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1LAB-01-001فحص الدم العامالمختبر-قسم الدمCBC1,600

2LAB-01-002فحص الدم العام یدويالمختبر-قسم الدمCBC Manual0

3LAB-01-003فحص ترسیب الخالیا الحمراءالمختبر-قسم الدمESR550

4LAB-01-004فحص البروتین سي الفعال (الیزا)المختبر-قسم الدمCRP ELISA1,100

5LAB-01-005فحص البروتین سي الفعال (التكس)المختبر-قسم الدمCRP Latex400

7LAB-01-007فحص زمن النزیفالمختبر-قسم الدمBleeding Time350

8LAB-01-008فحص زمن التجلطالمختبر-قسم الدمClotting Time350

16LAB-01-016فحص مستوى صبغة الدم الحمراء یدويالمختبر-قسم الدمHb (Hemoglobin) Manual150

18LAB-01-018عدد كریات الدم البیضاء یدويالمختبر-قسم الدمWBCs Count, Manual150

25LAB-01-025عدد الصفائح الدمویة یدويالمختبر-قسم الدمPlatelets Count, Manual150

26LAB-01-026فحص الخالیا الحمر غیر المعمرةالمختبر-قسم الدمReticulocyte count900

27LAB-01-027فحص المنجلیةالمختبر-قسم الدمSickling test900

قائمة تسعیرة الخدمات المقدمة في المنشآت الطبیة الخاصة بالجمھوریة الیمنیة 2021م

Medical Servicesاسم الخدمةالقسمرمز الخدمةم
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28LAB-01-028فحص الخالیا اللیمفاویة ذات المؤشر سي دي 4المختبر-قسم الدمCD416,000

29LAB-01-029فحص الخالیا اللیمفاویة ذات المؤشر سي دي 4 و 8المختبر-قسم الدمCD4+CD816,000

30LAB-01-030فحص الخالیا الدمویة الدفاعیةالمختبر-قسم الدمLE Cell4,000

31LAB-01-031فحص التفول (التبقل)المختبر-قسم الدمG6PD3,200

32LAB-01-032فحص االستیعاب االسموزي للخالیا الحمراءالمختبر-قسم الدمOsmotic Fragality Test1,400

33LAB-01-033فحص مسحة دمویةالمختبر-قسم الدمBlood film900

34LAB-01-034فحص مسحة المالریا یدويالمختبر-قسم الدمMalaria smear Manual500

35LAB-01-035فحص نخاع العظم للیشمانیاالمختبر-قسم الدمBone Marrow for Leishmania4,000

36LAB-01-036فحص المالریاالمختبر-قسم الدمMalaria casseette1,200

37LAB-01-037فحص مسحة جرثومة داء الفیلالمختبر-قسم الدمMicrofilaria smear1,400

38LAB-01-038فحص سیولة الدم (زمن البروثرومبین)المختبر-قسم الدمProthrombin Time/INR1,400

39LAB-01-039فحص زمن الثرمبوبالستینالمختبر-قسم الدمPTT (Partial Thromboplastin Time)1,400

40LAB-01-040فحص مستوى العامل رقم 8المختبر-قسم الدمFactor Vlll12,000
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41LAB-01-041فحص مستوى العامل رقم 9المختبر-قسم الدمFactor lX12,000

42LAB-01-042فحص مستوى العامل رقم 11المختبر-قسم الدمFactor X112,000

43LAB-01-043فحص مستوى العامل رقم 2المختبر-قسم الدمFactor I112,000

44LAB-01-044فحص مستوى العامل رقم 7المختبر-قسم الدمFactor Vll12,000

45LAB-01-045فحص مستوى العامل 5 الیدنالمختبر-قسم الدمFactor-V-Leiden12,000

46LAB-01-046فحص مستوى البروتین سيالمختبر-قسم الدمProtein C15,000

47LAB-01-047فحص مستوى البروتین اسالمختبر-قسم الدمProtein S25,000

48LAB-01-048فحص مستوى الفیبرینوجینالمختبر-قسم الدمFibrinogen9,000

49LAB-01-049فحص مستوى الثرومبینالمختبر-قسم الدمThrombin10,000

50LAB-01-050فحص مستوى الھوموسیستینالمختبر-قسم الدمHomocysteine14,600

51LAB-01-051فحص مستوى المایوجلوبین في الدمالمختبر-قسم الدمMyoglobin70,000

52LAB-01-052فحص مستوى المیتھیموجلوبین في الدمالمختبر-قسم الدمMet-hemoglobin5,000

53LAB-01-053فحص ھامسالمختبر-قسم الدمHam's Test5,000
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54LAB-01-054فحص مستوى الدي دایمرالمختبر-قسم الدمD-dimer9,500

55LAB-01-055فحص الزمرة الدمویة یدويالمختبر-قسم الدمBlood Group Manual550

41LAB-01-056فحص الحمل (فحص عینة دمویة الیزا)المختبر- مناعة B-HCG ELISA3,800

42LAB-01-057العامل الروماتیزميالمختبر- مناعةRheumatoid Factor Latex550

43LAB-01-058العامل الروماتیزميالمختبر- مناعةRheumatoid Factor ELISA Cobas/Olimbus1,800

45LAB-01-059فحص كومب المناعي المباشرالمختبر- مناعةDirect Coombs test Manual3,000

46LAB-01-060فحص كومب المناعي غیر المباشرالمختبر- مناعةIndirect Coombs test Manual5,000

47LAB-01-061فحص الزھريالمختبر- مناعةTPHA8,000

48LAB-01-062فحص جرثومة الزھري یدويالمختبر- مناعةVDRL Latex Manual800

49LAB-01-063فحص جرثومة الزھري الیزاالمختبر- مناعةVDRL ELISA4,500

50LAB-01-064فحص مضاد االستریبتوالیسینالمختبر- مناعةASO ELISA (Quantitative)1,800

51LAB-01-065فحص مضاد االستریبتوالیسینالمختبر- مناعةASO Latex550
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52LAB-01-066فحص فیدال (التیفوئید)المختبر- مناعةWidal test Latex700

54LAB-01-067فحص مسبب حمى مالطاالمختبر- مناعةBrucella test Latex450

56LAB-01-068فحص االجسام المضادة المبكرة لمسبب حمى مالطاالمختبر- مناعةBrucella IgM5,500

57LAB-01-069فحص االجسام المضادة المتاخرة لمسبب حمى مالطاالمختبر- مناعةBrucella IgG5,500

58LAB-01-070فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةTuberculin Skin Test (Mantoux)3,000

59LAB-01-071فحص االجسام المضادة لجرثومة السلالمختبر- مناعةTuberculosis Ab test (Cassette)3,000

60LAB-01-072فحص جرثومة السلالمختبر- مناعةQuantiferon35,000

61LAB-01-073فحص االجسام المضادة لجرثومة المعدة كاستالمختبر- مناعةH. pylori Ab Screen test  Cassette (Chromatography)2,500

63LAB-01-074فحص االجسام المضادة لجرثومة المعدةالمختبر- مناعةH. pylori IgG8,000

64LAB-01-075فحص االجسام المضادة لجرثومة المعدةالمختبر- مناعةH. pylori IgA8,000

65LAB-01-076فحص االجسام المضادة لجرثومة المعدةالمختبر- مناعةH. pylori IgM8,000

66LAB-01-077فحص جرثومة المعدة في عینة البرازالمختبر- مناعةH. pylori Stool Ag 3,800

67LAB-01-078فحص انبعاث الیوریا لتشخیص وجود جرثومة المعدةالمختبر- مناعةH. pylori (Urea Breath Test)18,000
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68LAB-01-079فحص االجسام المضادة المختبر- مناعةIntrinsic Factor Abs15,000

69LAB-01-080فحص االجسام المضادة المبكرة المختبر- مناعةChlamedia IgM13,000

70LAB-01-081فحص االجسام المضادة المختبر- مناعةChlamedia IgG13,000

72LAB-01-082فحص االجسام المضادة المتأخرة للبلھارسیاالمختبر- مناعةSchistosoma IgG6,000

73LAB-01-083فحص االجسام المضادة المتأخرة لجرثومة اللیشمانیاالمختبر- مناعةLeishmania IgG5,000

LAB-01-084فحص جرثومة داء القطط بالكاستالمختبر- مناعةToxoplasmosis Casseette1,000

74LAB-01-085فحص االجسام المضادة المبكرة لجرثومة لتوكسوبالزماالمختبر- مناعةToxoplasmosis IgM4,300

75LAB-01-086فحص االجسام المضادة المتأخرة لجرثومة لتوكسوبالزماالمختبر- مناعةToxoplasmosis IgG4,300

76LAB-01-087فحص االجسام المضادة للجرثومةالمختبر- مناعةEchinococcus Abs (ELISA)7,000

77LAB-01-088فحص االجسام المضادة المبكرة لحمى الضنكالمختبر- مناعةDengue IgM5,500

78LAB-01-089فحص االجسام المضادة المتاخرة لحمى الضنكالمختبر- مناعةDengue IgG5,500

79LAB-01-090فحص االجسام المضادة المبكرة لفیروسالمختبر- مناعةCMV IgM4,000

80LAB-01-091فحص االجسام المضادة المتاخرة لفیروسالمختبر- مناعةCMV IgG4,000
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81LAB-01-092فحص االجسام المضادة لفیروسالمختبر- مناعةHerpes Simplex I&II IgM8,000

82LAB-01-093فحص االجسام المضادة لفیروسالمختبر- مناعةHerpes Simplex I&II IgG8,000

83LAB-01-094فحص االجسام المضادة لفیروسالمختبر- مناعةRubella IgM4,000

84LAB-01-095فحص االجسام المضادة لفیروسالمختبر- مناعةRubella IgG4,000

85LAB-01-096فحص االجسام المضادة للحمض النوويالمختبر- مناعةANA4,000

86LAB-01-097فحص االجسام المضادة للعضالت الملساءالمختبر- مناعةASMA5,500

87LAB-01-098فحص االجسام المضادة لمولدات الطاقة في الخلیةالمختبر- مناعةAMA5,500

88LAB-01-099فحص االجسام المضادة للحمض النووي ثنائي الجدیلةالمختبر- مناعةAnti-ds-DNA5,500

89LAB-01-100فحص االجسام المضادة المبكرة للفسفولیبدالمختبر- مناعةAntiphospholipid IgM8,000

90LAB-01-101فحص االجسام المضادة المتأخرة للفسفولیبدالمختبر- مناعةAntiphospholipid IgG8,000

91LAB-01-102فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةLupus Anticoagulant15,000

92LAB-01-103فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-Thrombin lll12,500

93LAB-01-104فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-CCP9,000
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94LAB-01-105فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAllergy Profile 25,000

95LAB-01-106فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةP-ANCA9,000

96LAB-01-107فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-LKM-18,500

97LAB-01-108فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-Sm6,000

98LAB-01-109فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-Jo13,000

99LAB-01-110فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-Histone13,000

100LAB-01-111فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-SS-A (Ro)13,000

101LAB-01-112فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-SS-B (La)13,000

102LAB-01-113فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-SCL-7013,000

103LAB-01-114فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-RNP13,000

104LAB-01-115فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-Actin Abs8,000

106LAB-01-117فحص االجسام المضادة المبكرة للكاردیولیبینالمختبر- مناعةAnti-cardiolipin IgM8,000

107LAB-01-118فحص االجسام المضادة المتأخرة للكاردیولیبینالمختبر- مناعةAnti-cardiolipin IgG8,000
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108LAB-01-119فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAGA IgA10,000

109LAB-01-120فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-GAD-65 Abs16,000

110LAB-01-121فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-islet Antigen-2 Abs12,000

111LAB-01-122فحص االجسام المضادة المبكرة للجالیدینالمختبر- مناعةAnti-gliadin IgM8,500

112LAB-01-123فحص االجسام المضادة المتأخرة للجالیدینالمختبر- مناعةAnti-gliadin IgG8,500

113LAB-01-124فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-Endomysial Abs8,500

114LAB-01-125فحص االجسام المضادة المبكرة النزیم الترانسجلوتامینیزالمختبر- مناعةAnti-transglutaminase IgM8,500

