Приложение № 1

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
1. ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН
Адрес:
Начин на резервация:
с. Нареченски бани, общ. Асеновград - 4239
ул."Родопи"№ 1
тел.: 03342/22-24; 032/636868
e-mail: narechen@rehabilitation.bg
e-mail: nar.bani@abv.bg

Показания:
-

-

-

Заболявания на централната нервна система
функционални заболявания на централната нервна система:
неврастенна невроза;
хистерична невроза;
паническо разстройство;
депресивна невроза;
някои моносимптомни неврози (кардионевроза, логоневроза,
енуреза, графоспазъм, вегетоневрози);
вестибулопатии;
различни форми на мигрена с болков синдром;
слединсултни състояния;
травмена болест на мозъка:
травматична церебрастения;
травматична енцефалопатия;
мигренен синдром при травмена болест на мозъка;
паркинсонов синдром.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На посочения телефон
По електронна поща
Чрез писмо по пощата
На място - в регистратура на филиала
В централен офис гр. София
Чрез туроператорски фирми в цялата страна

Противопоказания:
-

остри инфекциозни заболявания;
психични разстройства в остър стадий.

Ендокринно-обменни заболявания
захарен диабет – инсулино- и неинсулинозависим тип и
усложнения: диабетна полиневропатия, начална ангиопатия;
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-

-

-

обезитас;
заболявания на щитовидната жлеза:
еутиреоидна струма – дифузна и възлеста;
хипертиреоидоза (базедова болест) – в компенсиран стадии;
хипотиреоидоза – тиреоидит на Хашимото;
следоперативен хипотиреоидизъм;
остеопороза – различни етиологични форми:
първична форма – пресенилна остеопороза (постменопаузална);
идиопатична форма – млади хора с по-тежко протичане;
вторични форми на остеопороза – инактивитетна, ендокринна,
при диабет, от недоимъчно хранене;
локализирана остеопороза – най-вече след счупвания.
Сърдечно-съдови заболявания
хипертонична болест (есенциална и вторична хипертония);
периферни съдови заболявания;
хронична исхемична болест на сърцето:
ангина пекторис – стабилна форма;
ритъмни и проводни нарушения;
слединфарктни състояния.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
2. ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ
Адрес:
Начин на резервация:
гр. Павел баня - 61 55
бул. „Освобождение” № 2
тел: 04361 / 21 19 и 0876904891
от 11.00 до 16.00ч. всеки работен ден
e-mail: sbr-pb-registratura@abv.bg

1.На посочените телефони – всеки работен ден от 11.00 до 16.00ч.
2. По електронна поща
3. Чрез писмо по пощата
4. На място в регистратура на филиала
5. В Централен офис гр. София
6.Чрез туроператорски фирми в цялата страна

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на централната нервна система
- контузии или прекъсване на гръбначния мозък;

Абсолютни противопоказания:
- съдови поражения на главния мозък (слединсултни
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- съдови миелопатии на гръбначния мозък
Заболявания на периферната нервна система.
- плексити, радикулити;
- мононевропатии на горен и долен крайник;
- полиневропатии;
- травматични увреждания на нервите на горен и долен крайник;
- диабетна полиневропатия
Заболявания на опорно-двигателния апарат
- вертеброгенни заболявания;
- дегенеративни, ставни и периставни възпалителни заболявания;
- състояния след травматични и ортопедични заболявания;
- състояния след ендопротезитране.

състояния) – във всички стади;
- дегенеративни нервни болести- в стадий на обостряне и
късен стадий;
- туберкулоза, анемии, цироза, тежък диабет, кръвоизливи и
др – в стадий на обостряне и декомпенсация;
- епилепсия – в пристъпен и междупристъпен период;
- болести на кръвоносната система – във всички стадии;
- сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация;
- тумори от всички видове – злокачествени и доброкачествени
в ранен и следоперативен период;
- болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;
- психични разстройства-във всички стадии;
- тежки белодробни заболявания (астма, емфизем, абсцес и др)
– в стадий на обостряне и тежка форма;
- кожни и венерически болести – във всички стадии
Относителни противопоказания
Състояния след операции за доброкачествени тумори на
централната нервна система.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
3. ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ
Адрес:
Начин на резервация:
Гр.Поморие, 8200
Ул.”Проф.Парашкев Стоянов” № 7
„СБР-НК” ЕАД, филиал Поморие
телефон 0596/24150
Факс 0596/26103
e-mail: pomorie@rehabilitation.bg

