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B e r l i n

Szpitale GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit 
mbH znajduje sie w Prenzlau, Angermünde, Eberswalde i  
Wolletz.  Nasz region, położony w pobliżu Berlina, cechuje 
się lasami, jeziorami i wielkimi rezerwatami przyrody. Są 
tu idealne warunki  do pracy, mieszkania i odpoczynku. 

GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 36, 16225 Eberswalde 
Telefon: (49) 3334  69 - 1600

Praktyka dla studentów 
medycyny Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie

Osoba do kontaktów z praktykan-
tami z Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w  Szczecinie: Odległość   Szczecin - Prenzlau ( ok. 55 km)  

  Szczecin - Angermünde ( ok: 78 km) 

Peggy Meier 
Telefon: (49) 3331 271-425 
E-Mail: peggy.meier@ 
krankenhaus-angermuende.de 

Jesteście zainteresowani?
Informacje o naszych klinikach i specjalnościach 
dostępne są  w internecie na str.:

www.glg-gesundheit.de 

Gesellschaft für 
Leben und Gesundheit 



  
 
 

Marita Schönemann 

Verwaltungsdirektorin

Dr. med. C. Arntzen
Leitender Chefarzt  

Krankenhaus Angermünde

Dr. med. O. Günter
Leitender Chefarzt  

Kreiskankenhaus Prenzlau

Czynimy wiecej….
dla Twojej przyszłości

Szanowne Studentki,  
Szanowni Studenci, 

Spółka  Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (GLG) z liczny-
mi przedsiębiorstwami w niemieckich powiatach Barnim i Ucker-
mark jest wiodąca na regionalnym rynku gospodarki zdrowotnej 
w północno-wschodniej części regionu Berlin-Brandenburg.  
Dwa nasze szpitale znajduja sie w odległości ok. 45 do 60  minut  
od  Szczecina:

 - Szpital w Angermünde 

 - Szpital Okręgowy w Prenzlau

Te akademickie  placowki lecznicze maja do zaoferowania stu-
dentom PUM  mozliwosc odbycia praktyk klinicznych w ramach 
studiow medycznych takich jak: praktyka pielegniarska, praktyka  
wakacyjna, a w przyszlosci  takze staż podyplomowy.  

Oba ww. szpitale oferują możliwości odbycia praktyk  
na różnych oddzialach specjalizacyjnych: 
 -  Choroby wewnetrzne ( Pulmonologia, Kardiologia,  
  Gastroenterologia, Diabetologia, Geriatria, Infectiologia,   
  Onkologia) Chirurgia  
  (Ogólna- i Visceralna)  
  - Ortopedia/ Chirurgia Urazowa  
  - Anestezjologia i Medycyna Intensywna  
  - Psychiatria, Psychoterapia, Psychosomatyka i leczenie   
  uzależnień  
  - Pierwsza Pomoc Medyczna/ Izba Przyjęć / Medycyna  
  Ratunkowa  
  - Medycyna Ogólna ( Praktyka Lekarza Rodzinnego)  

W okresie  
praktyki oferujemy:

 - opiekę odpowiedzialnego lekarza-opiekuna
 - udział w szkoleniach i dokształcaniu
 - korzystanie z biblioteki, Internetu i intranetu
 - odzież roboczą
 - bezpłatne obiady w bufecie zakladowym
 - dofinansowanie kosztów dojazdu lub  
  zakwaterowanie w miarę możliwości
 - bezpłatne korzyszanie z roweru „GLG-Bike“ na  
  dojazd z dworca do szpitala
 - bezpłatne korzystanie z imprez dla pracowników  
  GLG (koncerty muzyki klasycznej, rock, pop,  
  kabaret)

Inne  dziedziny:
 - Ginekologia

 - Radiologia

 - Medycyna labolatoryjna

 -  Medycyna Paliatywna 

 -  Medycyna Snu

Studenci medycyny beda wdrożeni w codzienne  życie szpitala.  
Oferujemy Państwu szeroki wachlarz różnych przypadków medycz-
nych i wgląd w nowoczesną diagnostyke. Będziecie brali Państwo 
udzial w wewnetrzych szkoleniach, a takze bedziecie mogli zebrac 
doswiadczenia dzieki interdyscyplinarnej wspolpracy z ekspertami 
np. w trakcie telemedycznych onkologicznych konferencji. Bedzie-
cie Państwo mogli  uczestniczyć w demonstracji przypadków, dys-
kusjach i radiologicznych konferencjach. Osobisty mentor lekarski 
pomoże w nauce ważnych technik ( wywiad, badanie lekarskie, 
pobieranie krwi, zakladanie wenflonow, robienie i opisywanie EKG, 
leczenie ran itd.). 

Cieszymy się na współpracę  
z Państwem!

Praktyki w szpitalach GLG dla studentów Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prowadzone 
są w języku niemieckim.


