Специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс” ЕАД филиал Хисаря
Гр. Хисаря бул. Гурко № 2
Регистратура – 0337 6 25 72 / 0337 6 20 46 /0882 80 55
sbrnk_hisar@abv.bg / hisar@rehabilitation.bg
ЗА ДА НАПРАВИМ РЕЗЕРВАЦИЯ НИ ИЗПРАТЕТЕ ТРИТЕ ИМЕНА, АДРЕС, ЕГН,
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА, № ЛИЧНА КАРТА, ИЗДАДЕНА КЪДЕ И КОГА. НИЕ ЩЕ ВИ
НАПРАВИМ ЕЛЕКТРОННОТО ДОСИЕ И КОГАТО ДОЙДЕТЕ ПРИ НАС ЩЕ Е
НЕОБХОДИМО ДА НИ КАЖЕТЕ САМО ЕГН ЗА ДА ВИ НАМЕРИМ И ПРИЕМЕМ. ЗА
СЛЕДВАЩИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЩЕ Е НЕОБХОДИМО САМО ЕГН. НЕ СЕ
ПРИТЕСНЯВАЙТЕ ОТ ЗЛОУПОТРЕБА С ВАШИТЕ ДАННИ.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПОТВЪРЖДАВАНЕТО НА РЕЗЕРВАЦИЯТА 10 ДНИ ПРЕДИ
ПРИСТИГАНЕТО ВИ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТЯ АВТОМАТИЧНО ОТПАДА ОТ
ПРОГРАМАТА.
"СБР-НК" ЕАД предлага богата гама от физиотерапевтични и рехабилитационни методи в
своите специализирани болници. Използват се природни и лечебни фактори – климат,
минерални води, лечебна кал в съчетание с апаратна физиотерапия, кинезетерапия.В
болниците 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.
“Къде да отидем когато сме болни?” - ПРИ НАС !
Професионализъм, традиции, перфектно обслужване. Рехабилитацията е част от Вашето
лечение - ние Ви го осигуряваме. Хисар - известен от древността. Показания за лечение :
бъбречно - каменна болест , хронични възпалителни заболявания на отделителната система
, стомашно - чревни заболявания , чернодробно - жлъчни заболявания , хронични
интоксикации , ендокринно - обменни заболявания , заболявания на опорно двигателен
апарат , централна и периферна нервна система , релаксация и почивка за здрави хора .
Противопоказания за лечение : изразена бъбречна недостатъчност, високостепенна
артериална хипертония със стойности над 180/100, напреднал стадий на сърдечно - съдова
недостатъчност, онкологични заболявания, нуждаещи се от клинично лечение, всички
форми на туберкулоза, инфекциозни заболявания. Базата разполага със 160 легла. Стаи със
санитарен възел, кабелна телевизия, антистрес кабинет . Всички лекари са специалисти.
Филиал Хисаря разполага със специалисти по: физикална и рехабилитационна медицина,
вътрешни болести, нефрология, неврология урология, педиатрия. 24 часово медицинско
обслужване. В базата функционират - ехографски кабинет, ЕКГ кабинет, физиотерапия,
парафинолечение, луголечение, лечебен масаж, лечебна физкултура , фитнес , сауна ,
балнеология - перлени вани , тангентори , минерален басейн . Диетично хранене според
заболяването. Базата предлага с конферентна зала за семинари , интернет услуги .
За прием по КЗУ / комплексна здравна услуга / е необходимо да се обадите по телефоните
или да ни пишете за да уточним и направим резервация за дадена дата на прием.
Необходими са ни трите имена на пациента, адрес, ЕГН и мобилен телефон за връзка. Десет

дни преди приема ще трябва да потвърдите вашата резервация – в противен случай тя
автоматично отпада от резервационната програма.
КЗУ включва : нощувка , три хранения, ДО четири процедури, интернет 24 часа, външен
минерален басейн и застраховка.
Цените са следните:
1. Комплексна здравна услуга на легло в Апартамент с водно легло – 53.00 лв.
2. Комплексна здравна услуга на легло в Апартамент – 48.00 лв.
3. Комплексна здравна услуга на легло в лукс стая - 43.00 лв.
4. Комплексна здравна услуга на легло в стая с едно легло - 40.00 лв.
5. Комплексна здравна услуга в стая със санитарен възел – 38.00 лв.
6. Комплексна здравна услуга на легло в стая - 43.00 лв.
6. Комплексна здравна услуга в стая с общ сан. възел на етажа с едно легло – 32.00 лв.
7. Комплексна здравна услуга на легло в стая с общ сан. възел на етажа - 30.00 лв.
Необходимо е да имате медицинско направление от лекуващ лекар със съответна
диагноза – бланка 119 / зелено /, в противен случай се заплаща допълнително
/еднократно - 20 лв./ Плащането се извършва в деня на настаняването или с платежно
нареждане по нашата сметка.
За справки и резервации използвайте посочените телефони.
KOНTAKTИ : тел: +359 337/ 6 25 72 / 0337 6 20 46 / 0882 80 55 23 , Факс: +359 337 /6 20 43

Или sbrnk_hisar@abv.bg / hisar@rehabilitation.bg
Доверете се на нашия висококвалифициран медицински персонал
и заповядайте!