1.Централен офис София, бул.Васил Левски № 54
„СБР-НК”ЕАД София
2.На посочения телефон
3.По факс
4.По електронната поща
5.Чрез писмо по пощата
6.На място – отдел „Резервации”

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на периферната нервна система
плексити, радикулити;
мононевропатии на горен и долен крайник;
полиневропатии;

Инфекциозни и паразитни заболявания
Хронични заболявания в стадий на декомпенсация
Кръвотечения независимо от причината
Злокачествени тумори и новообразования
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-

травматични увреждания на нервите на горен и долен крайник;
диабетна полиневропатия;

Състояние след сърдечен инфаркт
Варикозни образования с дистрофични промени
Тромбофлебити и тромбоемболии
Заболявания на опорно-двигателния апарат
Хипертонична болест ІІІ стадий
възпалителни ставни заболявания – ревматоиден, инфекциозен, Сърдечна декомпенсация ІІ-ра - ІІІ-та степен
обменен, псориатичен артрит, болест на Бехтерев;
Състояние след сърдечна операция – пейсмейкър и байпас
дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза,
Бъбречна недостатъчност
остехондроза;
Тежки заболявания на белите дробове- дихателна недостатъчност
травматични заболявания на опорно-двигателния апарат:
ІІ-ра - ІІІ-та степен, туберкулоза
състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии;
Тежки заболявания на черния дроб-чернодробна цироза с асцит
състояния след ендопротезиране;
Психични заболявания
дискова болест – дископатия, дискова херния.
Епилепсия
Гинекологични и андрологнчни заболявания

-

хормонални смущения на менструацията и яйчниците:
аменорея, хипоменорея, олигоменорея, дисменорея, синдром
на Щайн-Льовентал;
възпалителни заболявания на женските полови органи:
хроничен вулвит, колпит, ендометрит, аднексит, салпингит,
оофорит, параметрит;
стерилитет /първичен и вторичен/;
следоперативни състояния /от 2 до 6 месец след операцията/;
заболявания на мъжката полова система: простатит; уретрит,
везикулит, парапростатит, олигоспермия;
стерилитет при мъжа

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
4. ФИЛИАЛ САНДАНСКИ
Адрес:
Начин на резервация:
гр. Сандански – 2800
ул. “Полковник Дрангов” № 1
Тел.: 0746/3 08 34 (регистратура)
Факс: 0746/3 24 69
e-mail: sandanski@rehabilitation.bg

1. На посочения телефон и e-mail
2. На място – в регистратура на филиала
3. В централен офис гр. София, бул. Васил Левски № 54
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Показания:
Заболявания на дихателната система
- хронични, неспецифични и алергични заболявания на горни дихателни
пътища: синуити, ларингити и трахеити;
- бронхиална астма;
- хронични бронхити;
- състояния след пневмонии;
- хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).
Заболявания на опорно-двигателния апарат
- възпалителни заболявания на ставите: моно- и полиартрити,
ревматоиден артрит, псориатичен и подагрозен артрит;
- дистрофично-дегенеративни заболявания на ставите - полиартроза,
гонартроза, коксартроза, спондилоартроза;

Противопоказания:
- дегенеративни нервни болести – в стадий на обостряне и
късен стадий;
- туберкулоза, анемии, цирози, тежък диабет, кръвоизливи и
др. – в стадий на обостряне и декомпенсация;
- сърдечносъдови заболявания в декомпенсация;
- тумори от всички видове – злокачествени и доброкачествени в
ранен следоперативен период;
- болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;
- психични разстройства;
- белодробни заболявания– в стадий на декомпенсация;
- кожни и венерически болести – във всички стадии.

