
   كيسلوفودسك مصحة "دولينا نارزانوف" بمدينة 

  VIPمتخصص طبي برنامج نوع البرنامج: 

 الطبية قائمة الخدمات  عدد المرات

 أخصائي أمراض الباطنة )فحص واستشارة( زيارة أولى للطبيب  مرة واحدة 

)فحص زيارات متكررة للطبيب أخصائي أمراض الباطنة  على األقل في األسبوع مرة واحدة
 واستشارة(

 

 
 يحدده الطبيب المعالج وفقًا لما

 زيارة أولى للطبيب أخصائي العالج الطبيعي )فحص واستشارة(

 زيارة أولى للطبيب أخصائي أمراض القلب )فحص واستشارة(

زيارة أولى للطبيب أخصائي أمراض الغدد الصماء )فحص 

 واستشارة(

األعصاب )فحص زيارة أولى للطبيب أخصائي أمراض 

 واستشارة(

 زيارة أولى للطبيب أخصائي األمراض الجلدية )فحص واستشارة(

 التغذية العالجية 

 ()فحص واستشارة العالجية زيارة أولى للطبيب أخصائي التغذية وفقًا لما يحدده الطبيب المعالج 

الدهنية  تحديد النسبة المئوية من الماء واألنسجة العضلية واألنسجة مرة واحدة
  المقاومة الحيوية باستخدام مقياس 

 ة في حاالت اإلصابة بأمراض غير محددتحديد التغذية العالجية  وفقًا للمؤشرات 

 التشخيص الطبي بالبرنامج قسم خدمات 

 التحاليل والفحوصات المعملية    

 تحاليل الدم   

 تحليل الدم اإلكلينيكي العام    مرة واحدة

 ما  قياس زمن البروثرومبين )الثرومبوبالستين( في الدم والبالز مرة واحدة

 (INRقياس نسبة التطبيع الدولية ) مرة واحدة

 يائية للدم مالمؤشرات البيوكي 

 تحليل التمثيل الغذائي للكربوهيدرات 

 مستوى الجلوكوز في الدمتحليل  مرة واحدة 

 مستوى الجلوكوز في الدم سريع لتحليل  مرة واحدة 

 في الدم السكريتحليل مستوى الهيموجلوبين  مرة واحدة 

 تحليل تكوين البروتينات وبروتينات معينة 

 تحليل مستوى البروتين الكلي في الدم مرة واحدة 

 في الدم )الزالل( تحليل مستوى األلبومين مرة واحدة 

 برينوجين في الدميتحليل مستوى الف مرة واحدة 

 التفاعلي في مصل الدم  "سي"تحليل مستوى بروتين  مرة واحدة 

 تحليل المواد النيتروجينية ذات الوزن الجزيئي المنخفض 

 تحليل مستوى الكرياتينين في الدم  مرة واحدة 

 تحليل مستوى حمض البوليك في الدم  مرة واحدة  



 تحليل مستوى اليوريا في الدم مرة واحدة 

 ليل التمثيل الغذائي للدهون تح 

 تحليل مستوى الكوليسترول في الدم مرة واحدة 

تحليل مستوى كوليسترول البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة في  مرة واحدة 
 الدم 

