СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД

ПРОГРАМА
Комплексна рехабилитация за пациенти
СЛЕД ХИМИЧНИ И ТЕРМИЧНИ ТРАВМИ И БОЛЕСТ НА
ЦИКАТРИЗАЦИЯТА
Mясто на реализиране - „СБР-НК” ЕАД филиал КЮСТЕНДИЛ
Минералната вода със своето алкално рН – и химически състав – предимно
съдържаща сяра и серни съединения е подходяща за лечение при кожни
заболяваниа,
характеризира се като слабо минерилизирана, хипертермална,
хидрокарбонатна, сулфатно-натриева, сулфидна, флуорна и силициева. С
температура 73 °С и дебит 33 л/с. Сярата играе важна биологична роля, като
градивен елемент и като активатор на важни жизнени процеси, усилва окислителновъзстановителните процеси, стимулира регенерацията на кожната тъкан, има
бактериостатично и бактерицидно действие.
Филиал Кюстендил е специализиран за лечение на кожни заболявания:
• състояния след термична и химична травма (изгаряне, измръзване)
• състояния след конквасация, състояния след кожни пластики.
• болест на цикатризацията (ръбцови изменения от различно естество)
• хронични екземи, себороична екзема, псориазис, невродермити, хронична
уртикария, пруритус.
Контингент, подлежащ на рехабилитация по програмата са пациенти, пострадали
при битови инциденти, трудови злополуки, природни бедствия, ПТП, състояния
след операции и т.н.
Методика:
Освен класическото балнеолечение и физиотерапевтични процедури се прилагат:
• индивидуална програма за всеки пациент, в зависимост от фазите на болестта,
дълбочината на пораженията, наличие или липса на хирургична интервенция,
място на поразените тъкани и т.н.
• ултрафонофореза с Contractubex или други медикаменти, дължащо се на
подобряване еластичноста на кожата и трофиката, разрехавяване на тъканите
и омекотяване на срастванията
• Обучения в дейности в ежедневния живот
• Компресивни превръзки с плаки и ластични бинтове
• Обработка на рани
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• Психологична рехабилитация
Очаквани резултати от програмата са стабилизиране на кожния епител, подобрение
еластичността на кожата, пластиките и цикатриксите, подобряване на мускулната
сила и трофика, увеличаване обема на движения в ставите, подготовка за последваща
хирургична корекция (при необходимост), подобряване на психичното и емоционално
състояние и по-бързата ресоциализация и реинтеграция.
Лечение по 15 дни, по възможност 4 пъти в годината или по-рядко в зависимост
от давността на инцидента.
Необходими документи: Епикриза или етапна епикриза
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