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نامج: التنفس المري    ح  نوع البر

 الكمية* قائمة الخدمات الرمز

 مراجعة واستشارات االطباء

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

B01.047.002   ي األسبوعتان مر  مراجعة ثانوية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب عام
 
 ف

B01.054.001   ي عالج طبيعي
 حسب الحالة مراجعة )استشارة( أخصائ 

B01.013.002   ي تغذية
 حسب الحالة مراجعة ثانوية -مراجعة )معاينة، استشارة( أخصائ 

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

B01.031.002   ي األسبوعتان مر  مراجعة ثانوية -مراجعة )معاينة، استشارة( طبيب أطفال
 ف 

 خدمات برنامج التشخيص

 خدمات برنامج التعاف ي

A20.30.012   ي
** التأثير المناخ 

ً
 يوميا

A19.30.006  العالج الميكانيكي بدون مدرب  
ً
 يوميا

A19.30.008  ي المسبح
*** السباحة العالجية ف 

ً
 يوميا

A19.23.002.01
3  

ي 
  العالج بالمش 

ً
 يوميا

ب الصحية      العالج بمياه الشر

A20.30.027  ب المياه المعدنية   ش 
ً
 يوميا

A20.30.025  )تداوي باألعشاب )مجموعة أعشاب  
ً
 يوميا

A20.30.026.00
1  

  العالج المعوي باألكسجير  
ً
 يوميا

ي  نامج العالجر  خدمات البر

 اإلصطناعي العالج ببيئة الهواء   



A17.30.028  ( أدوية ديرينات ، قلويباستخدتم استنشاق عالج الهباء الجوي)6№ ات 

A20.30.018  )6№ عالج الكهوف )الملحية الصحية 

A20.30.020  )  6№ عالج نقص التأكسج )هيبوكشي

A20.30.004   ي أكسيد الكربون الجاف -حمامات الغازات الطبية
ي  حمام بثائ 

 
 األسبوعمرتان ف

 العالج بالمياه المعدنية  

 حمامات )عامة وموضعية(  

A20.30.005  حمامات البينيمينثول العالجية العطرية 

أحد األنواع 
َوْصفة حسب 
 6№  الطبيب

A20.30.038  وم  حمام اليود والير

A20.30.030  )حمامات الفقاعات الهوائية )اللؤلؤية 

A20.30.005   الساليسيليكمع الحمامات العالجية العطرية الصنوبرية 

 دش استحمام  

A20.30.011   ي ي  -الدش العالخر
أحد األنواع  فيش 

َوْصفة حسب 
ي   A20.30.011 6№  الطبيب  (circularدائري ) –الدش العالخر

 التأثبر الحراري  

A20.24.001  ي ال
ي  عالج الطين 

 6№  سم مرب  ع Tambukansky 300بالطير  التامبوكائ 

A20.30.015  6№  نفتاالنبالعالج ال 

 ألجهزةباالعالج الطبيعي   

ي     العالج الكهرنر

A17.30.025  العالج المغناطيشي العام 

أحد األنواع 
َوْصفة حسب 
 6№  الطبيب

A17.30.031   ض للمجاالت المغناطيسيةيالتعر 

A17.29.003   ي ي الطنر
 الرحالن الكهربائ 



A17.29.003  ( التعريض للتيارات الجيبية المعدلةSMT-phoresis) 

A17.30.017  دد ي عالي الير
 التعرض لمجال كهربائ 

ر منخفضة الشدة     مراض الجهاز التنفشي العلويأل التعرض ألشعة اللير 

A17.29.002  ( ي   (electrosleepالتنويم الكهرئر

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

ي   
 
   العالج الضون

A22.30.005   ون -التعرض للضوء المستقطب أحد األنواع  بيوبير
َوْصفة حسب 
 التشعيع باألشعة فوق البنفسجية للغشاء المخاطي لألنف  A22.27.001 6№  الطبيب

 ميكانيكي ال بالتأثبر  العالج  

A21.01.003.00
1 

 تدليك منطقة الياقة

№6 
A21.03.002.00

4 
ي  ةالعجزي ةالقطنيالمنطقة تدليك 

 العمود الفقريف 

A21.03.002.00
5 

 الصدرو  العنق منطقة تدليك العمود الفقري

A21.03.002.00
6 

از الحراري لعضالت الفقرات )تدليك ميكانيكي بتدليك   6№ (آلي االهير 

 العالج الحركي الطبيعي   

A19.03.002.00
2  

ي الجماعي ألمراض العمود الفقري
 6№ العالج الحركي الرياض 

A19.30.009  ي المسبح
 6№ السباحة العالجية ف 

ي    ي العالج الطنر
   )مرة واحدة(الدوائ 

A11.01.002 لين حقن( كناألدوية تحت الجلد laennec  2 )1№ مل 

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

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

 ف 

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

 



 
 الختياركم لنا! 

ً
 ننتظر زيارتكم. شكرا

  

 


