
يْنتوكيمصحة "دولينا نارزانوف" بمدينة ي    س 

  تحسين التنفس  نوع البرنامج:

 الطبية قائمة الخدمات عدد المرات

 زيارة األطباء واستشارتهم 

أمراض الباطنة )فحص أخصائي  لطبيبلولى األزيارة ال مرة واحدة 
 واستشارة( 

أمراض الباطنة )فحص أخصائي  طبيبلل المتكررة اتزيارال مرة واحدة على األقل في األسبوع 

 واستشارة(

 العالج الطبيعي )فحص واستشارة( أخصائي طبيب للزيارة  مرة واحدة

 خدمات قسم تحسين الصحة العامة بالبرنامج 

  العالج المناخي  يوميًا 

  العالج بشرب الماء 

 المياه المعدنية  تناول  ثالث مرات يوميًا

 العالج باألكسجين المعوي )تناول كوكتيل األكسجين( مرة واحدة يوميًا  

 شاي األعشاب(تناول العالج باألعشاب ) مرة واحدة يوميًا

 التمارين الرياضية العالجية 

 المشي العالجي  يوميًا

 بحمام السباحة(السباحة العالجية ) يوميًا 

  في مجموعات(السباحة )تمارين رياضية عالجية بحمام  وفقًا لتوجيهات الطبيب المعالج 

   (دون مدرب) تمارين رياضية عالجية باستخدام األجهزة الرياضية يوميًا 

 خدمات القسم العالجي بالبرنامج 

 5وبحد أقصى  اإلجراءات العالجية المذكورة أدناه بناًءا على توجيهات الطبيب المعالجيتم استخدام )

 إجراءات في اليوم. يوم األحد عطلة رسمية(.

 العالج بوسائل الهواء الصناعية

   االستنشاق "نيبواليزر"باستخدام جهاز )أعشاب طبية( رات الطبية استنشاق المستحض

  (أمراض الجهاز التنفسي السفلياإلصابة ب العالج بجهاز التنفس )في حاالت
 )مرتان في األسبوع(   ثاني أكسيد الكربون الجاف(لغاز )حمامات ا

 في األسبوع(   )بحد أقصى مرتانالعالج باألوزون 

 التنقيط في الوريد   حقن محلول ملحي باألوزون عن طريق 

 المياه المعدنية االستحمام في العالج ب

  يوم بعد يوم( مختلفة، ) أنواع  بخار اتحمام

 عالجية المعدنية الحمامات ال

 حمامات الفقاعات الهوائية )حمامات اللؤلؤ(

 حمامات اليود والبروم

 الحمامات العالجية )عرق السوس الرغوي(

 الحمامات العالجية )زيت التربنتين(

 )يوم بعد يوم(  دُش  ال



 

 أو للمريض  مقدرة الشخصيةقد يلجأ الطبيب المعالج إلى تغيير عدد اإلجراءات العالجية لمراعاة ال

 لوجود موانع طبية.

 ( دائري ش  الدُش  العالجي )دُ 

 يوم بعد يوم(  ،العالج بالحرارة )نوع واحد

 )تطبيقات باستخدام الطين العالجي(الطين العالجي لعالج أمراض الجهاز التنفسي السفلي وأنسجة الرئة 

 "البارافين أوزوكريت"تطبيق 

 العالج الطبيعي باستخدام االجهزة

  بائيالعالج بالضوء الكهر

 العالج المغناطيسي العام

 الجلفنةتقنية و العالج بتقنية الترحيل الكهربائي

 بالموجات السنتيمترية()العالج العالج بالموجات الكهروماغناطيسية في نطاق السنتيمتر 

 الفائقة  بالتردداتالعالج 

 العالج بالموجات الكهروماغناطيسية في نطاق الملليمتر )العالج بالموجات الملليمترية(

 بالموجات الجيبية المعدلة  تقنية الترحيل الكهربائيبالعالج 
 العالج بأشعة النطاق المرئي

 دوالر(   2العالج الميكانيكي )نوع واحد، يوم بعد يوم، بحد أقصى 

 تدليك طبي للرقبة 

 تدليك طبي لمنطقة الياقة 

 تدليك طبي لمنطقة القفص الصدري 

 تدليك طبي للظهر )عند منطقة الصدر( 

 التمارين الرياضية العالجية 

 ألمراض القصبة الهوائية )في مجموعات( تمارين رياضية عالجية 


