"تشينوموري "Chernomor'ye
مصحة
ر
الينامج :مصحة كالسيكية
نوع ر
الرمز

قائمة الخدمات

الكمية

مراجعة واستشارات االطباء
 B01.047.001مراجعة (معاينة ،استشارة) طبيب عام  -مراجعة أولية

مرة واحدة

 B01.047.002مراجعة (معاينة ،استشارة) طبيب عام  -مراجعة ثانوية

مرة واحدة عىل األقل
يف األسبوع

طبيع
أخصائ عالج
 B01.054.001مراجعة (استشارة)
ي
ي
الحرك  -مراجعة
الطبيع
مراجعة (معاينة ،استشارة) طبيب العالج
ي
ي
B01.020.001
أولية
مراجعة الطبيب المختص *

مرة واحدة
مرة واحدة
مرة واحدة

خدمات برنامج التشخيص
المخيي
طرق التحليل
ر
فحص ر
مؤشات األورام**
ر
لمؤشات األورام CA 15-3,CA 125
فحص الدم بطريقة ELISA
 للنساءر
لمؤشات األورام  PSIوهرمون
فحص الدم بطريقة ELISA
التستوستيون العام  -للنساء
ر

مرة واحدة
مرة واحدة

طرق التحليل اآلل
فحص بالموجات فوق الصوتية ***

مرة واحدة

تخطيط كهربية القلب
A05.10.006

تسجيل مخطط كهربية القلب

A05.10.004

وتفسي بيانات تخطيط القلب
فك ووصف
ر

مرة واحدة
ر
العالج
الينامج
خدمات ر
А20.30.012
A20.30.027

المناخ
التأثي
ر
ي
رشب المياه المعدنية

يوميا
يوميا 3 ,مرات يف اليوم

A20.30.013

العالج الحرك الرياض الطبيع
ر
المش والتمارين بطريقة ترينكورت
ي
السباحة العالجية يف المسبح

يوميا

A19.30.010

مائ يف المسبح)
العالج
الميكانيك يف الماء (تدليك ي
ي

يوميا

A19.30.008

تمارين عالجية طبيعية باستخدام أجهزة تدريب
A19.30.007

تدريب فردي

يوميا

يوميا

ر
العالج
الينامج
خدمات ر
ر
(من اإلجراءات التالية حسب وصفة الطبيب ،ليس أكي من  4ف اليوم (األحد  -عطلة))****
العالج ببيئة الهواء اإلصطناع
االستنشاق
A11.09.007

إعطاء الدواء عن طريق االستنشاق

А20.09.001

التنفش (االستنشاق بالمياه المعدنية)
العالج
ي

А20.09.001

فسيولوخ)
ملح
التنفش (االستنشاق بمحلول
العالج
ي
ي
ي

А20.09.001

التنفش (المحاليل القلوية (االستنشاق القلوي الداف)
العالج
ي

A11.09.007

إعطاء الدواء عن طريق االستنشاق (منتجات جاهزة لالستنشاق)

A20.30.018

عالج الكهوف (الملحية الصحية)

A20.30.004

ر
ثائ أكسيد الكربون
حمامات الغاز ات الطبية
ثائ أكسيد الكربون  -النيي ر
ر
وجي)  -حمام ي
(األكسجي  -ي
الجاف
العالج بالمياه المعدنية
حمامات (عامة وموضعية)

A20.30.001

الحمامات المعدنية الطبية

A20.30.001

الحمامات المعدنية الطبية( .بيشوفيت)

A20.30.001

الحمامات المعدنية الطبية .ملح البحر الميت

A20.30.038

حمام اليود واليوم

A20.30.005

الحمامات العالجية العطرية" .صنوبرية"
العالج بالماء
حمامات (عامة وموضعية)

A20.30.005

الحمامات العالجية العطرية .باألعشاب (الكستناء  ،الخزاىم  ،الناردين  ،الغار  ،بلسم الليمون)
حمام الدوامة مع التدليك المائ

А20.30.008

حمام الدوامة العالجية
دش إستحمام

A20.30.011

العالخ – دائري ()circular
الدش
ي

A20.30.011

العالخ  -تصاعدي
الدش
ي

A20.30.011

العالخ  -شاركوت
الدش
ي
الدش العالخ  -ر
فيش
ي
ي
العالج الحراري

A20.30.011

التطبيق (تلصيق)
A20.30.036
A20.03.001

األوزوسييت
افي و
ر
تطبيق البار ر
العظم (تطبيقات طينية)
العالخ ألمراض الهيكل
بالطي
التأثي
ر
ر
ي
ي