115LAB-01-126فحص االجسام المضادة المتأخرة النزیم الترانسجلوتامینیزالمختبر- مناعةAnti-transglutaminase IgG8,500

116LAB-01-127فحص االجسام المضادة المختبر- مناعةAnti-microsomal Abs7,000

117LAB-01-128فحص االجسام المضادة المختبر- مناعةAnti-Soluble Liver Abs10,000

118LAB-01-129فحص االجسام المضادة للحیامنالمختبر- مناعةAnti-Sperms Abs10,000

119LAB-01-130فحص االجسام المضادة للصفائح الدمویةالمختبر- مناعةAnti-Platelets Abs20,000

120LAB-01-131فحص االجسام المضادة للغشاء القاعديالمختبر- مناعةAnti-GBM Abs7,200
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121LAB-01-132فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-Centromer Abs8,000

122LAB-01-133فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-Acetylcholine Receptor Abs23,000

123LAB-01-134فحص االجسام المضادةالمختبر- مناعةAnti-B2-Glycoprotein Abs10,000

124LAB-01-135فحص مستوى العامل المساعد سي 2المختبر- مناعةComplement C220,000

125LAB-01-136فحص مستوى العامل المساعد سي 3المختبر- مناعةComplement C35,500

126LAB-01-137فحص مستوى العامل المساعد سي 4المختبر- مناعةComplement C45,500

127LAB-01-138فحص مستوى العامل المساعد سي 5المختبر- مناعةComplement C514,000

128LAB-01-139فحص مستوى العامل المساعد سي 6المختبر- مناعةComplement C620,000

129LAB-01-140فحص مستوى العامل المساعد سي 8المختبر- مناعةComplement C814,000

130LAB-01-141فحص مستوى العامل المساعد سي 9المختبر- مناعةComplement C920,000

131LAB-01-142فحص مستوى االجسام المضادة نوع امالمختبر- مناعةIgM4,000

132LAB-01-143فحص مستوى االجسام المضادة نوع جيالمختبر- مناعةIgG4,000

133LAB-01-144فحص مستوى االجسام المضادة نوع أيالمختبر- مناعةIgE4,500
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134LAB-01-145فحص مستوى االجسام المضادة نوع أالمختبر- مناعةIgA4,000

135LAB-01-146قائمة فحوصات المختبر- مناعةENA Profile70,000

137LAB-01-147فحص مطابقة عینات الدمالمختبر- مناعةCross Matching1,500

138LAB-01-148سحب ونقل الدمالمختبر- مناعةTransfusion4,000

139LAB-01-149فحص فیروس الكبد أالمختبر- فیروساتHAV IgM4,300

141LAB-01-151فحص فیروس الكبد بي بااللیزاالمختبر- فیروساتHBsAg ELISA3,600

142LAB-01-152فحص فیروس الكبد بي بالكاستالمختبر- فیروساتHBsAg Chromatography (Cassette)1,400

143LAB-01-153فحص فیروس الكبد بي المختبر- فیروساتHBsAb4,500

144LAB-01-154فحص فیروس الكبد بي انتیجین اللبالمختبر- فیروساتHBV Core Ag4,500

145LAB-01-155فحص االجسام المضادة المبكرة لفیروس الكبد بيالمختبر- فیروساتHBV Core IgM4,500

146LAB-01-156فحص االجسام المضادة المتاخرة لفیروس الكبد بيالمختبر- فیروساتHBV Core IgG4,500

147LAB-01-157فحص فیروس الكبد بي انتیجین الغالفالمختبر- فیروساتHBV Envlope Ag4,700
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148LAB-01-158فحص االجسام المضادة لفیروس الكبد بيالمختبر- فیروساتHBV Envlope Abs4,700

149LAB-01-159فحص فیروس الكبد سي بااللیزاالمختبر- فیروساتHCV ABS (ELISA)3,600

150LAB-01-160فحص فیروس الكبد سي بالكاستالمختبر- فیروساتHCV Abs Chromatography (Cassette)1,400

151LAB-01-161فحص فیروس الكبد سيالمختبر- فیروساتHEV Abs3,000

152LAB-01-162فحص فیروس نقص المناعة باللیزاالمختبر- فیروساتHIV 1 & 2 by ELISA4,000

153LAB-01-163فحص فیروس نقص المناعة بالكاستالمختبر- فیروساتHIV Abs Chromatography (Cassette)1,400

154LAB-01-164فحص فیروس السیتومیقالوالمختبر- فیروساتCMV (PCR)50,000

155LAB-01-165فحص فیروس نقص المناعةالمختبر- فیروساتHIV (PCR)40,000

156LAB-01-166فحص النقطة الغربیة لتأكید االصابة بفیروس نقص المناعةالمختبر- فیروساتWestern blot12,000

157LAB-01-167فحص فیروس الكبد البائي بالبي سي ارالمختبر- فیروساتHBV DNA (PCR)40,000

158LAB-01-168فحص فیروس الكبد سي بالبي سي ارالمختبر- فیروساتHCV DNA (PCR)40,000

159LAB-01-169فحص جرثومة السل بالبي سي ارالمختبر- فیروساتTB OR ANY (PCR)50,000

160LAB-01-170فحص االنواع الجینیة لفیروس الكبد سيالمختبر- فیروساتHCV Genotype 50,000
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161LAB-01-171فحص سكر الدم (صائم)المختبر- الكیمیاءFBS550

162LAB-01-172فحص سكر الدم (عشوائي)المختبر- الكیمیاءRBS550

163LAB-01-173فحص سكر الدم (بعد الوجبة)المختبر- الكیمیاءPPBS550

165LAB-01-175فحص سكر الدم التراكميالمختبر- الكیمیاءHb A1C (Copas C311)4,400

166LAB-01-177فحص سكر الدم التراكميالمختبر- الكیمیاءHb A1C Cassette2,000

167LAB-01-178فحص االعتیاد على ھرمون االنسولینالمختبر- الكیمیاءInsulin Tolerance Test18,000

168LAB-01-179فحص مستوى انزیمالمختبر- الكیمیاءACE 14,000

169LAB-01-180فحص مستوى انزیمالمختبر- الكیمیاءAdrenaline (Epinephrine in Plasma)30,000

170LAB-01-181فحص مستوى انزیمالمختبر- الكیمیاءAdrenaline (Epinephrine in Urine)30,000

171LAB-01-182فحص انزیم الكبد المختبر- الكیمیاءAST (SGOT)700

172LAB-01-183فحص انزیم الكبد المختبر- الكیمیاءALT (SGPT)700

173LAB-01-184فحص انزیم الكبد المختبر- الكیمیاءGGT900
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174LAB-01-185فحص انزیم الكبد المختبر- الكیمیاءAlkaline Phosphatase (ALP)900

175LAB-01-186فحص انزیم العظامالمختبر- الكیمیاءSerum Bone ALP10,000

176LAB-01-187فحص البیلوروبین الكليالمختبر- الكیمیاءTotal Bilirubin750

177LAB-01-188فحص البیلوروبین المرتبطالمختبر- الكیمیاءIndirect Bilirubin750

178LAB-01-189فحص البیلوروبین غیر المرتبطالمختبر- الكیمیاءDirect Bilirubin750

179LAB-01-190فحص مستوى االلبومین في الدمالمختبر- الكیمیاءAlbumin750

180LAB-01-191فحص مستوى البروتین في الدمالمختبر- الكیمیاءTotal Protein750

181LAB-01-192فحص مستوى الجلوبیولین في الدمالمختبر- الكیمیاءGlobulin2,000

183LAB-01-194فحص نسبة االلبومین:الجلوبیولینالمختبر- الكیمیاءAlbumin:Globulin Ratio2,750

184LAB-01-195فحص مستوى الیوریا في الدمالمختبر- الكیمیاءUrea750

185LAB-01-196فحص مستوى الكریاتینین في الدمالمختبر- الكیمیاءCreatinine750

186LAB-01-197فحص تصفیة الكریاتینینالمختبر- الكیمیاءCreatinine Clearance2,000

187LAB-01-198فحص مستوى اللكتیتالمختبر- الكیمیاءLactate8,000
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188LAB-01-199فحص مستوى االلدولیزالمختبر- الكیمیاءAldolase6,000

189LAB-01-200فحص مستوى االلفا انتي تربسینالمختبر- الكیمیاءAlpha 1 Antitrepsin10,000

190LAB-01-201فحص مستوى االلفا انتي تربسینالمختبر- الكیمیاءAlpha 2 Microglobulin34,000

191LAB-01-202فحص مستوى االبولیبوبروتینالمختبر- الكیمیاءApolipoprotein B (Apo-B)5,000

192LAB-01-203فحص مستوى االبولیبوبروتینالمختبر- الكیمیاءApolipoprotein A1 (Apo-A1)5,000

193LAB-01-204فحص مستوى انزیم سي 1 المثبطالمختبر- الكیمیاءC1 Estrase Inhibitor14,000

194LAB-01-205فحص مستوى زیادة القاعدةالمختبر- الكیمیاءBase Excess8,000

195LAB-01-206نسبة اخراج االلبومین الى الكریاتینیینالمختبر- الكیمیاءAlbumin:Creatinine Ratio2,000

197LAB-01-208فحص مستوى الدھون في الدمالمختبر- الكیمیاءLipid profile (CHO, TGs, LDL, HDL)4,800

198LAB-01-209فحص مستوى الكولیستیرول في الدمالمختبر- الكیمیاءCholesterol900

199LAB-01-210فحص مستوى الدھون الثالثیة في الدمالمختبر- الكیمیاءTriglycerides1,100

200LAB-01-211فحص مستوى اللیبوبروتین مرتفع الكثافةالمختبر- الكیمیاءHDL1,200

201LAB-01-212فحص مستوى اللیبوبروتین منخفض الكثافةالمختبر- الكیمیاءLDL1,600
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202LAB-01-213فحص مستوى اللیبوبروتین منخفض الكثافةالمختبر- الكیمیاءVLDL0

203LAB-01-214فحص انزیمات القلبالمختبر- الكیمیاءCardiac Enzymes (CKMB, CPK, LDH)4,400

205LAB-01-216فحص انزیم القلبالمختبر- الكیمیاءCK-MB1,800

206LAB-01-217فحص انزیم القلبالمختبر- الكیمیاءCPK1,600

207LAB-01-218فحص انزیم القلب تروبونین بااللیزاالمختبر- الكیمیاءTroponin I4,200

208LAB-01-219فحص انزیم القلبالمختبر- الكیمیاءTroponin T4,250

209LAB-01-220فحص انزیم القلب تروبونین بالكاسیتالمختبر- الكیمیاءTroponin Chromatography (Cassette)2,000

210LAB-01-221فحص انزیم القلبالمختبر- الكیمیاءLDH1,000

211LAB-01-222فحص مستوى حمض الیوریك في الدمالمختبر- الكیمیاءUric Acid900

213LAB-01-224فحص مستوى انزیم االمیلیز في الدمالمختبر- الكیمیاءSerum Amylase2,700

214LAB-01-225فحص مستوى انزیم الالیبیز في الدمالمختبر- الكیمیاءSerum Lipase3,800

215LAB-01-226فحص مستوى السیریوبالزمین المختبر- الكیمیاءCeruloplasmin8,000

217LAB-01-227فحص مستوى الزنك في الجسمالمختبر- الكیمیاءZinc6,000
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218LAB-01-228فحص مستوى الحدید في بالزما الدمالمختبر- الكیمیاءIron1,350

219LAB-01-229فحص سعة ارتباط الحدید الكلیةالمختبر- الكیمیاءTIBC2,300

220LAB-01-230فحص مستوى الفرتین في الدمالمختبر- الكیمیاءFerritin4,700

221LAB-01-231فحص مستوى الترانسفرتین في الدمالمختبر- الكیمیاءTransferrin5,000

222LAB-01-232فحص مستوى حمض الفولیك في الجسمالمختبر- الكیمیاءFolate (Folic Acid)6,000

