
  نالتشيك  مصحة "دولينا نارزانوف" بمدينة

 برنامج عالجي متخصص نوع البرنامج: 

  النساء التخصص: أمراض الجهاز التناسلي لدى 

 الطبية قائمة الخدمات  عدد المرات

 زيارة األطباء واستشارتهم 

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

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

 واستشارة(

)فحص أمراض النساء والوالدة أخصائي للطبيب أولى زيارة  مرة واحدة
 واستشارة(

)فحص أمراض النساء والوالدة أخصائي  للطبيب زيارات متكررة مرة واحدة على األقل في األسبوع

 واستشارة(

 أخصائي المسالك البولية )فحص واستشارة(للطبيب أولى زيارة  النحو الذي يحدده الطبيب المعالجعلى 

  بالبرنامج  خدمات قسم تحسين الصحة العامة

 العالج المناخي يوميًا 

  الجماعينفسي العالج ال مرة واحدة 

 تناول المياه المعدنية يوميًا )ثالث مرات في اليوم(

 المشي العالجي  وفقًا لتوجيهات الطبيب * 

 المياه المعدنية )بحمام السباحة( السباحة العالجية في  يوميًا 

 بالبرنامج  خدمات قسم التشخيص

   المعملية والفحوصات التحاليل  

  تحاليل الدم  

 )فحص الدم الممتد(   تحليل الدم اإلكلينيكي العام   مرة واحدة 

   يات الدم الحمراءكر ترسيبتحليل سرعة  مرة واحدة 

 تحليل مستوى الهيموجلوبين الكلي في الدم مرة واحدة 

 تحليل التمثيل الغذائي للكربوهيدرات 

 مستوى الجلوكوز في الدم تحليل مرة واحدة 

 تحليل التمثيل الغذائي للحديد 

 تحليل مستوى حديد مصل الدم  مرة واحدة 

 تحليل البول  

 تحليل إكلينيكي عام للبول  مرة واحدة 

 البولية  تحاليل وفحوصات روتينية في أمراض النساء والمسالك 

 الفحص المجهري للمسحات المهبلية  مرة واحدة 

 الفحوصات الخلوية  

 الفحص الخلوي للتحضير الدقيق لعنق الرحم   مرة واحدة 

 الفحوصات اآللية 

 الفحص بالموجات فوق الصوتية  



عبر فحص أعضاء الحوض الصغير بالموجات فوق الصوتية ) مرة واحدة 

  البطن( 

عبر فحص أعضاء الحوض الصغير بالموجات فوق الصوتية ) مرة واحدة 

  المهبل( 

 رسم القلب  

 تسجيل رسم القلب  وفقًا للمؤشرات 

 فك شفرة رسم القلب وتفسير بياناته  وفقًا للمؤشرات

 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"  

 العالج النفسي والتصحيح النفسي والعاطفي 

 زيارة أولى للطبيب أخصائي الطب النفسي )اختبار واستشارة( 

 العالج باالستحمام في المياه المعدنية 

 موضعية( -حمامات البخار )عامة 

 الحمامات المعدنية العالجية 

 غسول المياه المعدنية

 غسول داخلي بالمياه المعدنية في حاالت اإلصابة بأمراض األعضاء التناسلية األنثوية

 العالج المائي

 الدُْش العالجي )دُْش دائري(

 الدُْش العالجي )دُْش تصاعدي(

 التدليك العالجي تحت مياه الدُشْ 

 العالج بالطين

 حمامات الطين

 جلسات الطين العالجي في حاالت اإلصابة بأمراض األعضاء التناسلية األنثوية 

 استخدام الطين العالجي عبر التجويف الجسمي

 جلسات الطين العالجي لمنطقة تجويف اللثة

 (  الطيني )التامبونالمهبلية الطينية سدادة الاستخدام 

 استخدام القضيب الطيني 

 جلسات الطين العالجي )عبر المهبل( 

 جلسات الطين العالجي )عبر المستقيم(

 العالج بالحرارة

 التطبيقات 

 األعضاء التناسلية األنثوية  البرافين في حاالت اإلصابة بأمراضالعالج بجلسات 

 العالج الحراري العام 

 جلسات العالج بالحرارة )البطانية الحرارية(

 باستخدام األجهزة العالج الطبيعي

 العالج بالكهرباء 

 تقنية الترحيل الكهربائي لألدوية



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

 موانع طبية.

 جلسات العالج بالتيارات الجيبية المعدلة

 العالج الدياديناميكي

 عالج الجلد بتقنية "دارنوسفال" )التيارات عالية التردد(

 العالج بالمجاالت الكهربائية منخفضة التردد 

 النوم الكهربائي

 العالج بالمجاالت المغناطيسيجلسات 

 جلسات العالج بالمجاالت الكهروماغناطيسية فائقة التردد 

 جلسات العالج بالمجاالت الكهربائية فائقة التردد

 جلسات العالج باإلشعاعات الكهروماغناطيسية في نطاق الملليمتر  

 العالج بالضوء 

  (العالج بالليزرالبزل بالليزر )

 باألشعة فوق البنفسجيةعالج الجلد 

 عالج الجلد باألشعة فوق البنفسجية )الكوارتز فوق البنفسجي( 

 العالج بواسطة البزل بالموجات فوق الصوتية 

 التمارين الرياضية العالجية 

جلسة جماعية لممارسة التمارين الرياضية العالجية في حاالت اإلصابة بأمراض األعضاء التناسلية 
 األنثوية 

 سة جماعية لممارسة التمارين الرياضية العالجية بحمام السباحة جل

 خدمات الطبيب أخصائي أمراض النساء والوالدة 

 ( "كوالرجولمستحضر ")غسول  غسول داخلي في حاالت اإلصابة بأمراض األعضاء التناسلية األنثوية

 عالج أمراض النساء باستخدام األجهزة 

األعضاء التناسلية األنثوية )عالج داخل العالج باستخدام الليزر المغناطيسي في حاالت اإلصابة بأمراض 

 التجاويف "أندرو جرين"( 