 الكثافة في الدمتحليل مستوى كوليسترول البروتينات الدهنية عالية  مرة واحدة 

 تحليل مستوى الدهون الثالثية في الدم مرة واحدة  

 تحليل مستوى البروتينات الدهنية في الدم مرة واحدة 

 تحليل التمثيل الغذائي للصبغة 

 تحليل مستوى البيليروبين الكلي في الدم مرة واحدة 

)المباشر وغير تحليل مستوى البيليروبين المقترن وغير المقترن  مرة واحدة 

 في الدمالمباشر( 

 تحليل التمثيل الغذائي لإلنزيمات 

 إنزيم ناقلة أمين األسبارتات في الدم فاعليةمستوى  قياس مرة واحدة 

 إنزيم ناقلة أمين األالنين في الدم فاعليةمستوى  قياس مرة واحدة 

 إنزيم األميليز في الدم فاعليةمستوى  قياس مرة واحدة 

 في الدم البنكرياسإنزيم أميليز  فاعليةمستوى  قياس مرة واحدة 

 قياس مستوى فاعلية إنزيم الليباز في مصل الدم مرة واحدة 

 إنزيم ناقلة جاما جلوتاميل في الدمفاعلية قياس مستوى  مرة واحدة 

 الفوسفاتاز القلوي في الدمإنزيم قياس مستوى فاعلية  مرة واحدة 

 تحليل التمثيل الغذائي للفوسفور والكالسيوم  

 تحليل مستوى الكالسيوم الكلي في الدم  مرة واحدة 

 تحليل مستوى الفوسفور غير العضوي في الدم  مرة واحدة 

  (TSH) في الدم هرمون الغدة الدرقيةتحفيز تحليل مستوى  مرة واحدة 

 تحليل البول  

 للبولتحليل إكلينيكي عام  مرة واحدة 

 "نيتشيبورينكو"تحليل البول بطريقة  مرة واحدة 

 تحليل مستوى األلبومين )الزالل( في البول   مرة واحدة 

 تحليل كوبرولوجي  مرة واحدة 

 الموجات فوق الصوتية ب الفحص 

 في الشرايين الدماغية لالنقسامات خارج الجمجمةمسح مزدوج  مرة واحدة 

   بالموجات فوق الصوتية  ألعضاء التجويف البطنيفحص شامل  مرة واحدة 

 الكلى والغدد الكظرية بالموجات فوق الصوتيةفحص  مرة واحدة 

 فحص غدة البروستاتا بالموجات فوق الصوتية  مرة واحدة 

 بالموجات فوق الصوتية فحص الرحم والمالحق عبر البطن مرة واحدة 

 فحص الغدة الدرقية والغدد الجار درقية بالموجات فوق الصوتية  مرة واحدة 

 فحص الغدد الثديية بالموجات فوق الصوتية  مرة واحدة 

 رسم صدى القلب  مرة واحدة 

 قياس الكثافة بالموجات فوق الصوتية  مرة واحدة 

 المنظار  اتصوفح 



 سيني المنظار ال مرة واحدة 

 منظار المرئ   مرة واحدة 

 الفحوصات الوظيفية  

 (ECGرسم القلب ) مرة واحدة 

 تسجيل رسم القلب  مرة واحدة 

 ( كررتسجيل رسم القلب )م مرة واحدة 

 فك شفرة رسم القلب وتفسير بياناته   مرة واحدة 

 وصالت إضافية(   استخدام بفك شفرة رسم القلب وتفسير بياناته ) مرة واحدة 

  بالمجهود رسم القلب  مرة واحدة 

 وإيقاعهامراقبة معدل نبضات القلب لجهاز "هولتر"  مرة واحدة 

 مراقبة ضغط الدم على مدار اليوم  مرة واحدة 

 تخطيط الدماغ  مرة واحدة 

 روفازوغرافي  مرة واحدة 

 ( للكشف عن جرثومة المعدة13فحص تنفس اليوريا )كربون مشع  مرة واحدة 

  )Helicobacter pylori()البكتيريا الملوية البوابية( 

 تحسين الصحة العامة بالبرنامج قسم خدمات 

 العالج المناخي   يوميًا 

 سالفيانوفسكايا"(  "أو  4تناول المياه المعدنية )يسينتوكي   * يوميًا )ثالث مرات في اليوم(

 التمارين الرياضية العالجية 

 30يوميًا )مرة واحدة في اليوم لمدة 
 دقيقة( *  

 السباحة العالجية بحمام السباحة

جلسة فردية لممارسة التمارين الرياضية العالجية باستخدام  يوميًا 

 )بدون مدرب(األجهزة 

 خدمات القسم العالجي بالبرنامج 

 6يتم استخدام اإلجراءات العالجية المذكورة أدناه بناًءا على توجيهات الطبيب المعالج وبحد أقصى )