- травматични увреждания на костно-ставния апарат: навяхване,
изкълчване, счупване;
- болести на меките тъкани: травматични и възпалителни увреждания на
мускули, сухожилия, лигаментарен апарат- миозит, синовит,
тендосиновит, бурсит;
- травматични увреждания на мускули и сухожилия;
- спондилопатии и дорзопатии: анкилозиращ спондилит, спондилоза,
остеохондрит, кифоза, сколиоза, увреждания на междупрешленните
дискове, дорзалгии;
- състояние след ендопротезиране на стави - тазобедрена и колянна;
- вродена луксация на тазобедрена става.
Заболявания на периферната нервна система
- възпалителни и дистрофични заболявания на периферните нерви,
нервните коренчета и плексуси: моно- и полиневрити, радикулити,
плексити;
- травматични увреждания на периферните нерви;
- увреждания на периферните нерви при други заболявания и
интоксикации - диабет, лупус еритематодес, алкохолни, оловни;
- дискова болест.
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“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
5.ФИЛИАЛ КЮСТЕНДИЛ
Адрес:
Начин на резервация:
гр. Кюстендил - 2500
ул. "Цар Симеон I" № 28
тел.: 078/55 09 70; 0882805553 (рецепция)
тел.:078/55 09 78 (дежурен кабинет)
e-mail: kustendil@rehabilitation.bg
sbrkn_bani@abv.bg

Показания:
-

-

Заболявания на периферната нервна система
болест на Рейно;
болест на Бюргер;
парези и плегии на долен и горен крайник от различно естество;
неврити, увреждания на лицевия нерв, увреждания на нервни
коренчета и плексуси, радикулити, неврофибромиозити, плексити,
невралгии;
моно- и полиневропатии: (диабетна, възпалителна, токсична,
идиопатична, медикаментозна и инфекциозна, наследствена);
периферни нервни лезии (парези, синдром на карпалния канал);
последици от травми на ПНС.

1.
2.
3.
4.

На посочените телефони
На e-mail sbrkn_reg@abv.bg
На място - в регистратура на филиала
В централен офис гр. София, тел. 02/9885906,
Бул. Васил Левски № 54
5. Чрез туроператорски фирми в цялата страна

Противопоказания:
-

-

инфекциозни заболявания – в остър стадия и стадий на
заразоносителство;
злокачествени новообразувания – всички диагностицирани
степени;
туберкулоза и кожно-венерически заболявания – всички стадии;
епилепсия и други неизяснени припадъци, ако не са
медикаментозно овладяни;
сърдечни заболявания в стадий на декомпенсация.

Заболявания на опорно-двигателен апарат
ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, артрити от неспецифично
естество (подагрозен, реактивен, псориатичен, ревматичен и др.),
възпалителна полиартропатия;
увреждания на междупрешлените дискове с миело- или
радикулопатия;
дискова болест и състояния след операция на дискова херния;
артрозна болест, възпалителна полиартропатия (на една или повече
стави); спондилоартроза;
eнтезопатии, периартрити, епикондилити, тендовагинити, бурсити,
миозити, фиброзити, синдром на карпалния канал, инсерционити и
др.;
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-

-

състояния след фрактури, дисторзии, луксации и др. травми;
Морбус Зудек;
състояние след ендопротезиране на стави;
състояния след термична и химична травма (изгаряне, измръзване);
състояние след ортопедични операции и коригиращи интервенции;
болест на цикатризацията;
остеопороза;
контрактури на стави;
вродени и придобити луксации на стави;
вродена и придобита сколиоза
Гинекологични и андрологични заболявания.
хронични възпалителни процеси на яйчниците и тръбите от
неспецифично естество: аднексити, метрити, пери- и параметрити,
овариална дисфункция, усложнения след оперативна интервенция
(сраствания и др.), последствия от хронични неспецифични
възпалителни заболявания;
състояние след гинекологични операции;
простатити, олигоспермия, епидидимит;
стерилитет при жената;
стерилитет при мъжа.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
6. ФИЛИАЛ МОМИН ПРОХОД
Адрес:
Начин на резервация:
гр. Момин проход 2035
ул. “Хр. Ботев” № 6
тел.: 07142/62 85; 61 97; моб.0882805530
факс: 07142/66 54
e-mail: mominprohod@rehabilitation.bg
skkostbg@abv.bg

Показания:

1.
2.
3.
4.
5.

