
دليل برامج الفحوصات الطبية

سيول الوطنيةجامعة 

مركز كانغنام لنظام الرعاية الصحية

للعمالء الدوليين



· استبيان صحي عن التاريخ الطبي للمريض، االاستشارة الطبية: البنود المشتركة•

بية ، تقييم الحالة الغذائية، تخطيط كهر(النظر، ضغط العين)قياسات الجسم، ضغط الدم ، فحص العيون

ة، سرطان البنكرياس والقنوات الصفراوي)القلب، وظائف الرئة، تصوير الصدر، تحليل دالالت األورام

حمض اليوريك، وظائف الكبد، فقر الدم ، وظائف الكلى، األمالح،)، الدم(سرطان الكبد ، سرطان القولون

ة، تحليل فرط شحميات الدم، تحليل السكر صائم، فحص الهيموغلوبين الغليكوزيالتي، وظائف الغدة الدرقي

( األمراض المعدية

فحص جرثومة ، الواعيةسونار البطن، منظار المعدة تحت التهدئة)فحوصات المعدة والجهاز الهضمي

،"(الهليكوباكتير بايلوري"المعدة 

· (الدم الخفي/الطفيليات)، فحص البول، فحص البراز(سنة49تحت ) A التهاب الكبد ،C / B التهاب الكبد

النساء،را ضمم أتحليل دالالت األورام في المبايض، استشارة وتشخيص في قس: النساء

·)Pap test) لطاخة عنق الرحم أو لطاخة بابا نيكوال

1,000

(PM 920)

960

(PM

890)

20~34

INTاألساسي

· (فأكثرعاًما50)تصوير قاع العين، اختبار السمع + عاًما 34~ 20: بنود مشتركة•

اختبار دالالت األورام في البروستاتا: الرجال•

تصوير الثدي الشعاعي: لنساءا•

1,020

(PM

940)
35عاًما فأكثر

.وكذلك الصحة النفسية، (رجاللل)بأعراض البروستاتامتعلقة استبياناتتتضمن جميع برامج الفحوصات ※

.التحقق من النتائج عند تحرير االستبيان الصحييمكنك 

2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.

األساسي INT فحص
ا الفحصلهالمناسبالفئة العمرية برنامجال

التكلفة_ النساء 

(دوالر أمريكي)
التكلفة _الرجال

(دوالر أمريكي)

بنود الفحص



2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.

على CT مقطعيةفحص تخثر الدم، أشعة/ منظار القولون تحت التهدئة الواعية: ركةتالبنود المش•

ة من اإلشعاع،على الصدر بجرعة منخفض CT  على البطن والحوض، أشعة مقطعية مقطعية

فحص الغدة الدرقية بالسونار، فحص مصل الببسينوجين·

األنسولين، / المتليفمنظار الحنجرة، فحص الكوتينين في البول، مسح دهون الكبد: الرجال• 

MRI  التصوير بالرنين المغناطيسي للبروستاتا

،3D األبعاد فحص فيروس الورم الحليمي البشري، تصوير الثدي باألشعة ثالثية: النساء•

فوق الصوتية ألمراض النساءفحص الثدي بالسونار، فحص كثافة العظام، فحوصات بالموجات

2,920 2,820

جميع 

األعمار
INT  فحص

السرطانات 

الرئيسية 

يشمل أشعة)على الدماغ  MRI/MRA استشارة متخصصة، أشعة : البنود المشتركة•

فحص الشريان السباتي ، فحص القلب بالموجات فوق الصوتية،(على الشريان السباتي MRA

فحص دم دقيق للكشف عن السكتة الدماغيةبالموجات فوق الصوتية، فحص زالل البول،

A ال يشمل اختبار التهاب الكبد* 

3,040 3,000
جميع 

األعمار فحص الدماغ

INT

،3D CT •أشعة مقطعية ثالثية األبعاد على القلب واألوعية الدموية: لبنود المشتركةا

اختبار الجهد، للكشف عن مستويات الكالسيوم، CT مسح القلب باألشعة المقطعية

لب فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، فحص الشريان السباتي، فحص زالل البول، فحص تص