 إجراءات في اليوم. 
 يوم األحد عطلة رسمية( *

 العالج بوسائل الهواء الصناعية

 االستنشاق 

 العالج بالهباء الجوي )استنشاق األعشاب الطبية(

 المستحضرات الطبية(استنشاق العالج بالهباء الجوي )

   العالج بالهباء الجوي )استنشاق مياه "نارزان" المعدنية(

  العالج بالهباء الجوي )االستنشاق القلوي الدافئ(

   العالج بالهباء الجوي )استنشاق الزيوت الطبية(

 الكهوفبعالج جلسات ال

 هالوثيرابي 

 العالج النفسي والتقويم النفسي والعاطفي 

   (فحص واستشارة)زيارة أولى للطبيب أخصائي العالج النفسي 

 جلسات فردية للعالج النفسي

 جلسات جماعية للعالج النفسي 



  العالج باالستحمام في المياه المعدنية

  ( موضعية –حمامات البخار )عامة 

 حمامات المياه المعدنية

 المعدنية العالجية  "نارزان"حمامات 

 حمامات الملح 

 الحمامات الدوائية العالجية )حمامات "بيشوفيت"(

 حمامات اليود والبروم

 الحمامات العطرية العالجية )حمامات الصنوبر(

  (حمامات العطرية العالجية )حمامات زهرة العطاس "أرنيكا"ال

 الحمامات الدوائية العالجية )حمامات الملح(

 غسول المياه المعدنية 

 الغسول المعوي 

بأمراض القولون )مياه الغسول المعوي بالمياه المعدنية والمستحضرات الدوائية في حاالت اإلصابة 

 الكربونية(  "نارزان"

 العالج المائي

 موضعية(  –حمامات البخار )عامة 

 الحمامات الدوائية العالجية 

 الحمامات الدوائية العالجية )حمامات قرن الوعل( 

 الحمامات الدوائية العالجية )حمامات عرق السوس الرغوي( 

 الحمامات الدوائية العالجية )حمامات الكستناء لعالج الدوالي( 

 حمامات الصنوبر وحمض الساليسيليك( الحمامات العطرية العالجية )

 الدُْش 

 ("شاركو"الدُْش العالجي )دُْش 

 ("فيشي"الدُْش العالجي )دُْش 

 العالجي )دُْش دائري(الدُْش 

 الدُْش العالجي )دُْش تصاعدي(

 (يح  و  رْ الدُْش العالجي )دُْش م  

 التدليك العالجي تحت مياه الدش 

  العالج بالحرارةو العالج بالطين

 العالج بالطين 

 االستعمال الظاهري للطين العالجي 

  العالجي بالطينالجسم لف  - تطبيقات العالج بالطين

  العالجي الطين

جلسات الطين العالجي في حاالت اإلصابة بأمراض العظام )طين كبريتيد الطمي المستخرج من بحيرة 

 دوالر( 2"تامبوكان"( )

 الطين الجلفاني 

  العالجي  الطين

 2تقنية الترحيل الكهربائي للمستحضرات الطبية في حاالت اإلصابة بأمراض العظام )الطين الجلفاني، 
 دوالر( 

 األخرى  بالوسائل الحراريةلف الجسم 



 جلسات لف الجسم بالكامل بالشيكوالتة( جلسات العالج بالحرارة )

  البحر(وأعشاب جلسات العالج بالحرارة )جلسات لف الجسم بالكامل بطحالب 

 (البري جلسات العالج بالحرارة )جلسات لف الجسم بالكامل بالتوت

 مضاد للسيلوليت(  "بارافانجو"للبشرة ) "البرافين"ماسك 

 العالج بالحرارة 

 العالج بالحرارة )"براميل األرز"( 

 العالج الحراري 

 جلسات عامة في العالج الحراري

 جلسات عامة في العالج باألشعة تحت الحمراء 

 ساونا األشعة تحت الحمراء

 "أروما"(  والتنظيف العالج بالحرارة )"براميل األرز"( )تدليك التقشير 

 )الديتوكس، االسترخاء، العالج باألضواء الملونة( (كبسوالت الهيدروكوالجينالدش العالجي )

