ليجّّ ّ
تيرمه"ّالعّ َّ
مصحّةّ" ْ
العلجّ َّوّإّعادةّالتّّأ ْهيل ّ
برنامجّ َّ
ّْ
(اللتهابات الروماتيزمية ،ال ِتهاب المفاصل الروماتويدي ،ال ِتهاب الفقار المقسط ،ال ِتهاب المفاصل ،الداء
ّْ
ال ّْمراض ّالرّوماتيزميّة ِ
التنکسي (الروماتيزم) ،هشاشة العظام ،داء الفقار ،الفصال ،الفصال العظميّ،داء مفصل الرکبة ،ترقق العظام).
المراض ّالعصبيّةّ(ما بعد الجلطة الدماغية ،التصلب المتعدد ،شلل الطفال الدماغي ،الل العصبي ،متالزمات آلم الرقبة و الظهر،
ّْ
التِهاب جذور الصعصاب ،اصعتالل الصعصاب ،الفتاق الفقري ،العصب الورکي).
الصابات و العمليات الجراحية في الجهاز الحرکي ،بعد العمليات الجراحية في العمود الفقري،
أمراض ّالعظامّ(نقاهة بعد المرض أو ِ
ما بعد جراحة ترکيب الورک و مفصل الرکبة ،و جراحة الغضروف).
المراضّالجلديّةّ(الصدفية ،الکزيما ،التِهاب الجلد المثي (الدهني)ِ ،اللتهابات الجلدية الرخرى ،الحساسية ،حبوب الشباب).
ّْ
البوليّة (مرض البول التناسلي ،البروستات).
المراضّ ّْ
ّْ
المراضّالنّسائيّةّ(العق  ،المراض و اللتهابات الرخرى في الجهاز البولي و التناسلي).
ّْ
أمراضّالتّمثيلّالغذائّّّ(مرض السکري ،النقرس ،أمراض السمنة و البدانة).
-

السکن مع ثال ث وجبات،
النقل :مطار – فندق – مطار (الوصول و المغادرة)،
فحص طبي (فحص أولي و فحوصات دورية لطبيب أرخصائي ِصعالج طبيعي)،
فحوصات مخبرية (فحص مخبري صعام ،تخطيط کهربائي للقلب ).)(ECG
علجّالطّبيعّّّ :
شرافّأخصّائّّّال َّ
العلجّ َوّالتّّأ ْهيلّحسبّالنّتائجّالمخبريّةّ َوّتحتّإ ّْ
برنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدنيّةّ َوّ َّ
 العالج بالمياه السارخنة المعدنية الکبريتية و الطين البرکاني (کمادات طينية ،حمام جاکوزي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة،
حمام طبي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،تدليک تحت المياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،حمام غلفاني (بالکهرباء الطبية و
المياه المعدنية الکبريتية السارخنة) ،حمام هوبارد (تمرين تحت المياه المعدنية الکبريتية السارخنة).
 مجموصعة واسعة من إجراءات العالج الطبيعي التقليدية و الحديثة (سارخنة ،کهربا ِئية ،شمسية ،صوتية ،مغناطيسية ،تمارين و مائية).
 رخمس جلسات ِصعالجية فردية و اثنتان جماصعية يوميا لمدة  ۳-۲ساصعات.
 استخدام المسبح و صالة اللعاب الرياضية مجانا.
النترنت دارخل الفندق مجانا.
 استخدام رخدمة ِ
 المدة المثل للمبيت  ۲۱ليلة ،الحد الدنى  ۱٤ليلة.
 الحجوزات لعمل إِقامة أقل من  ۱٤ليلة تحسب أغلى بنسبة .٪ ۱۰

تکلفة البرنامج ل تشمل رخدمات التدليک اليدوي (کامل أو جزئي) و التي تدفع بشکل منفصل حسب رغبة المريض.

ستال"
فندقّ"الهرسک"ّ َوّفندقّ" ّْکري ّْ
نوعّالغرفة

سّ٤٭
ديلو ّْک ّْ

+

تيرمه" ّ
فندقّ" ْ
نوعّالغرفة ّ

غرفةّفاخرةّ٤٭ ّ

سّ٤٭
ديلو ّْک ّْ

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱۰۰

سرير مزدوج لشخص

€ّ۸5

غرفة مزدوجة ّ

 €ّ۸۰لشخص واحد

غرفة مزدوجة

 €ّ٦5لشخص واحد  €ّ۸۰لشخص واحد

 ۱/۱فردية

€ّ7۰

-

€ّ۱۰۰

سعر المرافق (فِي نفس الغرفة مع المريض) فِي غرف فارخرة فِي فندق "تيرمه" ،€ّ55
سعر المرافق ( ِفي نفس الغرفة مع المريض) ِفي فندق "الهرسک" و "کريستال" و غرف ديلوکس ِفي "تيرمه" ّ ،€ّ٦5
سعر المقعد مع المرافق ،€ّ۱۰5
سعر المقعد بدون المرافق .€ّ۱55

