
نوموري           "Chernomor'yeمصحة "تشير

نامج: مصحة كالسيكية              (لسيدات)ل نوع الير
 يوًما( 14إىل  7)من 

 

 الكمية قائمة اإلجراءات                     الرمز

 مراجعة واستشارات االطباء

B01.047.001  1 مراجعة أولية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب عام 

B01.047.002  2 مراجعة ثانوية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب عام 

 خدمات برنامج التشخيص

 * ) ن  4 مراجعة الطبيب )اإلختصاصي بمرض معي 

ات األورام**    فحص مؤشر

A09.05.202  فحص مستوى مستضد الرسطانات الغديةCA 125 ي الدم
  فن

1 A09.05.231  ات األورام ي الدم CA 15-3فحص مستوى مؤشر
 فن

  فحص بالموجات فوق الصوتية *** 

A04.22.001 
الفحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية والغدد الجار 

  درقية

 
1 

A04.20.001 الفحص بالموجات فوق الصوتية للرحم وملحقاته عبر البطن 

A04.20.002 الفحص بالموجات فوق الصوتية للغدد الثديية 

  القلبتخطيط كهربية  

A05.10.006 

 
A05.10.004 

  تسجيل مخطط كهربية القلب
 فك ووصف وتفسب  بيانات تخطيط القلب 1

نامج العالجر    خدمات الير

A20.30.012  ي
  التأثب  المناخن

 
 يوميا

A20.30.027 ب المياه المعدنية   شر
 
 يوميا

  الطبيع   
  العالج الحرك  الرياض 

A20.30.013   ي والتمارين
  بطريقة ترينكورتالمشر

 
 يوميا

A19.30.008 ي المسبح
  السباحة العالجية فن

 
A19.30.010 )ي المسبح

ي فن
ي الماء )تدليك مائ 

  العالج الميكانيكي فن
 
 يوميا

A19.03.002.002 
ي الجماعي ألمراض العمود الفقري 

العالج الحركي الرياصن
ي إطار برنامج "تمارين الصحة العامة"(

  )تمارين جماعية فن
 
 يوميا

A19.30.007 ))تمارين عالجية باستخدام أجهزة تدريب )بدون مدرب  
 
 يوميا

نامج العالجر    خدمات الير

  اليوم )األحد  4)من اإلجراءات التالية حسب وصفة الطبيب، ليس أكير من 
 
 عطلة((**** -ف



  العالج ببيئة الهواء اإلصطناع   

A20.30.018 )عالج الكهوف )الملحية الصحية 

А20.30.020 )  عالج نقص التأكسج )هيبوكشي

 العالج بالمياه المعدنية 

A20.30.004 
ن  ي أكسيد الكربون  -حمامات الغاز ات الطبية )األكسجي 

(  -ثائن ن وجي 
ي  -النيبر

حمام ثائن
 أكسيد الكربون الجاف

 العالج بالماء 

 حمامات )عامة وموضعية(  

A20.30.001 بيشوفيت( الحمامات المعدنية الطبية( 

A20.30.006 "الحمامات المعدنية الطبية "ديرما بلس 

A20.30.038 وم  حمام اليود والبر

A20.30.005 ةالحمامات العالجية العطرية "صنوبري" 

A20.30.005 
الحمامات العالجية العطرية. باألعشاب )الكستناء ، الخزاىم ، الناردين ، الغار ، بلسم 

 الليمون(

A20.30.006 "الحمامات المعدنية الطبية "حمام قرن الوعل 

   
 حمام الدوامة مع التدليك المائ 

A20.30.008 حمام الدوامة العالجية 

 دش إستحمام 

A20.30.011  ي  (circularدائري ) –الدش العالخر

A20.30.011  ي  تصاعدي -الدش العالخر

A20.30.011  ي  شاركوت -الدش العالخر

A20.30.011  ي الدش ي  -العالخر
 فيشر

 العالج الحراري 

А20.30.023 التأثب  الحراري 

A20.30.036 يت منطقة واحدة ن و األوزوسب   تطبيق البارافي 

A20.03.001 ي ألمراض الهيكل العظمي )تطبيقات طينية( منطقة واحدة ن العالخر  التأثب  بالطي 

 العالج الطبيع  باألجهزة 

ي  
 الجلفنة و الرحالن الكهربائ 

A17.24.002  ي المحيطي  الجلفنة ألمراض الجهاز العصبر

A17.29.003 ي لألمراض الغب  محددة
ي الدوائ 

 الرحالن الكهربائ 

A17.30.003 ي بالتيارات الدياديناميكية
 الرحالن الكهربائ 

A17.30.004 )التعريض للتيارات الجيبية المعدلة )عالج النبضات الكهربائية 

A17.30.003  العالج( الدياديناميكيDDT) 