 "سبا"  والتنظيف تدليك التقشير 

 جلسات العالج الحراري المحلي

 التطبيقات 

 أوزوكريت-تطبيق البارافين

 العالج الطبيعي باستخدام األجهزة 

 العالج بالكهرباء

 الترحيل الكهربائي والجلفنةتقنية 

 تقنية الترحيل الكهربائي لألدوية في حاالت اإلصابة بأمراض غير محددة

 المعدلة جلسات العالج بالتيارات 

 المعدلةجلسات العالج بالتيارات الجيبية 

 العالج الدياديناميكي

 عالج الجلد بتقنية "دارسونفال"  

 السطحيجلسات العالج بتيارات التردد فوق 

 العالج بالمجاالت الكهربائية منخفضة التردد

 التحفيز الكهربائي للدماغ )العالج بتقنية التحفيز الكهربائي عبر الجمجمة(  

 العالج بالكهرباء على أجهزة متعددة الوظائف 

 جلسات العالج بالتيارات المتداخلة

 جلسات العالج بالمجاالت المغناطيسية

  العالج المغناطيسي

 العالج المغناطيسي العام 

 العالج المغناطيسي الموضعي 

 " Magجهاز " باستخدامجلسات العالج بالمجاالت المغناطيسية 

 "Almag-01جهاز " باستخدامجلسات العالج بالمجاالت المغناطيسية 

 "Polymagجهاز "باستخدام  جلسات العالج بالمجاالت المغناطيسية

 "Polyus-2جهاز "باستخدام  بالمجاالت المغناطيسيةجلسات العالج 

 "AMO-ATOSجهاز "باستخدام  العالج المغناطيسي

الجهاز الملحق و "AMO-ATOSجهاز " على العين باستخدامالعالج المغناطيسي منخفض التردد جلسات 
 "Amblyo" به



والجهاز الملحق به " AMO-ATOS" جلسات العالج بالمجاالت المغناطيسية باستخدام جهاز 

"Ogolovie" 

 " Gradient جلسات العالج المغناطيسي منخفض التردد على العين باستخدام جهاز "

   جلسات العالج بالموجات الكهروماغناطيسية

 العالج بالموجات السنتيمترية

 جلسات العالج بالموجات الكهروماغناطيسية في نطاق السنتيمتر 

 العالج بالموجات الديسيمترية 

 جلسات العالج بالموجات الكهروماغناطيسية في نطاق الديسيمتر 

  فوق العالية العالج بالترددات 

 "SW-400Sجلسات العالج بالمجاالت الكهربائية فائقة التردد باستخدام جهاز "

 "UHF-80جلسات العالج بالمجاالت الكهربائية فائقة التردد باستخدام جهاز "

 العالج بالترددات العالية جدًا   

 جلسات العالج بالموجات الكهروماغناطيسية في نطاق الملليمتر )العالج بالترددات العالية جدًا(

 التحفيز العضلي العصبي الكهربائي 

   ألغراض عالجية وتجميلية  الكهربائي العضلي التحفيز

 التحفيز الكهربائي 

 العالج بالضوء

 جلسات موضعية للعالج باألشعة تحت الحمراء 

 ، ساعة واحدة( Body slimجلسات العالج باألشعة تحت الحمراء )

