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ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА
ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРЕЗ 2022 Г.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
ХОТЕЛ „ДРУЖБА 1”
Адрес:
гр. Банкя 1320
ул. “Ал. Стамболийски” № 19
тел.: 02/812 90 10; 0877 115 377 – рецепция
тел.: 0878 939 150 – управител
е-mail: druzhba@bgholiday.com
Показания:

-

-

Сърдечно-съдови заболявания
клапно протезиране – неусложнени форми, след 6-я месец;
аорто-коронарен байпас – след 6-я месец;
исхемична болест – стабилна ангина пекторис;
състояния след прекаран инфаркт на миокарда, след балонно
дилатиране и стент, неусложнени с аневризма или пристенен
тромб – след 3-я месец;
кардиомиопатии от различен произход – компенсирани форми с
ФИ над 35%;
сърдечни пороци (стабилизирани форми) с недостатъчност на
кръвообращението до І степен;
хипертонична болест І - ІІІ стадий;
хипотонична болест;
ангионевроза на крайниците и синдром на Рейно І - ІІ стадий;
болест на Бюргер І - ІІ стадий.

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на хотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат за лица в
стабилизирано състояние (включително в следоперативния
период), което задължително се удостоверява с документ от
лекуващия лекар;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
слединсултни състояния – до 6 месеца след инцидента;
слединфарктни състояния – до 3 месеца след инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 6 месеца
от кръвоизлива;
открити рани;
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-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии;
неврити;
плексити и радикулити.

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
деформираща спондилоартроза;
коксартроза;
гонартроза.

-

тежка форма на захарен диабет с усложнения;
болни, които не могат да се обслужват сами.

“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
ХОТЕЛ „КАЛИНА”
Адрес:
к. к. Боровец 2010
тел.: 0750/3 24 39; 0878 577 386 – рецепция
тел.: 0878 577 370 – управител
е-mail: kalina@bgholiday.com
Показания:

-

Заболявания на дихателна система
хронични синуити;
хронични ларингити;
хронични трахеити и трахеобронхити;
хронични бронхити;
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
белодробен емфизем с ФЕО-1 над 45%;
бронхиектазна болест;
хронични пневмонии;
състояние след белодробен абсцес;
състояние след плеврит;

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на хотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат за лица в
стабилизирано състояние (включително в следоперативния
период), което задължително се удостоверява с документ от
лекуващия лекар;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца след
инцидента;
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-

състояние след белодробна резекция.

-

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити, радикулити, плексити;
вибрационна болест;
полиневропатии.

-

-

декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
психични заболявания и епилепсия;
открити рани;
тежка форма на захарен диабет с усложнения;
болни, които не могат да се обслужват сами.

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова херния, включително състояние след операция по
повод дискова херния – след 1 месец от операцията;
дегенеративни заболявания на ставите и гръбначния стълб;
възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат –
хроничен стадий или ремисия;
ендокринно-обменни заболявания на опорно-двигателния
апарат (при подагра и псориазис).
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ „КОНСТАНЦИЯ”

Адрес:
к. к. вили Костенец 2041
тел.: 07144/51 69; 0879 604 685 – рецепция
тел.: 0878 577 362 – управител
е-mail: konstantsia@bgholiday.com
Показания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова херния, включително състояние след операция по
повод дискова херния – след 1 месец от операцията;
състояние след дисторзия на става;
състояние след луксация на става;

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат за лица в
стабилизирано състояние, което задължително се удостоверява с
документ от онколог;
бременност;
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състояния след фрактури на кости;
състояния след мекотъканни увреди на колянна става – лезии на
менискусите и капсуло-лигаментарния апарат;
сколиоза;
спондилолистеза;
контрактура на Дюпюитрен;
хронични артрити;
състояния след остеомиелит;
артрозна болест – омартроза, гонартроза, коксартроза, артроза
на ставите на китките, ръцете и стъпалата.

-

-

-

Заболявания на дихателна система
хронични синуити;
хронични ларингити;
хронични трахеити и трахеобронхити;
хронични бронхити;
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
белодробен емфизем с ФЕО-1 над 45%;
бронхиектазна болест;
хронични пневмонии;
състояние след белодробен абсцес – в реконвалесцентния
период;
състояние след плеврит – в реконвалесцентния период;
състояние след белодробна резекция – в реконвалесцентния
период;
бронхиална астма.

-

Заболявания на периферна нервна система
неврити, невралгии, радикулити, плексити;
вибрационна болест;
полиневропатии.

-

-

-

остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца след
инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 3 месеца
от кръвоизлива;
открити рани;
чернодробна цироза с асцит;
тежка форма на диабет с усложнения;
болни, които не могат да се обслужват сами.
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“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ „ВЕЛИНГРАД”
Адрес:
гр. Велинград 4600
ул. “Й. С. Бах” № 6
тел.: 0359/5 55 28; 0878 577 073 – рецепция
тел.: 0878 577 074 – управител
е-mail: velingrad@bgholiday.com
Показания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
артроза;
артрити в хронична фаза;
артропатии;
остеохондрози;
заболявания на междупрешленните дискове;
посттравматични увреждания.

-

Заболявания на периферна нервна система
възпалителни заболявания;
посттравматични увреждания;
вибрационна болест;
полиневропатии;
дегенеративни заболявания на гръбначния стълб.

-

Заболявания на дихателна система
бронхити;
астма;
хронични пневмонии;
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат за лица в
стабилизирано състояние (включително в следоперативния
период), което задължително се удостоверява с документ от
онколог;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца след
инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
психични заболявания и епилепсия;
бъбречно-урологични заболявания – остри декомпенсирани и
субкомпенсирани състояния;
болни, които не могат да се обслужват сами.
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-

белодробен емфизем.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ „СТРЯМА”

Адрес:
гр. Баня 4360
ул. “Св. Никола” № 1
тел.: 03132/22 93; 0878 577 325 – рецепция
тел.: 0878 577 342 – управител
е-mail: stryama@bgholiday.com
Показания:

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова херния и дискова болест, включително след операция
по този повод – след 1 месец от операцията;
от травматично естество: навяхвания, изкълчвания, руптури и
фрактури;
ревматични заболявания – болест на Бехтерев, синдром на
Райтер, ревматоиден артрит в стадий на ремисия;
дегенеративни ставни – остеоартрози (първични и вторични);
заболявания на периартикуларния апарат от възпалително или
от травматично естество – бурсити, миозити, тендинити,
лигаментити, инсерционити;
състояние след ставно ендопротезиране;
състояния след прекарани асептични некрози в хроничен
стадий;
мекотъканни увреди на опорно-двигателния апарат –
фиброзити, тендинити, периартрити.

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела

Противопоказания:
-

злокачествени тумори;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца след
инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 3 месеца
от кръвоизлива;
открити рани;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
чернодробна цироза с асцит;
тежка форма на захарен диабет с усложнения;
болни, които не могат да се обслужват сами.
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-

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити, невропатии (с дистрофична, токсична,
недоимъчна, дисметаболитна, исхемична етиология);
радикулити, радикулопатии, плексити;
мононеврити, полиневрити (първични и вторични),
полиневропатии (токсични, дисметаболитни и исхемични);
травматични увреждания на периферни нерви.
Заболявания на централна нервна система
състояние след прекаран мозъчен инсулт (исхемичен) – 6
месеца след инцидента;
функционални разстройства на централната нервна система –
неврози (хипер- и хипостенна форма);
постполиомиелитен синдром;
травма на гръбначния мозък;
прогресивна мускулна дистрофия;
множествена склероза;
детска церебрална парализа.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ „ГЕРГАНА”

Адрес:
гр. Хисаря 4180
бул. “Иван Вазов” № 66
тел.: 0337/6 24 67; 0878 577 284 – рецепция
тел.: 0878 577 341 – управител
е-mail: gergana@bgholiday.com
Показания:

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела

Противопоказания:
Бъбречно-урологични заболявания

-

злокачествени тумори;
7

класификация на информацията
ниво 0, TPL-WHITE

-

-

-

бъбречно-каменна болест;
състояние след екстракорпорална литотрипсия;
хронични пиелонефрити и цистопиелити;
хронични цистити и уретрити;
бъбречна поликистоза с хронична бъбречна недостатъчност
I - II степен;
простатити.

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
остеоартрози – първични и вторични (коксартрози, гонартрози,
омартрози, артрозо-артрити и др.);
болести на междупрешленния диск и тяло – дископатии,
дискови хернии, цервикоартрози, спондилози, спондилолистеза;
състояние след операции на ставите, ендопротезиране,
коригиращи операции;
анкилозиращ спондилоартрит;
ревматоиден полиартрит – в ремисия;
реактивни и посттравматични артрити и артропатии;
посттравматични увреждания – след фрактури, луксации,
дисторзии, контрактури, включително синдром на Зудек;
заболявания на околоставните тъкани – миозити, бурсити,
периостити, периартрити, тендинити, тендовагинити,
инсерционити.

-

-

-

остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 1 година след
инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 3 месеца
от кръвоизлива;
открити рани;
бременност;
чернодробна цироза с асцит;
болни, които не могат да се обслужват сами.

Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити и невропатии (дистрофични, токсични,
дисметаболитни, исхемични);
радикулити, радикулопатии, плексити;
полиневропатии (дистрофични, токсични, дисметаболитни,
исхемични);
травматични увреждания на периферни нерви.

8

класификация на информацията
ниво 0, TPL-WHITE

“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ „РОЗА”
Адрес:
гр. Стрелча 4530
ул. “Д. Благоев” № 47
тел.: 03532/23 01; 0878 577 034 – рецепция
тел.: 0878 939 142 – управител
е-mail: roza@bgholiday.com
Показания:

-

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
хронични дегенеративни ставни заболявания – артрозна болест
с различна локализация;
хронични възпалителни ставни заболявания: ревматична болест,
ставна форма, неактивна фаза; ревматоиден полиартрит;
анкилозиращ спондилоартрит (болест на Бехтерев);
инфектартрити; псориатичен артрит; подагрозна артропатия;
вродени и придобити заболявания на гръбначния стълб;
вродена дисплазия и луксация на тазобедрена става;
пес еквиноварус;
сколиоза, кифоза;
състояния след травматични увреди на стави – дисторзии,
луксации, увреди на лигаментния апарат, увреди на
менискусите;
състояния след ставни операции и ендопротезиране – 1 месец
след операцията;
заболявания на кости, мускули, сухожилия – асептична некроза,
миозити, бурсити, тендовагинити;
следфрактурни състояния и усложненията им – забавено
калусообразуване, хиперкалус, контрактури, морбус Зудек;

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – освен в случаи, в които лекуващия
онколог дава писмено разрешение за лечение с радонова
минерална вода;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
тромбофлебит;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца след
инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
бъбречно-урологични заболявания – остри декомпенсирани и
субкомпенсирани състояния;
хипертонична болест III стадий;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 3 месеца
от кръвоизлива;
открити рани;
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-

-

-

-

последици от полиомиелит и детска церебрална парализа;
заболявания на междупрешленните дискове – остеохондроза,
протрузио, дискова херния.

-

патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
болни, които не могат да се обслужват сами.

Заболявания на периферна нервна система
неврити, полиневрити, радикулити, плексити, парези и парализи
след травматични увреждания на периферните нерви;
вегетативни полиневропатии, диабетна полиневропатия,
токсични полиневропатии;
състояние след полиомиелит.
Гинекологични заболявания
хронични възпалителни заболявания на женските полови
органи – аднексити, салпингити, оофорити, метрити,
параметрити, периметрити;
първичен и вторичен стерилитет.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ “СВЕТИ МИНА”

Адрес:
гр. Бургас 8124
Бургаски минерални бани
тел.: 056/55 23 74; 0878 577 476 – рецепция
тел.: 0878 568 152 – старши администратор
е-mail: svetimina@bgholiday.com
Показания:

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити, невропатии (с дистрофична, токсична,
недоимъчна, дисметаболитна, исхемична, травматична

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела

Противопоказания:
-

злокачествени тумори – изключения се допускат при случаите с
10-годишен период без рецидив, което се удостоверява с
документ от онколог;
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-

-

-

-

-

-

-

етиология);
радикулити, радикулопатии, плексити;
мононеврити, полиневрити (първични и вторични),
полиневропатии (токсични, недоимъчни, дисметаболитни,
травматични и исхемични);
състояния след неврохирургични операции – след 3-я месец от
операцията.
Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова болест – дископатия, дискова херния;
от травматично естество: навяхвания, изкълчвания, руптури,
фрактури и усложненията им – контрактури, анкилози, Морбус
Зудек;
ревматични: болест на Бехтерев, синдром на Райтер,
ревматоиден артрит в стадий на ремисия;
дегенеративни и възпалително-ставни:
остеоартрози/остеоартрити (първични и вторични);
остеохондрози; артропатии – подагрозна артропатия,
псориатичен артрит и др.;
заболявания на периартикуларния апарат от травматично или
възпалително естество: периартрити, бурсити, миозити,
тендинити, лигаментити, инсерционити, “замръзнало рамо”;
следоперативни ортопедични заболявания, включително след
ставно ендопротезиране – след 1 месец от операцията;
костни и хрущялни заболявания с прояви от ставите,
включително състояния след прекарани асептични некрози в
хроничен стадий – болест на Пертес, Шоерман-Мау, ОсгутШлатер и др.;
вродена луксация на тазобедрената става;
мекотъканни увреди на опорно-двигателния апарат: фиброзити,
тендинити, лумбалгии, дорзалгии, контрактура на Дюпюитрен;
деформиращи заболявания на гръбначния стълб: сколиози,
кифози, спондилолистези.