По електронната поща
На посочения телефон/факс
На място - в регистратура на филиала
В централен офис гр. София

Чрез туроператорски фирми в цялата страна

Противопоказания:
Заболявания на дихателната система

-

активна белодробна туберкулоза;
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-

хроничен синуит;
хроничен ларингит;
хроничен бронхит;
бронхиална астма;
хронична обструктивна белодробна болест;
бронхиектазна болест;
пневмокониози;
състояния след пневмонии.

.
-

-

Заболявания на периферната нервна система
невралгии;
неврити;
радикулити;
плексити;
мононевропатии;
полиневропатии.

-

злокачествени новообразувания;
хеморагична диатеза;
остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена
етиология;
хронични заболявания в стадий на обостряне;
напреднал стадий на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и
чернодробна недостатъчност;
артериална хипертония III, IV степен;
хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни
нарушения;
сърдечна недостатъчност ІІІ, IV ФК.

Заболявания на опорно-двигателния апарат
състояния след фрактури на костите на крайниците;
състояния след фрактури на телата на прешлените;
състояния след контузии, тежки навяхвания и изкълчвания на
ставите;
заболявания на мускули и сухожилия;
състояния след ендопротезиране;
артрити;
остеоартрити;
остеоартрози и сродни състояния.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
7. ФИЛИАЛ ОВЧА МОГИЛА
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Адрес:

Начин на резервация:

с. Овча могила - 5295
общ. Свищов
ул. "Детелина" № 2
тел.: 06327/24 41 (регистратура)

1. На посочения телефон
2. На място - в регистратура на филиала
3. В централен офис гр. София, бул. Васил Левски № 54

Показания:
Заболявания на периферна нервна система
-

невралгии;
неврити;
радикулити;
плексити;
полиневрити;
полиневропатии и др.

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискови хернии;
дископатии;
артрозна болест;
ревматоиден артрит и други видове артрити;
болест на Бехтерев;
заболявания на костите и мускулите от травматично,
професионално, токсично и инфекциозно естество;
състояния след фрактури, луксации, дисторзии;
остити, остеомиелити, миалгии, миозити, тендовагинити,
тендомиозити, фибромиозити, бурсити;
контрактури и деформации;

-

Ендокринни заболявания
захарен диабет;
подагра;
затлъстяване.

-

Противопоказания:
Абсолютни противопоказания
всички заболявания в остър стадий;
злокачествени тумори;
- епилепсия и други неизяснени припадъци;
психични заболявания и наркомании;
инфекциозни заболявания;
чести, обилни или скорошни кръвоизливи от различно
естество;
всички форми на неизлекувана туберкулоза;
венерически заболявания, СПИН;
тежки кожни заболявания;
болни, които не могат сами да се обслужват и да се придвижват,
освен ако имат придружител.
Относителни противопоказания
сърдечна недостатъчност повече от I-ва степен;
коронарна недостатъчност с чести стенокардни кризи;
изразена склероза на мозъчните и бъбречните съдове;
хипертонична болест в III - IV стадий с органни
поражения;
аневризми на сърцето, аортата и по-големите съдове;
чести пристъпи на пароксизмална тахикардия;
склонност към тромбоемболични процеси;
остатъчни явления след прекаран тромбофлебит (не по-рано от
4 - 6 месеца от острия стадий);
декомпенсиран диабет и тежки форми на хипер- и хипотиреози.
-

