
ي من
 
 "Mys Vidnyمصحة "ِميص فيدن

نامج: برنامج   سنة * 18إىل  12كالسيكي لألطفال من سن   مصحةنوع البر

 ***الكمية* قائمة اإلجراءات الرمز

 واستشارات االطباء مراجعة

B01.031.001  مرة واحدة مراجعة أولية - أطفال طبيب، استشارة( معاينة) مراجعة 

B01.031.002  مراجعة ثانوية - أطفال طبيب، استشارة( معاينة) مراجعة 
مرة واحدة عىل األقل 

ي األسبوع
 
 ف

B01.054.001  ي عالج طبيعي  مراجعة
 فة الطبيبص  و  حسب  )استشارة( أخصائ 

B01.028.001  
مراجعة  - أنف وأذن وحنجرة طبيب، استشارة( معاينة) مراجعة
 أولية

الحاالت الحادة: 
 فة الطبيبص  و  حسب 

B01.029.001  فة الطبيبص  و  حسب  مراجعة أولية - طبيب عيون، استشارة( معاينة) مراجعة 

 التعافـيخدمات برنامج 

A20.30.012   ي
** التأثير المناخ 

ً
 يوميا

A20.30.027  ب   المياه المعدنية شر
ً
 يوميا

A20.30.025  مجموعة أعشاب( تداوي باألعشاب(  
ً
 يوميا

A20.30.026.001  
باألكسجير  المعوي )كوكتيل األكسجير  مع خالصة جذر العالج 

 عرق السوس(
 
ً
 يوميا

A19.23.002.013   ي
  العالج بالمشر

ً
 يوميا

A19.30.008  ي المسبح
*** السباحة العالجية ف 

ً
 يوميا

ي  نامج العالجر  خدمات البر

 صطناعي إل هواء االالعالج ببيئة   

A17.30.028   القلوي(عالج الهباء الجوي )االستنشاق 

A20.30.018  وف )الملحية الصحية(كهال عالج 

 العالج بالمياه المعدنية  



A20.30.038  وم  حمام اليود والير

A20.30.005  الحمامات العالجية العطرية 

A20.30.001   ي )بيشوفيت( العالجحمام
 المعدئ 

A20.30.030   (يةحمامات الفقاعات الهوائية )اللؤلؤ 

 حرارية أخرى ضماداتاللف ب عملية  

A24.01.002   سوستانورمباستخدام  –الجلد كمادات ضغط عىل 

 ألجهزةباالعالج الطبيعي   

ي     العالج الكهرنر

A17.24.002  الجلفنة 

بوصفة   أحد األنواع
 الطبيب

A17.29.003   ي ي الطبر
 الرحالن الكهربائ 

A17.30.004   لتيارات الجيبية المعدلةلض يالتعر 

A17.30.031   لمجاالت المغناطيسيةلض يالتعر 

A17.24.008  
دد فوق الصوتية )العالج بالموجات فوق يالتعر  ض لتيارات الير

 الصوتية(

A17.30.017   دد )يالتعر ي عالي الير
 (UHF EFض لمجال كهربائ 

A17.30.034   ازات بموجات فوق صوتية يالتعر افونوفوريسيسض لإلهير   أولير

A22.30.005   ض للضوء المستقطبيالتعر 

بوصفة   أحد األنواع
 الطبيب

A22.01.005  ر منخفض الكثافة  تشعيع الجلد باللير 

A22.27.001  التشعيع باألشعة فوق البنفسجية للغشاء المخاطي لألنف 

A19.04.001.012  ي ألمراض واصابات المفاصل )موتوميد  ( motomedتمارين عالجية باالرتجاع البيولوخر

  الطبيعي  الحركي العالج   

A19.03.002.002  ألمراض العمود الفقريو التمارين الجماعي  الحركي  العالج 



 يوًما 29شهًرا و  11سنة و  17* 

ي ذلك االستحمام البحري 
 
ي فصىلي الربيع والصيف، يوجد لدينا شاط  مجهز ومري    ح -** بما ف

 
 ف

 التنظيف و التعقيم و المعالجة الصحية والصيانة الوقائية*** باستثناء ساعات أو أيام 

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

    

 الختياركم لنا! ننتظر زيارتكم. 
ً
   شكرا

 


