Какви заболявания се лекуват в МЦ "Месемврия"?
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА

















дискова херния и дископатии с невралгии;
полиневропатии – вегетативна, диабетна и токсични полиневропатии;
наследствени, идиопатични, медикаментозни и възпалителни невропатии;
невралгия на троичния нерв;
невралгия на лицевия нерв;
увреждане на нервни коренчета и плексуси – цервикален, брахиален, гръдни коренчета, лумбален;
увреждане на лумбо-сакралния плексус;
мононевропатии на горен крайник – синдром на карпален канал, увреждания на медианния, лакетния и лъчевия нерви;
мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
последици от травми на горен и долен крайник;
други неврити и парестезии;
ганглионити;
радикулити;
травми на периферни нерви;
болест и синдром на Рейно.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Дегенеративни заболявания:


артрозна болест: спондилоартроза, остеохондроза, омартроза, артроза на лакетна става и на малките стави на ръцете и краката, коксартроза, гонартроза.
Възпалителни заболявания на ставите, околоставните и меките тъкани:












ревматоиден артрит;
подагрозен артрит;
псориатичен артрит;
болест на Бехтерев;
артрити при колагенози и други заболявания;
миозити;
бурсити;
периостити;
периартрити;
инсерционити;

Tравматични увреждания и техните усложнения:






фрактури и постфрактурни състояния;
дисторзии, луксации;
синдром на Зудек;
лезии на менискуси и увреди на капсулолигаментарния апарат и постоперативните им състояния;
други заболявания: сколиоза, кифоза, спондилолистеза, остеопороза – възрастова и след операции и имобилизации;
Професионални заболявания





заболявания на опорно-двигателния апарат от пренапрежение и преумора на ставно-лигаментарния апарат: периартрити, тендовагинити, тендомиозити, бурсити;
вибрационна болест;
вегетативна полиневропатия на горни крайници;

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА








Болест на PARKINSON;
Множествена склероза;
Последици от от мозъчно-съдова болест -мозъчен инфаркт и др.;
Моноплегии на долни и горни крайници;
Последици от травми на ЦНС;
Последици от възпалителни заболявания на ЦНС;
Функционални нервни заболявания – невроза и неврастения;

Процедури









Интерферентен стимулатор
Средства на ЛФК за корекция на сколиози
Maсажна яка
Компресорна Терапевтична Система
Кинезитерапия и лечебна гимнастика
Масажно легло с водно налягане
Масажи
Комплексно лечение, долекуване и профилактика










Терапевтичен ултразвук
Вакуумен апарат
Електротерапия
Магнит
Физиотерапия
Лазеро-терапия
Йога Курсове
Аналитична гимнастика