223LAB-01-233فحص مستوى فیتامین أالمختبر- الكیمیاءVitamin A 20,000

224LAB-01-234فحص مستوى فیتامین بي 6المختبر- الكیمیاءVitamin B620,000

225LAB-01-235فحص مستوى فیتامین بي 12 في الجسمالمختبر- الكیمیاءVitamin B125,000

226LAB-01-236فحص مستوى فیتامین ج في الجسمالمختبر- الكیمیاءVitamin C 20,000

227LAB-01-237فحص مستوى فیتامین دي في الجسمالمختبر- الكیمیاءVitamin D3 (25-OH)10,000

227LAB-01-238فحص مستوى فیتامین دي في الجسمالمختبر- الكیمیاءVitamin D (Total)6,500

229LAB-01-240فحص مستوى الصودیوم في بالزما الدمالمختبر- الكیمیاءSodium (Na)1,400

230LAB-01-241فحص مستوى البوتاسیوم في بالزما الدمالمختبر- الكیمیاءPotassium (K)1,400
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231LAB-01-242فحص مستوى الكالسیوم (الكلي) في بالزما الدمالمختبر- الكیمیاءTotal Calcium (Ca)900

232LAB-01-243فحص مستوى الكالسیوم (المؤین) في بالزما الدمالمختبر- الكیمیاءIonized Calcium2,250

233LAB-01-244فحص مستوى الفسفور في بالزما الدمالمختبر- الكیمیاءPhosphate (PO)1,100

234LAB-01-245فحص مستوى الماغنسیوم في بالزما الدمالمختبر- الكیمیاءMagnesium (Mg)1,100

235LAB-01-246فحص مستوى الكلوریاد في بالزما الدمالمختبر- الكیمیاءChloride (Cl)1,400

236LAB-01-247فحص مستوى النحاسالمختبر- الكیمیاءSerum Copper4,000

238LAB-01-248فحص مستوىالمختبر- الكیمیاءCH508,000

239LAB-01-249فحص الفیبروالمختبر- الكیمیاءFibro test77,000

240LAB-01-250فحص مستوى الفیبروماكسالمختبر- الكیمیاءFibromax100,000

241LAB-01-251فحص مستوى السیستین سيالمختبر- الكیمیاءCysteine C10,000

242LAB-01-252فحص مستوى الكاتیكوالمینسالمختبر- الكیمیاءCatecholamines18,000

237LAB-01-253فحص مستوىالمختبر- الكیمیاءHCO26,500

243LAB-01-254فحص مستوى البایكاربوناتالمختبر- الكیمیاءBicarbonate6,000
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244LAB-01-255فحص مستوى الفجوة الحمضیة القاعدیةالمختبر- الكیمیاءAnion Gap7,000

245LAB-01-256فحص مستوى االمونیا في الدمالمختبر- الكیمیاءAmmonia7,000

246LAB-01-257فحص مستوى بروتینات بنز و جونسونالمختبر- الكیمیاءBense-Jones Protein5,000

247LAB-01-258فحص مستوى ھرمون تنشیط الدرقیة في الدمالمختبر-ھرموناتTSH3,800

248LAB-01-259فحص مستوى ھرمون الدرقیة الثالثالمختبر-ھرموناتFree T33,400

249LAB-01-260فحص مستوى ھرمون الدرقیة الثالث الكليالمختبر-ھرموناتTotal T33,600

250LAB-01-261فحص مستوى ھرمون الدرقیة الرابعالمختبر-ھرموناتFree T43,400

251LAB-01-262فحص مستوى ھرمون الدرقیة الرابع الكليالمختبر-ھرموناتTotal T43,600

252LAB-01-263فحص مستوى ھرمون الثیروجلوبیولینالمختبر-ھرموناتThyroglobulin8,000

253LAB-01-264فحص مستوى مضاد الثیروجلوبیولین المختبر-ھرموناتAnti-Thyroglobulin8,200

254LAB-01-265فحص مستوى مضادات الدرقیة نوعالمختبر-ھرموناتTPO (Anti-Thyroid Peroxidase)7,500

255LAB-01-266فحص مستوى مضادات الدرقیة نوعالمختبر-ھرموناتAnti-Thyroid Microsomal Abs7,500

256LAB-01-267فحص مستوى مضادات مستقبالت حافز الدرقیة نوعالمختبر-ھرموناتAnti-TSH receptor Abs14,000
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257LAB-01-268فحص مستوى ھرمون البروالكتینالمختبر-ھرموناتProlactin3,600

258LAB-01-269فحص مستوى ھرمون اللیوتینایزینجالمختبر-ھرموناتLH3,200

259LAB-01-270فحص مستوى الھرمون الحافز للحویصالتالمختبر-ھرموناتFSH3,200

260LAB-01-271فحص مستوى ھرمون التوستوستیرونالمختبر-ھرموناتTestosterone4,000

261LAB-01-272فحص مستوى ھرمون التوستوستیرونالمختبر-ھرموناتFree Testosterone8,500

262LAB-01-273فحص مستوى ھرمون البروجستیرونالمختبر-ھرموناتProgesterone3,500

263LAB-01-27417فحص مستوى ھرمون البروجستیرونالمختبر-ھرمونات-OH-Progesterone6,600

264LAB-01-275فحص مستوى ھرمون االستروجینالمختبر-ھرموناتEstrogen4,000

265LAB-01-276فحص مستوى ھرمون االسترادایولالمختبر-ھرموناتEstradiol E24,000

266LAB-01-277فحص مستوى ھرمون االسترادایولالمختبر-ھرموناتEstradiol E34,000

267LAB-01-278فحص مستوى ھرمونالمختبر-ھرموناتDHEA6,500

268LAB-01-279فحص مستوى ھرمون االندروجینالمختبر-ھرموناتAndrogen4,000

269LAB-01-280فحص مستوى ھرمون الحملالمختبر-ھرموناتB-HCG3,800
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270LAB-01-281فحص مستوى ھرمون الباراثیرود (جار الدرقیة)المختبر-ھرموناتPTH6,000

271LAB-01-282فحص مستوى ھرمونالمختبر-ھرموناتCalcitonin13,000

272LAB-01-283فحص مستوى ھرمون الحافز الفراز الكظریةالمختبر-ھرموناتACTH8,000

273LAB-01-284فحص مستوى ھرمون الكورتیزولالمختبر-ھرموناتCortisol (Serum)5,000

274LAB-01-285فحص مستوى الرینین في الدمالمختبر-ھرموناتSerum Renin12,000

275LAB-01-286فحص مستوى ھرمون االلدوستیرونالمختبر-ھرموناتAldosterone10,000

276LAB-01-287فحص نسبة االلدوستیرون الى الرینینالمختبر-ھرموناتAldosterone:Renin Ratio16,000

277LAB-01-288فحص مستوى ھرمون النمو (قبل االكل)المختبر-ھرموناتGrowth Hormone (Fasting)7,000

278LAB-01-289فحص مستوى ھرمون النمو (بعد التدریب وبذل الجھد)المختبر-ھرموناتGrowth Hormone (After Exercise)7,000

279LAB-01-290فحص مستوى االریثروبروتینالمختبر-ھرموناتErythropiotein level15,000

280LAB-01-291فحص مستوى ھرمون االنسولینالمختبر-ھرموناتInsulin5,000

281LAB-01-292فحص مستوى عامل النمو رقم 1 المشابھ لالنسولینالمختبر-ھرموناتInsulin like Growth Factor (ILGF-1)13,000

282LAB-01-293فحص مستوى السي بیبتایدالمختبر-ھرموناتC-peptide7,000
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283LAB-01-294فحص مستوى ھرمون الجلوكاجونالمختبر-ھرموناتGlucagon8,000

284LAB-01-295فحص مستوى ھرمون الجاسترینالمختبر-ھرموناتGastrin20,000
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285LAB-01-296مؤشر اورام البروستاتالمختبر-مؤشرات االورامT-PSA4,500

286LAB-01-297مؤشر اورام البروستاتالمختبر-مؤشرات االورامF-PSA4,500

287LAB-01-298مؤشر اورام الكبدالمختبر-مؤشرات االورامAFP (Alpha-Fetoprotein)4,500

288LAB-01-299فحص مؤشر اورام المختبر-مؤشرات االورامB2-microglobulin4,500

289LAB-01-300فحص مؤشر اورام المختبر-مؤشرات االورامCEA4,500

290LAB-01-301فحص مؤشر اورام المختبر-مؤشرات االورامCA-1254,500

291LAB-01-302فحص مؤشر اورام المختبر-مؤشرات االورامCA-1534,500

292LAB-01-303فحص مؤشر اورام المختبر-مؤشرات االورامCA-19.94,500

293LAB-01-304فحص مؤشر اورام المختبر-مؤشرات االورامCA-72.412,000

294LAB-01-305فحص مؤشر اورام المختبر-مؤشرات االورامNSE9,000

295LAB-01-306فحص مؤشر اورام المختبر-مؤشرات االورامP. Acid Phosphatase3,500
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296LAB-01-307فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةCyclosporine level15,000

297LAB-01-308فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةTacrolimus16,500

298LAB-01-309فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةSirolimus16,500

299LAB-01-310فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةMethotrexate level 24hrs 20,000

300LAB-01-311فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةDigoxin level8,000

301LAB-01-312فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةLithium 7,500

302LAB-01-313فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةValporic Acid level6,000

303LAB-01-314فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةCarbamezipine level (Tegretol)6,000

304LAB-01-315فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةClonazepam level6,000

305LAB-01-316فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةDiazepam level10,000

306LAB-01-317فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةPhenytoin level6,000

307LAB-01-318فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةPhenobarbital level6,000

308LAB-01-319فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةEthanol6,000
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309LAB-01-320فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةMarijuana test6,000

310LAB-01-321فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةCannabis Test0

311LAB-01-322فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةCoccaine level0

317LAB-01-323فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةAmphetamine level0

312LAB-01-324فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةAcetaminophine12,000

313LAB-01-325فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةTramadol level18,000

314LAB-01-326فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةSalsylate20,000

315LAB-01-327فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةOpiate test20,000

316LAB-01-328فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةMorphine test20,000

317LAB-01-329فحص مستوى دواء المختبر-مستوى االدویةVancomycin level15,600

318LAB-01-330تحلیل البول العامالمختبر-تحلیلUrine Analysis (Simple Urine Test)500

319LAB-01-331اوسمواللیة الدمالمختبر-تحلیلSerum Osmolality3,500
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320LAB-01-332اوسمواللیة البولالمختبر-تحلیلURINE Osmolality4,500

321LAB-01-333تحلیل حصوة المختبر-تحلیلStone Analysis4,300

322LAB-01-334تحلیل البراز العامالمختبر-تحلیلStool Analysis500

323LAB-01-335فحص البراز لوجود دم غیر ظاھرالمختبر-تحلیلStool for Occult Blood2,400

324LAB-01-336فحص المواد االختزالیة في البراز المختبر-تحلیلFecal Reducing Substances Tests2,500

325LAB-01-337فحص مستوى الصودیوم في البراز المختبر-تحلیلFecal Sodium1,600

326LAB-01-338فحص مستوى البوتاسیوم في البراز المختبر-تحلیلFecal Potassium1,600

327LAB-01-339فحص مستوى الكلوراید في البراز المختبر-تحلیلFecal Chloride1,600

328LAB-01-340فحص مستوى الكا في البراز المختبر-تحلیلCalprotectin Cobas13,000

328LAB-01-341فحص اوسمواللیة البرازالمختبر-تحلیلStool Osmolality5,000

329LAB-01-342تحلیل السائل الدماغي العامالمختبر-تحلیلCSF Analysis (Protein, Sugar & Cells)4,000

330LAB-01-343تحلیل السائل الدماغي المختبر-تحلیلCSF For OCB15,000

331LAB-01-344تحلیل السائل الدماغي المختبر-تحلیلCSF For IgG Index12,000
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332LAB-01-345تحلیل السائل المنوي العامالمختبر-تحلیلSemen Analysis2,000

333LAB-01-346فحص مستوى سكر الفركتوز في السائل المنويالمختبر-تحلیلFructose in Semen4,000