الشرايين       

2,450 2,340
جميع 

األعمار فحص القلب

INT

فحص تخثر الدم، / منظار القولون تحت التهدئة الواعية: البنود المشتركة• 

على البطن والحوض، فحص مصل الببسينوجين،  CT األشعة المقطعية

األنسولين / مسح دهون الكبد المتليف

فحوصات بالموجات فوق الصوتية ألمراض النساء: النساء

2,110 1,910
جميع 

األعمار

فحص الجهاز 

الهضمي

INT

منخفضة على الصدر بجرعة CTمنظار األنف واألذن والحنجرة، أشعة مقطعية : الرجال•

ي بالموجات المن إشعاع، اختبار الجهد، فحص الكوتينين في البول، فحص الشريان السبات

فوق الصوتية  ・ 1,860
جميع 

األعمار

فحص الجهاز 

التنفسي

INT

ة، فحوصات بالموجات فوق الصوتية ألمراض النساء، فحص الغدة الدرقية بالموجات فوق الصوتي: النساء• 

لنساء فحص الثدي بالسونار، فحص فيروس الورم الحليمي البشري، فحص كثافة العظام، تحليل الهرمونات ل

( أنواع4)
2,100 ・

جميع 

األعمار

الفحوصات 

النسائية

INT

A التهاب الكبد ، (الدم)تصوير األسنان، فيتامين د/ تشخيص + األساسي  INT  يتضمن بنود فحص

التفصيلي INT فحص
الفحصالهالفئة العمرية المناسب برنامجال

التكلفة_ النساء 

(دوالر أمريكي)

التكلفة _ الرجال 

(دوالر أمريكي)

بنود الفحص



على القلب 3D CTتحليل هرمونات الذكورة، أشعة مقطعية ثالثية األبعاد : الرجال•

للكشف عن مستويات الكالسيومCTمسح القلب باألشعة المقطعية / واألوعية الدموية

ميفحوصات بالموجات فوق الصوتية ألمراض النساء، فيروس الورم الحلي: النساء•

،(HE4) ، تحليل دالالت أورام المبايض (أنواع4)البشري، تحليل هرمونات النساء 

 ،3D فحص الغدة الدرقية عن طريق الدم، تصوير الثدي باألشعة ثالثية األبعاد

العظامهشاشة العظام، كثافة عالمات 

5,720 5,420 35-49

فحص

INT

بريميوم

، للبروستاتاMRIالتصوير بالرنين مغناطيسي+ عاًما البنود 49~ 35: الرجال•

النظر قصر 

القلبعلى  3D CT أشعة مقطعية ثالثية األبعاد + عاًما البنود 49~ 35: النساء •

للكشف عن مستويات   CT مسح القلب باألشعة المقطعية / الدمويةواألوعية 

، قصر النظرالكالسيوم

6,000 5,920 50-64

تصوير الفقرات القطنية / فحص كثافة العظام+ عاًما البنود 64~ 50: الرجال •

والصدرية

تصوير الفقرات القطنية والصدرية+ عاًما البنود 64~ 50: النساء •

( أنواع4)ص فيروس الورم الحليمي البشري، تحليل الهرمونات للنساء ال يتضمن فح* 
5,900 5,970

عاًما 65

فيما فوق

2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.

بريميوم  INT البنود األساسية لفحص شملي

بريميوم INT فحص

بريميوم األساسي INT فحص

وق الصوتية، تصوير األسنان، فحص الغدة الدرقية بالموجات ف/ ي، استشارة طبية بريميوم، تشخيصئتشخيص مبد+ جميع البنود األساسية : لبنود المشتركةا•

الخاليا )البول فحوصات، (عامل الروماتويد، الحساسية، فرط شحميات الدم، فحص مصل الببسينوجين، فيتامين د)فحص السمع، فحوصات الدم 

ان السباتي اختبار الجهد، فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، تصلب الشرايين، فحص الشري)، القلب واألوعية الدموية (الكوتينين، زالل البولالسرطانية،

،(، الربو، منظار األنف واألذن والحنجرةعلى الصدر بجرعة منخفضة من اإلشعاع CT أشعة مقطعية )، الجهاز التنفسي (بالموجات فوق الصوتية

،  (فحص تخثر الدم، مسح دهون الكبد المتليف، األنسولين/ على البطن والحوض، منظار القولون تحت التهدئة الواعيةأشعة مقطعية )الهضمي الجهاز

(على الدماغ MRA غ يشمل على الدما MRI/MRA

·

ا الفحصلهالفئة العمرية المناسب برنامجال

التكلفة_ النساء 

(دوالر أمريكي)

التكلفة _ الرجال 

(دوالر أمريكي)