-

остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
тромбофлебити;
слединсултни състояния – до 6-я месец след инцидента;
слединфарктни състояния – до 1 година след инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания;
декомпенсирана чернодробна цироза;
хипертония III стадий;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
тиреотоксикоза – при липса на терапевтична ремисия;
болни, които не могат да се обслужват сами, както и такива,
които не могат да контролират тазовите си резервоари.
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-

-

Заболявания на централна нервна система
състояние след прекаран менингит, енцефалит,
менингоенцефалит, арахноидит (не по-рано от 5-я месец след
заболяването);
състояние след полиомиелит;
травми на гръбначния стълб и гръбначния мозък;
прогресивна мускулна дистрофия;
множествена склероза;
детска церебрална парализа.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
ХОТЕЛ ”СВЕТИ МИНА - 2”

Адрес:
гр. Бургас 8124
Бургаски минерални бани, ул. “11-та”
тел.: 056/55 22 40; 0878 577 463 – рецепция, старши администратор
е-mail: svetimina@bgholiday.com
Показания:

-

-

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити, невропатии (с дистрофична, токсична,
недоимъчна, дисметаболитна, исхемична, травматична
етиология);
радикулити, радикулопатии, плексити;
мононеврити, полиневрити (първични и вторични),
полиневропатии (токсични, недоимъчни, дисметаболитни,
травматични и исхемични);
състояния след неврохирургични операции – след 3-я месец от
операцията.

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на хотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат при случаите с
10-годишен период без рецидив, което се удостоверява с
документ от онколог;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
тромбофлебити;
слединсултни състояния – до 6-я месец след инцидента;
слединфарктни състояния – до 1 година след инцидента;
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-

-

-

-

-

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова болест – дископатия, дискова херния;
от травматично естество: навяхвания, изкълчвания, руптури,
фрактури и усложненията им – контрактури, анкилози, Морбус
Зудек;
ревматични: болест на Бехтерев, синдром на Райтер,
ревматоиден артрит в стадий на ремисия;
дегенеративни и възпалително-ставни:
остеоартрози/остеоартрити (първични и вторични);
остеохондрози; артропатии – подагрозна артропатия,
псориатичен артрит и др.;
заболявания на периартикуларния апарат от травматично или
възпалително естество: периартрити, бурсити, миозити,
тендинити, лигаментити, инсерционити, “замръзнало рамо”;
следоперативни ортопедични заболявания, включително след
ставно ендопротезиране – след 1 месец от операцията;
костни и хрущялни заболявания с прояви от ставите,
включително състояния след прекарани асептични некрози в
хроничен стадий – болест на Пертес, Шоерман-Мау, ОсгутШлатер и др.;
мекотъканни увреди на опорно-двигателния апарат: фиброзити,
тендинити, лумбалгии, дорзалгии, контрактура на Дюпюитрен;
деформиращи заболявания на гръбначния стълб: сколиози,
кифози, спондилолистези.

-

декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания;
декомпенсирана чернодробна цироза;
хипертония III стадий;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
тиреотоксикоза – при липса на терапевтична ремисия;
болни, които не могат да се обслужват сами, както и такива,
които не могат да контролират тазовите си резервоари.

Заболявания на централна нервна система
състояние след прекаран менингит, енцефалит,
менингоенцефалит, арахноидит (не по-рано от 5-я месец след
заболяването);
състояние след полиомиелит;
травми на гръбначния стълб и гръбначния мозък;
прогресивна мускулна дистрофия;
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-

множествена склероза;
детска церебрална парализа.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
ХОТЕЛ “ЧЕРНОМОРКА”

Адрес:
гр. Приморско 8180
ул. “Съединение“ № 2
тел.: 0878 577 483 – рецепция
тел.: 0878 104 394 – старши администратор
е-mail: chernomorka@bgholiday.com
Показания:

-

-

-

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити, невропатии (с дистрофична, токсична,
недоимъчна, дисметаболитна, исхемична, травматична
етиология);
радикулити, радикулопатии, плексити;
мононеврити, полиневрити (първични и вторични),
полиневропатии (токсични, недоимъчни, дисметаболитни,
травматични и исхемични);
състояния след неврохирургични операции – след 3 месеца от
операцията.
Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова болест – дископатия, дискова херния;
от травматично естество: навяхвания, изкълчвания, руптури,
фрактури и усложненията им – контрактури, анкилози, Морбус
Зудек;

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на хотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат при случаите с
10-годишен период без рецидив, което се удостоверява с
документ от онколог;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
тромбофлебити;
слединсултни състояния – до 6-я месец след инцидента;
слединфарктни състояния – до 1 година след инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания;
декомпенсирана чернодробна цироза;
хипертония III стадий;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
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-

-

-

-

-

ревматични: болест на Бехтерев, синдром на Райтер,
ревматоиден артрит в стадий на ремисия;
дегенеративни и възпалително-ставни:
остеоартрози/остеоартрити (първични и вторични),
остеохондрози, артропатии – подагрозна артропатия,
псориатичен артрит и др.;
заболявания на периартикуларния апарат от травматично или
възпалително естество: периартрити, бурсити, миозити,
тендинити, лигаментити, инсерционити, “замръзнало рамо”;
следоперативни ортопедични заболявания, включително след
ставно ендопротезиране – след 1 месец от операцията;
костни и хрущялни заболявания с прояви от ставите,
включително състояния след прекарани асептични некрози в
хроничен стадий – болест на Пертес, Шоерман-Мау, ОсгутШлатер и др.;
мекотъканни увреди на опорно-двигателния апарат: фиброзити,
тендинити, лумбалгии, дорзалгии, контрактура на Дюпюитрен;
деформиращи заболявания на гръбначен стълб: сколиози,
кифози, спондилолистези.

-

тиреотоксикоза – при липса на терапевтична ремисия;
болни, които не могат да се обслужват сами, както и такива,
които не могат да контролират тазовите си резервоари.

Заболявания на дихателна система
хронични синуити;
хронични ларингити;
хронични трахеити и трахеобронхити;
хронични бронхити;
бронхиална астма;
хронични пневмонии и състояния след пневмонии;
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
белодробен емфизем с ФЕО-1 над 45%;
силикоза.
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“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ “ТИНТЯВА”
Адрес:
гр. Вършец 3540
ул. “В. Левски” № 16
тел.: 09527/22 74; 0878 106 971 – рецепция
тел.: 0879 005 497 – управител
е-mail: tintyava@bgholiday.com
Показания:

-

-

-

Заболявания на централна нервна система
неврози;
неврастения;
невровегетативни нарушения;
мигрена.
Заболявания на периферна нервна система
невралгия и неврит на троичния нерв;
невралгия и неврит на лицевия нерв;
невралгии, неврити, радикулити, плексити;
мононеврити, полиневрити (първични и вторични),
полиневропатии (дисметаболитни, токсични, исхемични);
посттравматични увреждания на периферните нерви.
Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова херния, включително състояние след операция по този
повод – след 1 месец от операцията;
хронични възпалителни ставни заболявания – ревматоиден
артрит (в стадий на ремисия), анкилозиращ схондилоартрит

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат при случаите с
10-годишен период без рецидив и отрицателни туморни
маркери, което се удостоверява с документ от онколог;
инфекциозни и венерически заболявания;
хронични заболявания в стадий на обостряне;
всички форми на туберкулоза – до 1 година от началото на
заболяването;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца от
началото на заболяването;
болни с психични заболявания и епилепсия, без придружител;
често повтарящи се или обилни кръвоизливи от всякакъв
произход;
открити рани;
болни, които не могат да се обслужват сами;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
тромбофлебит.

16

класификация на информацията
ниво 0, TPL-WHITE

-

-

-

(болест на Бехтерев), подагрозна артропатия, синдром на
Райтер;
дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза (на
тазобедрени, коленни, раменни и малки стави);
заболявания на меките тъкани и периартикуларния апарат от
травматично или възпалително естество – бурсити, миозити,
тендовагинити, периартрити, епикондилити, инсерционити;
състояния след ставно ендопротезиране;
сколиоза;
следтравматични увреждания на опорно-двигателния апарат –
дисторзии, луксации и фрактури;
състояния след прекарани асептични некрози в хроничен стадий
– болест на Пертес, Шоерман-Мау, Озгут-Шлатер, контрактура
на Дюпюитрен;
спондилолистеза.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
ХОТЕЛ „ТИНТЯВА 2”

Адрес:
гр. Вършец 3540
ул. “Д-р Дамян Иванов” № 3
тел.: 09527/20 74; 0878 106 972 – рецепция
тел.: 0877 113 563 – управител
е-mail: tintyava@bgholiday.com
Показания:

-

Заболявания на централна нервна система
неврози;
неврастения;
невровегетативни нарушения;

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на хотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат при случаите с
10-годишен период без рецидив и отрицателни туморни
маркери, което се удостоверява с документ от онколог;
инфекциозни и венерически заболявания;
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класификация на информацията
ниво 0, TPL-WHITE

-

мигрена.

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгия и неврит на троичния нерв;
невралгия и неврит на лицевия нерв;
невралгии, неврити, радикулити, плексити;
мононеврити, полиневрити (първични и вторични),
полиневропатии (дисметаболитни, токсични, исхемични);
посттравматични увреждания на периферните нерви.

-

-

-

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова херния, включително състояние след операция по този
повод – след 1 месец от операцията;
хронични възпалителни ставни заболявания – ревматоиден
артрит (в стадий на ремисия), анкилозиращ схондилоартрит
(болест на Бехтерев), подагрозна артропатия, синдром на
Райтер;
дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза (на
тазобедрени, коленни, раменни и малки стави);
заболявания на меките тъкани и периартикуларния апарат от
травматично или възпалително естество – бурсити, миозити,
тендовагинити, периартрити, епикондилити, инсерционити;
състояния след ставно ендопротезиране;
сколиоза;
следтравматични увреждания на опорно-двигателния апарат –
дисторзии, луксации и фрактури;
състояния след прекарани асептични некрози в хроничен стадий
– болест на Пертес, Шоерман-Мау, Озгут-Шлатер, контрактура
на Дюпюитрен;
спондилолистеза.

-

хронични заболявания в стадий на обостряне;
всички форми на туберкулоза – до 1 година от началото на
заболяването;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца от
началото на заболяването;
болни с психични заболявания и епилепсия, без придружител;
често повтарящи се или обилни кръвоизливи от всякакъв
произход;
открити рани;
болни, които не могат да се обслужват сами;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
тромбофлебит.
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“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
ХОТЕЛ “ЗДРАВЕЦ”
Адрес:
гр. Тетевен 5700
ул. “Петрахиля” № 29
тел.: 0678/5 22 01; 0878 886 125 – рецепция
тел.: 0876 442 732 – управител
е-mail: zdravets@bgholiday.com
Показания:

-

-

Заболявания на дихателна система
хронични синуити;
хронични ларингити;
хронични трахеити и трахеобронхити;
хронични бронхити;
белодробен емфизем;
бронхиална астма;
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
хронични пневмонии;
пневмосклероза;
силикоза;
състояние след белодробен абсцес – в реконвалесцентния
период;
състояние след плеврит – в реконвалесцентния период.
Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити, радикулити, плексити;
мононеврити, полиневрити (първични и вторични),
полиневропатии (дисметаболитни, токсични и исхемични);
посттравматични увреждания на периферните нерви.

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на хотела

Противопоказания:
-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат за лица в
стабилизирано състояние (включително в следоперативния
период), което задължително се удостоверява с документ от
лекуващия лекар;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
флеботромбоза;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца след
инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
злокачествена хипертония;
психични заболявания и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 3 месеца
от кръвоизлива;
открити рани;
болни, които не могат да се обслужват сами.
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-

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова херния, включително състояние след операция по
повод дискова херния – след 1 месец от операцията;
хронични възпалителни ставни заболявания – ревматоиден
артрит (в стадий на ремисия), анкилозиращ спондилоартрит
(болест на Бехтерев), подагрозна артропатия, синдром на
Райтер;
дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза (на
тазобедрени, коленни, раменни и малки стави);
заболявания на периартикуларния апарат от травматично или
възпалително естество – бурсити, миозити, тендовагинити;
състояния след ставно ендопротезиране;
сколиоза;
епикондилити, инсерционити и периартрити;
следтравматични увреди на опорно-двигателния апарат
(дисторзии, луксации и фрактури);
състояние след прекарани асептични некрози в хроничен стадий
– болест на Пертес, Шоерман-Мау, Озгут-Шлатер, контрактура
на Дюпюитрен;
спондилолистеза.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ “ЛЮЛЯЦИ”

Адрес:
гр. Габрово 5300, пощенска кутия 272
ул. “Брянска” № 54, ет. 3
к. к. Люляци
тел.: 066/80 14 45; 0878 577 602 – рецепция
факс: 066/80 34 29
е-mail: lyulyatsi@bgholiday.com

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела
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Показания:

-

-

-

-

Противопоказания:

Заболявания на дихателна система
хронични ларингити;
бронхиална астма;
хронични бронхити;
хронични синуити;
състояния след пневмонии;
белодробен емфизем;
пневмосклероза;
силикоза;
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).
Заболявания на опорно-двигателен апарат
дискова болест – дискова херния и дископатия;
дегенеративни и дистрофични ставни заболявания: коксартроза,
гонартроза, омартроза, спондилоартроза, артрозни промени в
ставите на ходилото и ръката;
възпалителни ставни заболявания – анкилозиращ
спондилоартрит (болест на Бехтерев);
ревматоиден артрит;
подагрозна артропатия.