334LAB-01-347تحلیل غازات الدمالمختبر-تحلیلABGs (Arterial Blood Gases) Analysis10,000

335LAB-01-348فحص السائل المفصليالمختبر-تحلیلSynovial fluid Analysis3,000

336LAB-01-349المختبر-تحلیل
فحص السائل البیریتوني (كیمیاء، وخالیا، ودھون، 

وبروتین، وسكر)

Full Ascitic fluid Analysis 
(biochemistry & Cells: LDH, Trigl, 
Amylase, Protein, Glucose, Cell count)

7,000

337LAB-01-350فحص السائل الصدري (بروتین، سكر، خالیا)المختبر-تحلیلPleural fluid Analysis (protein, sugar, cell count)4,000

336LAB-01-351المختبر-تحلیل
فحص السائل الصدري شامل (كیمیاء، وخالیا، 

ودھون، بروتین، سكر)

Full Pleural fluid Analysis 
(biochemistry & Cells: LDH, Trigl, 
Amylase, Protein, Glucose, Cell count)

7,000

Body Fluid AnalysisBody Fluid Analysisتحلیل أي من سوائل الجسم

340LAB-01-352فحص مستوى البروتین الكلي بسوائل الجسمالمختبر-تحلیلBody Fluid Total Protein 800
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342LAB-01-353فحص مستوى انزیم اللیبیزالمختبر-تحلیلBody Fluid Lipase4,000

343LAB-01-354فحص مستوى الكولیستیرولالمختبر-تحلیلBody Fluid Cholesterol900

344LAB-01-355فحص مستوى الترایجلیسرایدالمختبر-تحلیلBody Fluid Triglycerides1,200

345LAB-01-356فحص مستوى البي اتشالمختبر-تحلیلBody fluid PH500

346LAB-01-357فحص مستوى في سائل الجسمالمختبر-تحلیلBody Fluid Potassium K+1,400

347LAB-01-358فحص مستوى في سائل الجسمالمختبر-تحلیلBody Fluid Sodium Na+1,400

348LAB-01-359فحص مستوى في سائل الجسمالمختبر-تحلیلBody Fluid Chloride Cl-1,400

349LAB-01-360فحص مستوى في سائل الجسمالمختبر-تحلیلBody Fluid Adenosine Deaminase7,000

350LAB-01-361فحص عدد الخالیا في سوائل الجسمالمختبر-تحلیلBody Fluid CBC/Cells800

351LAB-01-362فحص الحمل (عبر فحص البول)المختبر-تحلیل البولUrine Pregnancy Test600

354LAB-01-363فحص شكل الخالیا الحمراء في البولالمختبر-تحلیل البولUrine RBCs Morphology500

352LAB-01-364فحص مستوى السكر في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولGlucose Spot Urine500
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356LAB-01-366فحص مستوى البروتین في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولProtein Spot Urine1,000

355LAB-01-367المختبر-تحلیل البول
فحص البروتین الخارج خالل 24 ساعة مع الحاویة 

المعقمة
24 hr for Protein With Sterile container3,500

357LAB-01-368فحص مستوى األلبومین في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولAlbumin Spot Urine1,000

358LAB-01-369فحص مستوى االلبومین الخارج خالل 24 ساعة في البولالمختبر-تحلیل البول
24 hrs for Albumin With Sterile 
container

3,500

360LAB-01-370فحص نسبة االلبومین الى االي أي جيالمختبر-تحلیل البولIgG:Albumin Ratio6,500

361LAB-01-371فحص مستوى البروتینات الدقیقة في البولالمختبر-تحلیل البولMicroalbumin (Spot Urine)4,000

362LAB-01-37224فحص مستوى البروتینات الدقیقة في البولالمختبر-تحلیل البولhrs Urine for Microalbumin4,000

359LAB-01-373فحص نسبة المیكروالبومین الى الكریاتینینالمختبر-تحلیل البولMicroalbumin:Creatinine Ratio3,500

363LAB-01-374فحص مستوى المایوجلوبین في البولالمختبر-تحلیل البولMyoglobin7,000

364LAB-01-375فحص مستوى الكیتونات في الدمالمختبر-تحلیل البولKetone400

365LAB-01-376فحص الكریاتینین في البولالمختبر-تحلیل البولCreatinine (Spot Urine)800
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366LAB-01-37724فحص كمیة الكریاتینین الخارج خالل 24ساعة في البول شاملة الدبةالمختبر-تحلیل البول hr Creatinine (Urine) with sterile container3,500

367LAB-01-378فحص الكالسیوم في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولCalcium Spot (Urine)1,000

368LAB-01-37924فحص الكالسیوم الخارج خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البول hr Calcium (Urine) with sterile container3,500

369LAB-01-380حساب نسبة الكالسیوم الى الكریاتینین في البولالمختبر-تحلیل البولCalcium:Creatinine Ratio Spot Urine2,000

370LAB-01-381فحص الكلوراید في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولChloride Spot (Urine)1,500

371LAB-01-38224فحص الكلوراید الخارج في البول خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البول hr for Chloride (Urine) with sterile container3,500

382LAB-01-383فحص مستوى البوتاسیوم في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولPotassium Spot Urine2,000

383LAB-01-38424فحص كمیة البوتاسیوم الخارج من خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البول hr for Potassium (Urine) with sterile container3,500

378LAB-01-385فحص الصودیوم في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولSodium Spot (Urine)1,500

379LAB-01-38624فحص كمیة الصودیوم الخارج من خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البول hr for Sodium (Urine) with sterile container3,500

380LAB-01-387فحص نسبة استخراج الصودیوم في البولالمختبر-تحلیل البولFractional Sodium Excretion6,000

381LAB-01-388فحص نسبة الصودیوم الى الكریاتینینالمختبر-تحلیل البولSodium:Creatinine Ratio2,500

372LAB-01-389فحص النحاس في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولCopper Spot (Urine)4,000
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373LAB-01-39024فحص كمیة النحاس الخارج من خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البول hr for Copper (Urine)4,500

374LAB-01-391فحص مستوى الفسفور في عینھ من البولالمختبر-تحلیل البولSpot Urine PO41,200

375LAB-01-39224فحص كمیة الفسفور الخارج من خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البول hr for PO4 (Urine)4,000

376LAB-01-393فحص مستوى الماغنسیوم في عینھ من البولالمختبر-تحلیل البولMagnesium  Spot Urine1,200

377LAB-01-39424فحص كمیة الماغنسیوم الخارج من خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البول hr for Magnesium (Urine) with sterile container3,500

386LAB-01-397فحص مستوى الیوریا في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولUrea Spot (Urine)800

387LAB-01-398فحص كمیة الیوریا الخارج في البول خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البولUrea 24hrs (Urine)3,500

388LAB-01-399فحص مستوى حمض الیوریك في عینة من البولالمختبر-تحلیل البولUric Acid Spot (Urine)1,000

389LAB-01-400فحص كمیة حمض الیوریك الخارج في البول خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البولUric Acid 24hrs (Urine)3,500

390LAB-01-40124فحص الجاذبیة النوعیة الخارج في البول خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البولhr Urine for Specific Gravity1,500

391LAB-01-40224فحص مستوى الزنك الخارج في البول خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البولhr Urine for Zinc3,500

392LAB-01-40324فحص مستوى االمونیا الخارج في البول خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البولhr Urine for Ammonia4,500

393LAB-01-40424فحص مستوى الكیتون الخارج في البول خالل 24 ساعةالمختبر-تحلیل البولhr Urine for 17-Ketosteroids6,000
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394LAB-01-405فحص مستوى السیروبالزمین في البولالمختبر-تحلیل البولCeruloplasmin8,000

395LAB-01-406فحص مستوى الكورتیزول في البولالمختبر-تحلیل البولCortisol (Urine)7,000

396LAB-01-407فحص مستوى انزیم االمیلیز في البولالمختبر-تحلیل البولAmylase in Urine3,000

397LAB-01-408فحص مستوى انزیم الالیبیز في البولالمختبر-تحلیل البولLipase in Urine4,000

398LAB-01-409فحص مستوى المیتانیفرین في البولالمختبر-تحلیل البولMetanephrine 24hrs13,900

399LAB-01-410فحص مستوى حمض الفینایل ماندلیك في البولالمختبر-تحلیل البولVenyl-Mandelic Acid (VMA) 24hrs15,000

400LAB-01-41124فحص مستوى الكاتیكوالمین في البولالمختبر-تحلیل البولhrs Urine for Catecholamines20,000

401LAB-01-412فحص وجود بروتین بینز جونز في البولالمختبر-تحلیل البولBense-Jones Protein 24hrs Urine5,000

402LAB-01-413فحص جرثومي بصبغة غرامالمختبر-میكروGram Stain1,000

403LAB-01-414فحص جرثومي بصبغة زیل نیلسونالمختبر-میكروZN Stain1,000

404LAB-01-415فحص جرثومي بصبغة العصویات المقاومة لالحماضالمختبر-میكروAFB Stain1,000

405LAB-01-416فحص مزرعة للدم وحساسیةالمختبر-میكروBlood Culture & Sensitivity10,000
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406LAB-01-417فحص مزرعة للبول وحساسیةالمختبر-میكروUrine Culture & Sensitivity3,600

407LAB-01-418فحص مزرعة للبراز وحساسیةالمختبر-میكروStool Culture & Sensitivity3,600

408LAB-01-419فحص مزرعة للسائل الدماغي وحساسیةالمختبر-میكروCSF Culture & Sensitivity3,600

409LAB-01-420فحص مزرعة للبلغم وحساسیةالمختبر-میكروSputum Culture & Sensitivity3,500

410LAB-01-421فحص مزرعة للسائل المنوي وحساسیةالمختبر-میكروSeminal Culture & Sensitivity3,600

411LAB-01-422فحص مزرعة للسائل المفصلي وحساسیةالمختبر-میكروSynovial Culture & Sensitivity3,600

412LAB-01-423فحص مزرعة لمسحة من الجلد وحساسیةالمختبر-میكروSkin Culture & Sensitivity3,500

413LAB-01-424فحص عینة جلدیة المختبر-میكروSkin scraping for fungus (KOH)1,600

414LAB-01-425فحص عینة جلدیة للیشمانیاالمختبر-میكروSkin scraping for Leishmania2,000

415LAB-01-426مسحة من الفم للفطریاتالمختبر-میكروMouth swab for fungal C/S3,500

416LAB-01-427فحص مزرعي لمسحة من المھبلالمختبر-میكروVaginal swab C/S3,500

417LAB-01-428فحص مزرعي لمسحة من األذنالمختبر-میكروEar swab C/S3,500

418LAB-01-429فحص مزرعي لمسحة من جرح مفتوحالمختبر-میكروWound swab C/S3,500
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419LAB-01-430فحص مزرعي لمسحة من العینالمختبر-میكروEye swab C/S3,500

420LAB-01-431فحص مزرعي لمسحة من الحنجرةالمختبر-میكروThroat swab C/S3,500

421LAB-01-432فحص مزرعي لمسحة من سائل المختبر-میكروAscitic fluid C/S4,500

423LAB-01-434فحص مزرعي لمسحة من سائل غالف الرئةالمختبر-میكروPleural fluid C/S4,500

424LAB-01-435فحص مزرعي لعینة من خراجالمختبر-میكروAbcess C/S3,500

425LAB-01-436فحص مزرعي لمسحة من سائل قیحيالمختبر-میكروPus swab C/S3,500

426LAB-01-437فحص مزرعي للفطریاتالمختبر-میكروC/S for fungal 2,500

427RAD-01-001تخطیط (رسم) الدماغوسائل تشخیص-تخطیطEEG12,000

428RAD-01-002تخطیط األعصابوسائل تشخیص-تخطیطENCS (Nerve Conduction Study) Velocity13,000

429RAD-01-003تخطیط العصب السمعيوسائل تشخیص-تخطیطBAEP12,000

430RAD-01-004تخطیط أعصاب (طرف واحد)وسائل تشخیص-تخطیطNCS Unilateral11,000

431RAD-01-005تخطیط أعصاب (طرفین)وسائل تشخیص-تخطیطNCS Bilateral20,000
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432RAD-01-006تخطیط عضالت (طرف واحد)وسائل تشخیص-تخطیطEMG Unilateral12,000