لج السّمنة ّ
برنامجّالتّخسيسّ َوّعّ َّ
ّْ
-

السکن مع ثال ث وجبات،
النقل :مطار – فندق – مطار (الوصول و المغادرة)،
فحص طبي ،قياس الجس  ،استبيانات،
فحوصات مخبرية (فحص مخبري صعام ،تخطيط کهربائي للقلب )،)(ECG
الخطة التشخيصية لفحوصات استشارية حسب نتائج الفحص الولي.
برنامجّالتّغذيةّ :
ّْ
 برنامج غذائي و الحمية وفقا ِلنتائجِ فحص رخبير التغذية،
 ال ِعالج الدوائي َ
الالزم.
برنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدنيّةّالکبريتيّةّالسّاخنةّ :
ّْ
 تمارين فردية أو جماصعية مرة واحدة يوميا،
 تدليک يدوي جزئي ثال ث مرات فِي السبو ،
 تدليک تحت المياه المعدنية الکبريتية السارخنة و حمام جاکوزي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة بالتناوب،
 المشي مرتان يوميا،
 تدريبات اللياقة البدنية،
 حمامات البخار مرتان فِي السبو ،
 مسبح و تدريبات دارخل البرکة مرة واحدة يوميا،
 الحد الدنى  ۱٤ليلة،
 الحجوزات لعمل إقامة أقل من  ۱٤ليلة تحسب أغلى بنسبة .٪ ۱۰

-

التّثقيفّالصّحّّّ :متابعة حالة المرضى ،جمع البيانات و صعرضها للحالت الناجحة (بموافقة المريض)،
استخدام رخدمة النترنت دارخل الفندق مجانا.

ستال"
فندقّ"الهرسک"ّ َوّفندقّ" ّْکري ّْ
نوعّالغرفة

سّ٤٭
ديلو ّْک ّْ

+

تيرمه" ّ
فندقّ" ْ
نوعّالغرفة ّ

غرفةّفاخرةّ٤٭ ّ

سّ٤٭
ديلو ّْک ّْ

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱2۰

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱۰5

غرفة مزدوجة ّ

ّ€ّ۹5لشخص واحد

غرفة مزدوجة

 €ّ۸۰لشخص واحد ّ€ّ۹5لشخص واحد

 ۱/۱فردية

€ّ۸5

€ّ۱2۰

ّ
ّ
مزمةّاْداريّة
ّْ
ترخائّّّ َّوّ َّ
المتل
س ّْ
البرنامجّ الّ ّْ
ّْ
-

-

السکن و ثال ث وجبات،
النقل :مطار – فندق – مطار (الوصول و المغادرة)،
فحص طبي (فحص أولي و فحوصات دورية لطبيب أرخصائي صعالج طبيعي)،
برنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدنيّةّالکبريتيّةّالسّاخنة:
ّْ
 تدليک (تدليک جزئِي ،تدليک اهتزازي ،تصريف لمفاوي)،
ب)،
ِ صعالج ضوئي بِاستخدام جهاز ِ ( BIOPTRONصعالج مضادات ِل ِالکتِئا ِ
 ساؤنا،
 معالجة مائية :حمام جاکوزي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،حمام طبي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة أو
التدليک تحت الماء بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة،
 مسبح.
النترنت دارخل الفندق مجانا،
استخدام رخدمة ِ
المدة المثل للمبيت  ۱٤ليلة و الحد الدنى  ۷ليالي.