-

-

злокачествени тумори – изключения се допускат за лица в
стабилизирано състояние (включително в следоперативния
период), което задължително се удостоверява с документ от
онколог;
активна туберкулоза;
венерически и инфекциозни заболявания;
заболявания в остър стадий;
тромбофлебит – активна форма;
слединфарктни състояния – до 3 месеца след инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови заболявания;
хипертония IV стадий;
психични заболявания в обострен стадий и епилепсия;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 3 месеца
от кръвоизлива;
открити рани, в областта на лечение по основната диагноза;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
състояние след мозъчен инсулт – без възможност за
самообслужване.

Заболявания на периферна нервна система
радикулити, неврити, плексити, полиневропатии с всякаква
етиология;
травмени увреждания на периферни нерви.

“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ „ПАВЕЛ БАНЯ”
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Адрес:
гр. Павел баня 6155
ул. “Освобождение” № 1
тел.: 0877 115 379; 0877 115 476; 0878 939 230 – резервации
тел.: 0878 939 110 – рецепция
тел.: 0878 104 416 – управител
е-mail: pavelbanya@bgholiday.com
propbrezerv@bgholiday.com
propbrecep@bgholiday.com
Показания:

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
Дегенеративни и възпалителни ставни заболявания
ревматизъм в хроничен стадий и ремисия;
ревматоиден артрит, инфектартрити и инфектполиартрити (след
6-я месец);
деформиращи остеоартрози, включително коксартрози,
гонартрози, спондилоартрози;
асептични некрози;
анкилозиращ спондилоартрит (болест на Бехтерев);
възпаления на сухожилията (тендинити и тендовагинити) и
връзките, на ставните торбички (бурсити), на мускулите и
залавните им места (миозити, миотендинити, инсерционити);
други болести на околоставния апарат;
обменно-ендокринни и травматични артрити.

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела

Противопоказания:
-

-

-

-

Травматични и ортопедични заболявания
състояния след фрактури на костите – след гипсова
имобилизация и забавено калусообразуване;
състояния след контузии, изкълчвания, навяхвания,
контрактури и анкилози на ставите;
вродени луксации на тазобедрените стави;

-

съдови заболявания на централната нервна система
(слединсултни състояния);
сърдечно-съдови заболявания – инфаркт на миокарда,
нестабилна стенокардия, тежки ритъмни и проводни нарушения,
хемодинамично значими клапни лезии, артериална хипертония
IV стадий и сърдечна недостатъчност II - IV ФК по НИХА;
злокачествени кръвни и туморни заболявания - изключения се
допускат след 10-а година от лечението, за лица в стабилизирано
състояние, удостоверено с документ от онколог;
заболявания в остър стадий – възпалителни и инфекциозни;
тежки по степен дегенеративни нервни болести – дисеминирана
склероза с хронично-прогресиращ ход, церебрални, оптикомиелитни и оптико-енцефаломиелитни форми; тежки
миелопатии;
декомпенсирана хронична бъбречна недостатъчност и
чернодробна недостатъчност (цироза II - III стадий по Чайлд);
хронична венозна недостатъчност на крайниците III и IV клас по
СЕАР, варикозен улкус;
активна тиреотоксикоза – рефрактерна на лечение и с органни
увреждания (значително отслабване на тегло, тиреотоксично
сърце и офталмопатия);
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-

-

състояния след коригиращи операции на ставите и гръбначния
стълб, след ендопротезиране – 45 дни след операцията;
състояния след ампутация на крайници;
остити, периостити и прекаран остеомиелит.

-

Вертеброгенни болестни изменения
дискова болест (шийни, гръдни и лумбални поражения на
междупрешленните дискове);
болест на Шоерман-Мау;
сколиози.

-

-

-

-

декомпенсиран захарен диабет с тежък късен дегенеративен
синдром (напреднала диабетна ретинопатия, диабетичен улкус);
Адисонова болест и болест на Кушинг;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 3 месеца
след кръвоизлива;
открити рани;
психични заболявания и епилепсия;
кожни инфекции и венерически заболявания;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
болни, които не могат да се обслужват сами.

Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити, радикулити, плексити от различно
естество;
полиневрити, вегетативна и диабетна полиневропатия,
вибрационна болест и полимиелорадикулоневрити;
парези и парализи на периферни нерви от травматичен и
дискогенен произход.
Заболявания на централна нервна система
травми на гръбначния стълб, без тазово-резервоарни
нарушения;
състояние след полиомиелит;
множествена склероза – неусложнени спинални и
цереброспинални форми, в състояние на ремисия.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
БАЛНЕОХОТЕЛ “БОЖУР”

Адрес:
с. Минерални бани
обл. Хасково 6343

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на балнеохотела
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бул. “Васил Левски” № 20
тел.: 0878 939 130; 0877 115 468 – рецепция
тел.: 0878 939 113; 0879 604 701 – резервации
e-mail: bozhur@bgholiday.com
Показания:

-

-

-

-

-

Противопоказания:

Сърдечно-съдови заболявания
хронична артериална недостатъчност на периферните съдове:
болест на Бюргер (облитериращ ендартериит);
облитериращ тромбангиит;
болест на Рейно и рейноподобен синдром;
безпулсова болест и други васкулити в I, II и III стадий;
синдром на Лериш.

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
Дегенеративни и възпалителни ставни заболявания
ревматизъм в хроничен стадий и ремисия;
ревматоиден артрит;
инфекциозен, реактивен и посттравматичен артрит;
деформиращи остеоартрози (коксартроза, гонартроза,
спондилоартроза, спондилолистеза, омартроза, вкл. на малките
стави на ръка и стъпало, глезен и китка);
болест на Бехтерев;
възпаления на сухожилията, връзките, ставните торбички, на
мускулите и залавните им места (миозити, миотендинити,
инсерционити, замръзнало рамо, тендинити, тендовагинити,
бурсити);
други болести на околоставния апарат;
ендокринно-обменни артропатии – подагрозна артропатия,
псориатичен артрит.

-

-

-

-

всички видове сърдечно-съдови заболявания в период на
обостряне и декомпенсация, включително исхемична болест на
сърцето (II - IV ФК по НИХА), ритъмни и проводни нарушения
и състояния след сърдечен инфаркт – до 1 година след
инцидента;
декомпенсирани бъбречни и белодробни заболявания;
хипертонична болест III и ІV стадий, както и състояние на
хипертонична криза;
хронична артериална недостатъчност на периферните съдове IV
стадий;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, вкл. активна
туберкулоза, остра и подостра форма на ревматизъм със
сърдечно увреждане;
злокачествени заболявания;
чести и обилни кръвоизливи от всякакъв произход;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
състояние след мозъчен инсулт – до 1 година след инцидента;
епилепсия, психични заболявания;
декомпенсиран захарен диабет с тежък късен дегенеративен
синдром (напреднала диабетна ретинопатия, диабетичен улкус);
открити рани;
болни, които не могат да се обслужват сами, които не
контролират тазовите си резервоари, както и такива, показани за
активно лечение.

Травматични и ортопедични заболявания
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-

патологични състояния, породени от вродени деформации на
опорно-двигателния апарат (вродена луксация на тазобедрените
стави, деформация на стъпалата);
състояние след контузия с луксация на става, включително
хабитуална луксация на раменна става;
следфрактурни състояния на костите – след 6 месеца, при добре
оформен калус;
синдром на Зудек, болест на Пертес;
хондромалация на пателата;
контрактура на Дюпюитрен.

-

Вертеброгенни болестни изменения
дискова болест – дископатия, дискова херния;
сколиоза.

-

-

-

-

Заболявания на периферна нервна система
неврити, радикулити, плексити от различно естество;
полиневропатии с токсичен, инфекциозен, ендокринен или
травматичен характер (вкл. вегетативна и диабетна
полиневропатия, вибрационна болест);
полиневрити, неврофибромиозити, полимиелорадикулоневрити;
родова травма на раменния сплит.
“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД
ХОТЕЛ „ЗАГОРЕ”

Адрес:
Старозагорски минерални бани 6062
парк Дъбова гора
тел.: 0878 939 504 – рецепция
тел.: 0878 939 113; 0879 604 701 – резервации
е-mail: zagore@bgholiday.com

Начин на резервация:
1. Чрез национален телефон 0 700 18 101
2. Чрез рецепцията на хотела
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Показания:

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
Дегенеративни и възпалителни ставни заболявания
ревматизъм в хроничен стадий и ремисия;
ревматоиден артрит, инфектартрити и инфектполиартрити (след
6-я месец);
деформиращи остеоартрози, включително коксартрози,
гонартрози, спондилоартрози;
анкилозиращ спондилоартрит (болест на Бехтерев);
възпаления на сухожилията (тендинити и тендовагинити) и
връзките, на ставните торбички (бурсити), на мускулите и
залавните им места (миозити, миотендинити, инсерционити);
други болести на околоставния апарат;
обменно-ендокринни и травматични артрити.

Противопоказания:
-

-

-

-

Травматични и ортопедични заболявания
състояния след фрактури на костите – след гипсова
имобилизация и забавено калусообразуване;
състояния след контузии, изкълчвания, навяхвания,
контрактури и анкилози на ставите;
вродени луксации на тазобедрените стави;
състояния след коригиращи операции на ставите и гръбначния
стълб – 3 месеца след операцията;
остити, периостити и прекаран остеомиелит, в хроничен стадий.
Вертеброгенни болестни изменения
дискова болест (поражения на шийни, гръдни и лумбални
междупрешленни дискове);
болест на Шоерман-Мау;
сколиози.
Заболявания на периферна нервна система

-

-

съдови заболявания на централната нервна система
(слединсултни състояния);
сърдечно-съдови заболявания – инфаркт на миокарда,
нестабилна стенокардия, тежки ритъмни и проводни
нарушения, хемодинамично значими клапни лезии, артериална
хипертония III стадий и сърдечна недостатъчност II - IV ФК по
НИХА;
злокачествени кръвни и туморни заболявания;
заболявания в остър стадий – възпалителни и инфекциозни;
тежки по степен дегенеративни нервни болести – дисеминирана
склероза с хронично-прогресиращ ход, церебрални, оптикомиелитни и оптико-енцефаломиелитни форми, тежки
миелопатии;
декомпенсирана хронична бъбречна недостатъчнаст и
чернодробна недостатъчност (цироза II - III стадий по Чайлд);
хронична венозна недостатъчност на крайниците III - IV клас по
СЕАР, варикозен улкус;
активна тиреотоксикоза – рефрактерна на лечение и с органни
увреждания (значително отслабване на тегло, тиреотоксично
сърце и офталмопатия);
декомпенсиран захарен диабет с тежък късен дегенеративен
синдром (напреднала диабетна ретинопатия, диабетичен улкус);
Адисонова болест и болест на Кушинг;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 3 месеца
след кръвоизлива;
открити рани;
психични заболявания и епилепсия, в остър стадий;
кожни инфекции и венерически заболявания;
патологична бременност – през целия срок и нормална
бременност – след 4-я месец;
болни, които не могат да се обслужват сами.
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-

-

невралгии, неврити, радикулити, плексити от различно
естество;
полиневрити, вегетативна и диабетна полиневропатия,
вибрационна болест и полимиелорадикулоневрити;
парези и парализи на периферни нерви от травматичен и
дискогенен произход.
Сърдечно-съдови заболявания
състояние след инфаркт на миокарда – 6 месеца след острия
период, в компенсиран стадий;
артериална хипертония първи и втори стадий;
хронична исхемична болест на сърцето, без декомпенсация.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ НАРЕЧЕНСКИ БАНИ
Адрес:
с. Нареченски бани,
общ. Асеновград 4239
ул. “Родопи“ №1
тел.: 03342/22 24; 032/63 68 68
e-mail: nar.bani@abv.bg
e-mail: narechen@rehabilitation.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез електронна поща
3. Чрез писмо по пощата
4. На място – на регистратурата на филиала
5. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на централна нервна система
функционални заболявания на централната нервна система:
неврастенна невроза;
хистерична невроза;
паническо разстройство;

- остри инфекциозни заболявания;
- психични разстройства в остър стадий.
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-

-

-

-

-

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;
паркинсонов синдром.
Ендокринно-обменни заболявания
захарен диабет – инсулино- и неинсулинозависим тип и
усложнения: диабетна полиневропатия, начална ангиопатия;
обезитас;
заболявания на щитовидната жлеза:
еутирeоидна струма – дифузна и възлеста;
хипертиреоидизъм (Базедова болест) – компенсиран стадий;
тироидит на Хашимото;
следоперативен хипотиреоидизъм;
остеопороза – различни етиологични форми:
първична форма (пресенилна, посменопаузална);
идиопатична форма – при млади хора с тежко протичане;
вторични форми – инактивитетна, ендокринна, от недоимъчно
хранене;
локализирана (най-вече след фрактури).
Сърдечно-съдови заболявания
хипертонична болест (есенциална и вторична хипертония);
периферни съдови заболявания;
хронична исхемична болест на сърцето:
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ангина пекторис – стабилна форма;
ритъмни и проводни нарушения;
слединфарктни състояния.
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ
Адрес:
гр. Павел баня 6155
бул. “Освобождение“ №2
тел.: 04361/21 19 и 0876 904 891
e-mail: sbr-pb-registratura@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез електронна поща
3. Чрез писмо по пощата
4. На място – на регистратурата на филиала
5. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на централна нервна система
контузии или прекъсване на гръбначния мозък;
съдови миелопатии на гръбначния мозък.