433RAD-01-007تخطیط عضالت (طرفین)وسائل تشخیص-تخطیطEMG Bilateral20,000

434RAD-01-008تخطیط عضالت (3 اطراف)وسائل تشخیص-تخطیطEMG 3 limbs26,000

435RAD-01-009تخطیط عضالت (4 اطراف)وسائل تشخیص-تخطیطEMG 4 limbs32,000

436RAD-01-010تخطیط الجنینوسائل تشخیص-تخطیطCTG1,500

437RAD-01-011تخطیط (رسم) القلبوسائل تشخیص-تخطیطECG1,400

438CARD-15-001تخطیط القلب لمدة 24 ساعة (ھولتر)خدمات مراكز القلبHOLTER ECG (24 HRS)8,000

439CARD-15-002تخطیط القلب تحت التمرین/بذل الجھدخدمات مراكز القلبECG STRESS (TREADMIL) TEST12,000

440CARD-15-003قیاس الضغط لمدة 24 ساعة (ھولتر)خدمات مراكز القلبHolter BP 248,000

441RAD-02-012أشعة الموجات الصوتیة للقلب (ایكو)أشعة-موجات صوتیةECHO5,000

442CARD-15-004أشعة الموجات الصوتیة (ایكو) للقلب عبر المريءخدمات مراكز القلبTRANS-ESOPHAGEAL ECHO (TEE)11,000

443RAD-02-013أشعة الموجات الصوتیة لألوعیة طرف (دوبلر)أشعة-موجات صوتیةDoppler U/S for U OR L  (Unilateral)6,000



Republic Of Yemen

Ministry of Public Health Population

Health Planing Development Sector

GA of Planing

الجمهور�ة ال�من�ة

وزارة الصحة العامة والس�ان

قطاع التخط�ط والتنم�ة

االدارة العامة للتخط�ط

مس�ش�� 
تخص�� 

Aخ

قائمة تسعیرة الخدمات المقدمة في المنشآت الطبیة الخاصة بالجمھوریة الیمنیة 2021م

Medical Servicesاسم الخدمةالقسمرمز الخدمةم

448RAD-02-018دوبلر للخصیتینأشعة-موجات صوتیةDoppler U/S for Scrotum6,000

449RAD-02-019دوبلر للقضیبأشعة-موجات صوتیةPenile Doppler6,000

450RAD-02-020دوبلر للدرقیةأشعة-موجات صوتیةThyroid Doppler6,000

451RAD-02-021دوبلر لألوعیة السباتیةأشعة-موجات صوتیةCarotid Doppler6,000

452RAD-02-022دوبلر لألوعیة الدمویة داخل الجمجمةأشعة-موجات صوتیةTranscranial Doppler6,000

453RAD-02-023دوبلر لألوعیة بالرقبةأشعة-موجات صوتیةDoppler U/S for Neck BVs6,000

454RAD-02-024دوبلر لشریان الحبل السريأشعة-موجات صوتیةDoppler U/S for Umbilical Artery6,000

455RAD-02-025دوبلر للشرایین االورطیة أشعة-موجات صوتیةDoppler U/S for Aortoiliac Arteries6,000

456RAD-02-026دوبلر للحواملأشعة-موجات صوتیةDoppler U/S for Pregnancy6,000

457RAD-02-027دوبلر للدورة البابیةأشعة-موجات صوتیةDoppler U/S for Portal Hypertension6,000

458RAD-02-028دوبلر للشرایین الكلیویةأشعة-موجات صوتیةDoppler U/S for Renal Arteries6,000

459RAD-02-029أشعة الموجات الصوتیة للبطنأشعة-موجات صوتیةAbdomen & Pelvic U/S4,000
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460RAD-02-030أشعة الموجات الصوتیة للحملأشعة-موجات صوتیةPregnancy U/S3,000

463RAD-02-033أشعة الموجات الصوتیة للخصیتینأشعة-موجات صوتیةScrotal/Testicular U/S4,000

464RAD-02-034أشعة الموجات الصوتیة للثدي الواحدأشعة-موجات صوتیةBreast U/S4,000

465RAD-02-035أشعة الموجات الصوتیة عبر المھبلأشعة-موجات صوتیةIntravaginal U/S6,400

466RAD-02-036أشعة الموجات الصوتیة عبر المستقیمأشعة-موجات صوتیةIntrarectal U/S4,000

467RAD-02-037أشعة الموجات الصوتیة للعینأشعة-موجات صوتیةEye U/S4,000

468RAD-02-038أشعة الموجات الصوتیة للعینأشعة-موجات صوتیةOrbit U/S4,000

469RAD-02-039أشعة الموجات الصوتیة للغدة اللعابیةأشعة-موجات صوتیةSalivary U/S4,000

470RAD-02-040أشعة الموجات الصوتیة للغدة الدرقیةأشعة-موجات صوتیةThyroid U/S4,000

471RAD-02-041أشعة الموجات الصوتیة لألنسجة الضامة باالطراف العلویةأشعة-موجات صوتیةUpper Limb Soft tissues U/S4,000

472RAD-02-042أشعة الموجات الصوتیة لألنسجة الضامة باالطراف السفلیةأشعة-موجات صوتیةLower Limb Soft tissues U/S4,000

473RAD-02-043أشعة الموجات الصوتیة لمفصلأشعة-موجات صوتیةShoulder joint U/S4,000

474RAD-02-044أشعة الموجات الصوتیة لمفصلأشعة-موجات صوتیةElbow joint U/S4,000
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475RAD-02-045أشعة الموجات الصوتیة لمفصلأشعة-موجات صوتیةHip joint U/S4,000

476RAD-02-046أشعة الموجات الصوتیة للركبةأشعة-موجات صوتیةKnee U/S4,000

477RAD-02-047أشعة الموجات الصوتیة ألخذ عینةأشعة-موجات صوتیةU/S Guided Biopsy (CORE Needle)13,000

478RAD-02-048أشعة الموجات الصوتیة ألخذ عینة باالبرةأشعة-موجات صوتیةU/S Guided Biopsy FNAC13,000

479RAD-02-049أشعة الموجات الصوتیة ألخذ عینة من سوائل البطنأشعة-موجات صوتیةU/S Guided Ascitic fluid FNA6,000

480RAD-02-050أشعة الموجات الصوتیة لنزح سائل قیحيأشعة-موجات صوتیةU/S Guided Empyema Drainage18,000

481RAD-02-051أشعة سینیة للصدر امامیةاألشعة-السینیة العادیةChest AP X-ray2,700

482RAD-02-052أشعة سینیة للصدر جانبیةاألشعة-السینیة العادیةChest Lateral X-ray2,700

483RAD-02-053أشعة سینیة للصدر مائلاألشعة-السینیة العادیةChest Oblique AP X-ray2,700

486RAD-02-056أشعة سینیة للبطناألشعة-السینیة العادیةAbdominal (Erect) X-ray2,700

487RAD-02-057أشعة سینیة للبطناألشعة-السینیة العادیةAbdominal (Supine) X-ray2,700

488RAD-02-058أشعة سینیة للكلى (عادیة)األشعة-السینیة العادیةKUB X-ray2,700
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489RAD-02-059أشعة سینیة للحوضاألشعة-السینیة العادیةPelvic X-ray2,700

490RAD-02-060أشعة سینیة  لمفصل الفخذاألشعة-السینیة العادیةHip Joint X-ray2,700

491RAD-02-061أشعة سینیة لعظمة الفخذاألشعة-السینیة العادیةFemur X-ray2,700

492RAD-02-062أشعة سینیة للفخذاألشعة-السینیة العادیةThigh X-ray2,700

493RAD-02-063أشعة سینیة لعظمة الساقاألشعة-السینیة العادیةTibial X-ray2,700

494RAD-02-064أشعة سینیة للساقاألشعة-السینیة العادیةLeg X-ray2,700

495RAD-02-065أشعة سینیة لمفصل الركبةاألشعة-السینیة العادیةKnee Joint X-ray (One side/Joint)2,700

496RAD-02-066أشعة سینیة لمفصلي الركبة مع بعض حال الوقوفاألشعة-السینیة العادیةBoth Knees Standing Single view X-ray2,700

497RAD-02-067أشعة سینیة لعظمة الصابونةاألشعة-السینیة العادیةPatellar X-ray2,700

498RAD-02-068أشعة سینیة للكاحلاألشعة-السینیة العادیةAnkle Joint X-ray2,700

499RAD-02-069أشعة سینیة للقدماألشعة-السینیة العادیةFoot X-ray2,700

500RAD-02-070أشعة سینیة لعظمة القدماألشعة-السینیة العادیةCalcaneus X-ray (Unilateral)2,700

501RAD-02-071أشعة سینیة للترقوةاألشعة-السینیة العادیةClavicular X-ray2,700
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502RAD-02-072أشعة سینیة لمفصل الترقوة الداخلي (مع القص)األشعة-السینیة العادیةSternoclavicular joint X-ray2,700

503RAD-02-073أشعة سینیة لمفصل الترقوة الخارجي (مع رأس عظمة العضداألشعة-السینیة العادیةAcromioclavicular joint2,700

504RAD-02-074أشعة سینیة لمفصل الكتفاألشعة-السینیة العادیةShoulder Joint X-ray2,700

505RAD-02-075أشعة سینیة لعظمة لوح الكتفاألشعة-السینیة العادیةScapular X-ray2,700

506RAD-02-076أشعة سینیة لعظمة العضداألشعة-السینیة العادیةHumerus X-ray2,700

507RAD-02-077أشعة سینیة للعضداألشعة-السینیة العادیةArm X-ray2,700

508RAD-02-078أشعة سینیة للساعداألشعة-السینیة العادیةForearm X-ray2,700

509RAD-02-079أشعة سینیة للمرفقاألشعة-السینیة العادیةElbow Joint X-ray2,700

510RAD-02-080أشعة سینیة للمرفق مع الجھداألشعة-السینیة العادیةElbow Joint X-ray With Stress (Unilateral)2,700

511RAD-02-081أشعة سینیة لمفصل الید (الرسغ)األشعة-السینیة العادیةWrist Joint X-ray2,700

512RAD-02-082أشعة سینیة لمفصلي الید (الرسغین مع بعضھما) لتحدید العمراألشعة-السینیة العادیةBoth Wrists (Bone Age) X-ray2,700

513RAD-02-083أشعة سینیة للیداألشعة-السینیة العادیةHand X-ray2,700

514RAD-02-084أشعة سینیة لالصبعاألشعة-السینیة العادیةFinger X-ray AP & Lateral2,700

HEAD, NECK & SPINE X-RAYSHEAD, NECK & SPINE X-RAYS
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515RAD-02-085أشعة سینیة للجمجمة (امامي خلفي)األشعة-السینیة العادیةSkull X-ray AP2,700

516RAD-02-086أشعة سینیة للجمجمة (جانبي)األشعة-السینیة العادیةSkull X-ray Lateral2,700

517RAD-02-087أشعة سینیة للرأس (امامي)األشعة-السینیة العادیةHead X-ray AP2,700

518RAD-02-088أشعة سینیة للرأس (جانبي)األشعة-السینیة العادیةHead X-ray Lateral2,700

521RAD-02-091أشعة سینیة للمحجر (كشف جسم غریب)األشعة-السینیة العادیةOrbit X-ray for FB2,700

522RAD-02-092أشعة سینیة للغدة النخامیة (امامي)األشعة-السینیة العادیةPituitary AP X-ray2,700

523RAD-02-093أشعة سینیة للغدة النخامیة (جانبي)األشعة-السینیة العادیةPituitary Lateral X-ray2,700

525RAD-02-095أشعة سینیة لعظم الوجھاألشعة-السینیة العادیةFacial bones X-ray2,700

526RAD-02-096أشعة سینیة لعظمة األنف (امامي)األشعة-السینیة العادیةNasal bone AP2,700

527RAD-02-097أشعة سینیة لعظمة األنف (جانبي)األشعة-السینیة العادیةNasal bone Lateral2,700

528RAD-02-098أشعة سینیة للجیوب األنفیةاألشعة-السینیة العادیةSinus Veiw (PNS) X-ray 2,700

