzam siæ na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez Fundacjæ Multis Multum dla celów naukowo-dydaktycznych”
i czytelny podpis.
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