
يْنتوكيمصحة "دولينا نارزانوف" بمدينة ي    س 

 )للسيدات(  برنامج صحي كالسيكينوع البرنامج: 

 الطبية قائمة الخدمات عدد المرات

 زيارة األطباء واستشارتهم 

 ولى للطبيب المعالجاألزيارة ال مرة واحدة 

 متكررة للطبيب المعالجال اتزيارال مرة واحدة على األقل في األسبوع 

 أمراض النساء والتوليدأخصائي طبيب لالزيارة األولى ل مرة واحدة

 أمراض النساء والتوليدأخصائي  طبيبلل الزيارات المتكررة مرة واحدة

  ةالمعملي التحاليل

  تحليل مسحة المهبل للكشف عن االلتهاب المهبلي البكتيري  مرة واحدة 

 خدمات قسم تحسين الصحة العامة بالبرنامج 

  العالج المناخي  يوميًا 

  العالج بشرب الماء 

 تناول المياه المعدنية   ثالث مرات يوميًا

 شاي األعشاب(تناول العالج باألعشاب ) مرة واحدة يوميًا

 كوكتيل األكسجين( تناول العالج باألكسجين المعوي )   يوميًامرة واحدة 

 التمارين الرياضية العالجية 

 المشي العالجي  توجيهات الطبيب المعالج ل وفقًا

 بحمام السباحة(السباحة العالجية ) يوميًا 

عالجية باستخدام الرياضية ال تمارينخاصة لممارسة الجلسة  يوميًا
   دون مدرب األجهزة الرياضية

 خدمات القسم العالجي بالبرنامج 

 4وبحد أقصى  على توجيهات الطبيب المعالج يتم استخدام اإلجراءات العالجية المذكورة أدناه بناًءا)
 إجراءات في اليوم. يوم األحد عطلة رسمية(.

 العالج بوسائل الهواء الصناعية

 االستنشاق 

 األعشاب الطبية 
 العالج بجهاز االستنشاق 

 العالج بالمياه المعدنية 

 موضعية( حمامات ، عامةحمامات )بخار  اتحمام

 عالجية )يسينتوكي الجديدة( المعدنية الحمامات ال

 الحمامات المعدنية العالجية )زيت التربنتين(

 عالجية )بيشوفيت(المعدنية الحمامات ال

 حمامات الفقاعات الهوائية )حمامات اللؤلؤ والصنوبر( 

 حمامات اليود والبروم 

 الحقن الشرجية العالجية

 العالج المائي



 

 أو للمريض  مقدرة الشخصيةالعالجية لمراعاة ال قد يلجأ الطبيب المعالج إلى تغيير عدد اإلجراءات

 لوجود موانع طبية.

 دُش  ال

 ( "شاركو" ش  الدُش  العالجي )دُ 

 العالج بالطين

 التطبيقات

 ("تامبويل"الطين العالجي لعالج أمراض النساء )تطبيقات 

 العالج بالحرارة 

 التطبيقات 

  لعالج أمراض النساء  "البارافين أوزوكريت"تطبيق 

 طبيعي باستخدام االجهزة العالج ال

 العالج بالكهرباء 

 والجلفنة  تقنية الترحيل الكهربائيالعالج ب

 العالج بالتيارات المعدلة 

 العالج المغناطيسي العام 

 العالج المغناطيسي الموضعي 

 العالج بالموجات السنتيمترية 

 العالج بالتردد فوق العالي

 العالج بالترددات فوق الصوتية 

 العالج بالضوء 

 العالج الموضعي باألشعة تحت الحمراء

 العالج بأشعة الليزر 

 األشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجةالعالج ب

 العالج بالموجات فوق الصوتية 

 دوالر(  2بحد أقصى ، يوم بعد يومالتدليك اليدوي )

  )جلسات جماعية وفقًا لبرنامج التمارين الرياضية المائية "أكوا أيروبكس"(  العالج المائي


