
  نالتشيك مصحة "دولينا نارزانوف" بمدينة

 برنامج عالجي متخصص نوع البرنامج: 

   الجهاز الهضمي أمراض التخصص: 

 الطبية قائمة الخدمات  عدد المرات

 زيارة األطباء واستشارتهم 

 الباطنة )فحص واستشارة(أمراض أخصائي زيارة أولى للطبيب  مرة واحدة 

الباطنة )فحص أمراض أخصائي للطبيب  ات متكررةزيار على األقل في األسبوع  مرتان

 واستشارة(

)فحص  الجهاز الهضميأمراض أخصائي للطبيب أولى زيارة  مرة واحدة
 واستشارة(

 الجهاز الهضميأمراض أخصائي  للطبيب زيارات متكررة مرتان على األقل في األسبوع 

 )فحص واستشارة(

 
 

 

  على النحو الذي يحدده الطبيب المعالج 

 أخصائي العالج الطبيعي )فحص واستشارة(زيارة أولى للطبيب 

 أخصائي أمراض القلب )فحص واستشارة(زيارة أولى للطبيب 

أخصائي العظام واإلصابات )فحص زيارة أولى للطبيب 

 واستشارة(

األعصاب )فحص أمراض أخصائي زيارة أولى للطبيب 

 واستشارة(

 أخصائي الغدد الصماء )فحص واستشارة(زيارة أولى للطبيب 

أخصائي أمراض النساء والوالدة )فحص زيارة أولى للطبيب 
 واستشارة(

 أخصائي المسالك البولية )فحص واستشارة(زيارة أولى للطبيب 

 األسنان )فحص واستشارة(لطبيب زيارة أولى  مرة واحدة 

 بالبرنامج  التشخيصخدمات قسم 

   المعملية والفحوصات التحاليل  

  تحاليل الدم  

  )فحص الدم الممتد(  تحليل الدم اإلكلينيكي العام  مرة واحدة 

   يات الدم الحمراءكر ترسيبسرعة  تحليل مرة واحدة 

 تحليل التمثيل الغذائي للكربوهيدرات مرة واحدة 

 الجلوكوز في الدمتحليل مستوى  مرة واحدة 

 تحليل تكوين البروتينات وبروتينات معينة  مرة واحدة

 البروتين الكلي في الدممستوى تحليل  مرة واحدة 

  ( األلبومينمستوى بروتين )تحليل  تحليل مستوى الزالل في الدم مرة واحدة 

 تحليل مستوى الفيبرونيجين في الدم مرة واحدة 

 تحليل التمثيل الغذائي للدهون  

 تحليل مستوى الكوليسترول في الدم  مرة واحدة 

 ي الدم ف تحليل مستوى كوليسترول البروتينات الدهنية عالية الكثافة مرة واحدة 



ي ف الكثافة منخفضةتحليل مستوى كوليسترول البروتينات الدهنية  مرة واحدة 

 الدم

 تحليل مستوى الدهون الثالثية في الدم  مرة واحدة 

 معامل تصلب الشرايين / مؤشر تصلب الشرايين في البالزما  مرة واحدة 

 تحليل التمثيل الغذائي للصبغة  

 تحليل مستوى البيليروبين الكلي في الدم  مرة واحدة 

 )غير المقترن( في الدمتحليل مستوى البيليروبين الحر  مرة واحدة 

 نزيمات اإلتحليل  

  ت في الدمنزيم ناقلة أمين األسبارتاإمستوى  تحليل مرة واحدة 

 في الدم  إنزيم ناقلة أمين األالنينمستوى تحليل  مرة واحدة 

 في الدم  إنزيم ناقلة جاما جلوتاميلمستوى تحليل  مرة واحدة 

 في الدم  الفوسفاتاز القلويمستوى تحليل  مرة واحدة 

 البولتحليل  

 تحليل إكلينيكي عام للبول مرة واحدة 

 تحليل البراز  

 الخلوي للبراز الفحص مرة واحدة 

 الفحوصات اآللية 

 الفحوصات اإلشعاعية  

  ألعضاء تجويف البطن  بالموجات فوق الصوتيةشامل فحص  مرة واحدة 

 الفحص بالمنظار  

 تسجيل رسم القلب   للمؤشراتوفقًا 

 بياناته فك شفرة رسم القلب وتفسير وفقًا للمؤشرات 

 منظار المرئ  مرة واحدة 

 الفحوصات االستقصائية  