-

Заболявания на периферна 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-двигателен апарат
вертеброгенни заболявания;
дегенеративни, ставни и периставни възпалителни заболявания;
състояния след травматични и ортопедични заболявания;

-

-

Абсолютни противопоказания
съдови поражения на главния мозък в остър и подостър стадии;
дегенеративни нервни болести – в стадий на обостряне и
терминален стадий;
туберкулоза, анемии, кръвоизливи, тежък диабет, цироза и др. –
в стадий на обостряне и декомпенсация;
епилепсия – в пристъпен период;
болести на кръвоносната система – в остър стадий;
сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация;
тумори от всички видове – злокачествени и доброкачествени в
ранен следоперативен период;
болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;
психични разстройства – във всички стадии;
белодробни заболявания (астма, емфизем, абсцес и др.) – в
стадий на обостряне и тежки форми;
кожни и венерически болести.
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-

състояния след ендопротезитране.
-

Относителни противопоказания
състояния след операции за доброкачествени тумори на
централната нервна система.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ
Адрес:
гр. Поморие 8200
ул. “Проф. Парашкев Стоянов“ №7
тел.: 0596/24 150
тел.: 0596/22 479 – директор
факс: 0596/26 103
e-mail: pomorie@rehabilitation.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез електронна поща
3. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54
4. На факс
5. Чрез писмо по пощата
6. На място – отдел “Резервации“

Показания:

Противопоказания:

-

-

-

Заболявания на периферна нервна система
възпалителни, дегенеративни и дистрофични заболявания на
перифепни нерви, нервни коренчета и плексуси: моно- и
полиневрити, невралгии, плексити, радикулити;
мононевропатии на горен и долен крайник;
полиневропатии – диабетна, идиопатична, инфекциозна,
медикаментозна;
травматични увреждания на нервите на горен и долен крайник.

-

инфекциозни и паразитни заболявания;
хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
кръвотечения независимо от причината;
злокачествени тумори и новообразувания с давност до 5 години;
тежки заболявания на белите дробове – дихателна
недостатъчност III степен, туберкулоза;
чернодробна цироза с асцит;
психични заболявания;
епилепсия.

Заболявания на опорно-двигателен апарат
възпалителни ставни заболявания – ревматоиден, инфекциозен,
обменен, псориатичен артрит, болест на Бехтерев;
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-

-

-

-

дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза,
остехондроза;
травматични заболявания на опорно-двигателния апарат:
състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии;
състояния след ендопротезиране;
дискова болест – дископатия, дискова херния;
вродена и придобита сколиоза;
възпалителни, дегенеративни и посттравматични увреждания на
стави, мускули и сухожилия.
Гинекологични и андрологични 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 3 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
ФИЛИАЛ САНДАНСКИ

Адрес:
гр. Сандански 2800
ул. “Полковник Дрангов“ № 1
тел.: 0746/30 834 – регистратура
факс: 0746/32 469
e-mail: sandanski@rehabilitation.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочения телефон
2. Чрез електронна поща
3. На място – на регистратурата на филиала
4. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54
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Показания:

-

-

-

-

-

-

Заболявания на дихателна 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-двигателен апарат
възпалителни заболявания на ставите: моно- и полиартрити,
ревматоиден артрит, псориатичен и подагрозен артрит;
дистрофично-дегенеративни заболявания на ставите:
полиартроза, гонартроза, коксартроза, спондилоартроза;
травматични увреждания на костно-ставния апарат: навяхване,
изкълчване, счупване;
болести на меките тъкани: травматични и възпалителни
увреждания на мускули, сухожилия, лигаментарен аппарат –
миозит, синовит, тендосиновит, бурсит;
спондилопатии и дорзопатии: анкилозиращ спондилит,
спондилоза, остеохондроза, кифоза, сколиоза, увреждания на
междупрешленните дискове, дорзалгии;
състояние след ендопротезиране на стави – тазобедрена и
колянна;
вродена луксация на тазобедрена става.

Противопоказания:
-

дегенеративни нервни болести – в стадий на обостряне и
късен стадий;
туберкулоза, анемия, цироза, тежък диабет, кръвоизливи и
др. – в стадий на обостряне и декомпенсация;
сърдечно-съдови заболявания – в стадий на декомпенсация;
тумори – злокачествени и доброкачествени в
ранен следоперативен период;
болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;
психични разстройства;
неспецифични белодробни заболявания – в стадий на
декомпенсация;
кожни и венерически болести.

Заболявания на периферна нервна система
възпалителни и дистрофични заболявания на периферните
нерви, нервните коренчета и плексуси: моно- и полиневрити,
радикулити, плексити;
травматични увреждания на периферните нерви;
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-

увреждания на периферните нерви при диабет, лупус
еритематодес и при интоксикации – алкохолни, оловни;
дискова болест.
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ КЮСТЕНДИЛ

Адрес:
гр. Кюстендил 2500
ул. “Цар Симеон I“ № 28
тел.: 078/550 970; 0882 805 553 – регистратура
тел.: 078/550 978 – дежурен кабинет
e-mail: kustendil@rehabilitation.bg
sbrkn_bani@abv.bg
sbrkn_reg@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез електронна поща
3. На място – на регистратурата на филиала, гр. Кюстендил, ул.
“Демокрация“ №46
4. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54 –
на тел. 02/98 85 906

Показания:

Противопоказания:

-

-

Заболявания на периферна нервна система
парези и плегии на долен и горен крайник от периферен
произход;
увреждания на лицевия нерв и на нервни коренчета и плексуси;
неврити, радикулити, неврофибромиозити, плексити, невралгии;
моно- и полиневропатия: диабетна, възпалителна, токсична,
идиопатична, медикаментозна, инфекциозна, наследствена;
периферни нервни лезии и парези;
последици от травми на периферна нервна система.

-

инфекциозни заболявания – в остър стадий и стадий на
заразоносителство;
злокачествени новообразувания – всички диагностицирани
степени;
туберкулоза;
кожно-венерически заболявания;
епилепсия и други неизяснени припадъци;
сърдечни заболявания в стадий на декомпенсация.

Заболявания на опорно-двигателен апарат
ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, артрити от
неспецифично естество (подагрозен, реактивен, псориатичен и
др.);
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-

-

-

-

възпалителна полиартропатия;
увреждания на междупрешленните дискове с миело- или
радикулопатия;
дискова болест и състояния след операция на дискова херния;
артрозна болест, възпалителна полиартропатия;
спондилоартроза;
eнтезопатии, периартрити, епикондилити, тендовагинити,
бурсити, миозити, фиброзити, синдром на карпалния канал,
инсерционити и др.;
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, последствия от хронични
неспецифични възпалителни заболявания;
усложнения след оперативна интервенция (сраствания и др.);
състояния след гинекологични операции;
простатити, олигоспермия, епидидимит;
стерилитет при жената;
стерилитет при мъжа.
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“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ МОМИН ПРОХОД
Адрес:
гр. Момин проход 2035
ул. “Христо Ботев“ № 6
тел.: 07142/62 85; 07142/61 97; 0882 805 530
факс: 07142/66 54
e-mail: mominprohod@rehabilitation.bg
skkostbg@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез електронна поща
2. Чрез посочените телефони/факс
3. На място – на регистратурата на филиала
4. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на дихателна система
хроничен синуит;
хроничен ларингит;
хроничен бронхит;
бронхиална астма;
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
бронхиектазна болест;
пневмокониози;
състояния след пневмонии.

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии;
неврити;
радикулити;
плексити;
мононевропатии;
полиневропатии;
моноплегии;
диплегии;

-

активна белодробна туберкулоза;
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 стадий;
хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни
нарушения;
сърдечна недостатъчност ІІІ – IV ФК по НИХА.
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-

-

квадриплегии.
Заболявания на опорно-двигателен 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
ФИЛИАЛ ОВЧА МОГИЛА

Адрес:
с. Овча могила 5295
общ. Свищов
ул. “Детелина“ № 2
тел.: 06327/24 41; 070 018 277
e-mail: sbr_nk_om@mail.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. На място – на регистратурата на филиала
3. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии;
неврити;
радикулити;
плексити;
полиневрити;
полиневропатии и др.

-

Абсолютни противопоказания
всички заболявания в остър стадий;
злокачествени тумори;
епилепсия и други неизяснени припадъци;
психични заболявания и наркомании;
инфекциозни заболявания;
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-

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.

-

-

чести, обилни или скорошни (през последната една година)
кръвоизливи от различно естество;
неизлекувана туберкулоза;
венерически заболявания, СПИН;
тежки кожни заболявания;
болни, които не могат да се обслужват сами и нямат
придружител.
Относителни противопоказания
сърдечна недостатъчност над I ФК по НИХА;
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
хипотиреоидози.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ ВЕЛИНГРАД
Адрес:
гр. Велинград 4600
ул. “Гоце Делчев“ № 38
тел.: 0359/533 59
тел./факс: 0359/554 91
e-mail: velingrad@rehabilitation.bg
sbr_vd@mail.bg
sbrsb_vd@mail.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефон и факс
2. Чрез писмо по пощата
3. Чрез електронна поща
4. На място – на регистратурата на филиала
5. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54
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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 – идиопатични, диабетни, токсични,
медикаментозни, инфекциозни, наследствени.

Противопоказания:
инфекциозни и паразитни заболявания;
хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
кръвоизливи, независимо от причините;
епилепсия;
психични заболявания;
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 и състояния 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;
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;
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-

-

ставни синдроми при системни заболявания на колагена;
състояния след термични и химични изгаряния и измръзвания.
Заболявания на дихателна 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;
състояния след преболедуване от Ковид-19.
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ ХИСАР

Адрес:
гр. Хисаря 4180
бул. “Гурко“ № 2
тел.: 0337/625 72; 0882 805 523; 0879 542 840
факс: 0337/620 43
e-mail: sbrnk_hisar@abv.bg
hisar@rehabilitation.bg

Начин на резервация:
1. На място във филиала
2. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54
3. Чрез посочените телефони и факс
4. Чрез електронна поща

Показания:

Противопоказания:

-

Бъбречно-урологични заболявания
бъбречно-каменна болест;
хронични пиелонефрити: калкулозни и некалкулозни;
интерстициални нефрити;

-

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

-

-

хронична бъбречна недостатъчност I степен и състояния след
остра бъбречна недостатъчност;
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 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 – имплантация на
стави, артроскопии;
последици от травми – фрактури, луксации, руптури на мускули
и сухожилия;
увреждане на междупрешленни дискове – дископатии, дискови
хернии, спондилолистези;
болест на Бехтерев;
ревматоиден артрит.

-

малигнени ритъмни и проводни нарушения на сърдечносъдовата система;
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 проходимост;
полипозни гастрити;
чернодробна цироза в стадий на декомпенсация;
декомпенсиран диабет;
тежки форми на хипер- и хипотиреоидни състояния;
фебрилни състояни.

Заболявания на периферна нервна система
увреждания на шийни, гръдни и лумбо-сакрални коренчета;
увреждания на нервите на глава и на лице, на горен и долен
крайник;
състояния след оперативно лечение на периферната нервна
система;
полиневропатии – диабетна, възпалителна, медикаментозна и
др.
40

класификация на информацията
ниво 0, TPL-WHITE

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ БАНЯ, КАРЛОВСКО
Адрес:
гр. Баня 4360, общ. Карлово
обл. Пловдив
ул. “Липите“ № 1
тел.: 03132/22 04
кол център: 070 018 277
е-mail: baniakarlovsko@rehabilitation.bg

Начин на резервация:
1. На място във филиала
2. Чрез посочените телефони
3. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54
4. Чрез договори с доброволни осигурителни фондове
5. Чрез електронна поща
6. Чрез резервационни писма по факс

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,
мускулна дистрофия, миопатии.
Заболявания на периферна 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 – неинсулинозависим и инсулинозависим тип с
неврологични усложнения.

