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MediClin integreaza. Prevenire l Acut l Recuperare l Îngrijire

Cazarea şi petrecerea timpului liber

Ne dorim ca pacienţii noştri să se simtă bine.

MediClin Reha-Zentrum Plau am See 
Centru de recuperare 

Clinica de neurologie şi recuperare medicală 
rapidă faza C

Clinica de ortopedie

Din acest motiv, acordăm o atenţie deosebită dotării 
spaţiilor, precum şi serviciilor oferite de noi. Veţi locui într-o 
cameră single corespunzătoare, cu duş, WC, telefon şi 
televizor. Camerele sunt amenajate astfel încât să permită 
accesul cu scaunul cu rotile, precum şi al persoanelor cu 
dizabilităţi.

Salba de lacuri din Mecklenburg invită la drumeţii şi excursii 
lungi. Oferta de petrecere a timpului liber este foarte varia-
tă. În centrul nostru de recuperare punem la dispoziţie spaţii 
plăcute de relaxare pentru jocuri, muzică, divertisment şi 
lectură.

Cum puteţi ajunge la noi

  După o spitalizare, la cerere şi la recomandarea medicu-
lui dumneavoastră de clinică şi/sau a asistentului social 
(tratament suplimentar, recuperare suplimentară).

  Prin solicitarea unei proceduri de tratament de la societa-
tea responsabilă pentru acoperirea costurilor (de exem-
plu casa de asigurări de sănătate, casa de asigurări de 
pensii, societatea privată de asigurare medicală, centrul 
de asistenţă mutuală). 

  Prin solicitarea şi rezervarea programelor oferite de noi 
pentru plătitori direcţi.

Costurile pacienţilor pot fi susţinute de către casele de 
asigurări de pensii şi de către casa de asigurări de sănăta-
te. Centrul de recuperare MediClin Reha-Zentrum Plau am 
See a încheiat un contract de îngrijire conform prevederilor 
din articolul 111 Codul Social partea a V-a cu toate casele 
legale de asigurări de sănătate (GKV) şi este eligibil pentru 
finanţare. Acceptăm cu plăcere şi pacienţii cu asigurări 
private.
 

Locaţia clinicii

Denumirea oraşului Plau am See provine de la cel de-
al treilea lac ca mărime din nordul Germaniei – acesta 
măsoară 15 km lungime şi o lăţime de până la 6 km. Oraşul 
este amplasat pe malul vestic al lacului şi, cu cei 6.500 de 
locuitori, este orientat în principal către turism. Din 1994 
Plau a adăugat la denumirea sa menţiunea atractivă şi 
interesantă din punct de vedere publicitar „am See“, fiind în 
mod suplimentar o staţiune balneoclimaterică renumită.

Centrul de recuperare MediClin Reha-Zentrum Plau am 
See este amplasat în imediata apropiere a malului lacului, 
în nordul oraşului Plau, în cartierul Quetzin.
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Centrul de recuperare MediClin Reha-Zentrum 
Plau am See este uşor accesibil:

Cu trenul
Cea mai apropiată gară este în Karow. De aici puteţi  
călători cu autobuzul sau cu taxiul.

Cu maşina
Accesul cu maşina în Plau am See este facil din toate 
direcţiile din A 19 Berlin-Rostock, precum şi din B 130.
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Tratăm bolile neurologice, problemele ortopedice, precum şi  
afecţiuni de natură reumatologică, consecinţele accidente-
lor, stările postoperatorii, precum şi afecţiunile cronice.

În mod suplimentar, centrul de recuperare MediClin Reha-
Zentrum Plau am See dispune de o secţie de recuperare 
medicală rapidă faza C şi deţine poziţia de centru secundar 
pentru paraplegii.

Bine aţi venit
în asociaţia puternică MediClin

Un prestator privat de servicii integrate în domeniul 
sănătăţii din Germania. 

Domenii principale de tratament

Neurologie
Tratăm pacienţi care suferă de toate afecţiunile acute 
neurologice şi neurochirurgicale la nivelul sistemului nervos 
central şi periferic. Din această categorie fac parte, trauma-
tismul cranio-cerebral, scleroza multiplă, sindromul Parkin-
son, afecţiunile neuromusculare, polineuropatiile, paraple-
giile, tumorile craniene şi ale măduvei spinării, sindroamele 
de dureri de origine neurologică şi alte afecţiuni.
În domeniul recuperării medicale rapide faza C pot fi trataţi 
pacienţi cu tulburări funcţionale grave în urma afecţiunilor 
enumerate mai sus, precum şi cei care necesită o îngrijire 
foarte intensă.

Ortopedie
Tratăm pacienţi în urma tuturor intervenţiilor şi care suferă 
de toate afecţiunile postoperatorii din domeniul ortopedic 
-traumatologie, reumatologic, oncologic (aparatul locomo-
tor) şi neurochirurgicale (afecţiuni ale discurilor interver-
tebrale la nivelul întregii coloane vertebrale, afecţiuni ale 
coloanei vertebrale). Din această categorie fac parte toate 
afecţiunile degenerative şi datorate accidentelor la nivelul 
coloanei vertebrale şi articulaţiilor, stările postoperatorii în 
urma intervenţiilor de protezare articulară (endoproteze 
totale), starea postoperatorie în urma intervenţiei de discuri 
intervertebrale la nivelul vertebrelor cervicale şi lombare, 
după operaţia de decompresiune spinală şi după intervenţi-
ile de remediere a întăririi musculaturii coloanei vertebrale, 
reumatismul părţilor moi (fibromalgie),  afecţiuni din catego-
ria inflamatorii-reumatologică (artrita reumatoidă, Morbus 
Bechterew) şi tratamentul postoperator în urma intervenţii-
lor oncologie la nivelul aparatului locomotor.

Centrul de recuperare MediClin Reha-Zentrum Plau am 
See şi-a concentrat de multă vreme atenţia în mod intens 
asupra tratării sindroamelor de dureri puternice ale aparatu-
lui locomotor şi sindroamelor de durere în cazul osteoporo-
zei, oferind concepte unitare în aceste domenii.

Oferta terapeutică

La baza tuturor metodelor terapeutice din cadrul spitalului 
nostru se află medicina clinică. Secţiile de neurologie şi 
ortopedie asigură un concept terapeutic integrat:

 Asistenţă medicală în domeniul de specialitate 
 ortopedic, neurologic şi internist

 Gimnastică medicală
 Terapie prin mişcare şi sport
 Ergoterapie
 Fiziologie clinică
 Training pentru performanţa cerebrală
 Terapia cu unde de şoc radiale
 Hidroterapie
 Masaje, împachetări, aplicaţii Kneipp
 Electroterapie
 Diete
 Terapia limbajului, logopedie, terapia deglutiţiei  

 şi a vocii
 Asistenţă socială
 Acupunctură
 Terapie neurală
 Kiroterapie
 Hipoterapie

Diagnosticare

 Tehnică roentgen pentru radiografii convenţionale, CT,
 RMN, angiografie
 Ecografia doppler color
 Ecografie doppler extracranială şi transcranială
 Ecocardiografie
 Ecografie articulară
 Laborator clinico-chimic
 EKG de repaos, de stres şi pe termen lung
 Spirometrie (diagnosticarea funcţională pulmonară)
 Screening pentru apneea de somn
 EEG
 Electroneurografie (NLG)
 Electromiografie (EMG)
 Potenţiale evocate (EVP)