 العالج بأشعة الليزر 

 العالج بأشعة الليزر بالطرق التقليدية 

 عالج الجلد بأشعة الليزر منخفضة الكثافة )جهاز "موستانج"( 

 "( ريكتاالكثافة )جهاز "عالج الجلد بأشعة الليزر منخفضة 

 األشعة فوق البنفسجية 

 جلسات عامة للعالج باألشعة فوق البنفسجية المتكاملة   

 عية للعالج باألشعة فوق البنفسجية المتكاملة   جلسات موض

 قصيرة الاألشعة فوق البنفسجية 

 جلسات العالج باألشعة فوق البنفسجية القصيرة

 الصوتيةالعالج بالموجات فوق 

 طرق العالج بالموجات فوق الصوتية 

 تقنية الرحالن الصوتي الفائق لألدوية 

 ”UZT-F01“))جهاز جلسات العالج بالموجات فوق الصوتية في حاالت اإلصابة بأمراض المفاصل 

-Physioson“)جلسات العالج بالموجات فوق الصوتية في حاالت اإلصابة بأمراض المفاصل )جهاز 

expert”  

 طرق مختلفة   جلسات العالج الطبيعي ب

 العالج باالهتزاز المغناطيسي الحراري

 جلسات العالج بالمجاالت المغناطيسية )العالج باالهتزاز المغناطيسي الحراري( 

 جلسات العالج الميكانيكي 

 تدليك يدوي 

 تدليك طبي عام 



 
قد يلجأ الطبيب المعالج إلى تغيير عدد اإلجراءات العالجية لمراعاة المقدرة الشخصية للمريض أو لوجود  *

 موانع طبية.
 

 

 العالج الميكانيكي 

 ضغط الهواء المضغوط المتقطع 

 التمارين الرياضية العالجية

 جلسة جماعية لممارسة التمارين الرياضية العالجية لمختلف األمراض 

 جلسة جماعية لممارسة التمارين الرياضية العالجية وفق برامج إضافية مخصصة لألطفال 

 لدى األطفال  الهيكلي الجهاز العضليالتمارين الرياضية العالجية في حاالت اإلصابة بأمراض 

 التمارين الرياضية العالجية بحمام السباحة 

 جلسة جماعية للعالج الحركي المائي 

 العمود الفقري العالج الحركي المائي في حاالت اإلصابة بأمراض 

 جلسة فردية لممارسة التمارين الرياضية العالجية باستخدام األجهزة )تحت إشراف مدرب(  

 وجيا "علم المنعكسات"   العالج بالريفليكسول

 " )فحص واستشارة(ريفليكسولوجيازيارة أولى للطبيب أخصائي علم المنعكسات "

 العظام  العالج بالريفليكسولوجيا في حاالت اإلصابة بأمراض

 إجراءات عالجية عامة

 تناول المستحضرات الدوائية عبر الحقن الشرجية "ميكروكليستر الدوائية" 

 الحقن الشرجية المطهرة 

 المسالك البولية  خدمات طب

 زيارة أولى للطبيب أخصائي المسالك البولية )فحص واستشارة( 

 زيارة ثانية للطبيب أخصائي المسالك البولية )فحص واستشارة(

 أمراض النساء والوالدة طبخدمات 

 واستشارة()فحص زيارة أولى للطبيب أخصائي أمراض النساء والوالدة 

 زيارة ثانية للطبيب أخصائي أمراض النساء والوالدة )فحص واستشارة(

 أمراض العيون  طبخدمات 

 زيارة أولى للطبيب أخصائي أمراض العيون )فحص واستشارة(

 زيارة ثانية للطبيب أخصائي أمراض العيون )فحص واستشارة(

 حنجرة الذن واألنف واأل طبخدمات 

 للطبيب أخصائي أنف وأذن وحنجرة )فحص واستشارة(زيارة أولى 

 زيارة ثانية للطبيب أخصائي أنف وأذن وحنجرة )فحص واستشارة(

 ب األسنان طخدمات 

 زيارة أولى لطبيب األسنان )فحص واستشارة(

 زيارة ثانية لطبيب األسنان )فحص واستشارة(

 خدمات الطب التجميلي 

 )فحص واستشارة(  التجميلأخصائي زيارة أولى للطبيب 

 زيارة ثانية للطبيب أخصائي التجميل )فحص واستشارة(