ّ
ستال"
فندقّ"الهرسک"ّ َوّفندقّ" ّْکري ّْ
نوعّالغرفة

سّ٤٭
ديلو ّْک ّْ

+

تيرمه" ّ
فندقّ" ْ
نوعّالغرفة ّ

غرفةّفاخرةّ٤٭ ّ

سّ٤٭
ديلو ّْک ّْ

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱2۰

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱۰5

غرفة مزدوجة ّ

 €ّ۱۰۰لشخص واحد

غرفة مزدوجة

 €ّ۸5لشخص واحد  €ّ۱۰۰لشخص واحد

ّ

€ّ۱2۰

برنامجّاّْلوقاية ّ
ّْ
-

السکن مع ثال ث وجبات،
النقل :مطار – فندق – مطار (الوصول و المغادرة)،
فحص طبي (فحص أولي و فحوصات دورية لطبيب أرخصائي صعالج طبيعي)،
ِالستشارة مع رخبير التغذية،
ِالستشارة مع مدرب اللياقة البدنية،
فحوصات مخبرية،
تخطيط کهربائي للقلب )،(ECG
اخصائّّّالعّ َّلجّالطّبيعّّ):
شرافّ ّْ
برنامجّالطّبيبّ َوّتحتّإ ّْ
برنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدنيّةّ َوّالعّ َّلجّ َوّالتّّأ ْهيلّ(حسبّالنّتائجّالمخبريّةّ َوّ ّْ
ّْ
 المعالجة المائية (حمام جاکوزي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،و حمام طبي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،و
تدليک تحت المياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،و حمام غلفاني ِللطراف الربعة (بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة و
الکهرباء الطبية)،
 تدليک يدوي جزئِي،
 الجلسات العالجية الکهربائية،
 کمادات الطين البرکاني،
 استخدام الجهاز الليمفاوي،
 تدريبات تنفسية جماصعية و تمدد،
 تدريبات اللياقة البدنية،
 حمامات البخار،
 مسبح و تدريبات دارخل البرکة،
 الحد الدنى  ۷ليا ِلي،
 الحجوزات لعمل ِإقامة أقل من  ۷ليالي تحسب أغلى بنسبة ،٪ ۲۰

-

التّثقيفّالصّحّّّ :محاضرات ،متابعة حالة المرضى،
استخدام رخدمة النترنت دارخل الفندق مجانا.

ّ
ستال"
فندقّ"الهرسک"ّ َوّفندقّ" ّْکري ّْ
نوعّالغرفة

سّ٤٭
ديلو ّْک ْ

+

تيرمه" ّ
فندقّ" ْ
نوعّالغرفة ّ

غرفةّفاخرةّ٤٭ ّ

سّ٤٭
ديلو ّْک ْ

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱۱5

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱۰5

غرفة مزدوجة ّ

ّ€ّ۸5لشخص واحد

غرفة مزدوجة

 €ّ75لشخص واحد  €ّ۸5لشخص واحد

ّ €ّ۱۱5

برنامجّاّْلمشترک ّ
ال ّْ
َ
جّوّإعادةّالتأْهيل) ّ
بر
َّ
(برنامجّالت
نامجّالعل َ
ّ،وّ ْ
خسيسّوّع َلجّالسمنة َ
-

السکن مع ثال ث وجبات،
النقل :مطار – فندق – مطار (الوصول و المغادرة)،
فحص طبي (فحص أولي و فحوصات دورية لطبيب أرخصائي صعالج طبيعي)،
ِالستشارة مع رخبير التغذية،
ِالستشارة مع مدرب اللياقة البدنية،
فحوصات مخبرية (الساسية)،
تخطيط کهربائي للقلب )،(ECG
التشخيص الکامل بالموجات فوق الصوتية.
رافّاخصائّّّالعّ َّلجّالطّبيعّّ):
ّْ
برنامجّالطّبيبّ َوّتحتّإ ّْ
ش
برنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدنيّةّ َوّالعّ َّلجّ َوّالتّّأ ْهيلّ(حسبّالنّتائجّالمخبريّةّ َوّ ّْ
ّْ
 المعالجة المائية (حمام جاکوزي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،و حمام طبي بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،و
تدليک تحت المياه المعدنية الکبريتية السارخنة ،و حمام غلفاني ِللطراف الربعة (بالمياه المعدنية الکبريتية السارخنة و
الکهرباء الطبية)،
 تدليک يدوي جزئِي –  ۳مرات أسبوصعيا،
 الجلسات العالجية الکهربائية،
 کمادات الطين البرکاني،
 تدريبات تنفسية جماصعية ،و تمدد،
 تدريبات اللياقة البدنية – مرتان أسبوصعيا،
 تمارين فردية أو جماصعية مرة واحدة يوميا،
 المشي – مرتان يوميا،
 حمامات البخار – مرة واحدة يوميا،
 حمام السباحة – مرتان يوميا،
 الحد الدنى  ۱۵ليا ِلي،
 الحجوزات لعمل ِإقامة أقل من  ۷ليالي تحسب أغلى بنسبة ،٪ ۲۰

-

التّثقيفّالصّحّّّ :محاضرات ،متابعة حالة المرضى،
استخدام رخدمة النترنت دارخل الفندق مجانا.
ّ

ستال"
فندقّ"الهرسک"ّ َوّفندقّ" ّْکري ّْ
نوعّالغرفة

سّ٤٭
ديلو ّْک ْ

+

تيرمه" ّ
فندقّ" ْ
نوعّالغرفة ّ

غرفةّفاخرةّ٤٭ ّ

سّ٤٭
ديلو ّْک ْ

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱۳5

سرير مزدوج لشخص

€ّ۱25

ّ €ّ۱۳5

غرفة مزدوجة ّ

ّ€ّ۱۰۰لشخص واحد

غرفة مزدوجة

ِ €ّ۹۰لشخص واحد

ِ €ّ۱۰۰لشخص واحد