-

Абсолютни противопоказания
инфекциозни заболявания в остър 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 ФК по
НИХА;
коронарна недостатъчност с чести стенокардни кризи;
хипертонична болест III – IV стадий с органни 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.
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-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
фрактури;
състояние след ендопротезиране на тазобедрени и коленни
стави;
болести на меките тъкани;
синдром на Райтер;
подагрозен артрит;
заболяване на периартикуларния апарат – бурсити,
миотендинити, миозити, тендовагинити и др.;
остеоартрози и остеохондроза;
ревматоиден артрит;
болест на Бехтерев;
спондилози;
болест на междупрешленните дискове.

-

Относителни противопоказания
състояния след операция на доброкачествени тумори;
епилепсия;
злокачествени новообразувания;
психични разстройства.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО
Адрес:
с. Баните 4940
обл. Смолян
ул. “Стефан Стамболов“ № 2
тел.: 03025/22 57; 0882 805 544 – резервации
е-mail: sbrnk_banite@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез електронна поща
3. На място – на регистратурата на филиала
4. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дегенеративни ставни заболявания – артрозна болест с
различна локализация;
възпалителни ставни заболявания – ревматичен и ревматоиден
артрит, инфектартрити, болест на Бехтерев и др.;

-

злокачествени новообразувания;
тежки инфекциозни заболявания – активна фаза;
белодробна туберкулоза – активна форма;
епилепсия и други неизяснени припадъци;
сърдечна недостатъчност II и III степен – декомпенсирана
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-

състояния след травматични и ортопедични заболявания:
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.

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии;
неврити;
ганглионити;
дископатии;
радикулити;
плексити;
травми на периферни нерви;
вегетативна, диабетна и токсична полиневропатии.

-

-

-

-

форма;
състояние след остър миокарден инфаркт.

Стомашно-чревни и чернодробни заболявания
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.
43

класификация на информацията
ниво 0, TPL-WHITE

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД
ФИЛИАЛ „СВЕТИ МИНА“, ВЪРШЕЦ
Адрес:
гр. Вършец 3540
Паркова зона
тел.: 09527/22 58 – централа
тел.: 0878 492 300 – регистратура
тел.: 070 018 277 – кол център
е-mail: sbr_var6ec@abv.bg
vurshec@rehabilitation.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез електронна поща
3. На място – в регистратурата на филиала
4. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54 –
на тел.: 02/980 35 52 и 02/987 31 76

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на централна нервна система
неврози;
неврастении;
невровегетативна дистония;
мигрена;
тензионно главоболие;
слединсултни състояния, хемипарези и хемиплегии;
преходни нарушения на мозъчното кръвообръщение;
мозъчно-съдова болест;
прогресивна мускулна дистрофия;
детска церебрална парализа;
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.

-

пациенти, нуждаещи се от активно лечение;
туберкулоза – недоизлекувана туберкулоза;
инфекциозни заболявания в остра фаза;
тежки психични разстройства;
тежки белодробни заболявания;
тежки форми на бронхиална астма и хронична обструктивна
белодробна болест (ХОББ);
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания;
малигнени ритъмни и проводни нарушения на сърдечносъдовата система;
чернодробна цироза в стадий 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;
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-

-

Заболявания на периферна 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 с или без засягане
на гръбначния мозък (парези, параплегии);
посттравматични заболявания на периферната нервна система и
др.

-

злокачествени заболявания – до 5 години от началото им.

Заболявания на опорно-двигателен 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 – ревматоиден артрит;
инфектартрити;
болест на Бехтерев;
артрити от неспецифично естество (подагрозен, реактивен,
псориатичен и др.);
периартрити;
епикондилити;
тендовагинити;
фиброзити;
синдром на карпалния канал;
следфрактурни състояния;
травматични увреждания на костно-ставния апарат – навяхване,
изкълчване, счупване;
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-

болести на меките тъкани – травматични и възпалителни
увреждания на мускули, сухожилия;
заболявания на лигаментарния 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
ФИЛИАЛ БАНКЯ

Адрес:
гр. Банкя 1320
ул. “Шейново“ №8
тел.: 02/99 77 283
е-mail: sbr.nk_bankya@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочения телефон
2. Чрез електронна поща
3. На място – на регистратурата на филиала
4. Чрез централен офис – гр. София, бул. “Васил Левски“ №54 –
на тел.: 02/980 35 52 и 02/987 31 76
5. Чрез писма по пощата

Показания:

Противопоказания:

-

Сърдечно-съдови заболявания
артериална хипертония;
исхемична болест на сърцето;
състояния след сърдечни операции;
периферно-съдови заболявания – артериосклероза, болест на
Бюргер, болест на Рейно и др.
Заболявания на периферна нервна система

-

остри състояния;
тежка неовладяна хипертония;
остър миокарден инфаркт – до 6 месеца след инфаркта;
нестабилна стенокардия;
чести ритъмни и проводни нарушения;
сърдечна недостатъчност III-IV ФК по НИХА;
хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
инфекциозни и паразитни заболявания;
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-

-

-

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

-

кръвоизливи – независимо от причините;
епилепсия.

Заболявания на опорно-двигателен 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.

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНКЯ
Адрес:
гр. Банкя 1320
ул. „Иван Вазов“ № 5
тел.: 02/812 79 20 – регистратура
02/997 71 94 – централа
e-mail: bbbankyа_reg@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез лечебното заведение - на място
2. Чрез посочените телефони
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Показания:

-

Сърдечно-съдови заболявания
исхемична болест на сърцето;
състояние след миокарден инфаркт;
стенокардия;
състояние след коронарна реваскуларизация – аорто-коронарен
байпас и перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика
(РТСА) – дилатация, стентиране;
артериална хипертония – есенциална и симптоматична;
клапни сърдечни пороци и състояния след клапно протезиране и
корекция на вродени дефекти;
кардиомиопатии;
ендомиоперикардити;
ритъмни нарушения на сърцето;
сърдечна недостатъчност I – II ФК по НИХА;
заболявания на периферните съдове.

-

Заболявания на периферна нервна система
радикулити, радикулоневрити, неврити и плексити;
лумбален и ишиалгичен синдроми;
дискови хернии и дископатии;
травматични увреди на периферни нерви;
възпалителни заболявания на периферни нерви;
периферни парези;
невралгии;
полиневропатии.

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
Дегенеративни заболявания
артрозна болест;
остеохондроза;
увреждания на междупрешлените дискове;

-

-

Противопоказания:
-

остър стадий на всички заболявания;
инфекциозни заболявания;
психични заболявания, когато не са в ремисия;
епилепсия;
активна туберкулоза;
декомпенсирана цироза;
онкологични заболявания (до една годна от началото им) – при
липса на рецидив.
Забележка: Пациенти, които не могат да се самообслужват,
задължително се приемат с придружител.
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-

други полиартропатии.

-

Възпалителни заболявания на ставите и меките тъкани
анкилозиращ спондилоартрит – болест на Бехтерев;
ревматоиден и други видове артрити;
инсерционити, бурсити и периартрити.

-

Травмени увреди и техните усложнения
посттравматични увреди на меките тъкани, хрущялите и
костите;
състояния след фрактури;
състояния след операции на кости, стави и меки тъкани;
дисторзии и луксации;
увреди на капсуло-лигаментарния апарат;
синдром на Зудек.

-

Други заболявания
състояния след ендопротезиране на стави;
спондилолистеза;
болест на Шоерман-Мау;
контрактура на Дюпюитрен;
сколиоза, кифосколиоза.

-

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ХИСАРЯ
Адрес:
гр. Хисаря 4180
ул. „Илин Паунов“ № 1
тел.: 0337/60 201
факс: 0337/62 089
e-mail: bplr_hisarya@vma.bg

Начин на резервация:
1. Чрез лечебното заведение - на място
2. Чрез посочените телефони
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Показания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
Дегенеративни заболявания
първични и вторични артрози;
спондилоартроза;
остеохондроза;
гонартроза, коксартроза, омартроза, артроза на лакътна става и
на малките стави на ръцете и краката;
дископатия, дискова херния и техните усложнения.

-

Възпалителни заболявания на ставите и меките тъкани
ревматоиден артрит;
подагрозен артрит;
псориатичен артрит;
анкилозиращ спондилоартрит – болест на Бехтерев;
артрит при колагенози и други вътрешни заболявания;
инсерционити, бурсити и периартрити.

-

-

-

Противопоказания:
-

остър стадий на всички заболявания;
неопластични заболявания (до 1 година от началото им);
епилепсия;
кървящи язви (до 6-ия месец след кръвоизлива);
декомпенсирана цироза.

Травмени увреди и техните усложнения
фрактури и постфрактурни състояния;
луксации;
дисторзии;
синдром на Зудек;
лезии на менискуси, увреди на капсуло-лигаментарния апарат и
постоперативните им състояния.
Други заболявания
състояние след поставяне на ортопедични импланти на стави;
сколиоза;
спондилолистеза;
остеопороза;
болест на Шоерман-Мау;
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-

контрактура на Дюпюитрен.

-

Заболявания на периферна нервна система
радикулити, плексити, неврити;
лумбалгичен и ишиалгичен синдроми;
периферни парези;
полиневропатии;
невралгии.

-

Бъбречно-урологични заболявания
бъбречно-каменна болест;
състояния след екстракорпорална литотрипсия;
хронични пиелонефрити, цистити;
хронични нефрити без изразена бъбречна недостатъчност (III и
IV стадий);
хроничен нефрозен синдром;
състояния след уретеро- и пиелотомии;
състояния след уретеро- и пиелопластика, както и нефректомии
по бенигнени поводи;
хронични уретрити и простатити.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ВИТА“ ЕООД – ВЕЛИНГРАД
Адрес:
гр. Велинград, ул. „Пушкин“ № 2
тел.: 0359/5 21 59; 0359/5 24 38; 0359/2 24 38
Показания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
травматични заболявания: състояния след фрактури; луксации;
дисторзии; контузии;

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
Противопоказания:
-

инфекциозни и паразитни заболявания;
хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
кръвоизливи, независимо от произхода;
51

класификация на информацията
ниво 0, TPL-WHITE

-

дегенеративни ставни заболявания: остеоартрози - всички
форми, стадии и локализации; остеохондрози.

-

Заболявания на периферна нервна система
неврити и невралгии от инфекциозно, токсично и травматично
естество;
дискова болест;
радикулити;
други заболявания на периферната нервна система.

-

Заболявания на дихателна система
хронични бронхити;
състояния след пневмонии;
бронхиална астма.

-

-

малигнени ритъмни и проводни нарушения;
злокачествена хипертония;
бъбречна недостатъчност 3-4 стадий;
епилепсия и други неизяснени припадъци;
чернодробна цироза с асцит;
тробофлебити и тромбоемболии;
болни в статус астматикус;
състояния след сърдечни операции – пейсмейкър, байпас,
кардиостимулатор;
състояние след миокарден инфаркт и инсулт – до 1 година от
началото;
остри психични заболявания;
заразни кожни и венерически заболявания;
СПИН;
наркомании;
бременност – през целия срок на бременността.

Относителни противопоказания:
- онкологични заболявания – до 5 години от началото им.
Консултацията с онколог е задължителна.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТА“ ЕООД – ПОМОРИЕ
Адрес:
гр. Поморие
ул. „Проф. Парашкев Стоянов“ № 12
тел.: 0596/2 20 79, 0878 67 00 83
Показания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
Дегенеративни и възпалителни заболявания
ревматоиден артрит в хроничен стадий и ремисия;

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
Противопоказания:
-

възпалителни и инфекциозни заболявания в остър стадий;
незарастнали рани и фрактури, диабетична язва, тежки
варикози;
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-

-

-

-

инфектартрити, травматични и обменно-ендокринни –
подагрозен, псориатичен и др.;
деформиращи остеоартрози, включително коксартрози,
гонартрози, спондилоартрози, асептични некрози;
болест на Бехтерев;
тендинити, тендовагинити, бурсити, миозити, миотендинити,
инсерционити.
Травматични и ортопедични заболявания
състояния след счупване на костите;
състояния след контузии, изкълчвания, навяхвания на стави;
вродени луксации на тазобедрените стави, контрактури и
анкилози на стави;
състояния след коригиращи операции на ставите и гръбначния
стълб;
ендопротезиране – три месеца след операцията.

-

неоплазми във всички стадии, независимо от давността;
сърдечна декомпенсация III и IV ФК по НИХА;
злокачествена хипертония;
тежки ритъмни и проводни нарушения;
състояние след инфаркт на миокарда – до 6 месеца от
получаването му;
състояние след мозъчен инсулт;
остри психични разстройства;
епилепсия (големи припадъци);
заразни кожни и венерически заболявания;
СПИН;
наркомании.