-
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8. ФИЛИАЛ ВЕЛИНГРАД
Адрес:
Начин на резервация:
гр. Велинград пк 4600
ул. "Гоце Делчев" № 38
Тел. : 0359/53359; тел./факс : 0359/55491
e-mail: velingrad@rehabilitation.bg, sbr_vd@mail.bg; sbrsb_vd@mail.bg

Показания:
-

-

-

Заболявания на периферна нервна система
Възпалителни, дистрофични заболявания на периферните нерви,
нервните коренчета и плексуси: моно- и полиневрити, невралгии,
радикулити, плексити;
притискане на нервни коренчета и плексуси при възпалителни и
дегенеративни заболявания на гръбначния стълб;
други парези и парализи на периферните нерви;
травматични увреждания на периферните нерви;
моно- и полиневропатии - наследствени, идиопатични, диабетни,
токсични, медикаментозни, инфекциозни;
нервно-вегетативна дистония.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На посочения телефон и факс
Чрез писмо по пощата
По електронна поща на посочените e-mail адреси
На място - в регистратура на филиала
В централен офис гр. София, бул. Васил Левски № 54
Чрез туроператорски фирми в цялата страна

Противопоказания:
-

инфекциозни и паразитни заболявания - всички стадии и
степени;
хронични заболявания на органи и системи в стадии на
декомпенсация;
кръвоизливи, независимо от причините - всички стадии и
степени;
епилепсия – всички стадии и степени;
психични заболявания – всички стадии и степени;
онкологични заболявания – до 5 години от оперативната
интервенция и/или при наличие на метастази;
бременност – през целия срок на бременността.

Заболявания на опорно-двигателен апарат
състояния след счупвания на гръбначен стълб и периферни кости;
увреждания на междупрешленни дискове в шиен, гръден и поясен
отдели с миело- или радикулопатия;
дискова болест;
състояние след операция на дискова херния;
възпалителни, дегенеративни и посттравматични увреждания на
стави, мускули, сухожилия и лигаменти;
болест на Бехтерев,
ревматоиден артрит;
артрозна болест;
моно-, поли- и периартрити, артропатии;
контрактури на стави;
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-

-

синовити, бурсити, изкълчване, навяхване, разтягане на стави и
сухожилия;
вродена и придобита сколиоза;
вродени и придобити луксации на стави;
състояния след ендопротезиране на стави;
състояния след ортопедични операции и коригиращи интервенции;
ставни синдроми при системни заболявания на колагена;
състояния след термични и химични изгаряния и измръзвания.
Заболявания на дихателната система

- хронични неспецифични и алергични заболявания на горните
дихателни пътища – синуити, трахеити;
- бронхиална астма;
- хронични бронхити;
- състояния след пневмония;
- хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
- бронхиектазна болест;
- професионални заболявания на горните дихателни пътища и
белите дробове
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9. ФИЛИАЛ ХИСАР
Адрес :
Начин на резервация:
гр. Хисаря -4180
бул. "Гурко" № 2
тел.: 0337/6 25 72, 0882 80 55 23, 0879 54 28 40

Факс 0337 / 6 20 43 , e-mail: sbrnk_hisar@abv.bg /
hisar@rehabilitation.bg

На място във филиала
В централен офис, гр.София, бул.Васил Левски № 54
На посочените телефони
По факс
По електронна поща на посочените e-mail адреси
Чрез туроператорски фирми в цялата страна

Показания:
-

Бъбречно-урологични заболявания
бъбречно-каменна болест;
хронични пиелонефрити: калкулозни и некалкулозни;
интерстициални нефрити;
ХБН I степен и състояния след остра бъбречна недостатъчност;

Противопоказания:
-

напреднал стадий на дихателна и сърдечно съдова
недостатъчност;
- субакутен стадий на миокарден инфаркт и нестабилна
стенокардия;
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-

съпътстващи нефропатии -диабетна, подагрозна и др.;
поликистоза без и с бъбречно-каменна болест и др. вродени аномалии;
състояние след операция на органите на отделителната система;
състояние след ESWL (екстракорпорална литотрипсия);
цистити;
уретрити
Заболявания на опорно-двигателен апарат