 جرثومة المعدة ( للكشف عن13فحص تنفس اليوريا )كربون مشع  مرة واحدة 

    )Helicobacter pylori()البكتيريا الملوية البوابية( 

  بالبرنامج  خدمات قسم تحسين الصحة العامة

 العالج المناخي  يوميًا 

  الجماعي لعالج النفسيا مرة واحدة 

 تناول المياه المعدنية يوميًا )ثالث مرات في اليوم(

 المشي العالجي  وفقًا لتوجيهات الطبيب 

 السباحة العالجية في المياه المعدنية )بحمام السباحة(  يوميًا 

 خدمات القسم العالجي بالبرنامج 

 6يتم استخدام اإلجراءات العالجية المذكورة أدناه بناًءا على توجيهات الطبيب المعالج وبحد أقصى )
 في اليوم. يوم األحد عطلة رسمية( *إجراءات 

 العالج بوسائل الهواء الصناعية

 استنشاق المستحضرات الطبية باستخدام جهاز االستنشاق "نيبواليزر"  

 المياه المعدنيةالعالج باالستحمام في 

 موضعية( -حمامات البخار )عامة 

 الحمامات المعدنية العالجية 



 غسول المياه المعدنية

 في حاالت اإلصابة بأمراض تجويف الفم واألسنان  غسول مائي

 غسول داخلي بالمياه المعدنية في حاالت اإلصابة بأمراض األعضاء التناسلية األنثوية

غسول معوي بالمياه المعدنية والمستحضرات الدوائية في حاالت اإلصابة بأمراض األمعاء السينية 
 والمستقيمة 

 المعالجة المائية في حاالت اإلصابة بأمراض األمعاء السينية والمستقيمة

 العالج المائي 

 الدُش  

 الدُش  العالجي )دُش  دائري(

 التدليك العالجي تحت مياه الدُش  

 الدُش  العالجي )دُش  تصاعدي(

 العالج بالطين

 حمامات الطين 

 ( بالطين لف الجسم –الطين تطبيقات جلسات الطين العالجي )

 بالتيارات المعدلة جيبيًا  جلسات الطين العالجي

 استخدام الطين العالجي عبر التجويف الجسمي

 جلسات الطين العالجي لمنطقة تجويف اللثة 

 البطانية الحرارية( ) العالج بالحرارةجلسات 

 العالج بالحرارة 

 التطبيقات 

 رافين في حاالت اإلصابة بأمراض المرئ والمعدة واإلثنى عشر البالعالج بجلسات 

 العالج الطبيعي باستخدام األجهزة

 تقنية الترحيل الكهربائي لألدوية 

 جلسات العالج بالتيارات الجيبية المعدلة 

 العالج الدياديناميكي 

 جلسات العالج بالمجاالت المغناطيسية

 جلسات العالج بالمجاالت الكهروماغناطيسية فائقة التردد

 جلسات العالج بالمجاالت الكهربائية فائقة التردد 

 جلسات العالج باإلشعاعات الكهروماغناطيسية في نطاق الملليمتر  

  البزل بالليزر )العالج بالليزر( 

 الموجات فوق الصوتية واسطة البزل بالعالج ب

 دوالر(  1,5تدليك طبي عام )بحد أقصى 

 العالج بالضغط البارومتري على األطراف والرئتين

 التمارين الرياضية العالجية 

جلسة جماعية لممارسة التمارين الرياضية العالجية في حاالت اإلصابة بأمراض المرئ والمعدة واإلثنى 
 عشر 

 ( "أكوا أيروبكس"مارين الرياضية العالجية بحمام السباحة )جلسة جماعية لممارسة الت

 عامة عالجية إجراءات 

 تناول المستحضرات الدوائية عن طريق الحقن الشرجية 

 بخالصة األعشاب الطبية مستحضرات 



 
أو لوجود للمريض قد يلجأ الطبيب المعالج إلى تغيير عدد اإلجراءات العالجية لمراعاة المقدرة الشخصية *

 موانع طبية.

   "كوالرجول"ستحضر م

  مستحضرات دوائية بيولوجية

  المطهرة استخدام الحقن الشرجية 

 زيارات متكررة للطبيب أخصائي العالج الطبيعي )فحص واستشارة(