A17.01.007  عالج الجلد بتقنية دارسونفال 

A17.30.025 العالج المغناطيشي العام 

A17.30.031 التعريض للمجاالت المغناطيسية 

A17.30.017  دد )تقنية ي عاىلي البر
ددUHFالتعريض لمجال كهربائ   (, العالج بالموجات عالية البر

A17.30.016  دد )حث حراري  (inductothermyالتعريض للمجاالت الكهرومغناطيسية عالية البر

   
 
 العالج الضوئ

A17.01.002.003 ر ن  الوخز باللب 

A17.01.002.003 )ر حسب الطرق التقليدية ن ر )تشعيع باللب  ن  الوخز باللب 

A22.27.001 التشعيع باألشعة فوق البنفسجية للغشاء المخاطي لألنف 

А22.07.005 تشعيع البلعوم الفموي باألشعة فوق البنفسجية 

 العالج بالموجات فوق الصوتية 

А22.04.002 التعريض للموجات فوق الصوتية ألمراض المفاصل 

A17.30.034 افونوفوريسيس ازات بموجات فوق صوتية أولبر ن  التعريض لإلهبر

 العالج بالتأثير الميكانيك   

А21.01.003.001  منطقة الياقة )ال يزيد عن وحدة و نصف(*****تدليك 

ازي   تدليك ميكانيك  / تدليك اهي  

A21.03.002.006 )ازي الحراري للعضالت الفقرية )كرسي المساج ن  التدليك اإلهبر

از الميكانيك  مع  التأثير الحراري   تدليك الظهر باالهي  

A21.03.002.006 
از ي الحراري للعضالت الفقرية )عىل جهاز  ن  HAPPY DREAM ALL"التدليك االهبر

7000A") 

 العالج بالتأثير الحراري 

A20.30.023 التأثب  الحراري. ساونا األشعة تحت الحمراء 

A20.30.023  التأثب  الحراري. كبسولة- SPA 

 العالج الطبيع  الحرك   

A19.03.002.002  ي الجماعي ألمراض العمود الفقري و األمراض المختلفة كذلكالعالج الحركي
 الرياصن

A19.30.009.002 ) ي
ي المسبح )العالج المائ 

 العالج بالتمارين الجماعية فن

 خدمات أمراض النساء والتوليد 

B01.001.001  مراجعة أولية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب نساء و توليد 

B01.001.002  مراجعة ثانوية -)معاينة، استشارة( طبيب نساء و توليد مراجعة 

 
А26.20.034 

ي( لمسحة المهبل ي البكتب   الفحص المجهري )التنظب 

 
A08.20.017.001 

 الفحص الخلوي لكشوط عنق الرحم وقناة عنق الرحم



A20.20.002.001 إدخال حفائظ طينية عالجية ألمراض األعضاء التناسلية األنثوية 

A14.20.001 
ي  تنظيف المهبل )تجويف بالموجات فوق الصوتية بمحلول عالخر

 (FOTEKعىل جهاز 

A17.30.031 
" عن طريق داخل Intramagالتعريض للمجاالت المغناطيسية )العالج المغناطيشي "

 المهبل(

 ، ي أمراض الجهاز الهضمي
ي تغذية، أخصائ 

ي غدد * المتخصصون )طبيب أعصاب، طبيب عيون، أخصائ 
أخصائ 

ي أمراض المسالك البولية، طبيب جلدية، 
ي أنف وأذن وحنجرة، طبيب نساء، أخصائ 

صماء، طبيب قلب، أخصائ 
 حسب اإلختيار –معالج يدوي تقويم عظام )الكايروبراكتيك(( 

ية  ات األورام(  -** التشخيصات المخبر  إختيار أحد تحاليل)مؤشر

واحد من الجسم باإلختيار: الغدة الدرقية / الغدد الثديية / أعضاء *** الفحص بالموجات فوق الصوتية لعضو 

 الحوض

**** يمكن تغيب  كمية اإلجراءات من قبل الطبيب المعالج، مع مراعاة قدرة التحمل الفردي أو وجود أعراض 
 جانبية مانعة

 وحدة 1.5أي منطقة تدليك ال تزيد عن  -***** حسب وصفة الطبيب 

ية إضافية عىل النحو الذي يحدده الطبيب، مع مراعاة عدم وجود موانع االستعمال ويتم يتم تقديم خدمات طب
ي 
ا لقائمة األسعار الحال -دفعها بشكل إضافن

ً
 يةوفق