-

-

възпалителни заболявания на ставите - артрити;
дистрофично-дегенеративни заболявания на ставите – артрозна
болест;
заболявания на меките тъкани на опорно-двигателния апарат;
състояния след оперативни интервенции на опорно-двигателния
апарат - имплантация на стави, артроскопии;
последици от травма - фрактури, луксации, руптури на мускули и
сухожилия;
увреждане на междупрешлени дискове - дископатии, дискови
хернии, спондилолистези;
болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилартрит);
остеопороза

-

малигнени ритъмни и проводни нарушения на ССС;
хеморагични диатези;
инфекциозни заболявания;
всички форми на туберкулоза;
онкологични заболявания, нуждаещи се от клинично
лечение;
- психични заболявания и заболявания с припадъци;
- диагностично неуточнени случаи в незадоволително общо
физическо състояние;
- изразена бъбречна недостатъчност;
- високостепенна артериална хипертония със стойности над
180/100;
- стеснение на хранопровода и
червата
с нарушена
проводимост;
- полипозни гастрити;
- чернодробна цироза в стадий на декомпенсация;
- декомпенсиран диабет;
- тежки форми на хипер- и хипотиреоидни състояния.
.

Заболявания на периферна нервна система
увреждания на шийни ,гръдни и лумбо-сакрални коренчета;
увреждания на нервите на главата и лицето, на горен и долен
крайник;
състояния след оперативно лечение на периферна нервна система
полиневропатии (диабетна, възпалителна, медикаментозна и др.)
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10. ФИЛИАЛ БАНЯ, КАРЛОВО
Адрес:
Начин на резервация:
гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив,
ул. „Липите“ № 1
ПК 4360
Тел.: 03132-2204; факс: 03132-2203
е-mail: sbrbania@rozabg.com

1. На място
2. На посочения телефон
3. В централен офис, гр.София, бул. Васил Левски № 54
4. Чрез договори с доброволни осигурителни фондове
5. Чрез писма по факс
12

е-mail: baniakarlovsko@rehabilitation.bg

6. По е-mail

Показания:

Противопоказания:

-

-

-

-

Заболявания на централна нервна система
последици от мозъчно-съдова болест;
състояние след травма на главния и гръбначния мозък;
болест на Паркинсон;
състояние след прекаран полиомиелит;
неврози и невровегетативна дистония;
множествена склероза, Латентна амниотрофична склероза (ЛАС),
мускулна дистрофия, миопатии.
Заболявания на периферната нервна система
дископатии, дискови хернии и състояния след оперативното им
лечение;
заболявания на нервните коренчета и плексуси;
мононеврити и полиневрити;
полиневропатия - диабетна и вегетативна, токсична, възпалителна;
захарен диабет (инсулинонезависим тип и инсулинозависим тип) с
неврологични усложнения.
Заболявания на опорно-двигателния апарат
фрактури;
състояние след ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави;
болести на меките тъкани;
синдром на Райтер;
подагрозен артрит;
заболяване на периартикуларния апарат - бурсити, миотензинити,
миозити, тендовагинити и др.;
остеоартрози и остеохондроза;
ревматоиден артрит;
болест на Бехтерев;
спондилози;
болест на междупрешлените дискове.

А. Абсолютни противопоказания
инфекционни заболявания в острия стадий;
съдови поражения на главния мозък / слединсултни състояния /
до третия месец след инцидента;
туберкулоза;
цироза на черния дроб;
декомпенсиран захарен диабет;
- сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация (III - IV степен
по NYHA);
коронарна недостатъчност с чести стенокардни кризи;
хипертонична болест в III стадий с органични поражения;
аневризми на сърцето, аортата и други кръвоносни съдове;
чести пристъпи на пароксизмална тахикардия;
остатъчни явления след прекаран тромбофлебит;
склонност към тромбоемболични процеси;
болни с декубитални рани и тазово-резервоарни нарушения;
тежки белодробни заболявания / астма, емфизем, абсцес и др. /
в напреднала фаза.
-

