
 "Oktyabr'skiyمصحة "أكتيابرسكي 

نامج: مصحة كالسيكية  للسيدات نوع البر

 الكمية قائمة الخدمات الرمز

 مراجعة واستشارات االطباء

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

B01.047.002  مراجعة ثانوية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب عام 
ي 
 
مرة واحدة عىل األقل ف

 األسبوع

 خدمات برنامج التعافـي

A20.30.012  ي
  التأثبر 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 العالج الطبيعي الحركي  
  الرياض 

A20.30.013 ي والتمارين  بطريقة ترينكورت
 المش 

حسب وصفة الطبيب 
 المعالج

A19.30.009 
ي المسبح, تمارين جماعية حسب 

السباحة العالجية ف 
 برنامج "تمارين اآليروبيكس الرياضية المائية"

حسب وصفة الطبيب 
 المعالج

A19.30.008 ي المسبح
* السباحة العالجية ف 

 
 يوميا

A19.30.007 
ي 
تمارين عالجية باستخدام جهاز تدريب )تمرين فردي ف 

صالة األلعاب الرياضية باستخدام أجهزة تدريب )بدون 
 مدرب((

*
 
 يوميا

ي  نامج العالجر  خدمات البر
ي اليوم( 4)من اإلجراءات التالية حسب وصفة الطبيب، ليس أكبر من 

 
 ف

 العالج ببيئة الهواء اإلصطناعي  

 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

 )زيوت طبية(

A20.30.018.001 )ي )كهوف الملح ابر  عالج هالوثبر

A20.30.031 
) وجير  ي أكسيد الكربون والنيبر

 الحمامات الغازية )األكسجير  وثاب 
ي أكسيد الكربون الجاف(

 )حمام ثاب 

 العالج بالمياه المعدنية 

 حمامات )عامة( 

A20.30.038 )وم )مع الملح  حمام اليود والبر



 العالج بالماء 

A20.30.006 الحمامات العالجية الدوائية 

 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

 العالج الحراري 

 (تلصيقالتطبيق ) 

A20.30.036 يت  تطبيق البارافير  و األوزوسبر

 العالج الطبيعي باألجهزة 

ي العالج    الكهربر

A17.20.002 
ي 
ي ألمراض األعضاء التناسلية األنثوية )الرحالن الكهرباب  ي الطبر

الرحالن الكهرباب 
 والجلفنة(

А17.30.004 
 التعريض للتيارات الجيبية المعدلة

 ((SMT))عالج النبضات الكهربائية 

A17.30.003 يادالعالج الد( يناميكيDDT) 

A17.30.007  ي )تقنية  (CMWالتعرض لإلشعاع الكهرومغناطيشي السنتيمبر

A17.30.018  ي )تقنية  (UHFالتعرض لإلشعاع الكهرومغناطيشي الديسيمبر

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

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

 العالج بالموجات فوق الصوتية 

A22.01.001 عالج الجلد بالموجات فوق الصوتية 

A21.01.001 )  تدليك يدوي )ال يزيد عن وحدتير  كل يومير 

 الحركي العالج الطبيعي  

B03.020.001 
ي إطار برنامج 

ي )تمارين جماعية ف 
خدمات تمارين العالج الطبيعي والطب الرياض 

 "تمارين الصحة العامة"(

 خدمات التجميل 

A04.30.008 
ي األبعاد )

ة الوجه عىل  3Dالفحص بالموجات فوق الصوتية بوضع ثالب  تشخيص لبش 
 "(Anteraجهاز "

A18.05.001.001  رفع البالزما( تبادل البالزماPlasmolifting )* )إجراء واحد( 

A21.01.007  تدليك باألسطوانة الفراغية( تدليك الجلد بالفاكيومLPG  للوجه(- )* )إجراء واحد 

A21.01.002 
ي للوجه )تدليك للوجه + قناع للوجه مع تأثبر مضاد للشيخوخة   antiageتدليك طبر

effect )* )إجراء واحد( 

 Spa السبا  إجراءات 



A22.30.001  كبسولة( التعريض لألشعة تحت الحمراءSPA )* )إجراء واحد( 
 الطبيب المعالج، مع مراعاة قدرة التحمل الفردي أو وجود أعراض جانبية مانعةيمكن تغيبر كمية اإلجراءات من قبل  *


