
�ننا حقاً نهتم

تقدم

مجموعة مختلفة من الفحوصات الشاملة ع� الجسم

اثبت لنا واثبت لنفسك أن صحتك أغ� ما �لك

    



General Checkup (1)

CBC
ESR
Urea - Creat. - Uric Acid
GOT – GPT
R.B.S
HbA1C
Lipid Profile (TG. - Chol. - LDL - HDL)
Urine Analysis
Stool Analysis

فحص شامل (۱

صورة دم كاملة
سرعة ترسیب

وظائف كلى
إنزیمات كبد

سكر عشوائي
سكر تراكمي
دھون كاملة

بول كامل
براز كامل

(



General Checkup (2)

CBC
ESR
Urea - Creat. - Uric Acid
GOT - GPT - Alb. - Alp. - Bili. T. 
R.B.S
HbA1C
TSH
Lipid Profile (TG. - Chol. - LDL - HDL)
HCV Ab. - HBS Ag.
Urine Analysis
Stool Analysis

فحص شامل (2

صورة دم كاملة
سرعة ترسیب

وظائف كلى
وظائف كبد

سكر عشوائي
سكر تراكمي

غدة درقیة
دھون كاملة

فیروسات
بول كامل
براز كامل

(



General Checkup (3)

CBC
ESR
ASOT
CRP
Urea - Creat. - Uric Acid
GOT - GPT - Alb. - Alp. - Bilirubin - GGT
R.B.S
HbA1C
TSH - FT3 - FT4
Ca. ++ - Ca. T. - Na. - K.
Lipid Profile (TG. - Chol. - LDL - HDL)
HCV Ab. - HBS Ag.
Urine Analysis
Stool Analysis

فحص شامل (3

صورة دم كاملة
سرعة ترسیب

حمى روماتیزمیة
التھابات

وظائف كلى
وظائف كبد

سكر عشوائي
سكر تراكمي

غدة درقیة
المعادن في الدم

دھون كاملة
فیروسات
بول كامل
براز كامل

(



Checkup for men over 40years

CBC
ESR
Urea - Creat. - Uric Acid
GOT – GPT
R.B.S
HbA1C
Lipid Profile (TG. - Chol. - LDL - HDL)
PSA (T. & F.)
CEA
Urine Analysis
Stool Analysis

فحص للرجال فوق 40 سنة

صورة دم كاملة
سرعة ترسیب

وظائف كلى
إنزیمات كبد

سكر عشوائي
سكر تراكمي
دھون كاملة

بروستاتا
دالالت أورام

بول كامل
براز كامل



Checkup for women over 40years

CBC
ESR
Urea - Creat. - Uric Acid
GOT – GPT
R.B.S
HbA1C
Ca. ++ - Ca. T.
Lipid Profile (TG. - Chol. - LDL - HDL)
E2 – Prolactin
CEA - Ca 125 - Ca 15.3
HCV Ab.
Urine Analysis
Stool Analysis

فحص للسیدات فوق 40 سنة

صورة دم كاملة
سرعة ترسیب

وظائف كلى
إنزیمات كبد

سكر عشوائي
سكر تراكمي

كالسیوم
دھون كاملة

(ھرمونات (اللبن-التبویض
(دالالت أورام (الثدي-المبیض

C فیروس
بول كامل
براز كامل



Checkup for Diabetes(1)
CBC
FBS - 2Hpp
HbA1C
HCV Ab.
Urine Analysis

فحص شامل لمرضى السكر (1
صورة دم كاملة

سكر صائم وفاطر
سكر تراكمي

C فیروس
بول كامل

Checkup for Diabetes(2)
CBC
PT
Urea - Creat. - Uric Acid
GOT - GPT
FBS - 2Hpp
HbA1C
Lipid Profile (TG. - Chol. - LDL - HDL)
TSH
HCV Ab.
Urine Analysis

فحص شامل لمرضى السكر (2
صورة دم كاملة

سیولة
 وظائف كلى

إنزیمات كبد
سكر صائم وفاطر

سكر تراكمي
دھون كاملة
غدة درقیة
C فیروس
بول كامل

General Checkup for kids

CBC

ESR

Ca. ++ - Ca. T.

Po4

Alp.

Urine Analysis

Stool Analysis

فحص شامل ل�طفال

صورة دم كاملة

�عة ترسيب

كالسيوم

فوسفات

إنزيم الفوسفاتاز

بول كامل

براز كامل

(

(



Checkup for Bones
CBC
ESR
ASOT
CRP
RF
Uric Acid
Ca. ++ - Ca. T.
Urine Analysis

Checkup for Osteoporosis
CBC
Po4
Alp.
Albumin
PTH
Ca. ++ - Ca. T.

فحص شامل لھشاشة العظام
صورة دم كاملة

فوسفات
إنزیم الفوسفاتاز

زالل
الغدة الجار درقیة

كالسیوم

فحص شامل للعظام
صورة دم كاملة
سرعة ترسیب

حمى روماتیزمیة
التھابات

روماتوید
أمالح نقرس

كالسیوم
بول كامل



Premarital Screening Checkup 
For Non-Relatives(husband)

CBC
ABO – RH
RBS
(AIDS&B) HIV - HBS Ag.
VDRL
Semen Analysis

فحص ما قبل الزواج
لغیر األقارب(الزوج

 
صورة دم كاملة

فصیلة دم - عامل ریسس
سكر عشوائي

(AIDS&B)فیروسات
مرض الزھري
السائل المنوي

Premarital Screening Checkup 
For Non-Relatives(wife)

CBC
ABO – RH
RBS
HIV - HBS Ag.
VDRL
Rubella IgG
FSH-LH-Progesterone

فحص ما قبل الزواج
لغیر األقارب(الزوجة

صورة دم كاملة
فصیلة دم - عامل ریسس

سكر عشوائي
(AIDS&B)فیروسات

مرض الزھري
الحصبة األلمانیة

ھرمونات التبویض

(

(



Premarital Screening Checkup 
For Relatives(husband)

CBC
ABO – RH
RBS
HIV - HBS Ag.
VDRL
Semen Analysis
Hb% Electrophoresis
Chromosomal Study

فحص ما قبل الزواج
لألقارب(الزوج

صورة دم كاملة
فصیلة دم - عامل ریسس

سكر عشوائي
(AIDS&B)فیروسات

مرض الزھري
السائل المنوي

الثالسیمیا
فحص الكروموسومات

Premarital Screening Checkup 
For Relatives(wife)

CBC
ABO – RH
RBS
HIV - HBS Ag.
VDRL
Rubella IgG
FSH-LH-Progesterone
Hb% Electrophoresis
Chromosomal Study

فحص ما قبل الزواج
لألقارب(الزوجة

صورة دم كاملة
فصیلة دم - عامل ریسس

سكر عشوائي
(AIDS&B)فیروسات

مرض الزھري
الحصبة األلمانیة

ھرمونات التبویض
الثالسیمیا

فحص الكروموسومات

(

(

(


