OPINIE PACJENTÓW CENTRUM REHABILITACJI „MEWA”:



Po ciężkim wypadku komunikacyjnym i kilku miesiącach spędzonych w szpitalu,
których rezultatem była utrata jednej nogi i cudowne uratowanie drugiej szukałam
rehabilitacji dla uratowanej, aczkolwiek bardzo pokiereszowanej i mało sprawnej
nogi. Tak naprawdę zespół rehabilitantów z Mewy znacznie polepszył moją sprawność
- rehabilitacja jeszcze trwa, a dzięki temu poprawił jakość mojego życia. Zostałam tam
profesjonalnie przyjęta - dokładnie studiowano moje dokumenty medyczne i z równie
wielką uwagą i starannością dobierano zabiegi. Nie było najmniejszego problemu z
tym aby rehabilitant przyjeżdżał do mnie do domu jak również z dowozem mnie na
zabiegi do ośrodka. Kadrę tworzą młodzi "zapaleńcy", którym radość sprawia
osiągniecie pozytywnego efektu. Są dobrze przygotowani i nastawieni do swojej pracy.
Ja wierzę, że w moim wypadku te ręce uczynią cuda i uniknę kolejnej operacji. Gorąco
polecam.
Bożena / 2014-03-14



Z usług Mewy korzystałem przez 12 tygodni po rekonstrukcji więzadła krzyżowego w
kolanie. W tego typu przypadku bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie
rehabilitacji, co w przypadku Mewy miało miejsce dosłownie dzień po moim
pierwszym telefonie. Mimo powszechnego urazu spotkałem się z bardzo
indywidualnym podejściem i zaraźliwym wręcz optymizmem rehabilitantów. Przez
cały okres rehabilitacji zespół pozostawał w kontakcie z lekarzem prowadzącym, a
zajęcia i zabiegi o szerokim zakresie (od masażu i mobilizacji, przez ćwiczenia
ruchowe po fizykoterapię) były na bieżąco dostosowywane do moich postępów.
Wszystko w nowo otwartym, z dnia na dzień coraz lepiej wyposażonym lokalu. W
porównaniu do ośrodka, z usług którego korzystałem poprzednio..., no cóż, chyba
nawet nie ma co porównywać.
Daniel / 2014-03-17



Wizyty w Centrum Rehabilitacji "Mewa" w Sopocie Kamiennym Potoku oceniam
wysoko i pozytywnie. Pani Joanna, moja rehabilitantka, jest osobą profesjonalną i
bardzo zaangażowaną w swoją pracę, co daje tak ważne dla pacjenta poczucie "bycia
w dobrych rękach". Obsługa kliniki, wszyscy, to mili, sympatyczni i uczynni młodzi
ludzie. Przygotowany dla mnie zestaw zabiegów był odpowiedni, urozmaicony i
właściwie rozplanowany. Lokale "świeże", przestrzenne i nowocześnie wyposażone.
Polecam.
Mikael F. / 2014-03-19



Bardzo polecam Centrum Rehabilitacji " Mewa " – rzetelna i sprawna obsługa, sprzęt
wysokiej jakości, miła atmosfera. Dogodne terminy rehabilitacji, warto zajrzeć na
obszerny warsztat ćwiczeń, masaży, porady :). Miejsce warto polecenia !!!! Serdecznie
pozdrawiam
cały
personel
i
panią
Dorotę!!!:))
Marysia / 2014-03-25



Czytam te wszystkie opinie i... muszę się z nimi zgodzić :) Ja też miałam i mam
przyjemność korzystać z rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji MEWA - Muszę także
przyznać, że terapia w moim przypadku jest skuteczna :) Korzystam z zabiegów
fizykalnych i z ćwiczeń. Bardzo profesjonalne podejście do problemu oraz
przeanalizowanie dokumentacji medycznej. Wszyscy są mili, uśmiechnięci, a
atmosfera przecudowna! To też zapewne ma wpływ na skuteczność rehabilitacji :). Nie
będę wymieniała z imienia osób tam pracujących, bo chyba musiałabym wszystkich,
od
recepcji
po
same
kierownictwo.
Gorąco
polecam!
Weronika / 2014-03-29