Вертеброгенни заболявания
дискова болест – дископатия, дискова херния (шийни, гръдни и
лумбални поражения на междупрешленните дискове);
сколиози, болест на Шоерман;
Заболявания на периферна нервна система
невралгии;
неврити;
радикулити;
плексити от различно естество;
полиневрити;
вегетативна полиневропатия;
диабетна полиневропатия;
вибрационна болест;
парези и парализи на периферни нерви от травматичен и
дискогенен произход.
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-

Кожни заболявания и състояния след изгаряния
псориазис вулгарис;
атопични дерматити;
невродермити;
келоиди;
ръбци.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТУЗЛАТА“ ЕООД
Адрес:
гр. Балчик 9600, местност “Тузлата“
тел.: 0882 528 320
факс: 0579/98 108
e-mail: sbrrezervacii@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочения телефон
2. Чрез електронна поща

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
реактивни артропатии;
серопозитивни и серонегативни ревматоидни артрити;
синдром на Райтер-Лерой;
болест на Щил;
псориатичен артрит;
подагрозен артрит;
юношески ревматоиден артрит;
бурсити, тендинити, тендовагинити, миозити;
възпалителни полиартропатии;
коксартроза, гонартроза, първична артроза;
посттравматична артроза;
контрактура на става;

-

остри инфекциозни и паразитни заболявания, неясни фебрилни
състояния;
хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
малигнена неконтролирана хипертония;
състояние след инфаркт на миокарда (остър и подостър стадий);
активна туберкулоза;
онкологични заболявания, като изключения се допускат при
случаи с над 5 годишна ремисия, без рецидив;
кръвоизливи от всякакво естество;
бременност;
психични заболявания в активна фаза.
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-

-

анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев);
сколиоза;
увреждане на междупрешлените дискове на гръбначния стълб –
дискова болест;
спондилоза;
остеопороза;
алгоневродистрофия;
вродени деформации на долен крайник и на тазовия пояс;
вродени аномалии на гръбначния стълб и гръдния кош;
остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости
и гръбначния стълб;
други вродени костно-мускулни деформации;
последици от травми на шията и тялото, на горен и долен
крайник, на гръбначен стълб – фрактури, луксации;
последици от термични и химични изгаряния и измръзвания;
придобита липса на крайник;
състояния след ендопротезиране на стави.

Забележка: Болни, които не могат да се обслужват сами и нямат
придружител не се приемат в лечебното заведение.

Заболявания на централна нервна система
болест на Паркинсон;
вторичен паркинсонизъм, предизвикан от външни фактори;
множествена склероза;
хемиплегия, параплегия, тетраплегия и други паралитични
синдроми;
последици от мозъчно-съдова болест;
сирингомиелия и сирингобулбия;
вродени аномалии на главен и гръбначен мозък;
последици от травма на главата – вътречерепна травма и травма
на гръбначния мозък;
последици от родова травма на централна нервна система;
детска церебрална парализа;
първични мускулни увреждания;
спинална мускулна атрофия.
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-

Заболявания на периферна нервна система
увреждане на троичния нерв;
увреждане на лицевия нерв;
увреждане на нервни коренчета и плексуси;
мононевропатия на горен и долен крайник;
множествен мононервит;
диабетна полиневропатия;
наследствена и идиопатична невропатия;
възпалителна полиневропатия;
медикаментозна полиневропатия;
последици от травма на нервите на горен и долен крайник;
последици от родова травма на периферна нервна система;
вибрационна болест.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ “АЙЛИН““ ЕООД
Адрес:
с. Минерални бани 6343
ул. “Любен Каравелов“ №8
община Минерални бани, област Хасково
тел.: 03738 91 29
e-mail: rezerveaylin@gmail.com

Начин на резервация:
1. Чрез посочения телефон
2. Чрез електронна поща
3. На място
4. По пощата

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
дегенеративни ставни заболявания – артрозна болест с различна
локализация, гонартроза, коксартроза и др;
възпалителни ставни заболявания – ревматоиден артрит, болест
на Бехтерев;

-

остър стадий на всички заболявания;
хронични заболявания, усложнени с остро гнойно възпаление;
злокачествени тумори;
чести и обилни кръвоизливи от всякакъв произход;
бременност;
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-

състояния след фрактури на костите, луксации, дисторзии,
контузии, увреждане на меките тъкани;
увреждане на междупрешленните дискове;
спондилози.

-

Заболявания на периферна нервна система
монопарези на долен и горен крайник от различно естество;
неврити, увреждания на нервните коренчета и плексуси,
плексити, радикулити, невралгии;
последици от травми на нерви на горен и долен крайник;
дископатии, дискови хернии.

-

Заболявания на сърдечно-съдова система
болест на Бюргер;
болест на Рейно;
периферни съдови заболявания.

-

-

активна туберкулоза;
сърдечна недостатъчност III и IV ФК по НИХА;
хипертонична болест III и IV стадий;
подостри форми на ревматизъм;
заболявания на централната нервна система;
тежка форма на захарен диабет;
тежки белодробни заболявания в стадий на декомпенсация;
тежки поражения на костите, ставите и мускулите;
психични заболявания в активна фаза.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ“ ЕООД
Адрес:
к. к. Слънчев бряг
гр. Несебър 8240, област Бургас
в сградата на хотел “Средец“
тел.: 0554/2 27 49; 0899 96 28 35; 0890 20 30 22
факс: 0554/2 27 35
e-mail: sredetz@bitex.bg

Начин на резервация:
1. На място в лечебното заведение
2. Чрез посочените телефони и факс
3. Чрез електронна поща

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
ревматоиден артрит;

-

всички заболявания в остър стадий и остри инфекциозни
заболявания преди изтичане на определения карантинен срок;
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-

-

-

синдром на Reiter-Leroy;
дистална интерфалангеална псориатична артропатия,
псориатричен спондилит;
инвалидизиращ артрит;
ревматоиден бурсит;
възпалителна или реактивна полиартропатия;
идиопатичен подагрозен артрит с различна локализация;
други кристалоидни артропатии и друти специфични
артропатии;
коксартроза;
гонартроза;
анкилозиращ спондилит, спондилоза и възпалителни
спондилопатии;
други спондилози с миелопатия или радикулопатия;
увреждане на междупрешленни дискове във всички отдели на
гръбначния стълб;
последици от травми (фрактура, изкълчване, навяхване,
разстягане, смазване и травматична ампутация) на горен и
долен крайник;
последици от травми на мускули и сухожилия на горен и долен
крайник;
последици от травми на шия, гръбначен стълб и таз;
последици от термични и химични изгаряния и измръзване;
състояние след алопластика на стави, поставяне на ортопедични
импланти и изкуствен крайник;
полиартроза;
контрактури на стави;
вродени аномалии и деформации на костно-мускулната система
– луксация и сублуксация на тазобедрена става, деформации на
гръдния кош и гръбначния стълб, други вродени аномалии на
долен крайник, гръбначен стълб и гръдния кош – синдром на
Klippel-Feil, синдром на Ehlers-Danlos и други сродни състояния;
вродена спондилолистеза, вродена сколиоза;

-

-

фебрилитет;
активен/остър възпалителен процес;
онкологични заболявания с давност една година след
провеждане на оперативното лечение – след консултация с
онколог;
тежки декомпенсирани заболявания на сърдечно-съдовата
система;
активна туберкулоза.
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-

-

-

-

-

остеохондродисплазии.
Заболявания на периферна нервна система
диабетна полиневропатия – при инсулинозависим и при
неинсулинозависим тип диабет;
невралгия на троичния нерв;
увреждания на лицевия нерв – парализа на Bell;
невралгия на лицевия нерв;
увреждане на нервни коренчета и плексуси – цервикален,
брахиален и лумбо-сакрален плексус; гръдни, шийни и лумбосакрални коренчета;
притискане на нервни коренчета и плексуси;
притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на
междупрешленните дискове;
притискане на нервни коренчета и плексуси при спондилоза;
мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения,
седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
множествен мононеврит на долен крайник;
мононевропатии на горен крайник – синдром на карпален канал,
увреждания на медианния, лакътния и лъчевия нерви;
множествени полиневрити на горен крайник;
други неврити и парестезии;
наследствена и идиопатична невропатия – болест на CharcotMarie-Tooth, болест на Dejerine-Sottas, наследствена моторна и
сетивна невропатия – типове I - IV, перонеална мускулна
атрофия (аксонален и хипертрофичен тип), синдром на RoussyLevy;
невропатия в съчетание с наследствена атаксия;
възпалителна полиневропатия – синдром на Guillain-Bare,
постинфекциозен полиневрит, други възпалителни
полиневропатии;
други наследствени, идиопатични, медикаментозни и
възпалителни невропатии;
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-

-

-

диплегия на горни крайници (парализа на двата горни
крайника);
моноплегия на долен крайник (парализа на долен крайник);
последици от травма на нервите на горен крайник;
последици от травма на нервите на долен крайник;
последици от травма на нервите на гръден кош, гръбначен
стълб.
Заболявания на централна нервна система
детска церебрална парализа;
първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия;
болест на Parkinson;
множествена склероза;
вяла хемиплегия;
спастична хемиплегия;
вяла параплегия;
спастична параплегия;
вяла тетраплегия;
спастична тетраплегия;
последици от мозъчно-съдова болест: субарахноиден
кръвоизлив, вътремозъчен кръвоизлив, друг нетравматичен
вътречерепен кръвоизлив, мозъчен инфаркт, инсулт – неуточнен
като кръвоизлив или инфаркт на мозъка;
последици от травми на главата – последици от вътречерепна
травма;
последици от травми на гръбначния мозък.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА ДИМИНА“ ЕООД
Адрес:

Начин на резервация:
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с. Вонеща вода, ул. Първа“ № 1
обл. Велико Търново
тел.: 06118/23 00; 0879/38 26 90; 0896/40 77 17
е-mail: office@dimina-balneo.com
Показания:

1. На място
2. Чрез посочените телефони
3. Чрез електронна поща
Противопоказания:

Заболявания на периферна нервна система
неврити;
радикулити;
плексити;
моно- и полиневропатии;
моно-, ди- и квадриплегии;
дископатии.

-

-

-

Заболявания на опорно-двигателен 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;
спондилози;
коксартрози;
остеоартрити;
остеоартрози и сродни състояния.

-

Заболявания на дихателната система
хроничен синуит;
хроничен ларингит;
хроничен бронхит;
бронхиална астма;

-

-

-

-

активна белодробна туберкулоза;
злокачествени новообразувания;
хеморагична диатеза;
остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена
етиология;
хронични заболявания в стадии на обостряне;
напреднал стадий на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и
чернодробна недостатъчност;
високостепенна малигнена артериална хипертония;
хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни
нарушения;
подостър стадий на миокарден инфаркт и нестабилна
стенокардия.
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-

хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);
бронхиектазна болест;
пневмокониози;
състояния след пневмонии.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ЕООД
Адрес:
с. Нареченски бани, ул. „Панорама“ № 8
община Асеновград, област Пловдив
тел.: 03342/22 12; 0888 105 105
е-mail: svbogoroditsahospital@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез писмо по пощата
3. Чрез e-mail: MBPLR_REGISTRATURA@abv.bg
4. На място - в регистратурата на лечебното заведение

Показания:

Противопоказания:

-

Сърдечно-съдови заболявания
хипертонична болест;
симптоматична хипертония;
хронична исхемична болест на сърцето;
исхемична болест на сърцето – стабилна стенокардия;
състояние след инфаркт на миокарда;
състояние след миокардит, перикардит;
болест и синдром на Рейно.

-

Заболявания на централна нервна система
посттравматично стресово разстройство;
панически разстройства;
тревожно разстройство;
смесено тревожно-депресивно разстройство;
генерализирана тревожност;
неврастения;

-

шизофрения в остър стадий;
епилепсия с чести припадъци;
наркомании;
онкологични заболявания.
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-

други невротични разстройства;
депресивен епизод;
рецидивиращо депресивно разстройство (РДР);
биполярно афективно разстройство (БАР);
множествена склероза (МС);
обсесивно-компулсивни разстройства;
конверзионни разстройства;
фобийни тревожни разстройства;
соматоформни разстройства;
слединсултни състояния;
травмена болест на мозъка;
паркинсонова болест и паркинсонови синдроми;
мигрена;
енцафалопатии;
детска церебрална парализа (ДЦП).

-

Ендокринно-обменни заболявания
захарен диабет и неговите усложнения;
тиреотоксикоза в терапевтична ремисия;
състояние след струмектомия;
еутиреоидна струма;
хипотиреоидизъм;
затлъстяване;
остеопороза;
подагра;
безвкусен диабет.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА“ АД
Адрес:
гр. Варна

Начин на резервация:
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к. к. “Златни пясъци“, сп. “Журналист“
тел.: 052/355 583; 0879 910 311
факс: 052/355 733
Показания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
артропатии – подагрозна артропатия, псориатичен артрит и др.;
артрити;
бурсити;
коксартроза;
гонартроза;
други артрози;
контрактури на стави;
спондилити;
спондилози;
спинални стенози;
увреждане на междупрешленните дискове във всички отдели на
гръбначния стълб;
вродени деформации на крайници;
спондилолистеза;
състояния след травматични увреждания на крайниците;
наличие на ортопедични импланти.

