
ي 
 
 "Mys Vidnyمصحة "ِميص فيدن

ي تخصصي  نامج: طبر  نوع البر

 : أمراض األعضاء التناسلية األنثويةمجالال

 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

B01.001.001  مرة واحدة مراجعة أولية -نساء و توليد  بطبي ، استشارة(معاينة) مراجعة 

B01.001.002  مراجعة ثانوية -نساء و توليد  بطبي ، استشارة(معاينة) مراجعة 
ي األسبوع تان مر 

 
ف

 حسب الحالة –

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

B01.015.001  حسب الحالة مراجعة أولية - قلب طبيب، استشارة( معاينة) مراجعة 

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

B01.056.001  حسب الحالة وظيف  طبيب تشخيص )استشارة(  مراجعة 

B01.053.001 حسب الحالة مراجعة أولية - طبيب مسالك بولية ، استشارة(معاينة) مراجعة 

B01.029.001  حسب الحالة مراجعة أولية - طبيب عيون ، استشارة(معاينة) مراجعة 

B01.050.001  حسب الحالة مراجعة أولية -طبيب عظام ، استشارة( معاينة) مراجعة 

B01.023.001  حسب الحالة مراجعة أولية -طبيب أعصاب ، استشارة( معاينة) مراجعة 

B01.041.001  
ي طب تكميلي منعكسات ، استشارة( معاينة) مراجعة

أخصائ 
ي )  مراجعة أولية -( رفلكسولوج 

 حسب الحالة

 خدمات برنامج التشخيص

ي التحليلطرق       المخبر

   أمراض الدم تحاليل  

B03.016.003 مرة واحدة الدم العام )الرسيري( مفصل تحليل 



A09.05.076 ي الدم تحليل
 
يتير  ف  مرة واحدة مستوى الفير

ي للكربوهيدرات تحليل  
 
   التمثيل الغذان

A09.05.023  
ي جلوكوز مستوى ال تحليل

 
 الدمف

 مرة واحدة

ي للحديد تحليل  
 
   التمثيل الغذان

A09.05.007 ي مصل الدم تحليل
 
 مرة واحدة مستوى الحديد ف

   تحليل البول  

B03.016.006 )مرة واحدة تحليل البول العام )الرسيري 

   القلبكهربية تخطيط    

A05.10.006    حسب الحالة القلبكهربية تسجيل مخطط 

A05.10.004  حسب الحالة فك ووصف وتفسير بيانات تخطيط القلب 

A02.07.004   ية دراسة ية)القياسات البرسر وبومير  حسب الحالة (األنير

A02.12.002  ايير  الطرفية ي الرسر
 حسب الحالة قياس ضغط الدم ف 

 التعافـيخدمات برنامج 

A20.30.012   ي
** التأثير المناج 

ً
 يوميا

A19.30.006  العالج الميكانيكي بدون مدرب  
ً
 يوميا

A19.30.008  ي المسبح
*** السباحة العالجية ف 

ً
 يوميا

A19.23.002.013 
 

ي 
  العالج بالمشر

ً
 يوميا

ب الصحية      العالج بمياه الشر

A20.30.027  ب المياه المعدنية   شر
ً
 يوميا

A20.30.025  )تداوي باألعشاب )مجموعة أعشاب  
ً
 يوميا

A20.30.026.001 
 

  العالج المعوي باألكسجير  
ً
 يوميا

ي  نامج العالجر  خدمات البر



 الهواء اإلصطناعي  العالج ببيئة  

A17.30.028  ( قلويالستنشاق ل اعالج الهباء الجوي) №6 

A20.30.018  )6№ عالج الكهوف )الملحية الصحية 

ي  2.3.6.1
 
ي بتقنية الرني   الصون

 التصحيح النفسي العاطف 

 العالج بالمياه المعدنية  

 حمامات )عامة وموضعية(  

A20.30.001   ي )بيشوفيت( العالجحمام
 المعدئ 

أحد األنواع 
َوْصفة حسب 
 6№  الطبيب

A20.30.038  وم  حمام اليود والي 

A20.30.030   (يةحمامات الفقاعات الهوائية )اللؤلؤ 

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

A20.30.002   يتيد الهيدروجير  الطبية  )عامة(حمامات كي 

A11.20.021  
بالمياه المعدنية ألمراض األعضاء التناسلية  التجاويفالري داخل 

يتيد الهيدروجير  ) األنثوية  (كي 
أحد األنواع 

َوْصفة حسب 
  A11.20.021 6№  الطبيب

بالمياه المعدنية ألمراض األعضاء التناسلية  التجاويفالري داخل 
 )بالرادون( األنثوية

 دش إستحمام  

A20.30.011   ي ي  -الدش العالج 
 فيشر

أحد األنواع 
َوْصفة حسب 
 6№  الطبيب

A20.30.011   ي  (circular) دائري –الدش العالج 

A20.30.010  ي  -تحت الماء  دش  تدليك عالج 

ي   
 العالج الطيب 

 قناع الطي     

A20.24.001  
ي ال

ي المحيطي  عالج الطين  ي  –ألمراض الجهاز العصن 
الطير  التامبوكائ 

Tambukansky 300 سم مرب  ع 
أحد األنواع 

َوْصفة حسب 
 نفتاالنبالعالج ال  A20.30.015 6№  الطبيب



ي  ةالسطحي المعالجة    للطي   العالجر

 قناع الطي     

A20.20.002.001 
 

ي عن طريق المهبل أو المستقيما حقن  لطير  العالج 

أحد األنواع 
َوْصفة حسب 
 6№  الطبيب

 ألجهزةباالعالج الطبيعي   

ي     العالج الكهرنر

A17.20.004 
ي داخل المهبل ألمراض األعضاء 

ي النبض 
الكهربائ  التعريض للتأثير

 التناسلية األنثوية
№6 

A17.28.003  ي للمثانة
 6№ التحفير  الكهربائ 

A22.20.008.001 
 

ر المغناطيشي ألمراض األعضاء التناسلية األنثوية  داخل العالج باللير 
 التجويفات

أحد األنواع 
َوْصفة حسب 
 6№  الطبيب

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

A17.29.003   ي ي الطن 
 الرحالن الكهربائ 

A17.30.004   لتيارات الجيبية المعدلةلض يالتعر 

A17.01.007  عالج الجلد بتقنية دارسونفال 

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

 الصوتية(

A17.29.002  ( ي   (electrosleepالتنويم الكهرئ 

A17.30.031   لمجاالت المغناطيسيةلض يالتعر 

A22.30.005   ون -التعريض للضوء المستقطب  بيوبير

A17.30.034   ازات بموجات فوق صوتية افونوفوريسيسالتعريض لإلهير   أولير

 العالج بالتأثب  الميكانيكي   

A21.03.002.004 
 

ي  ةالعجزي ةالقطنيالمنطقة تدليك 
 6№ العمود الفقريف 

A21.03.002.006 
 

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

 العالج الحركي الطبيعي   



A19.20.001  10№ التمارين ألمراض األعضاء التناسلية األنثويةالحركي ب العالج 

A19.30.009  ي المسبح
 
 10№ السباحة العالجية ف

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

ي ذلك االستحمام البحري 
 
ي فصلي الربيع والصيف،  -** بما ف

 
 يوجد لدينا شاط  مجهز ومري    حف

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

 

 
 الختياركم لنا! ننتظر زيارتكم. 

ً
 شكرا

  

 