529RAD-02-099أشعة سینیة للجیوب األنفیةاألشعة-السینیة العادیةSinus Veiw (Lateral)2,700

530RAD-02-100أشعة سینیة للجیوب األنفیةاألشعة-السینیة العادیةSinus Veiw (Posteriolateral) X-ray2,700
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531RAD-02-101أشعة سینیة لعظم الوجھ الجانبي الجدارياألشعة-السینیة العادیةTemporal X-ray2,700

532RAD-02-102أشعة سینیة للفك السفلياألشعة-السینیة العادیةLower Mandible X-ray2,700

533RAD-02-103أشعة سینیة لمفصل الفك السفلياألشعة-السینیة العادیةTemporomandibular joint X-ray2,700

534RAD-02-104أشعة سینیة لألسنان األشعة-السینیة العادیةPA Dental X-ray2,700

535RAD-02-105أشعة بانوراما لألسناناألشعة-السینیة العادیةPanorama Dental X-ray1,300

536RAD-02-106أشعة سینیة للبلعوم األنفياألشعة-السینیة العادیةNasopharynx2,700

537RAD-02-107أشعة سینیة للعمود الفقري للتحدب (امامي - جانبي)األشعة-السینیة العادیةSpinal X-ray for Scoliosis AP & Lateral2,700

538RAD-02-108أشعة سینیة للفقرات العنقیة (امامي)األشعة-السینیة العادیةCervical Spine AP2,700

539RAD-02-109أشعة سینیة للفقرات العنقیة (جانبي)األشعة-السینیة العادیةCervical Spine Lateral2,700

540RAD-02-110أشعة سینیة للفقرات العنقیة (مائل)األشعة-السینیة العادیةCervical Spine Oblique2,700

543RAD-02-113أشعة سینیة للفقرات العنقیةاألشعة-السینیة العادیةCervical Spine (F&E)2,700

544RAD-02-114أشعة سینیة للفقرات الظھریةاألشعة-السینیة العادیةThoracic Spine X-ray2,700

545RAD-02-115أشعة سینیة للفقرات الظھریةاألشعة-السینیة العادیةThoracic Spine Lateral X-ray2,700
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546RAD-02-116أشعة سینیة للفقرات الظھریةاألشعة-السینیة العادیةThoracic Spine Oblique X-ray2,700

550RAD-02-120أشعة سینیة للفقرات القطنیةاألشعة-السینیة العادیةLumbosacral Spine Dynamic X-ray (F&E) Lateral 2,700

551RAD-02-121أشعة سینیة للفقرات القطنیةاألشعة-السینیة العادیةLumber Spine X-ray2,700

552RAD-02-122أشعة سینیة للفقرات القطنیةاألشعة-السینیة العادیةLumbar Spine Lateral2,700

553RAD-02-123أشعة سینیة للفقرات القطنیةاألشعة-السینیة العادیةLumbar Spine AP & Lateral2,700

554RAD-02-124أشعة سینیة للفقرات القطنیةاألشعة-السینیة العادیةLumbar Spine Oblique2,700

555RAD-02-125أشعة سینیة للفقرات القطنیةاألشعة-السینیة العادیةLumbar Spine AP, Lateral & Oblique2,700

556RAD-02-126أشعة سینیة للفقرات العجزیةاألشعة-السینیة العادیةSacral Spine X-ray2,700

557RAD-02-127أشعة سینیة للفقرات العصعصیةاألشعة-السینیة العادیةSacrococcygeal Spine X-ray2,700

CONTRAST X-RAYSCONTRAST X-RAYS

558RAD-02-128أشعة سینیة للمسالك البولیة (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةIVP OR IVU10,800

559RAD-02-129أشعة سینیة للرحم (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةHSG (Hysterosalpingogram)13,500

560RAD-02-130أشعة سینیة للمثانة (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةCUG (Ascending Cystourethrogram)13,500
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561RAD-02-131أشعة سینیة للمثانة (بالصبغة) حال التبولاألشعة-السینیة بالصبغةMicturating CUG13,500

562RAD-02-132أشعة سینیة لالحلیل (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةUrethrogam13,500

563RAD-02-133أشعة سینیة للقنوات الصفراویة (بالصبغة) األشعة-السینیة بالصبغةCholangiography (T-tube)13,500

564RAD-02-134أشعة سینیة للبلعوم األنفي (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةBarium Nasopharynx13,500

565RAD-02-135أشعة سینیة للمريء (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةBarium Swallow (Double Contrast)13,500

566RAD-02-136أشعة سینیة للمعدة (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةBarium Meal (Single Contrast)13,500

567RAD-02-137أشعة سینیة للمعدة (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةBarium Meal (Double Contrast)13,500

568RAD-02-138أشعة سینیة لألمعاء الدقیقة (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةBarium Follow through (Contrast)13,500

569RAD-02-139أشعة سینیة للمعدة واألمعاء الدقیقة (بالصبغة) األشعة-السینیة بالصبغةBarium Meal-Follow Through (Contrast)16,200

570RAD-02-140أشعة سینیة للمعدة (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةBarium Meal (GASTROGRAFIN)13,500

571RAD-02-141أشعة سینیة للمعدة واألمعاء الدقیقة (بالصبغة) األشعة-السینیة بالصبغةBarium Meal-Follow through (GASTROGRAFIN)16,200

572RAD-02-142أشعة سینیة لألمعاء الغلیظة (بالصبغة) األشعة-السینیة بالصبغةBarium Enema 13,500

574RAD-02-144أشعة سینیة ألي فتحة في الجسم (بالصبغة)األشعة-السینیة بالصبغةContrast Fistulagraphy13,500

575RAD-02-145أشعة ماموجراف جھة واحدة األشعة-السینیة بالصبغةMamography Unilateral5,400

576RAD-02-146أشعة ماموجراف جھتیناألشعة-السینیة بالصبغةMamography Bilateral10,800
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CONTRAST FLUROSCOPYCONTRAST FLUROSCOPY

577RAD-02-147أشعة سینیة لتصویر الغدد والقنوات اللعابیةاألشعة-الفلوروسكوب بالصبغةSialography18,000

578RAD-02-148أشعة سینیة للمسالك البولیة (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةIVP OR IVU15,000

579RAD-02-149أشعة سینیة للرحم (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةHSG (Hysterosalpingogram)20,000

580RAD-02-150أشعة سینیة للمثانة (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةCUG (Ascending Cystourethrogram)20,000

581RAD-02-151أشعة سینیة للمثانة (بالصبغة) حال التبولاألشعة-الفلوروسكوب بالصبغةMicturating CUG20,000

582RAD-02-152أشعة سینیة لالحلیل (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةUrethrogam20,000

583RAD-02-153أشعة سینیة للقنوات الصفراویة (بالصبغة) األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةCholangiography (T-tube)18,000

584RAD-02-154أشعة سینیة للبلعوم األنفي (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةBarium Nasopharynx18,000

585RAD-02-155أشعة سینیة للمريء (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةBarium Swallow (Double Contrast)18,000

586RAD-02-156أشعة سینیة للمعدة (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةBarium Meal (Single Contrast)18,000

588RAD-02-158أشعة سینیة لألمعاء الدقیقة (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةBarium Follow through (Contrast)20,000

589RAD-02-159أشعة سینیة للمعدة واألمعاء الدقیقة (بالصبغة) األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةBarium Meal-Follow Through (Contrast)22,000
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590RAD-02-160أشعة سینیة للمعدة (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةBarium Meal (GASTROGRAFIN)18,000

591RAD-02-161أشعة سینیة للمعدة واألمعاء الدقیقة (بالصبغة) األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةBarium Meal-Follow through (GASTROGRAFIN)22,000

592RAD-02-162أشعة سینیة لألمعاء الغلیظة (بالصبغة) األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةBarium Enema FL20,000

594RAD-02-164أشعة سینیة ألي فتحة في الجسم (بالصبغة)األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةContrast Fistulagraphy18,000

595RAD-02-165اجراء طبي تحت االشعةاألشعة-الفلوروسكوب بالصبغةIntervention under X-ray24,000

596RAD-02-166اشعة صاعدة لألطفالاألشعة-الفلوروسكوب بالصبغةAcsending for children FL12,000

597RAD-02-167اشعة نازلة لألطفالاألشعة-الفلوروسكوب بالصبغةDecsending for children FL12,000

598RAD-02-168اشعة صاعدة ونازلة لالطفالاألشعة-الفلوروسكوب بالصبغةAscending -Decsending for children FL16,000

599RAD-02-169أي اضافة اشعة األشعة-الفلوروسكوب بالصبغةAdditional FL8,000

شامل االفالم والتقاریر

600RAD-02-170أشعة مقطعیة للدماغ (بدون صبغة)األشعة-المقطعیةBrain CT (without contrast)18,000

601RAD-02-171أشعة مقطعیة للدماغ (بالصبغة)األشعة-المقطعیةBrain CT (with contrast)22,000

602RAD-02-172أشعة مقطعیة للعیناألشعة-المقطعیةOcular CT18,000
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603RAD-02-173أشعة مقطعیة للمحجر (ما حول العین)األشعة-المقطعیةOrbit CT18,000

604RAD-02-174أشعة مقطعیة للجیوب األنفیةاألشعة-المقطعیةPNS Full Exam CT18,000

605RAD-02-175أشعة مقطعیة لألسنان والفكین (5*5)األشعة-المقطعیةDental CBCT  (5 * 5)4,000

605RAD-02-176أشعة مقطعیة لألسنان والفكین (5*8)األشعة-المقطعیةDental CBCT  (5 * 8)6,000

605RAD-02-177أشعة مقطعیة لألسنان والفكین (8*8)األشعة-المقطعیةDental CBCT  (8 * 8)8,000

605RAD-02-178أشعة مقطعیة لألسنان والفكین (12 * 12)األشعة-المقطعیةDental CBCT  (12 * 12)12,000

606RAD-02-179أشعة مقطعیة لألسنان والفكین (24 * 24)األشعة-المقطعیةDental CBCT  (24 * 24)18,000

607RAD-02-180أشعة مقطعیة لعظم الفكاألشعة-المقطعیةCT for Mandible 3D18,000

608RAD-02-181أشعة مقطعیة لعظم الوجھاألشعة-المقطعیةCT for Maxillofacial 3D18,000

609RAD-02-182أشعة مقطعیة لعظم الوجھاألشعة-المقطعیةCT for Temporal bone thin slices18,000

610RAD-02-183أشعة مقطعیة لمفصل الفك ثري دياألشعة-المقطعیةCT for Temporomandibular joint 3D18,000

611RAD-02-184أشعة مقطعیة للبلعوماألشعة-المقطعیةNasopharynx CT18,000
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612RAD-02-185أشعة مقطعیة للبلعوماألشعة-المقطعیةLarynx CT18,000

613RAD-02-186أشعة مقطعیة للغدة النخامیةاألشعة-المقطعیةSella Turcika CT20,000

614RAD-02-187أشعة مقطعیة للفقرات العنقیةاألشعة-المقطعیةCervical Spine CT22,000

615RAD-02-188أشعة مقطعیة للرقبة (االنسجة الضامة)األشعة-المقطعیةNeck CT22,000

616RAD-02-189أشعة مقطعیة للفقرات الصدریةاألشعة-المقطعیةThoracic Spine CT22,000

617RAD-02-190أشعة مقطعیة للفقرات الظھریةاألشعة-المقطعیةDorsal Spine CT22,000

618RAD-02-191أشعة مقطعیة للفقرات الظھریةاألشعة-المقطعیةDorsolumbar Spine CT22,000

619RAD-02-192أشعة مقطعیة للفقرات القطنیةاألشعة-المقطعیةLumbosacral Spine CT22,000

620RAD-02-193أشعة مقطعیة للعمود الفقرياألشعة-المقطعیةWhole Spine CT45,000

621RAD-02-194أشعة مقطعیة للصدر (بدون صبغة)األشعة-المقطعیةChest CT (without contrast)24,000

