СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД

ПРОГРАМА
Комплексна рехабилитация за лечение на
ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
Mясто на реализиране - „СБР-НК” ЕАД филиал МОМИН ПРОХОД
Основна характеристика на филиала е минералната вода - тя е хипертермална о
64 С, слабо минерализирана – (0,960 мг./л.), сулфатно – натриева, радонова, леко
алкална рН – 7.7, бистра, безцветна, без мирис и с приятна питейно вкусови
качества.
Филиал Момин проход е специализиран за лечение на:
 Заболявания на опорно-двигателния апарат;
 Късни последици от полиомиелит;
 Заболявания на централната нeрвна система;.
Целеви групи:
 В детското отделение на СБР се приемат деца от 1 годишна до 18 годишна
възраст болни от ДЦП.
Детската церебрална парализа е непрогресиращо заболяване на незрелия мозък,
възникващо по време на вътреутробното развитие на плода, раждането или 30 дни
след него, като се засягат двигателните функции – позата на тялото и координацията
на движенията, когнитивно-комуникативни умения – говор, интелект, фина
моторика, усещания, поведение; като понякога са съчетани с увреди на зрителния и
слуховия апарат може да се наблюдават гърчове.
Методика:
Рехабилитационната програма включва:
 Диагностични процедури
 Провеждане на комплексна рехабилитация, включваща специализирани
кинезитерапевтични методики /Кабат, Бобат, Войта и др./, прийоми от ММ,
стречинг
на
мускули
и
сухожилия,
топлинни
процедури,
електростимулации, медикаметнозно лечение.
 Занимания с психолог и логопед.
 Екипно обсъждане - лекуващият лекар съвместно с рехабилитатора,
психолога, логопеда и медицинска сестра обсъждат цялостното състояние на
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пациента и очертават обща политика на поведение по отношение на целите,
средствата и необходимостта от допълнителни изследвания, консултации с
други специалисти и оперативно лечение.
 Специализирана рехабилитация, образование и социална интеграция.
Прием в отделението:
Приема е планов, както по КП № 240, така и на свободен прием. Децата се
приемат с придружител.
Необходими документи:
 Предходни епикризи и изследвания.
 ЕР на ТЕЛК /ако има такива/.
 Изследване за протозои и хелминти, микробиологично изследване за шигела,
салмонела и коли бактерии /по изискване на РИОКОЗ/.
 Имунизационен паспорт или Протокол - решение за освобождаване от
имунизации, медицинска бележка от ОПЛ за контакт с ОЗЗ.
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