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 الكمية قائمة الخدمات الرمز

  مراجعة واستشارات االطباء

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

B01.047.002  ي األسبوع عىل األقلتان مر  مراجعة ثانوية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب عام
 
 ف

B01.053.001  مرة واحدة مراجعة أولية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب مسالك بولية 

B01.053.002  مرة واحدة مراجعة ثانوية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب مسالك بولية 

  خدمات برنامج التشخيص

ي    طرق التحليل المخبر

  تحاليل أمراض الدم 

B03.016.003 
تحليل الدم العام )الرسيري( مفصل )مع حساب كريات الدم 

 البيضاء(
 مرة واحدة

B03.016.002 
تحليل الدم العام )الرسيري( مفصل )معدل ترسيب كرات الدم 

 الحمراء(
 واحدةمرة 

ي للكربوهيدرات 
  تحليل التمثيل الغذائ 

A09.05.023 ي الدم
 مرة واحدة تحليل مستوى الجلوكوز ف 

  تحليل البول 

B03.016.006 )مرة واحدة تحليل البول العام )الرسيري 

B03.016.014  تحليل البول باستخدام طريقة نيشيبورينكوNechiporenko مرة واحدة 

وتينات النوعيةتحليل تكوين   وتي   والبر   البر

A09.05.130 ( ي الدم
وستاتا النوعي ف   مرة واحدة (PSAتحليل مستوى مستضد البر

  طرق التحليل اآللي  

  طرق العالج الموجات فوق الصوتية 

A04.21.001 
وستاتا  وستاتا )أشعة  للبر فحص بالموجات فوق الصوتية للبر

 والمثانة )عبر البطن((
 مرة واحدة

A04.21.001.001 وستاتا بالموجات فوق الصوتية عبر المستقيم  مرة واحدة فحص البر

  تخطيط كهربية القلب 

A05.10.006 مرة واحدة تسجيل مخطط كهربية القلب 

A05.10.004 مرة واحدة فك ووصف وتفسب  بيانات تخطيط القلب 

A03.28.002 حسب وصفة الطبيب المعالج تنظب  الحالب 



A03.28.001 تنظب  المثانة 

ي 
 
  خدمات برنامج التعاف

A20.30.012  ي
  التأثب  المناخ 

 
 يوميا

A20.30.025 )العالج باألعشاب )العالج بالنباتات العطرية *
 
 يوميا

A20.30.025  ي ي اليوم (Phytoteaالعالج باألعشاب )الشاي العشبر
 
, مرتان ف

 
 يوميا

ي الطبيعي  
  العالج الحركي الرياض 

A19.23.002.013 "ي النورديك
ي عىل الطريقة االسكندنافية "مش 

 حسب وصفة الطبيب* العالج بالمش 

A20.30.013 ي والتمارين  بطريقة ترينكورت
 حسب وصفة الطبيب* المش 

 

A19.30.009 
ي المسبح, تمارين جماعية حسب برنامج 

 
السباحة العالجية ف

 "تمارين اآليروبيكس الرياضية المائية"
 وصفة الطبيب*حسب 

A19.30.008 ي المسبح
 
* السباحة العالجية ف

 
 يوميا

A20.30.010  ي  -تدليك تحت الماء ي المسبح تدليك عالخر
 
* ف

 
 يوميا

A19.30.007 
ي صالة 

 
تمارين عالجية فردية باستخدام جهاز تدريب )تمرين فردي ف

 األلعاب الرياضية باستخدام أجهزة تدريب )بدون مدرب((
*
 
 يوميا

ي  نامج العالجر  خدمات البر
ي اليوم( 6)من اإلجراءات التالية حسب وصفة الطبيب، ليس أكبر من 

 
 ف

 

  االستنشاق 

A17.08.003 
 عالج الهباء الجوي ألمراض الجهاز التنفشي العلوي

 )اعشاب طبية(
 

A17.08.003 
 عالج الهباء الجوي ألمراض الجهاز التنفشي العلوي

 )األدوية(
 

A17.08.003 
 عالج الهباء الجوي ألمراض الجهاز التنفشي العلوي

 )مياه معدنية(
 

A17.08.003 
 عالج الهباء الجوي ألمراض الجهاز التنفشي العلوي

 )زيوت طبية(
 

A17.08.003 
 عالج الهباء الجوي ألمراض الجهاز التنفشي العلوي

 )منتجات طبية جاهزة لالستنشاق(
 

A20.30.018.001  ي ابر   )كهوف الملح(عالج هالوثب 

A20.30.031 
) وجي   ي أكسيد الكربون والنيبر

 الحمامات الغازية )األكسجي   وثاب 
ي أكسيد الكربون الجاف(

 )حمام ثاب 
 

  العالج بالمياه المعدنية 

  حمامات )عامة وموضعية( 

A20.30.038 )وم )مع الملح   حمام اليود والبر

  العالج بالماء 

  حمامات )عامة وموضعية( 



A20.30.006 الحمامات العالجية الطبية  

ي  
 
  حمام الدوامة مع التدليك المائ

A20.30.008 )حمام الدوامة العالجية )عامة  

A20.30.009  لأليدي(مواضع 4 - 2الطبية ) الموضعيةالحمامات( )  

A20.30.009  لألرجل(مواضع 4 - 2الطبية ) الموضعيةالحمامات( )  

