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Приложение № 1 

 
 

 „СБР – ВИТА“ ЕООД – КЛОН ПОМОРИЕ  
/наименование на изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация/ 

 

Адрес: 
 
Гр. Поморие, 8200 
Ул. „Проф. Парашкев Стоянов“ №12 
 
Тел.: 0876 67 00 48 ; 0878 67 00 83 

Начин на резервация: 
 
1.На посочените телефони на болницата и на място; 
2.На  имейл адрес: vita_pomorie_reg@abv.bg 

Показания: 
I. Заболявания  на  опорно-двигателния  апарат 

Дегенеративни и  възпалителни ставни заболявания 
 ревматоиден артрит в хроничен стадий  и  ремисия; 
 инфектартрити, травматични  и  обменно-ендокринни - 

подагрозен, псориатичен  и  др.; 
 деформиращи остеоартрози, включително коксартрози, 

гонартрози, спондилартрози, асептични некрози; 
 болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилит); 
 болести на околоставния апарат-възпаления на 

сухожилията(тендинити, тендовагинити)  и връзките, на  
ставните торбички (бурсити), на    мускулите и залавните им 
места(миозити, миотендинити, инсерционити) ; 

  Травматични  и  ортопедични  заболявания 
 състояния  след счупвания  на  костите;  
 състояния след контузии, изкълчвания, навяхвания  на 

стави;  
 вродени луксации  на  тазобедрените стави;контрактури и  

анкилози  на  стави; 

Противопоказания: 
I.Абсолютни: 
-Заболявания в остър стадий – възпалителни и  инфекциозни; 
-Незарастнали рани и фрактури, диабетичен и варикозен улкус; 
-Онкологични заболявания до 5-тата година от диагностицирането им 
и/или при наличие на  дисеминация /метастази/; 
-Сърдечна  декомпенсация III-IV клас по NYHA; 
-Състояние след инфаркт на миокарда-до1година от получаването му; 
-Злокачествена хипертония; нестабилна стенокардия; 
-Ритъмно-проводни нарушения и клапни дефекти с хемодинамични 
нарушения; 
-Кръвоизливи,тромбоемболии и флеботромбози; 
-Съдови заболявания на централната нервна система/слединсултни 
състояния/; 
-Хронични заболявания в стадий на декомпенсация; 
-Остри психични разтройства и епилепсия/гранд мал/; 
II.Относителни: 
-Онкологични заболявания с изтекъл срок на активно наблюдение и 
лечение, при липса на рецидив и дисеминация, след 5-тата година-с 
разрешение от лекуващия лекар. Същите не подлежат на калолечение. 
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 състояния  след коригиращи  операции на  ставите и 
гр.стълб , ендопротезиране – три месеца след  операцията; 
Вертеброгенни (произлизащи  от гръбначния стълб) 
заболявания 

 дискова болест - дископатия, дискова херния (шийни, 
гръдни и  лумбални  поражения на междупрешленните 
дискове); сколиози, болест на  Шоерман; 

II. Заболявания  на  периферната  нервна  система 
 невралгии, неврити, радикулити, плексити от различно 

естество; 
 полиневрити, вегетативна и  диабетна полиневропатия, 

вибрационна болест; 
 парези и  парализи на периферни  нерви от травматичен и  

дискогенен произход. 

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