Б.Относителни противопоказания
1. Състояния след операция на доброкачествени тумори;
2. Епилепсия;
3. Злокачествени новообразования;
4. Психични разстройства.
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11. ФИЛИАЛ БАНИТЕ, СМОЛЯН
Адрес:
с. Баните, област Смолян – 49-40
ул. ”Стефан Стамболов” № 2
тел: 03025/22-57; 0882/80-55-44 - резервации
факс: 03025/23-44
е-mail: sbnk_banite@abv.bg

Показания:
Заболявания на опорно-двигателния апарат:
- дегенеративни ставни заболявания; артрозна болест с различна
локализация;
- възпалителни ставни заболявания - ревматичен и ревматоиден артрит,
инфектартрити, болест на Бехтерев и др.;
- ортопедично-травматични състояния след фрактури на костите,
луксации, дисторзии, контузии, увреждания на меките тъкани,
разкъсване на връзките на ставите, усложнения след травматични
състояния и др.;
- заболявания от пренапрежение и преумора на ставно-лигаментарния
апарат - тендинити, миозити, миотендовагинити, фибромиозити, бурсити,
вибрационна болест и др.
- остеопороза - възрастова и след операции и имобилизации;
- дорзопатии.

Начин на резервация:
1.
2.
3.
4.

На посочените телефон
По електронна поща
На място - в регистратура на филиала
В централен офис гр. София, бул. Васил Левски № 54
5. Чрез туроператорски фирми в цялата страна

Противопоказания:
- злокачествени новообразувания - всички стадии
- тежки инфекциозни заболявания-активна фаза
- белодробна туберкулоза – активна форма всички стадии
- епилепсия и други неизяснени припадъци – всички видове
- сърдечна недостатъчност – II-ри и III-ти стадий – декомпенсирана
форма
- състояние след остър миокарден инфаркт.

Заболявания на периферната нервна система:
- невралгии;
- неврити;
- ганглионити;
- дископатии;
- радикулити;
- плексити;
14

- травми на периферни нерви
- вегетативна,диабетична и токсични полиневропатии.
Заболявания на стомашно-чревния тракт
и чернодробно-жлъчни болести:
- гастрит;
- язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника;
- колит;
- ентероколит;
- функционални разстройства на стомаха и червата;
- хепатит;
- холецистит;
- холангиохепатит;
- жлъчно-каменна болест
- заболявания на жлъчните пътища и състояние след операция на
черния дроб и жлъчните пътища.
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12. ФИЛИАЛ “СВЕТИ МИНА”, ВЪРШЕЦ
Адрес:

Начин на резервация:

Гр.Вършец - п.к. 3540
Паркова зона
Тел.: 09527 2258 /тел.централа/, 0878492300 /регистратура/
E-mail: sbr_var6ec@abv.bg, vurshec@rehabilitation.bg
http://nkrehabilitation.bg

1. На посочените телефони
2. На посочените e-mail адреси
3. На място в регистратура на филиала
4. В Централен офис- гр. София, бул. Васил Левски № 54

Показания:
-

Заболявания на централната нервна система
неврози;
неврастении;
невро-вегетативна дистония;
мигрена;
тензионно главоболие;
слединсултни състояния, хемипарези и хемиплегии;
преходни нарушения на мозъчното кръвообръщение;

Противопоказания:
-

пациенти, нуждаещи се от активно лечение;
туберкулоза – всички форми на не доизлекувана туберкулоза;
инфекциозни заболявания в остра фаза;
тежки психични разстройства;
тежки белодробни заболявания;
тежки форми на бронхиална астма и ХОББ - III - IV степен ;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания;

- малигнени ритъмни и проводни нарушения на сърдечно15

-

-

-

мозъчно-съдова болест;
прогресивна мускулна дистрофия;
детска церебрална пареза;
множествена склероза;
болест на Паркинсон, Паркинсонов синдром;
състояние след прекаран менингит и енцефаломиелит с остатъчна
неврологична симптоматика;
черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми и техните усложнения.
Заболявания на периферната нервна система
радикулити;
притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на
междупрешленните дискове;
плексити;
неврити;
полиневрити;
моно- и полиневропатии ( диабетна, идиопатична, токсична,
медикаментозна, инфекциозна);
вибрационна болест;
състояния след травми на гръбначния стълб със или без засягане на
гръбначния мозък (парези, параплегии);
посттравматични заболявания на периферната нервна система и др.

