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Гр. Хисаря бул. Гурко № 2 / Регистратура – 0337 6 25 72 / 0882 80 55 23
Sbrnk_hisar@abv.bg / hisar@rehabilitation.bg

"Специализирани болници за рехабилитация - Национален
комплекс” ЕАД ("СБР-НК" ЕАД) е лидер във физикалната и
рехабилитационна
медицина,
използващ
утвърдени
медицински стандарти в съчетание с природни ресурси.
"СБР-НК" ЕАД предлага богата гама от физиотерапевтични и
рехабилитационни методи. Използват се природни и лечебни
фактори – климат, минерални води, лечебна луга в съчетание с
апаратна физиотерапия, кинезетерапия.
В болницата работи висококвалифициран висш и среден
медицински персонал с богат опит и добра съвременна
апаратура. По този начин гарантираме трайни положителни
резултати и благоприятен ефект при лечението на широк кръг
от заболявания при възрастни и деца.
"СБР-НК" ЕАД е търговско дружество със 100% държавно
участие и принципал - Министерство на здравеопазването.
БОЛНИЦАТА / бивш санаториум/ се намира в гр. Хисаря , който
е разположен в Горнотракийската низина, на южните склонове на
Средна гора и на 40 км. северно от гр. Пловдив.
Основната база на филиала се намира в централната част на
града, с прилежащ собствена парк за отдих .
Надморска височина - 365 м.
Климат - смесен преходно-континентален.
Средногодишна температура на въздуха + 11,9о С.
Минерални води - слабо минерализирана, хидрокарбонатносулфатно-натриева, леко радонова, леко флуорна, хипертермална
(42.8°), алкална (Ph 8.97).

Основни лечебни фактори - минерална вода и климат.
Методи на лечение:
- вътрешно и външно приложение на минералната вода питейно, басейни, вани, подводен масаж
- друго лечение - физиотерапия, парафинолечение, луголечение,
лечебен масаж, лечебна физкултура, фитнес, сауна, балнеология перлени вани, тангентори, минерален басейн, диетично хранене
според заболяването, 24 часово медицинско обслужване.
Показания за лечение:
Пикочо-отделителна система:
- бъбречно-каменна болест,
- хроничен пиелонефрит,
- хроничен цистит и уретрит,
- състояние след екстракорпорална литотрипсия,
- единствен бъбрек,
- ХБН - начална степен;
Храносмилателна система:
- хронични гастрити и гастродуоденити,
- функционални заболявания на стомаха, д
- испептичен синдром,
- хронични неспецифични ентероколити,
- язвена болест;
Жлъчно-чернодробни заболявания:
- жлъчно-каменна болест,
- хроничен холецистит,
- дискинезии,
- състояние след вирусен хепатит;
Обменни заболявания:
- метаболитен синдром,
- диабет,
- подагра;
Опорно-двигателен апарат:
- Възпалителни заболявания на ставите - артрити
- Дистрофично-дегенеративни заболявания на ставите –

-

артрозна болест
Заболявания на меките тъкани на ОДА
Състояния след оперативни интервенции на ОДА /
имплантация на стави, артроскопии /
Последици от травма на опорно двигателния аппарат /
фрактури, луксации, руптури на мускули и сухожилия /
Увреждане на междупрешлени дискове / дископатии, дискови
хернии, спондилолистези /
Болест на Бехтерев / анкилозиращ спондилит /
Остеопороза

Неврологични:
- Увреждания на шийни, гръдни и лумбо-сакрални коренчета
- Увреждания на нервите на глава и лице, на горен и долен
крайник
- Състояния след оперативно лечение на ПНС
- Полиневропатии / диабетна, възпалителна, медикаментозна и
др. /
Противопоказания:
- всички заболявания в остър стадий, остри инфекциозни
заболявания, бацилоносителство, гнойни процеси във всички
органи;
- чести и скорошни кръвоизливи от различно естество;
- всички форми на неизлекувана туберкулоза;
- припадъчни състояния;
- тиреотоксикоза
- инфекциозно и паразитно болни
- болни от епилепсия
- болни от всички форми на наркомания и алкохолизъм
- болни от злокачествени новообразования, подлежащи на
оперативно или друго лечение или с метастази
- болни от цироза на черния дроб
- болни с психични смущения, които ги извеждат от състояние
на самоконтрол
- аритмии и по точно пълна аритмия, пароксизмална
тахикардия, атриовентрикуларна блокада

- сърдечно болни в периода на дзекомпенсация III-та и IV- та
степен
- болни с коронорна недостатъчност с чести стенокардни
пристъпи, сърдечна недостатъчност
- бъбречно – каменна болест, показана за операция
- генекологични
заболявания,
противопоказани
за
балнеолечение – яйчникови кисти, миоми, метропатии
Филиал Хисаря разполага със специалисти по:
 физикална и рехабилитационна медицина
 вътрешни болести
Сладкото ухание на цветя и тишината, нарушавана само от песента
на птиците, са балсам за всеки, жаден за спокойствие и уединение с
природата. Зелените площи са част и от лечебния комплекс – минерална
вода, здравословно хранене, тишина и чист въздух. За щастие тук няма
нито едно промишлено предприятие. Неслучайно, по някои от алеите са
разположени теренни пътеки за физически и дихателни упражнения.
През пролетта и лятото из града се разнася ароматът на люляци, липи
и рози. Той е още по-упойващ в прекрасните юнски вечери по време на
традиционните празници на град Хисаря. Местният вятър „вечерник”
разхлажда града през горещите летни нощи, огласяни от песента на
славеите! Искате ли и вие да я чуете?

Тогава, елате непременно в Хисаря!

