Специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс” ЕАД филиал Хисар
Гр. Хисаря бул. Гурко № 2
Регистратура – 0337 6 25 72 / 0337 6 20 46/ 0882 80 55 23
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 РЕЗЕРВАЦИЯТА 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.
ЗАБОЛЯВАНИЯТА КОИТО ЛЕКУВАМЕ

Заболявания на отделителната система
бъбречно-каменна болест;
хронични пиелонефрити: калкулозни и некалкулозни;
интерстициални нефрити;
ХБН I степен и състояния след остра бъбречна недостатъчност;
съпътстващи нефропатии -диабетна, подагрозна и др.;
поликистоза с и без 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 ;
състояния след оперативни интервенции по повод имплантация на стави, артроскопии;
състояние след операция по повод дискова херния;
последици от травма на опорно-двигателния апарат;
състояния след оперативни интервенции на опорно-двигателния апарат;
увреждане на междупрешлените дискове.

Заболявания на периферната нервна система
увреждания на шийни, гръдни и лумбо-сакрални коренчета;
увреждане на н.феморалис, н. ишиадикус, н. фибуларис, н.тибиалис, н.фациалис и
н.тригеминус;
дискова херния и състояния след оперативно лечение на дискова херния;
диабетна полиневропатия.
В Специализираните Болници за Рехабилитация се предлагат различни видове процедури в
зависимост от заболяването на постъпилият пациент.
Балнеолечение - Водолечение /хидротерапия/ -минерални тангенторни вани, басейни,
душове.
Електротерапия
Светлолечение
Термотерапия
Кинезитерапия (активната и пасивна, масажи)
Ароматерапия

Прием по програма НОИ в „СБР –НК” ЕАД
КОЙ ИМА ПРАВО НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В
„СБР-НК” ЕАД

Съгласно Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6
от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.) Чл.2 (1) право на парични помощи за профилактика и
рехабилитация имат лицата:
1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална
болест;
2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидността в
експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на
Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация,
ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда
профилактиката и рехабилитацията.
В периода от шест календарни месеца се включва времето: ,
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за
бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и
майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност,
бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност,
бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на
обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от
претърпяна трудова злополука или професионална болест. Лицата, осигурени само за
трудова злополука и професионална болест, имат право на парични
помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и
професионална болест.
КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ
Препоръчително е да се представи медицинска документация доказваща заболяването:
ЛАК, епикризи, изследвания, разчет на снимки, електрокардиограми и др. Решение на
НЕЛК/ТЕЛК (ако има). Преди извършване на резервации е необходимо заинтересованите
лица да се информират за заболяванията и противопоказанията за лечение, профилактика и
рехабилитация по програма НОИ.
Начин на резервация:
1. На посочения телефон
2. По електронна поща
3. Чрез писмо по пощата
4. На място – в регистратура
КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ТП НА НОИ
1. Медицинско направление. Правото на парични помощи за профилактика и
рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от
провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско
направление (Бл. МЗ № 119). Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в
два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане
на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива,
медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по - рано от 30 календарни дни преди
датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и
рехабилитация.
2. Документ за самоличност.
3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (ОБРАЗЕЦ).
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото
и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки,
електрокардиограми и други документи, според конкретния случай. Лицата трябва да
представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването,
отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и
рехабилитация.
5. Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно
решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната
експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени.
6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждане за приемане на
злополуката за трудова.

7. Лицата с професионална болест представят и експертно решение за признаване на
професионална болест.
Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния
осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди
датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
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

Доплащане за престой по програма НОИ:
1. Доплащане за храна – 15.00 лв. на ден
2. Доплащане за застраховка – 2.00 лв. на ден
3. Еднократно плащане за чаршаф за процедура – 3.00 лв.
4. Депозит за ключ в размер на 20.00 лв., който при връщане на ключа се
връща.
Десет дни преди пристигането си пациента изпраща сканирано
медицинско направление на sbrnk_hisar@abv.bg и в последствие получава
резервация от нас, с която отива в поделението на НОИ за да получи
удостоверение.

Доверете се на нашия висококвалифициран
медицински персонал и заповядайте

