
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 spor-

towych.

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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Zainteresowanych prosimy o przesÆanie zgÆoszenia, zawierajåcego krótki ºyciorys, list mo-

tywacyjny 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 przetwarza-

nie moich danych przez Fundacjæ Multis Multum dla celów naukowo-dydaktycznych”

i czytelny podpis.

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



Internship and Practical Placement Opportunities

Multis-Multum Foundation and Carolina Medical Center announce internship and

practical placement opportunities for students of medicine and rehabilitation, physicians

and physiotherapists. The internship periods vary from 3 weeks, to 3 months and one

year.

Carolina Medical Center specializes in treatment of soft tissue traumas, sports trauma-

tology, and rehabilitation. It possesses a modern operating theater, rehabilitation ward,

diagnostic laboratory equipped with USG and magnetic resonance facilities, as well as

a experienced team of physicians and rehabilitation specialists treating sports injuries.

Internship for a physician

The internship will include:

— participation in operations, mainly arthroscopic operations of mobility organs,

— taking duties,

— work in the CMC outpatient clinic,

— participation in research and dydactic activities of CMC,

— training in Clinical Anatomy in the Department of Normal Anatomy of the

Warsaw School of Medicine,

— co-operation with the Interdisciplinary Center for Mathematical and Compu-

ter Modeling in Warsaw.

Internship for a medical student

The internship will include:

— participation in operations, mainly arthroscopic operations of mobility organs

(knees, shoulder joints, ankle joints, elbow joints and wrists),

— work in the Outpatient Clinic and participation in research and dydactic acti-

vities of CMC,

— training in Clinical Anatomy within the scope that is necessary to understand

the requirements of arthroscopic treatment of knee joints in the Department of Nor-

mal Anatomy of the Warsaw School of Medicine.
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Internship for a rehabilitation student

The internship will include:

— participation in rehabilitation treatment,

— possibility to observe operations,

— participation in research and dydactic activities of CMC,

— participation in biomechanical tests, depending on the interests, preferences

and abilities of the candidate.

Internship for a physiotherapist

The internship will include:

— participation in rehabilitation treatment,

— possibility to observe operations,

— participation in research and dydactic activities of CMC,

— participation in biomechanical tests, depending on the interests, preferences

and abilities of the candidate.

Persons who are interested in the above-mentioned internships shall submit a short

CV, a letter of intent and a copy of the diploma or student’s book to the following address:

Fundacja Multis Multum, ul. Modzelewskiego 27, 02 – 679 Warszawa

The application shall contain the following declaration: „I agree for Multis Multum

Foundation to store and process my personal data for research and dydactic purposes”,

and a legible signature.


