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Лекуват инсулт с Биофидбек 
Ивет Лолова | 25.02.09 

Биофидбек е безлекарствен метод 
за диагностика, терапия и тренинг със 
специализирана компютърна техника. 
Той подобрява работата на мозъка, 
сърцето, кръвообръщението, 
мускулното напрежение и други 
физиологични функции. Това 
съобщиха на 24 февруари 2009 г. на 
специална пресконференция Станни 
Ненхоф, председател на Българска 
асоциация по биофидбек, магистър д-
р Прилер от Австрия и дм Алиця 

Кубик от Полша. 
 
Той не е приложим като автотренинг. Нужен е невролог, който поставя електроди върху тялото на 
човек, които показват мозъчната му активност, движението на мускулите или дишането. В същото 
време пациентът наблюдава на монитор една игра, която контролира само с мисълта си. Водещият 
тренинга мотивира за по-добри резултати, анализирайки състоянието на мозъчната дейност. Така 
се научаваме да възприемаме и да контролираме своето тяло, да активираме скритите в нас сили 
за самолечение.  
 
Методът се прилага както при здрави хора, така и при различни заболявания. При здрави хора 
подпомага по-добра продуктивност и ефективност, по-добро самочувствие и увереност, по-добра 
концентрация, памет и скорост на реакциите , по-добро логично мислене, внимание и взимане на 
решения, редуциране на стреса, притеснението и забравянето, редуциране на болката. 

Много добри резултати биофидбека дава при нервологични заболявания, хипертония, зависимости. 

Добре се повлияват хора след прекаран инсулт, 
когато човек не разбира говора и не може да 
говори. С помощта на няколко сеанса се 
възстановява работата на центровете за 
говорене и разбиране. 

Лечението по методите на биофидбека не се 
покриват от здравната каса, въпреки, че в някои 
европейски страни като Австрия, в почти всички 
държавни болници има по няколко такива 
кабинети. В България има кабинети по 
биофидбек. Цената на един сеанс е 25 лв. При 
предписване на повече сеанси, се прави 
отстъпка. Броят на сеансите е индивидуален. 
При здрави хора  е необходимо да направите 
10-15 сеанса по два седмично. За по-упорити 
заболявания бройката стига и до 35. 
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реклама 

БАЛОНИ С ХЕЛИЙ 
Балони с хелий! Букети от сърца! Доставка 
на адрес 
www.tornadobg.net

Борсовите котировки 
Акциите на фондовата борса с Reuters!
finance.dir.bg

ОРАПЛЕКС с/у ХЕРПЕС 
ОРАПЛЕКС таблетки се справят с ХЕРПЕСА 
за 3 дни 
www.herpes-bg.com
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