-

Заболявания на периферна нервна система
диабетна полиневропатия;
увреждане и притискане на нервни коренчета и плексуси;
невропатии;
диплегии;
парези.

-

Заболявания на централна нервна система
болест на Паркинсон;

-

1. Чрез e-mail: sbr_termal@abv.bg
sbr_varna@abv.bg
Противопоказания:
-

сърдечно-съдова декомпенсация тежка степен;
инфаркт на миокарда – остър стадий;
мозъчен инфаркт – остър стадий;
бъбречна недостатъчност;
злокачествени туморни новообразувания;
заболявания в остър стадий;
фебрилни състояния;
заразни заболявания;
туберкулоза;
бременност.
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-

множествена склероза;
плегии;
последици от мозъчно-съдова болест – кръвоизливи, мозъчен
инфаркт;
детска церебрална парализа;
увреждане на лицевия нерв.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЗДРАВЕ“ ЕАД
Адрес:
гр. Банкя, ПК 1320, Столична община „район Банкя“
ул. „Г. С. Раковски“ № 15
тел.: 02 99 77 231; 0898 650 341; 0898 650 337; 0898 650 339
e-mail: dm.kostadinova@zdravecoop.bg
sbr_zdrave@abv.bg
info@zdravecoop.bg
reception@zdravecoop.bg

Начин на резервация:
1. На място – на посочения адрес
2. Чрез посочените телефони
3. Чрез електронна поща

Показания:

Противопоказания:

-

Сърдечно-съдови заболявания
артериална хипертония - всички стадии;
ИБС: стабилна стенокардия I – III ФК по НИХА;
ИБС: състояние след инфаркт на миокарда – подостър стадий,
без ранна постинфарктна стенокардия;
ИБС – хронична исхемична кардиомиопатия;
ритъмни и проводни нарушения – хемодинамично незначими;
сърдечни пороци – некоригирани, но компенсирани;
състояние след сърдечни операции: клапно и съдово
протезиране, аорто-коронарен байпас – без тежки усложнения;
сърдечна недостатъчност I – III ФК по НИХА;

- всички заболявания в остър стадий, изискващи хоспитализация в
болница за активно лечение;
- хронична сърдечна недостатъчност IV ФК по НИХА;
- ритъмни и проводни нарушения – хемодинамично значими;
- исхемична болест на сърцето IV ФК по НИХА;
- психични заболявания в активна фаза;
- болни, които не могат да се обслужват сами и нямат
придружител.
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-

заболявания на артериите: болест на Рейно, болест на Бюргер и
др.;
заболявания на вените, посттромбофлебитен синдром.

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
болести на ставите: ревматоиден артрит, болест на Бехтерев,
други възпалителни и невъзпалителни артрози в неактивна
фаза;
болести на мускулите и сухожилията;
остеопороза;
следтравматични състояния, травми на гръбначния стълб,
състояние след смяна на колянна или тазобедрена става;
дегенеративни ставни заболявания.

-

Заболявания на периферна нервна система
полиневропатии – диабетна, медикаментозна и др.;
радикулити, плексити, моно- и полиневрити;
дископатии, дискови хернии.

-

-

„БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - „КАМЕНА““ ЕАД
Адрес:
гр. Велинград 4600
ул. „Еделвайс“ № 4
тел.: 0895 505 180; 0895 505 178; 0890 440 120 – рецепция
тел.: 0888 431 040 – изпълнителен директор

Начин на резервация:
1. Чрез рецепция на центъра

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на дихателна система
хронични синузити;

-

злокачествени тумори - изключения се допускат за лица в
стабилизирано състояние (включително в следоперативния
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-

хронични ларингити;
хронични трахеити и трахеобронхити;
хронични бронхити;
бронхиална астма – в извънпристъпен стадий;
хронични пневмонии;
белодробна фиброза.

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии, неврити, радикулити, плексити;
вибрационна болест;
вегетативна полиневропатия;
интеркостална невралгия.

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
артроза, артрити в хронична фаза, артропатии, остеохондрози;
заболявания на междупрешленните дискове;
посттравматични увреждания;
състояния след ендопротезиране.

-

период), което задължително се удостоверява с документ от
лекуващия лекар;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания, включително
активна туберкулоза;
артериална хипертония II и III степени;
сърдечна недостатъчност;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания;
епилепсия;
хронична венозна недостатъчност II и III степени и тромбоза на
дълбоките вени;
белодробен тромбемболизъм – до 1 година;
бъбречно-урологични заболявания – остри, декомпенсирани и
субкомпенсирани състояния;
заболявания, свързани със склонност към кръвоизливи;
кожни инфекции и венерически заболявания;
инсулти – до 6 месеца от настъпването;
инфаркти – до 6 месеца от настъпването;
състояния след поставяне на стент и пейсмейкър;
заболявания в остър стадий;
болни, които не могат да се самообслужват.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ПЕТРИЧ“ ЕООД
Адрес:
гр. Петрич
ул. „Стадионска“ № 1
тел.: 0878 104 141

Начин на резервация:
1. Чрез посочения телефон
2. Чрез e-mail: petrich_sbr@abv.bg

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на опорно-двигателен апарат

- сърдечна декомпенсация;
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-

артропатии;
артрити;
бурсити;
подагрозен артрит;
коксартроза, гонартроза, други артрози;
контрактури на стави;
спондилити;
спондилози;
спинални стенози;
увреждане на междупрешленните дискове;
сподилолистеза;
вродени деформации на крайници;
последици от травми на крайници;
състояния след поставяне на ортопедични импланти.

-

Заболявания на периферна нервна система
диабетна полиневропатия;
увреждане на лицевия нерв;
увреждане на нервни коренчета и плексуси;
притискане на нервни коренчета и плексуси;
невропатии;
диплегии;
парези.

-

- инфаркт на миокарда – остър стадий;
- мозъчен инсулт – остър стадий;
- сърдечно–съдови заболявания със сърдечна недостатъчност III и
ІV ФК по НИХА;
- състояния на декомпенсация;
- бъбречна недостатъчност;
- злокачествени туморни образувания;
- заболявания в остър стадий;
- температурни състояния;
- заразни заболявания;
- туберкулоза;
- нефрити;
- бременност.

Заболявания на централна нервна система
болест на Паркинсон;
множествена склероза;
плегии;
последици от мозъчно-съдова болести (кръвоизлив, мозъчен
инсулт, мозъчен инфаркт);
детска церебрална парализа;
епилепсия.
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„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ МАРИ“ ООД
Адрес:
гр. Несебър 8230, общ. Несебър
местност „Кокалу”, пл. № 084029, пощенска кутия 58
тел.: 0888 684 045; 0885 156 334; 0884 843 404
е-mail: sbr_mari@abv.bg
уеб-сайт: www.sbr-mari.com

Начин на резервация:
1. На място – на посочения адрес
2. Чрез телефони 0888 684 045 и 0885 156 334
3. Чрез електронна поща

Показания:

Противопоказания:

-

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
заболявания на ставите, мускулите и сухожилията от
възпалително естество: ревматоиден артрит, артрити от друго
възпалително естество, вкл. псориатичен и подагрозен, болест
на Бехтерев, артрити с неизвестна етиология;
заболявания на ставите от дегенеративно естество: коксартроза,
гонартроза, спондилоартроза, цервикоартроза, полиартроза;
заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията от
травматично естество;
дископатии, дискови хернии.

-

състояние след мозъчен инсулт и инфаркт на миокарда (до 3
месеца от заболяването);
аневризми на сърцето и съдовете;
тромбофлебити;
онкологични заболявания (до 5 години от заболяването);
инфекциозни заболявания и фебрилни състояния;
туберкулоза в активна фаза;
токсикози на бременността;
епилепсия;
шизофрения;
инфектирани рани, гангрена.

Заболявания на периферна нервна система
радикулити, радикулоневрити, неврити, плексити, парези,
полиневрити;
токсична, диабетна и вибрационна полиневропатии;
заболявания на периферната нервна система от възпалително и
травматично естество;
лимфедем на ръце и крака, посттравматичен едем и мускулни
болки след травма.
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-

Гинекологични заболявания
стерилитет, възпалителни заболявания (подостър и хроничен
стадии), състояния след гинекологични операции.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ МЕДИКА-АЛБЕНА“ ЕООД
Адрес:
к. к. Албена
община Балчик, област Добрич
тел.: 0878 123 321; 0700 12 110
e-mail: sbrmedika@medika-albena.com

Начин на резервация:
1. На посочените телефони
2. Чрез електронна поща
3. По пощата

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на периферна нервна система
моно- и полиневропатии – диабетна, идиопатична,
медикаментозна, възпалителна;
последици от травми на периферна нервна система;
увреждания на нервни коренчена и плексуси;
радикулити, неврити, плексити, невралгии.

-

Заболявания на централна нервна система
последици от мозъчно-съдова болест;
последици от травми на централна нервна система;
болест на Паркинсон;
множествена склероза;
моноплегия – горен, долен крайник;
муксулна дистрофия;
миопатия.

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат

-

инфекциозни и паразитни заболявания;
всички заболявания в остър стадий;
хронични заболявания в стадий на декомпенсация;
имплантирани водачи на ритъма (пейсмейкър);
сърдечна декомпенсация;
ритъмни и проводни нарушения;
онкологични заболявания с до 5-годишна давност;
бъбречна недостатъчност;
тежка форма на диабет с усложнения;
чернодробна цироза с асцит;
флеботромбоза или активен тромбофлебит;
епилепсия и други неизяснени припадъци;
психични заболявания;
активна туберкулоза;
бременност – нормална и патологична след 4-тия месец;
трудноподвижни болни, които не могат да се самообслужват;
болни, които не могат да контролират тазовите си резервоари.
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-

-

възпалителни ставни заболявания – ревматоиден, псориатичен,
обменен артрит; болест на Бехтерев;
дегенеративни ставни заболявания – полиартроза,
остеохондроза, остеоартроза, гонартроза, коксартроза,
спондилоартроза;
болести на меките тъкани – травматични;
увреждания на мускули и сухожилия;
бурсит, тендосиновит, миозит;
травматични увреждания на опорно-двигателния апарат–
навяхване, изкълчване, счупване;
състояние след ендопротезиране;
дискова болест – дископатия, дискова херния.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ“ ЕАД
Адрес:
гр. Бургас, обл. Бургас
в. з. Бургаски минерални бани
ул. “Александър Стамболийски“ № 66
тел.: 056/55 23 78; 0888 207 523
е-mail: sbr_medical@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез лечебното заведение – на място
2. Чрез посочените телефони
3. Чрез посочения е-mail
4. Чрез туроператорски фирми

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на опорно–двигателен апарат
ревматоиден артрит;
болест на Бехтерев;
заболявания на околоставните тъкани, мускулатурата и нервите
(бурсити, фиброзити, периартрити, тендинити, тендовагинити,
миозити, неврити, невралгии);

-

инфекциозни заболявания;
туберкулоза – остър стадий;
злокачествени заболявания - с давност до 5 години;
сърдечно-съдови заболявания в стадий на декомпенсация;
хронична бъбречна недостатъчност (терминална);
психични заболявания - в стадий на обостряне.
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-

-

остеоартрози (първична коксартроза, дисплазична двустранна
коксартроза, първична и посттравматична гонартроза,
спондилоартроза, полиартроза);
артрити и артрози при други заболявания (псориатичен артрит,
подагрозен артрит);
увреждане на междупрешленните дискове (дискови хернии);
последици от травми на шията и тялото;
последици от травми на горен и долен крайник;
наличие на ортопедични имплантати на стави;
сколиоза и други.

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгия на троичния нерв;
увреждане на лицевия нерв;
увреждания на нервни коренчета и плексуси:
цервикобрахиален радикулит и плексит;
лумбосакрален радикулит и плексит;
притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на
междупрешленните дискове;
притискане на нервни коренчета и плексуси при спондилоза;
мононевропатии на горен и долен крайник: увреждане на
медианния, лакътния, лъчевия, седалищния, бедрения,
фибуларния и тибиалния нерви; полиневрит;
диабетна полиневропатия;
медикаментозна полиневропатия;
последици от травми на нервите на горен и долен крайник;
вибрационна болест и др.

-

Заболявания на централна нервна система
болест на Паркинсон;
вторичен паркинсонизъм;
множествена склероза;
спастична хемиплегия;

-

-
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-

моноплегия на горен и долен крайник;
слединсултни състояния – парези и парализи;
последици от травми на главата, шията и гръбначния стълб;
прогресивна мускулна дистрофия;
детска церебрална парализа.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ОРФЕЙ“ ЕООД
Адрес:
гр. Девин, обл. Смолян
ул. “Цветан Зангов“ №14
тел.: 03041/36 57, 0882 046 294 – регистратура,
тел.: 0879 228 841 – управител
e-mail: sbr_orpheus@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез лечебното заведение – на място
3. Чрез електронна поща

Показания:

Противопоказания:

-

-

-

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

злокачествени новообразувания – всички стадии;
тежки инфекциозни заболявания – активна фаза;
белодробна туберкулоза – активна форма;
епилепсия и други неизяснени припадъци – всички видове;
сърдечна недостатъчност – IІІ и IV ФК по НИХА,
декомпенсирана форма;
- състояние след остър миокарден инфаркт.
-
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-

-

Заболявания на периферна нервна система
невралгии;
неврити;
ганглионити;
радикулити;
плексити;
травми на периферни нерви;
вибрационна болест;
вегетативна, диабетна и токсична полиневропатии.
Заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробножлъчни болести
язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника;
колит, ентероколит и др.;
функционални разстройства на стомаха и червата;
състояние след хепатит;
състояние след холецистит;
състояние след холангиохепатит;
жлъчно-каменна болест;
заболявания на жлъчните пътища и състояние след операция на
чернодробно-жлъчния апарат.

