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Приложение № 1 

 
 

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

 

Адрес: 
гр. Велинград, 4600 
ул. "Пушкин" №2 

Тел.:    0884 09 83 35; 0888 97 52 30 
 
 

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

Показания: 
Заболявания на опорно-двигателния апарат 

 Травматични заболявания: състояния след фрактури, 
луксации, дисторзиии, контузии 

 Дегенеративни ставни заболявания: остеоартрози – всички 
форми, стадии и локализации, остеохондрози 

Заболявания на периферна нервна система 
 Неврити и невралгии от инфекциозно, токсично или 

травматично естество. 
 Дискова болест 
 Радикулити 
 Други заболявания на периферната нервна система 

Заболявания на дихателната система 
 Хронични бронхити 
 Състояния след пневмонии 
 Бронхиална астма 

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.   

Когато юридическото лице е с повече от един изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация, в приложението се вписват данните за всеки един от 
изпълнителите.
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