العالج الطبيع باألجهزة
الكهرئ
العالج
ر
الكهربائ
الجلفنة و الرحالن
ي
A17.24.002
A17.04.005

المحيط
العصب
الجلفنة ألمراض الجهاز
ي
ي
الغي محددة
الكهربائ
الرحالن
الدوائ لألمراض ر
ي
ي

الكهربائ بالتيارات الدياديناميكية
 A17.30.024.001الرحالن
ي
 A17.30.004التعريض للتيارات الجيبية المعدلة (عالج النبضات الكهربائية)
A17.30.003

الدياديناميك ()DDT
العالج
ي

A17.01.007

عالج الجلد بتقنية دارسونفال

A17.30.031

التعريض للمجاالت المغناطيسية

A17.30.031
A17.30.003
A17.30.017
A17.30.016

عال الكثافة)
المغناطيش بمجال
التعريض للمجاالت المغناطيسية (العالج
نبض ي
ي
ي
ر
الديسيميي (تقنية )UHF
الكهرومغناطيش
التعريض لإلشعاع
ي
اليدد (تقنية  ,)UHFالعالج بالموجات عالية ر
التعريض لمجال كهربائ عال ر
اليدد
ي
ي
ر
التعريض للمجاالت الكهرومغناطيسية عالية اليدد (حث حراري )inductothermy
العالج الضوئ

باللير
 A17.01.002.003الوخز ر
باللير حسب الطرق التقليدية)
باللير (تشعيع ر
 A17.01.002.003الوخز ر
تشعيع الجلد باألشعة فوق البنفسجية
А22.01.006
A22.27.001

المخاط لألنف
التشعيع باألشعة فوق البنفسجية للغشاء
ي
العالج بالموجات فوق الصوتية

А22.04.002
A17.30.034

التعريض للموجات فوق الصوتية ألمراض المفاصل
لإلهيازات بموجات فوق صوتية ر
ر
أوليافونوفوريسيس
التعريض
بالتأثي الميكانيك
العالج
ر

A21.01.001

تدليك يدوي (ال يزيد عن وحدة و نصف)*****

تدليك ميكانيك  /تدليك اهيازي
ر
(كرس المساج)
اإلهيازي الحراري للعضالت الفقرية
 A21.03.002.006التدليك
ي
ر
التأثي الحراري
الميكانيك مع
باالهياز
تدليك الظهر
ر
ي
ر
االهياز ي الحراري للعضالت الفقرية (عىل جهاز ")"HAPPY DREAM ALL 7000A
 A21.03.002.006التدليك
ر
االهياز ي الحراري اليدوي
التدليك
االهياز ي الحراري للعضالت الفقرية (تدليك ر
ر
اهيازي يدوي عىل جهاز ")"Vibramatic
 A21.03.002.006التدليك
العالج الطبيع الحرك الرياض
الجماع ألمراض العمود الفقري (تمارين جماعية يف إطار برنامج "تمارين
الرياض
الحرك
العالج
ي
ي
ي
 A19.03.002.002الصحة العامة")

الجماع ألمراض العمود الفقري و األمراض المختلفة كذلك
الرياض
الحرك
 A19.03.002.002العالج
ي
ي
ي
المائ)
 A19.30.009.002العالج بالتمارين الجماعية يف المسبح (العالج
ي
أخصائ غدد صماء ،طبيب
الهضم،
أخصائ أمراض الجهاز
أخصائ تغذية،
* المتخصصون (طبيب أعصاب ،طبيب عيون،
ي
ي
ي
ي
أخصائ أمراض المسالك البولية ،طبيب جلدية ،معالج يدوي تقويم عظام
أخصائ أنف وأذن وحنجرة ،طبيب نساء،
قلب،
ي
ي
(الكايروبراكتيك))  -إختيار استشارة واحدة
ر
تحاليل(مؤشات األورام)
** التشخيصات المخيية  -إختيار أحد
*** الفحص بالموجات فوق الصوتية لعضو واحد من الجسم باإلختيار :الغدة الدرقية  /الغدد الثديية  /الكىل  /أعضاء
الحوض  /غدة اليوستاتا
تغيي كمية اإلجراءات من قبل الطبيب المعالج ،مع مراعاة قدرة التحمل الفردي أو وجود أعراض جانبية مانعة
**** يمكن ر
***** حسب وصفة الطبيب  -أي منطقة تدليك ال تزيد عن  1.5وحدة