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – МАРИКОСТИНОВО“ ЕООД
Адрес:
с. Марикостиново
общ. Петрич, обл. Благоевград
тел.: 0878 933 370, 07426 2334
е-mail: sbrmarikostinovo@abv.bg

Начин на резервация:
4. Чрез лечебното заведение – на място
5. Чрез електронна поща
6. Чрез посочените телефони
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Показания:

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
Дегенеративни заболявания
генерализирана остеоартроза;
гонартроза;
коксартроза;
болест на Бехтерев;
остеопороза;
ревматоиден полиартрит.

-

Травматични заболявания
дисторзии;
луксации;
фрактури, синдром на Зудек;
постоперативни усложнения;
заболявания на опорно-двигателен апарат от пренапрежение.

-

Заболявания на периферна нервна система
цервико – брахиален радикулит;
скаленус синдром;
лумбо – сакрален радикулит;
плексит;
полирадикулит;
дископатия.

-

Гинекологични заболявания
тазова възпалителна болест;
стерилитет.

Противопоказания:
-

съдови болести – инфаркт и инсулт до една година от
инцидента;
малигнени заболявания;
хронична венозна недостатъчност (варици) – с кожни промени и
язва;
хипертонична болест III стадий;
епилепсия;
психични заболявания в остра фаза.
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„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - САПАРЕВА БАНЯ“ АД
Адрес:
гр. Сапарева баня
ул. „Серафим Йорданов“ № 1
тел.: 0884 401 268

Начин на резервация:
1. Чрез телефони 0707/2 22 30 и 0707/2 20 55
2. Чрез e-mail: sbrsaparevabania@abv.bg

Показания:

Противопоказания:

-

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
заболявания на ставите, мускулите и сухожилията от
възпалително естество:
ревматоиден артрит;
артртит от друго възпалително естество, вкл. и псориатичен;
болест на Бехтерев;
миозити, миотендинити, тендовагинити и др.;
заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията от
дегенеративно естество;
заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията от
травматично естество.

- декомпенсирана сърдечна и дихателна недостатъчност;
- сърдечен инфаркт и мозъчен инсулт – до 3-я месец след
инцидента;
- всички онкологични заболявания с метастази.

Заболявания на периферна нервна система
радикулити;
радикулоневрити;
неврити;
дискови хернии;
дископатии;
спондилози;
плексити;
парези;
парализи;
полиневрити;
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-

състояния след токсична, диабетна, вибрационна и недоимъчна
полиневропатия;
състояние след полиомиелит;
полиневрит при колагенози.

-

Кожни заболявания
псориазис;
невродермити и дерматити от алергично естество.

-

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - БАНКЯ“ АД
Адрес:
гр. Банкя,
ул. „Шейново“ № 8
тел.: 02/99 77 265; 02/45 14 678; 0882 106 308

Начин на резервация:
1. На място – на посочения адрес
2. Чрез посочените телефони
3. Чрез e-mail: info@sbrbankуa.com

Показания:

Противопоказания:

-

Заболявания на централна нервна система
болест на Паркинсон;
последици от мозъчен инфаркт със стабилна хемодинамика;
последици от мозъчен кръвоизлив със стабилна хемодинамика;
множествена склероза;
последици от вътречерепна травма;
последици от травми на гръбначния мозък;
детска церебрална парализа;
функционални заболявания – неврози, неврастениии.

-

-

Заболявания на периферна нервна система
синдром на Гилен-Баре;
увреждания на брахиалния и лумбосакралния плексуси;

-

Абсолютни противопоказания
заразни и паразитни заболявания;
активна туберкулоза;
злокачествени заболявания;
генерализирани кожни заболявания;
сърдечна недостатъчност IV ФК по НИХА;
животозастрашаващи ритъмни и проводни нарушения;
декомпенсиран или субкомпенсиран диабет, пациенти с
инсулинозависим диабет, при които няма установени твърди
дози на инсулинолечението;
епилепсия;
хронична бъбречна недостатъчност III и IV степен;
болни, които не могат да контролират тазовите си резервоари;
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-

увреждания на шийни и лумбосакрални коренчета;
притискане на нервни коренчета и плексуси при сподилоза;
увреждания на седалищния, бедрения, фибуларния и тибиалния
нерви;
последици от травми на нервите на горен и долен крайник;
полиневропатии – възпалителна, медикаментозна, диабетна.

-

-

Заболявания на опорно-двигателен апарат
артрити;
артрозна болест;
дископатии;
болест на Бехтерев;
миозити, миотендинити, тендовагинити;
следфрактурни състояния;
заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията от
травматично и дегенеративно естество;
остеопороза.

-

тежки нарушения на интелекта – изразена олигофрения, болест
на Алцхаймер, тежки деменции с различна етиология;
психични заболявания – шизофрения, циклофрения и др.
Относителни противопоказания (могат да бъдат приети само
при наличие на адекватен придружител)
болни с изразен двигателен дефицит вследствие различна
патология, контролиращи тазовите си резервоари и със запазен
интелект;
болни с леко изразен интелектуален дефицит, след проведена
консултация с психиатър;
болни с инсулинозависим тип диабет, които са в състояние да
правят самостоятелно инсулиновите си апликации.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБАЛИТАЦИЯ - РОДОПИ“ ЕООД
Адрес:
гр. Рудозем, обл. Смолян
ул. „Атанас Буров“ № 2
тел.: 0878 485 835 и 0895 550 014
е-mail: sbr_rodopi@abv.bg

Начин на резервация:
1. Чрез посочените телефони
2. Чрез електронна поща.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на опорно-двигателен апарат
Дегенеративни заболявания

-

злокачествени новообразувания – всички стадии;
белодробна туберкулоза – активна форма, всички стадии;
епилепсия и други неизяснени припадъци – всички видове;
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-

-

-

-

-

-

артрозна болест: спондилоартроза; остеохондроза; омартроза;
артроза на лакътна става и на малките стави на ръцете и
краката; коксартроза; гонартроза;
дископатия, дискова херния и техните усложнения.
Възпалителни заболявания на ставите, околоставните и меките
тъкани
ревматоиден артрит;
подагрозен артрит;
псориатичен артрит;
болест на Бехтерев;
артрити при колагенози и други заболявания;
миозити; бурсити; периостити; периартрити; тендинити,
тендовагинити; инсерционити.
Травматични увреждания и техните усложнения
фрактури и постфрактурни състояния;
дисторзии, луксации;
синдром на Зудек;
лезии на менискуси и увреди на капсуло-лигаментарния апарат
и постоперативните им състояния;
други заболявания на опорно-двигателния апарат: сколиоза,
спондилолистеза;
остеопороза – след операции и имобилизации, възрастова.
Професионални заболявания
заболявания на опорно-двигателния апарат от пренапрежение и
преумора на ставно-лигаментарния апарат: периартрити;
тендовагинити; тендомиозити; бурсити; инсерционити;
миозити;
вибрационна болест;
вегетативна полиневропатия на горни крайници.

-

сърдечна недостатъчност – III и IV ФК по НИХА;
остри възпалителни и инфекциозни заболявания;
кожни инфекции и венерически заболявания;
заболявания в остър стадий;
слединсултни и слединфарктни състояния – до 3 месеца след
инцидента;
декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания,
които имат нужда от активно лечение;
неовладяна хипертонична болест;
психични заболявания;
чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 6 месеца
от кръвоизлива;
остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена
етиология;
открити рани;
тромбофлебити;
чернодбобна цироза с асцит;
бременност – патологична и нормална след 4-тия месец;
тиреотоксикоза – при липса на терапевтична ремисия;
тежка форма на захарен диабет с усложнения;
остра бъбречна недостатъчност и напреднала хронична
бъбречна недостатъчност;
хронични заболявания в стадий на обостряне;
напреднал стадий на дихателна и чернодробна недостатъчност;
субакутен стадий на миокарден инфаркт и нестабилна
стенокардия;
състояние след остър миокарден инфаркт;
трудноподвижни лица, след инсулт и неефективен контрол на
тазовите резервоари, както и лица, които не могат да се
обслужват сами.
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-

-

Заболявания на периферна нервна система
полиневропатии – вегетативна, диабетна и токсични;
невралгии – дискова херния и дископатии;
наследствени, идиопатични, медикаментозни и възпалителни
невропатии;
невралгия на троичния нерв;
невралгия на лицевия нерв;
увреждане на нервни коренчета и плексуси – гръдни коренчета,
цервикален, брахиален и лумбо-сакрален плексуси;
мононевропатии на горен крайник – синдром на карпалния
канал, увреждания на медианния, лакътния и лъчевия нерви;
мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения,
седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
множествени полиневрити;
последици от травми на горен и долен крайник;
други неврити и парестезии;
ганглионити, радикулити, травми на периферни нерви.
Сърдечно-съдови заболявания
хипертонична болест (I и II стадий) – бавно прогресираща;
хронична исхемична болест на сърцето;
ритъмни и проводни нарушения;
болест и синдром на Рейно;
хипотония;
болест на Бюргер;
остатъчни явления след тромбофлебит;
исхемична болест на сърцето – стабилна стенокардия;
състояние след прекаран инфаркт – след 3-я месец;
състояние след операция на сърдечен порок – неусложнени
форми;
дегенеративни и възпалителни съдови заболявания;
състояния след оперативни интервенции на сърцето.
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“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НЕСЕБЪР“ АД
Адрес:
гр. Несебър
ул. “Хан Крум“ №31
тел.: 0895 550 575

Начин на резервация:
1. Чрез телефони 0878 622 888 и 0875 322 922

1Показания:

Противопоказания:

Заболявания на опорно-двигателен апарат

-

-

-

Дегенеративни заболявания
артрозна болест: спондилоартроза; остеохондроза; омартроза;
артроза на лакътна става и на малките стави на ръцете и
краката; коксартроза; гонартроза.

-

Възпалителни заболявания на ставите, околоставните и
меките тъкани
ревматоиден артрит;
подагрозен артрит;
псориатричен артрит;
болест на Бехтерев;
артрити при колагенози и други заболявания;
миозити;
бурсити;
периостити;
периартрити;
тендинити;
тендовагинити;
инсерционити.

-

-

-

злокачествени новообразувания – активна форма (провеждаща
се в момента лъчетерапия или химиотерапия);
белодробна туберкулоза – активна форма (до 6 месеца от
диагностицирането);
епилепсия;
застойна сърдечна недостатъчност – декомпенсирана форма IV
ФК по НИХА;
венерически заболявания;
вирусни заболявания в остър стадий;
състояние след остър миокарден нфаркт – до 1 месец след
инцидента;
шизофрения.
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-

-

-

-

-

Травматични увреждания и техните усложнения
фрактури и постфрактурни състояния;
дисторзии и луксации;
синдром на Зудек;
лезии на менискуси и увреди на капсулолигаментарния апарат и
постоперативните им състояния.
Други заболявания
сколиоза, кифоза, спондилолистеза;
остеопороза – възрастова;
състояния след операции и имобилизации.
Професионални заболявания
заболявания на опорно-двигателния апарат от пренапрежение и
преумора на ставно-лигаментарния апарат: периартрити;
тендовагинити; тендомиозити; бурсити; инсерционити;
миозити;
вибрационна болест;
вегетативна полиневропатия на горни крайници.
Заболявания на периферна нервна система
полиневропатии – вегетативна, диабетна и токсични;
дискова херния и дископатии с невралгии;
наследствени, идиопатични, медикаментозни и възпалителни
невропатии;
невралгия на троичния нерв;
невралгия на лицевия нерв;
увреждане на нервните коренчета и плексуси – гръдни
коренчета, цервикален, брахиален и лумбо-сакрален плексуси;
мононевропатии на горен крайник – синдром на карпалния
канал, увреждания на медианния, лакътния и лъчевия нерви;
мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения,
седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
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множествени полиневрити;
последици от травми на горен и долен крайник;
други неврити и парестезии;
ганглионити;
радикулити;
травми на периферни нерви.
Заболявания на централна нервна система
болест на Паркинсон;
множествена склероза;
последици от мозъчно-съдова болест – мозъчен инфаркт и др.;
моноплегии на долни и горни крайници;
последици от възпалителни заболявания на централната нервна
система;
последици от травми на централната нервна система;
функционални нервни заболявания – невроза и неврастения.
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