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BERLIN – STOLICA MEDYCYNY 

 
Najwyższy poziom opieki medycznej w Berlinie 

 

 

 
Długie tradycje medyczne... 

Berlin może poszczycić się 300-letnią historią szpitalnej opieki medycznej. W roku 

1710 założono Charité, gdzie w XIX wieku kształcili się znamienici lekarze 

i naukowcy, tacy jak patolog Rudolf Virchow czy laureaci Nagrody Nobla Paul Ehrlich 

(immunolog) oraz Robert Koch (mikrobiolog). W Muzeum Historii Medycyny Charité 

odwiedzający mogą poznać od podszewki laboratoria, w jakich prowadzone są 

badania medyczne. 

 

 
...spotykają się z nowoczesnymi metodami leczniczymi 

W stolicy medycyny, Berlinie, dziś spotykają się liczni eksperci światowej klasy, 

specjalizujący się w medycynie, biotechnologii, farmacji oraz technice medycznej. 

Na styku tych dziedzin powstaje intensywna i ścisła współpraca w zakresie opieki 

medycznej, badań akademickich oraz dalszego rozwoju nowoczesnych metod 

terapeutycznych. Dzięki bogatemu środowisku badawczemu prężnie rozwijającemu 

się w stolicy Niemiec oraz ścisłemu powiązaniu świata badań z klinikami, 

innowacyjne produkty i procedury błyskawicznie stają się integralną częścią 

codziennej pracy w szpitalach. Pacjenci mogą cieszyć się opieką medyczną na 

najwyższym poziomie oraz najnowocześniejszymi odkryciami naukowymi. 

 Ponad 90 szpitali dysponujących ok. 22 000 łóżkami 

 Ponad 9900 lekarzy zatrudnionych w szpitalach 

 Ponad 9200 lekarzy prowadzących własne praktyki 

 Ponad 13 000 przedsiębiorstw 

z branży opieki medycznej 

 Ponad 30 przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej 
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Najwyższe kompetencje lekarzy 

Berlin wyróżnia się niepowtarzalnym i kompleksowym spektrum opieki w zakresie 

zapobiegania, diagnostyki oraz leczenia. Z uwagi na potrzeby 3,5-milionowej 

metropolii oraz wielu pacjentów przybywających z okolic Berlina liczba osób 

wymagających leczenia jest bardzo wysoka. W samym 2015 roku berlińskie 

szpitale przyjęły i leczyły stacjonarnie około 

825 000 pacjentów, przede wszystkim na oddziałach kardiologii, chirurgii urazowej 

oraz gastroenterologii. Tak duża liczba przypadków pozwala lekarzom 

prowadzącym na zgromadzenie wyjątkowego doświadczenia i pogłębienie 

kompetencji. Jednocześnie lekarze mogą zagłębić się w najróżniejsze obszary 

specjalizacji. Warto wspomnieć, że Berlin ma jedną z najliczniejszych kadr 

lekarskich spośród wszystkich niemieckich miast. Dzięki temu pacjenci pochodzący 

z Berlina i spoza Niemiec z pewnością znajdą tu odpowiednich ekspertów 

specjalizujących się w niemal każdej chorobie. 

 

 
Opieka nad zagranicznymi pacjentami 

Pacjenci z całego świata z ufnością powierzają swoje zdrowie berlińskim medykom. 

Od 2012 roku liczba zagranicznych pacjentów wzrosła o 15%. Średnio od 17 000 

do 21 000 pacjentów rocznie udaje się do Berlina, by poddać się tu leczeniu. 

 

 
Wyjątkowa obsługa skrojona pod wyjątkowe potrzeby 

Wiele berlińskich klinik i gabinetów lekarskich wyspecjalizowało się w obsłudze 

pacjentów zagranicznych. Wielojęzyczna opieka zapewniana przez 

międzynarodowy personel to standard w wielu placówkach. W licznych szpitalach 

stworzono biura międzynarodowe, których pracownicy dbają o to, by pobyt na cele 

medyczne był tak przyjemny, jak to tylko możliwe. Wiele szpitali zapewnia tak zwane 

strefy komfortu, w których zagraniczni pacjenci mogą cieszyć się większą 

prywatnością w jedno- oraz dwuosobowych pokojach z ekskluzywnym 

wyposażeniem. Ponadto w strefach komfortu dostępny jest specjalny serwis, 

w skład którego wchodzi na przykład wi-fi, pakiet kanałów telewizyjnych obejmujący 

międzynarodowe programy, a także dostępność gazet w różnych językach. Często 

w strefach komfortu menu jest bardziej różnorodne, a ponadto możliwe jest 

pełniejsze zaspokojenie potrzeb pacjentów (na przykład zapewnienie produktów 

halal). 

 

 

 

 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.berlin-health-

excellence.com 

https://www.berlin-health-excellence.com/
https://www.berlin-health-excellence.com/