Trafiłam do Centrum Rehabilitacji Mewa z moim narzeczonym już w lutym. Najpierw
on skorzystał z ich pomocy. Miał poważne problemy ze stawami barkowymi i chirurg
sugerował leczenie operacyjne. Mój narzeczony wolał zacząć od mniej inwazyjnych
metod. Rehabilitanci z Centrum Rehabilitacji Mewa bardzo szczegółowo
przeprowadzili diagnozę i poprowadzili terapię manualną, ćwiczenia oraz
fizykoterapię. Już po tygodniu terapii odzyskał możliwość pracy rękoma w
codziennych czynnościach, po kolejnych dwóch tygodniach odzyskał pełen zakres
ruchu w obu rękach. Ponieważ zespół Centrum Rehabilitacji Mewa okazał się bardzo
kompetentny, a przy tym atmosfera tam jest zawsze miła, pełna życzliwości,
zdecydowałam się również skorzystać z ich pomocy. Napięcia i bóle mięśniowe w
odcinku szyjnym i piersiowym kręgosłupa bardzo mi dokuczały. Dzięki współpracy z
rehabilitantami z tego centrum udało się wyeliminować ból i napięcia oraz udaje się
ten efekt utrzymać do dzisiaj. Bardzo polecam ten zespół, są profesjonalni oraz
życzliwi,
skupieni
na
udzieleniu
pomocy.
Dominika i Tomasz / 2014-05-12



Zdecydowanie najlepsze miejsce na trójmiejskiej mapie. Jestem pod wrażeniem wiedzy
i umiejętności, każda wizyta to zastrzyk pozytywnej energii. Z dnia na dzień mój
kręgosłup i kolana mają się coraz lepiej :) Tym którzy uwielbiają wysiłek fizyczny
polecam p. Maćka dzięki któremu nawet przy ćwiczeniach rehabilitacyjnych nie
zapominam co to pozytywny ból mięśni :) do tego ogromna wiedza i urok osobisty :)
Aga / 2014-05-18



Centrum Rehabilitacji „Mewa” to bardzo nowoczesne miejsce nie tylko ze względów
wizualnych i sprzętowych – to miejsce z innowacyjnym i indywidualnym podejściem do
pacjenta. Do „Mewy” trafiłam za sprawą bardzo pozytywnej rekomendacji
znajomego. Profesjonalnie przeprowadzony wywiad diagnostyczny wskazał, iż mój
problem spowodowany jest przebytym ponad rok temu urazem. Ekipa „Mewy” od
razu przystąpiła do ułożenia oraz wdrożenia spersonalizowanego planu rehabilitacji,
którego pozytywne efekty były widoczne już po pierwszych wizytach!!! Hasło „Z troską
i uporem po Twoją sprawność” jest dla Pracowników „Mewy” dewizą w
postępowaniu z pacjentami, dlatego też gorąco polecam rehabilitację w tym miejscu!!
Całemu Zespołowi natomiast składam serdeczne podziękowania, za okazane
zrozumienie oraz udzieloną pomoc!
Daga / 2014-07-10



Ostatnio przez problemy zdrowotne (mimo młodego wieku i aktywnego trybu życia)
byłam zmuszona do chodzenia na rehabilitację. Trafiłam do MEWY i.. nie żałuję.
Wpierw profesjonalnie miałam zrobioną diagnostykę, a sesje terapeutyczne były
prowadzone przez ludzi na swoim miejscu. Młodzi rehabilitanci, pozytywnie
nastawieni do klienta, profesjonalni i uśmiechnięci. Bez problemu można zaufać im w
tym, co robią i powierzyć im pokierowanie naszym zdrowiem. Wyposażenie MEWY w
pełnym zakresie, wszystko pachnące nowością i niebudzące żadnych zastrzeżeń.
Polecam gorąco MEWĘ dla wszystkich potrzebujących rehabilitacji. Gwarantuję, że
to będzie dobry wybór. Z pozdrowieniami dla przesympatycznej "Pani Zza Lady" ! :)
Ewa / 2014-07-16



Bardzo cenię ludzi, którzy wiedzą co robią i robią to z pasją. Taka właśnie jest obsada
centrum rehabilitacji " Mewa". Ekipa składa się z właściwych osób na odpowiednim
miejscu. Klient może liczyć na bardzo indywidualne podejście i kompleksową opiekę,
zarówno w sferze fizycznej jak i z powodu panującej tam pozytywnej atmosfery, w
sferze psychicznej :) Co wyróżnia to centrum to niecodzienna – ambitna postawa
terapeutów i rzadko spotykane zaangażowanie. Pomoc pacjentowi jest stawiana tam
wręcz za punkt honoru. Dużym plusem jest stosunkowo krótki termin realizacji
spotkań. Współpracując z " Mewą" zmieniłam zdanie na temat kompetencji młodego
personelu, oczywiście na plus. Polecam.
Monika / 2014-07-24