622RAD-02-195أشعة مقطعیة للصدر (بالصبغة)األشعة-المقطعیةChest CT (with contrast)28,000

623RAD-02-196أشعة مقطعیة للبطن (بدون صبغة)األشعة-المقطعیةAbdominal CT (without contrast)24,000
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624RAD-02-197أشعة مقطعیة للبطن (بالصبغة)األشعة-المقطعیةAbdominal CT (with contrast)28,000

625RAD-02-198أشعة مقطعیة للحوضاألشعة-المقطعیةPelvic CT18,000

626RAD-02-199أشعة مقطعیة للبطن والحوضاألشعة-المقطعیةAbdomen & Pelvis CT35,000

627RAD-02-200أشعة مقطعیة للحوضاألشعة-المقطعیةPelvimetry CT 3D22,000

628RAD-02-201أشعة مقطعیة للعجزاألشعة-المقطعیةCT of Sacroiliac region22,000

629RAD-02-202أشعة مقطعیة للرحم والمبیضاألشعة-المقطعیةHystoSalpingography-CT24,000

630RAD-02-203أشعة مقطعیة للوركاألشعة-المقطعیةHip Joint CT22,000

631RAD-02-204أشعة مقطعیة  لمفصل الفخذاألشعة-المقطعیةHip Joint CT with contrast26,000

632RAD-02-205أشعة مقطعیة لعظمة الفخذاألشعة-المقطعیةFemur CT20,000

633RAD-02-206أشعة مقطعیة للفخذاألشعة-المقطعیةThigh CT20,000

634RAD-02-207أشعة مقطعیة لعظمة الساقاألشعة-المقطعیةTibial CT20,000

635RAD-02-208أشعة مقطعیة للساقاألشعة-المقطعیةLeg CT20,000

636RAD-02-209أشعة مقطعیة لمفصل الركبةاألشعة-المقطعیةKnee Joint CT22,000
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637RAD-02-210أشعة مقطعیة للكاحلاألشعة-المقطعیةAnkle Joint CT22,000

638RAD-02-211أشعة مقطعیة للقدماألشعة-المقطعیةFoot CT20,000

639RAD-02-212أشعة مقطعیة للترقوةاألشعة-المقطعیةClavicular CT20,000

640RAD-02-213أشعة مقطعیة لمفصل الكتفاألشعة-المقطعیةShoulder Joint CT 3D22,000

641RAD-02-214أشعة مقطعیة لعظمة الكتفاألشعة-المقطعیةScapular CT20,000

642RAD-02-215أشعة مقطعیة لعظمة العضداألشعة-المقطعیةHumerus CT20,000

643RAD-02-216أشعة مقطعیة للعضداألشعة-المقطعیةForearm CT20,000

644RAD-02-217أشعة مقطعیة للمرفقاألشعة-المقطعیةElbow Joint CT22,000

645RAD-02-218أشعة مقطعیة للساعداألشعة-المقطعیةArm CT20,000

646RAD-02-219أشعة مقطعیة لمفصل الید (الرسغ)األشعة-المقطعیةWrist Joint CT22,000

647RAD-02-220أشعة مقطعیة للیداألشعة-المقطعیةHand CT20,000

648RAD-02-221أشعة مقطعیة ثري دي ألي جزء في الجسماألشعة-المقطعیةCT SCAN 3D other  part20,000

649RAD-02-222أخذ عینة باالسترشاد باألشعة مقطعیة األشعة-المقطعیةCT SCAN Guided Biopsy30,000
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650RAD-02-223أشعة مقطعیة لألوعیة الدمویة (انجیو)األشعة-مقطعیة لألوعیةAbdominal CT Angiography40,000

651RAD-02-224أشعة مقطعیة انجیو للفقراتاألشعة-مقطعیة لألوعیةSpine CT with Contrast40,000

652RAD-02-225أشعة مقطعیة انجیو للرأساألشعة-مقطعیة لألوعیةHead Angiography40,000

653RAD-02-226أشعة مقطعیة انجیو للشرایین الدماغیةاألشعة-مقطعیة لألوعیةCerebral CT Angiography45,000

654RAD-02-227أشعة مقطعیة انجیو للشرایین التاجیةاألشعة-مقطعیة لألوعیةCardiac CT Angiography45,000

655RAD-02-228أشعة مقطعیة انجیو للشرایین السباتیةاألشعة-مقطعیة لألوعیةCarotid CT Angiography45,000

656RAD-02-229أشعة مقطعیة انجیو للشرایین الرئویةاألشعة-مقطعیة لألوعیةPulmonary Angiography45,000

657RAD-02-230أشعة مقطعیة انجیو للشرایین الكلویةاألشعة-مقطعیة لألوعیةRenal Artery Angiography45,000

658RAD-02-231أشعة مقطعیة انجیو لألطراف العلیااألشعة-مقطعیة لألوعیةUpper Limb Angiography50,000

659RAD-02-232أشعة مقطعیة انجیو لألطراف السفلىاألشعة-مقطعیة لألوعیةLower Limb Angiography55,000

660RAD-02-233أشعة مقطعیة انجیو لألوعیة الكبدیةاألشعة-مقطعیة لألوعیةLiver Triphasic 3D Angiography45,000
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OPENOPEN MRIOPEN MRIOPEN MRIOPEN MRIOPEN

661RAD-02-234رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الرنین - بالصبغةMRA 38,000

662RAD-02-235رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الرنین - بالصبغةMRV38,000

663RAD-02-236رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الرنین - بالصبغةMRA+MRV60,000

664RAD-02-237رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الرنین - بالصبغةMRI35,000

665RAD-02-238رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الرنین - بالصبغةMRI+MRA55,000

666RAD-02-239رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الرنین - بالصبغةMRI+MRV55,000

667RAD-02-240رنین مغناطیسي انجیو للشرایین السباتیةالرنین - بالصبغةMRA Carotid Angiography38,000

668RAD-02-241رنین مغناطیسي للدماغ (بالصبغة)الرنین - بالصبغةBrain MRV Venography38,000

669RAD-02-242رنین مغناطیسي لألوعیة الدمویة في الرقبةالرنین - بالصبغةNeck MRA Extracranial vessels Angiography38,000

670RAD-02-243رنین مغناطیسي لألوعیة الدمویة (انجیو)الرنین - بالصبغةMRA Abdomen Angiography40,000

671RAD-02-244رنین مغناطیسي لألوعیة الدمویة (انجیو)الرنین - بالصبغةMRv Abdomen Venography40,000

672RAD-02-245رنین مغناطیسي انجیو للرأسالرنین - بالصبغةMRA THORAX Angiography40,000
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673RAD-02-246رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الرئویةالرنین - بالصبغةPulmonary Angiography40,000

674RAD-02-247رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الكلویةالرنین - بالصبغةRenal Artery Angiography40,000

675RAD-02-248رنین مغناطیسي انجیو لألطراف العلیاالرنین - بالصبغةUpper Limb Angiography40,000

676RAD-02-249رنین مغناطیسي انجیو لألطراف السفلىالرنین - بالصبغةLower Limb Angiography40,000

OPENOPEN MRIOPEN MRIOPEN MRIOPEN MRIOPEN

677RAD-02-250رنین مغناطیسي للدماغ (بدون صبغة)الرنین المغناطیسيBrain MRI (without Gadolinium)35,000

678RAD-02-251رنین مغناطیسي للعینالرنین المغناطیسيOcular MRI35,000

679RAD-02-252رنین مغناطیسي للمحجر (ما حول العین)الرنین المغناطیسيOrbit MRI35,000

680RAD-02-253رنین مغناطیسي للجیوب األنفیةالرنین المغناطیسيParanasal sinuses MRI (pre & post contrast)35,000

681RAD-02-254رنین مغناطیسي للغدة النخامیةالرنین المغناطیسيSella Turcika MRI36,000

682RAD-02-255رنین مغناطیسي للفقرات العنقیةالرنین المغناطیسيCervical Spine & Craniocervical junction MRI35,000

683RAD-02-256رنین مغناطیسي للفقرات العنقیةالرنین المغناطیسيCervical Spine MRI (limited study)35,000

684RAD-02-257رنین مغناطیسي للرقبة (االنسجة الضامة)الرنین المغناطیسيNeck MRI35,000
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685RAD-02-258رنین مغناطیسي للفقرات القطنیةالرنین المغناطیسيLumbosacral Spine MRI35,000

686RAD-02-259رنین مغناطیسي للفقرات القطنیةالرنین المغناطیسيLumbar Spine MRI (limited study)35,000

687RAD-02-260رنین مغناطیسي للفقرات الصدریةالرنین المغناطیسيThoracic Spine MRI35,000

688RAD-02-261رنین مغناطیسي للفقرات الظھریةالرنین المغناطیسيDorsal Spine MRI35,000

689RAD-02-262رنین مغناطیسي للصدر (بدون صبغة)الرنین المغناطیسيBREAST MRI 35,000

690RAD-02-263رنین مغناطیسي للصدر (بدون صبغة)الرنین المغناطیسيChest MRI (without Gadolinium)35,000

691RAD-02-264رنین مغناطیسي للبطن (بدون صبغة)الرنین المغناطیسيAbdominal MRI (without Gadolinium)36,000

692RAD-02-265رنین مغناطیسي للحوضالرنین المغناطیسيPelvic MRI (pre & post contrast)36,000

693RAD-02-266رنین مغناطیسي للعجزالرنین المغناطیسيMRI of Hypophysis35,000

694RAD-02-267رنین مغناطیسي للرحم والمبیضالرنین المغناطیسيHS-MRI35,000

695RAD-02-268رنین مغناطیسي للوركالرنین المغناطیسيMRI of Sacroiliac region35,000

696RAD-02-269رنین مغناطیسي  لمفصل الفخذالرنین المغناطیسيHip Joint MRI35,000

697RAD-02-270رنین مغناطیسي للفخذالرنین المغناطیسيThigh MRI35,000
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698RAD-02-271رنین مغناطیسي للساقالرنین المغناطیسيLeg MRI35,000

699RAD-02-272رنین مغناطیسي لمفصل الركبةالرنین المغناطیسيKnee Joint MRI (pre & post contrast)36,000

700RAD-02-273رنین مغناطیسي للكاحلالرنین المغناطیسيAnkle Joint MRI36,000

701RAD-02-274رنین مغناطیسي للقدمالرنین المغناطیسيFoot MRI35,000

702RAD-02-275رنین مغناطیسي لمفصل الكتفالرنین المغناطیسيShoulder Joint MRI36,000

703RAD-02-276رنین مغناطیسي للعضدالرنین المغناطیسيForearm MRI35,000

704RAD-02-277رنین مغناطیسي للمرفقالرنین المغناطیسيElbow Joint MRI (pre & post contrast)36,000

705RAD-02-278رنین مغناطیسي للساعدالرنین المغناطیسيArm MRI35,000

706RAD-02-279رنین مغناطیسي لمفصل الید (الرسغ)الرنین المغناطیسيWrist Joint MRI36,000

707RAD-02-280رنین مغناطیسي للیدالرنین المغناطیسيHand MRI35,000

CLOSED MRICLOSED MRICLOSED MRICLOSED

708RAD-02-281رنین مغناطیسي انجیو للشرایین السباتیةالرنین - بالصبغةMRA 42,000

709RAD-02-282رنین مغناطیسي انجیو للشرایین السباتیةالرنین - بالصبغةMRV42,000
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710RAD-02-283رنین مغناطیسي انجیو للشرایین السباتیةالرنین - بالصبغةMRA+MRV65,000

711RAD-02-284رنین مغناطیسي سبیكتروسكوبيالرنین - بالصبغةSpectroscopy MRI (MRS)65,000

712RAD-02-285رنین مغناطیسي عادي + سبیكتروسكوبيالرنین - بالصبغةMRI+MRS85,000

713RAD-02-286رنین مغناطیسي انجیو للشرایین السباتیةالرنین - بالصبغةMRI45,000

714RAD-02-287رنین مغناطیسي انجیو للشرایین السباتیةالرنین - بالصبغةMRI+MRA65,000

715RAD-02-288رنین مغناطیسي انجیو للشرایین السباتیةالرنین - بالصبغةMRI+MRV65,000

716RAD-02-289رنین مغناطیسي انجیو للشرایین السباتیةالرنین - بالصبغةMRA Carotid Angiography42,000