A20.30.030  الفقاعات الهوائية )اللؤلؤية(حمامات  

  دش إستحمام 

A20.30.011  ي   شاركوت -الدش العالخر

A20.30.011  ي ي  -الدش العالخر
  فيش 

A20.30.011  ي   (circularدائري ) –الدش العالخر

A20.30.011  ي   تصاعدي -الدش العالخر

A20.30.010  ي  -تدليك تحت الماء   تدليك عالخر

ي  
  العالج الطين 

A20.21.001 ي ألمراض األعضاء التناسلية الذكرية   التأثب  بالطي   العالخر

  العالج الحراري 

  التأثب  الحراري العام 

A22.30.001 
التعريض لألشعة تحت الحمراء )ساونا األشعة تحت الحمراء )بدون 

 خدمات إضافية((
 

A20.30.023  برميل األرز((التأثب  الحراري )العالج بالحرارة النباتية(  

  موضعي التأثب  الحراري ال 

  التطبيق )تلصيق( 

A20.30.036 يت   تطبيق البارافي   و األوزوسب 

A20.30.015    النفتاالن( -التأثب  بالنافتاالن )تطبيق البارافي  

 

 العالج الطبيعي باألجهزة 

ي    العالج الكهرئر

A17.21.001  ي لألدوية ي الطبر
 ألمراض األعضاء التناسلية الذكريةالرحالن الكهرباب 

А17.30.004 
 التعريض للتيارات الجيبية المعدلة

 )التيارات الجيبية المعدلة(

А17.30.004 
 التعريض للتيارات الجيبية المعدلة

 ((SMT))عالج النبضات الكهربائية 

A17.29.002 ( ي   (electrosleepالتنويم الكهربر



A17.30.025  العامالعالج المغناطيشي 

A17.30.031  (موضعي التعريض للمجاالت المغناطيسية )عالج مغناطيشي 

A17.30.029 التعريض للمجال المغناطيشي النابض عالي الكثافة 

A17.30.007  ي )تقنية  (CMWالتعريض لإلشعاع الكهرومغناطيشي السنتيمبر

A17.30.018  ي )تقنية  (UHFالتعريض لإلشعاع الكهرومغناطيشي الديسيمبر

A17.30.017  دد )تقنية ي عالي البر
 (UHFالتعريض لمجال كهرباب 

A17.30.008 )ددات الفائقة ي )تقنية البر  التعريض لإلشعاع الكهرومغناطيشي المليمبر

A17.30.035 ) ي
وب  ي اإللكبر  العضىلي العصبر

ي )طرق التحفب  
 التحفب   الكهرباب 

ي  
 
 العالج الضوئ

A22.30.005  المستقطبالتعريض للضوء 

A22.30.001   (موضعي التعريض لألشعة تحت الحمراء )تأثب 

ر   العالج باللب  

A22.01.005 
ر حسب الطرق  ر منخفض الشدة )إشعاع اللب   تشعيع الجلد باللب  

 التقليدية(

A17.01.002.003 ر  الوخز باللب  

A22.30.003  ة )الموجات فوق ة(التعريض لألشعة فوق البنفسجية القصب   البنفسجية القصب 

A22.30.007 
التعريض لألشعة فوق البنفسجية المتكاملة )العالج العام باألشعة 

 فوق البنفسجية )الطيف اإلشعاعي المتكامل((

A22.30.007 
 موضعي التعريض لألشعة فوق البنفسجية المتكاملة )العالج ال
 باألشعة فوق البنفسجية )الطيف اإلشعاعي المتكامل((

A22.30.003 ))ة )الكوارتز ة )الموجات فوق البنفسجية القصب   التعريض لألشعة فوق البنفسجية القصب 

 العالج بالموجات فوق الصوتية 

A22.01.001 عالج الجلد بالموجات فوق الصوتية 

A17.30.034 افونوفوريسيس ازات بموجات فوق صوتية أولبر  التعريض لإلهبر 

 الميكانيكي العالج بالتأثب   

A21.01.001 )  تدليك يدوي )ال يزيد عن وحدتي   كل يومي  

ازي   تدليك ميكانيكي / تدليك اهبر 

A21.03.002.006 )ي غب  متصل
از الحراري للعضالت الفقرية )تدليك ماب   تدليك االهبر 

A21.03.002.006 
ازي الحراري للعضالت الفقرية )تدليك حراري  التدليك اإلهبر 

ازي عىل    كرسي المساج(اهبر 

A21.03.002.006 
از  از الحراري للعضالت الفقرية )تدليك باالهبر  تدليك االهبر 

 الميكانيكي للظهر مع التأثب  الحراري(

A21.01.009.005 )از والتأثب  الحراري  
 تدليك القدم والساق )باإلهبر

A21.01.009.005 ) ي
 تدليك القدم والساق )بجهاز الرسير الماب 

A21.01.009.005 )از والتأثب  الحراري  
 تدليك القدم والساق )باإلهبر

A21.01.009.005 )تدليك القدم وأسفل الساق )تدليك ميكانيكي للقدم عىل جهاز ماروتاكا 



ي العالج الطبيعي  
 الحركي الرياض 

A19.28.001 
تمرينات عالجية ألمراض الكىل والمسالك البولية )مجموعة العالج 

)"  بالتمرينات "أمراض الجهاز البولي التناسىلي

B03.020.001 
ي )تمارين جماعية 

خدمات تمارين العالج الطبيعي والطب الرياض 
ي إطار برنامج "تمارين الصحة العامة"(

 
 ف

A19.30.009 
امج  ي المسبح )مجموعة العالج بالماء ببر

 
التمارين العالجية ف

 إضافية(

 البوليةالعالج باألجهزة للمسالك  

A17.21.003 
التعريض للحقول المغناطيسية عبر المستقيم  ألمراض األعضاء 
التناسلية الذكرية )عالج أمراض الجهاز البولي التناسىلي باستخدام 

ي  مجر  "(KAP-ELM-01 "Andro-Gin المجمع اآللي البر
 الفردي أو وجود أعراض جانبية مانعة يمكن تغيب  كمية اإلجراءات من قبل الطبيب المعالج، مع مراعاة قدرة التحمل *

 


