СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД

ПРОГРАМА
Комплексна рехабилитация за лечение на възрастни и деца
СЪС СТОМАШНО-ЧРЕВНИ, ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И
ОБСТИПАЦИЯ
Mясто на реализиране - „СБР-НК” ЕАД филиал ХИСАРЯ
Основната характеристика на филиала са специфичните и неспецифични фактори
на минералната вода, която се определя като хипертермална, слабоминерализирана,
алкална, хидрокарбонатно-сулфатно натриева, флуорна, слабо радиоактивна.
Съдържанието на хидрокарбонатни йони във водата поддържат алкалнокиселинното равновесие на организма, понижават киселинността на стомашния сок,
защитно действие върху черния дроб, стимулират секретната функция на
задстомашната жлеза. Сулфатните йони, в съчетание с магнезиевите йони оказват
пряк очистителен ефект върху стомашно-чревния тракт. Хлоридите имат измиващ
ефект – регулират киселинността на стомашния сок и имат противовъзпалително
действие върху черния дроб. Метасилициевата киселина подтиска стомашната
секреция и действа антисептично върху червата, има антиоксидантен ефект и
регулира уратната обмяна в организма. Флуорът и калцият участват в строежа на
костите и зъбите. Радонът стимулира клетъчния обмен, има имуностимулиращо
действие.
Филиал Хисаря е специализиран за лечение на:
• Функционални заболявания на стомаха, дуоденума и червата
• Хронични гастрити, дуоденити и гастродуоденити
• Язва на стомаха и дуоденома
• ГЕРБ-гастроезофагеална рефлуксна болест
• Синдром на раздразнения колон
• Хронични ентерити и колити
• Дискинезии на жлъчен мехур
• Хронични холецистити, холангити и холангиохепатити
• Жлъчно-каменна болест
• Състояния след холецистектомия
• Хронични хепатити
• Хронична обстипация
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Методика:
Освен класическото балнеолечение, физиотeрапевтични и кинезитерапевтични
процедури се прилагат:
• Режим и диета
• Питейно лечение
• Външно балнеолечение - ароматни вани, перлени вани, тангентор
• Физиотерапевтични процедури: електролечение, светлолечение, ултразвук
• Кинезитерапия
• Термолечение - луга, парафин, сауна
• Плуване
• Туризъм
Очакваните резултати са:
• Премахване на болката
• Премахване на диспептичните прояви
• Понижаване на тревожността
• Подобряване на самочувствието
• Подобряване качеството на живот
Необходими документи:
• Епикриза
• Eндоскопско изследване – гастроскопия , коремна ехография
• Биохимия
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