717RAD-02-290رنین مغناطیسي للدماغ (بالصبغة)الرنین - بالصبغةBrain MRV Venography42,000

718RAD-02-291رنین مغناطیسي لألوعیة الدمویة في الرقبةالرنین - بالصبغةNeck MRA Extracranial vessels Angiography42,000

719RAD-02-292رنین مغناطیسي لألوعیة الدمویة (انجیو)الرنین - بالصبغةMRA Abdomen Angiography45,000

720RAD-02-293رنین مغناطیسي لألوعیة الدمویة (انجیو)الرنین - بالصبغةMRv Abdomen Venography45,000

721RAD-02-294رنین مغناطیسي انجیو للفقراتالرنین - بالصبغةSpine MRI with Gadolinium50,000

722RAD-02-295رنین مغناطیسي انجیو للرأسالرنین - بالصبغةMRA THORAX Angiography45,000
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723RAD-02-296رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الرئویةالرنین - بالصبغةPulmonary Angiography45,000

724RAD-02-297رنین مغناطیسي انجیو للشرایین الكلویةالرنین - بالصبغةRenal Artery Angiography45,000

725RAD-02-298رنین مغناطیسي انجیو لألطراف العلیاالرنین - بالصبغةUpper Limb Angiography45,000

726RAD-02-299رنین مغناطیسي انجیو لألطراف السفلىالرنین - بالصبغةLower Limb Angiography45,000

CLOSEDCLOSED MRICLOSED MRICLOSED MRICLOSED MRICLOSED

727RAD-02-300رنین مغناطیسي للدماغ (بدون صبغة)الرنین المغناطیسيBrain MRI (without Gadolinium)45,000

728RAD-02-301رنین مغناطیسي للعینالرنین المغناطیسيOcular MRI45,000

729RAD-02-302رنین مغناطیسي للمحجر (ما حول العین)الرنین المغناطیسيOrbit MRI45,000

730RAD-02-303رنین مغناطیسي للجیوب األنفیةالرنین المغناطیسيParanasal sinuses MRI (pre & post contrast)45,000

731RAD-02-304رنین مغناطیسي للغدة النخامیةالرنین المغناطیسيSella Turcika MRI48,000

732RAD-02-305رنین مغناطیسي للفقرات العنقیةالرنین المغناطیسيCervical Spine & Craniocervical junction MRI45,000

733RAD-02-306رنین مغناطیسي للفقرات العنقیةالرنین المغناطیسيCervical Spine MRI (limited study)45,000

734RAD-02-307رنین مغناطیسي للرقبة (االنسجة الضامة)الرنین المغناطیسيNeck MRI45,000
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735RAD-02-308رنین مغناطیسي للفقرات القطنیةالرنین المغناطیسيLumbosacral Spine MRI45,000

736RAD-02-309رنین مغناطیسي للفقرات القطنیةالرنین المغناطیسيLumbar Spine MRI (limited study)45,000

737RAD-02-310رنین مغناطیسي للفقرات الصدریةالرنین المغناطیسيThoracic Spine MRI45,000

738RAD-02-311رنین مغناطیسي للفقرات الظھریةالرنین المغناطیسيDorsal Spine MRI45,000

739RAD-02-312رنین مغناطیسي لكامل العمود الفقريالرنین المغناطیسيWhole Spine MRI90,000

740RAD-02-313رنین مغناطیسي للصدر (بدون صبغة)الرنین المغناطیسيBREAST MRI 45,000

741RAD-02-314رنین مغناطیسي للصدر (بدون صبغة)الرنین المغناطیسيChest MRI (without Gadolinium)45,000

742RAD-02-315رنین مغناطیسي للبطن (بدون صبغة)الرنین المغناطیسيAbdominal MRI (without Gadolinium)48,000

743RAD-02-316رنین مغناطیسي للحوضالرنین المغناطیسيPelvic MRI (pre & post contrast)48,000

744RAD-02-317رنین مغناطیسي للعجزالرنین المغناطیسيMRI of Hypophysis45,000

745RAD-02-318رنین مغناطیسي للرحم والمبیضالرنین المغناطیسيHS-MRI45,000

747RAD-02-320رنین مغناطیسي  لمفصل الفخذالرنین المغناطیسيHip Joint MRI45,000

748RAD-02-321رنین مغناطیسي للفخذالرنین المغناطیسيThigh MRI45,000
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749RAD-02-322رنین مغناطیسي للساقالرنین المغناطیسيLeg MRI45,000

750RAD-02-323رنین مغناطیسي لمفصل الركبةالرنین المغناطیسيKnee Joint MRI (pre & post contrast)48,000

751RAD-02-324رنین مغناطیسي للكاحلالرنین المغناطیسيAnkle Joint MRI48,000

752RAD-02-325رنین مغناطیسي للقدمالرنین المغناطیسيFoot MRI45,000

753RAD-02-326رنین مغناطیسي لمفصل الكتفالرنین المغناطیسيShoulder Joint MRI48,000

754RAD-02-327رنین مغناطیسي للعضدالرنین المغناطیسيForearm MRI45,000

755RAD-02-328رنین مغناطیسي للمرفقالرنین المغناطیسيElbow Joint MRI (pre & post contrast)45,000

756RAD-02-329رنین مغناطیسي للساعدالرنین المغناطیسيArm MRI45,000

757RAD-02-330رنین مغناطیسي لمفصل الید (الرسغ)الرنین المغناطیسيWrist Joint MRI45,000

758RAD-02-331رنین مغناطیسي للیدالرنین المغناطیسيHand MRI45,000

759RAD-02-332رنین مغناطیسي للمسالك البولیةالرنین المغناطیسيMRU48,000

760RAD-02-333رنین مغناطیسي للقنوات الصفراویةالرنین المغناطیسيMRCP48,000
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761RAD-02-334فحص ھشاشة العظام (محددة)فحص الھشاشةDEXA (Limited)14,000

762RAD-02-335فحص ھشاشة العظام (كامل الجسم)فحص الھشاشةDEXA (Whole Body)20,000

763OPD-03-001معاینة طوارئ الباطنةمعاینة الطوارئMedical Clinic OPD1,000

764OPD-03-002معاینة طوارئ األطفالمعاینة الطوارئPediatric Clinic OPD1,000

765OPD-03-003معاینة طوارئ النساء والوالدةمعاینة الطوارئGyn. & Obstetric Clinic OPD1,000

766OPD-03-004معاینة طوارئ الجراحة العامةمعاینة الطوارئGeneral Surgery Clinic OPD1,000

767OPD-03-005معاینة طوارئ األسنانمعاینة الطوارئDentist Clinic OPD1,000

768OPD-03-006معاینة طوارئ جراحة العظاممعاینة الطوارئOrthopedic Clinic OPD1,000

769OPD-03-007معاینة طوارئ األنف واألذن والحنجرةمعاینة الطوارئENT Clinic OPD1,000

770OPD-03-008معاینة طوارئ الجلدیةمعاینة الطوارئDermatology Clinic OPD 1,000

771OPD-03-009معاینة طوارئ جراحة المسالكمعاینة الطوارئUrology Clinic OPD 1,000

772OPD-03-010معاینة طوارئ العیونمعاینة الطوارئOphthalmology Clinic OPD 1,000
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773OPD-03-011معاینة طوارئ القلبمعاینة الطوارئCardiology Clinic OPD 1,000

774OPD-03-012معاینة طوارئ الكلىمعاینة الطوارئNephrology Clinic OPD1,000

775OPD-03-013معاینة طوارئ األمراض النفسیةمعاینة الطوارئPsychiatrisy Clinic OPD1,000

776OPD-03-014معاینة طوارئ المخ واألعصاب (باطنة)معاینة الطوارئNeurology Clinic OPD1,000

777OPD-03-015معاینة طوارئ جراحة المخ واألعصابمعاینة الطوارئNeurosurgery Clinic OPD1,000

778OPD-03-016معاینة أخصائي الباطنةالعیادات الخارجیةMedical Consultation OPD2,000

779OPD-03-017معاینة أخصائي األطفالالعیادات الخارجیةPediatric Consultation OPD2,000

780OPD-03-018معاینة أخصائي النساء والوالدةالعیادات الخارجیةGyn. & Obstetric Consultation OPD2,000

781OPD-03-019معاینة أخصائي الجراحة العامةالعیادات الخارجیةGeneral Surgery Consultation OPD2,000

782OPD-03-020معاینة أخصائي األسنانالعیادات الخارجیةDentist Consultation OPD2,000

783OPD-03-021معاینة أخصائي جراحة العظامالعیادات الخارجیةOrthopedic Consultation OPD2,000

784OPD-03-022معاینة أخصائي األنف واألذن والحنجرةالعیادات الخارجیةENT Consultation OPD2,000

785OPD-03-023معاینة أخصائي الجلدیةالعیادات الخارجیةDermatology Consultation OPD 2,000
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786OPD-03-024معاینة أخصائي جراحة المسالكالعیادات الخارجیةUrology Consultation OPD 2,000

787OPD-03-025معاینة أخصائي العیونالعیادات الخارجیةOphthalmology Consultation OPD 2,000

788OPD-03-026معاینة أخصائي القلبالعیادات الخارجیةCardiology Consultation OPD 2,000

789OPD-03-027معاینة أخصائي الكلىالعیادات الخارجیةNephrology Consultation OPD2,000

790OPD-03-028معاینة أخصائي األمراض النفسیةالعیادات الخارجیةPsychiatrisy Consultation OPD2,000

791OPD-03-029معاینة أخصائي المخ واألعصاب (باطنة)العیادات الخارجیةNeurology Consultation OPD2,000

792OPD-03-030معاینة أخصائي جراحة المخ واألعصابالعیادات الخارجیةNeurosurgery Consultation OPD2,000

793OPD-03-031معاینة استشاریة الباطنةالعیادات االستشاریةMedical Consultation OPD3,000

794OPD-03-032معاینة استشاریة األطفالالعیادات االستشاریةPediatric Consultation OPD3,000

795OPD-03-033معاینة استشاریة النساء والوالدةالعیادات االستشاریةGyn. & Obstetric Consultation OPD3,000

796OPD-03-034معاینة استشاریة الجراحة العامةالعیادات االستشاریةGeneral Surgery Consultation OPD3,000

797OPD-03-035معاینة استشاریة األسنانالعیادات االستشاریةDentist Consultation OPD3,000
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798OPD-03-036معاینة استشاریة جراحة العظامالعیادات االستشاریةOrthopedic Consultation OPD3,000

799OPD-03-037معاینة استشاریة األنف واألذن والحنجرةالعیادات االستشاریةENT Consultation OPD3,000

800OPD-03-038معاینة استشاریة الجلدیةالعیادات االستشاریةDermatology Consultation OPD 3,000

801OPD-03-039معاینة استشاریة جراحة المسالكالعیادات االستشاریةUrology Consultation OPD 3,000
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802OPD-03-040معاینة استشاریة العیونالعیادات االستشاریةOphthalmology Consultation OPD 3,000

803OPD-03-041معاینة استشاریة القلبالعیادات االستشاریةCardiology Consultation OPD 3,000

804OPD-03-042معاینة استشاریة الكلىالعیادات االستشاریةNephrology Consultation OPD3,000

805OPD-03-043معاینة استشاریة األمراض النفسیةالعیادات االستشاریةPsychiatrisy Consultation OPD3,000

806OPD-03-044معاینة استشاریة المخ واألعصاب (باطنة)العیادات االستشاریةNeurology Consultation OPD3,000

807OPD-03-045معاینة استشاریة جراحة المخ واألعصابالعیادات االستشاریةNeurosurgery Consultation OPD3,000

808OPD-03-046استشارة اطباء المستشفى اوقات الدواماالستشاراتConsultation of Internal Specialist4,000

809OPD-03-047استدعاء طبیب من المستشفى خارج وقت الدواماالستدعاءOn Call Consultation Out of Time6,000

810OPD-03-048استدعاء طبیب من خارج المستشفىاالستدعاءConsultation of External Specialist10,000