съдовата система;
- чернодробна цироза в стадии на декомпенсация;
- декомпенсиран диабет;
- изразена бъбречна недостатъчност – ІІІ – ІV стадии;
- злокачествена артериална хипертония;
- епилепсия и други неизяснени припадъци;
- остри кръвоизливи от различен произход;
- всички заболявания в остър стадий, остри фебрилни
състояния;
- злокачествени заболявания до 5 години от началото им.

Заболявания на опорно - двигателния апарат
болести на междупрешленните дискове с миело и радикулопатия;
дегенеративни ставни заболявания - артрозна болест с различна
локализация (коксартроза, гонартроза, спондилоартроза и др.);
възпалителни ставни заболявания - ревматичен и ревматоиден артрит;
инфектартрити;
болест на Бехтерев;
артрити от неспецифично естество (подагрозен, реактивен,
псориатичен и др.);
периартрити;
епикондилити;
тендовагинити;
бурсити;
миозити;
фиброзити;
синдром на карпалния канал;
следфрактурни състояния;
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-

-

травматични увреждания на костно-ставния апарат - навяхване,
изкълчване, счупване;
болести на меките тъкани - травматични и възпалителни
увреждания на мускули, сухожилия;
заболявания на лигаментарен апарат - миозит, синовит, тендосиновит,
бурсит;
състояние след ендопротезиране на стави;
дискова болест и състояния след операция на дискова херния;
състояния след ортопедични операции;
състояния след термични и химически изгаряния и измръзване;
вродени и придобити заболявания на гръбначния стълб и гръдния
кош.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД
13.ФИЛИАЛ БАНКЯ
Адрес:
Начин на резервация:
гр. Банкя – 1320
ул. „Шейново” № 8
Тел/Факс: 02/997 72 83
Тел. 0884280153
Е-mail: bankia@rehabilitation.bg

Показания:
-

-

Сърдечно-съдови заболявания
артериална хипертония;
исхемична болест на сърцето;
състояния след сърдечни операции;
периферно-съдови заболявания - атеросклероза, болест на Бюргер,
болест на Рейно и др.
Заболявания на периферната нервна система
възпалителни и дистрофични заболявания на периферните нерви,

1. на посочените телефони
2. на посочения Е-mail
3. на място - в регистратура на филиала
4. в централен офис - гр. София, бул. Васил Левски № 54

5. чрез писма по пощата
6. чрез туроператорски фирми в цялата страна

Противопоказания:
-

остри състояния;
тежка неовладяна хипертония;
остър миокарден инфаркт - до 6 месеца след инфаркта;
нестабилна стенокардия;
чести ритъмни и проводни нарушения;
сърдечна недостатъчност III-IV степен по NYHA;
хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
инфекциозни и паразитни заболявания;
кръвоизливи- независимо от причините;
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-

-

нервните коренчета и плексуси (моно- и полиневрити, невралгии,
радикулити, плексити);
травматични увреждания на периферните нерви;
моно- и полиневропатии (диабетна, токсична, медикаментозна,
инфекциозна, идиопатична).

-

епилепсия.

Заболявания на опорно-двигателния апарат
дегенеративни ставни заболявания: коксартроза, гонартроза,
спондилоартроза, генерализирана деформираща артроза и др.;
възпалителни ставни заболявания: моно- и полиартрити,
периартрити, бурсити, инсерционити и др.;
състояния след травми, фрактури и операции;
вродени костно-мускулни деформации;
луксация на тазобедрената става, сколиоза и др.;
дископатии, дискови хернии;
ставни синдроми при системни заболявания на съединителната
тъкан и др.
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