بنود الفحص



لدورة الحياه   INT فحص

، "(يالهليكوباكتير بايلور"فحص جرثومة المعدة / منظار المعدة تحت التهدئة الواعية•

سرطان البنكرياس والقنوات الصفراوية، سرطان الكبد، )يشمل فحص دالالت األورام ال 

(سرطان القولون

جدري الماء، فيتامين د: الرجال• 

(IgG)، جدري الماء، فيتامين د  الحصبة األلمانية: النساء •

)Pap test )ال يشمل فحص لطاخة عنق الرحم أو لطاخة بابا نيكوال* 

730 650 15-19
INTفحص

للمراهقين

(IgG)جدري الماء ، الحصبة األلمانية: البنود المشتركة•

فحص هرمونات الذكورة : الرجال•

فحوصات بالموجات فوق الصوتية ألمراض النساء، فقر الدم الناتج    : النساء •

"المتدثرة الحثرية"عن نقص الحديد، فحص الثدي بالسونار، الكالميديا 

1,600 1,090 جميع 

األعمار

INTفحص

للمقبلين على 

Iالزواج

2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.

INT يتضمن البنود األساسية لفحص

ا الفحصلهالفئة العمرية المناسب برنامجال

التكلفة_ النساء 

(دوالر أمريكي)

التكلفة _ الرجال 

(دوالر أمريكي)

بنود الفحص



هربية استشارة تفصيلية، فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، اختبار الجهد، تسجيل نشاط الك

، اختبار تخطيط كهربية القلب (فحص هولتر)ساعة 24في القلب على مدار  512
عدم انتظام ضربات 

القلب
القلب

واألوعية الدموية،   القلب على  3D CT  استشارة تفصيلية، أشعة مقطعية ثالثية األبعاد

، للكشف عن مستويات الكالسيوم CT القلب باألشعة المقطعية مسح 

فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، اختبار الجهد، اختبار تخطيط كهربية القلب
884 الذبحة الصدرية

فحص البروستاتا بالموجات فوق الصوتية، تحليل هرمونات الذكورة، جدول مقياس أعراض 

البروستاتا، اختبار الكفاءة الجنسية، قياس تدفق البول، قياس كمية البول المتبقية  349 تضخم البروستاتا

يةالمسالك البول

للبروستاتا، MRIالتصوير بالرنين المغناطيسي ،دالالت أورام البروستاتاتحليل 

فحص PSA، جدول مقياس أعراض البروستاتا  590 سرطان البروستاتا

استشارة تفصيلية، تصوير الجيوب األنفية، منظار أنف وأذن وحنجرة، فحص الربو، 

(نوع55)، اختبارات حساسية الجلد (نوع40)الدم فحص حساسية  812 الحساسية

يالجهاز التنفس

استشارة تفصيلية، منظار الجيوب األنفية والتجويف األنفي، منظار الحنجرة، على الصدر 

أشعة مقطعية  CTبجرعة منخفضة من اإلشعاع، فحص الجيوب 

األنفية بواسطة أشعة إكس، فحص الربو، فحص الكوتينين في البول 
598 السعال المزمن

األنسولين / استشارة تفصيلية، مسح دهون الكبد المتليف 162 الكبد الدهني

الكبد

فحص نسبة محدد من الحمض النووي لتحليل التهاب الكبد + Bالكبد الدهني 

B اللتهاب الكبد E أجسام مضادة /  E فحص مولد الضد

B فحص نسبة محددة من مولد الضد السطحي اللتهاب الكبد 404 1التهاب الكبد 

PCR بواسطة فحص C التهاب الكبد + الكبد الدهني  280 2التهاب الكبد 

،(وعلى الشريان السباتي)على الدماغ MRI/MRAاستشارة تفصيلية، أشعة 

صوتية، القلب بالموجات فوق الصوتية، فحص الشريان السباتي بالموجات فوق الفحص 

فيتامين د، تحليل زالل البول، فحص دم دقيق للكشف عن السكتة الدماغية  
1,958 السكتة الدماغية الدماغ

دهون لفحصاستشارة تفصيلية، فحص األنسولين، تحليل السكر صائم، فحص الهيموغلوبين 

فحص الشريان السباتي البطن،  CT الغليكوزيالتي، فحص السي ببتايد، أشعة مقطعية

قاع فوق الصوتية، اختبار الجهد، تصلب الشرايين، فحص زالل البول، تصوير بالموجات 

العين 

( اختياري)اختبار تحمل الجلوكوز الفموي * 

757 إدارة نسبة السكر في

الدم العادات 

ميةالحياتية اليو

على CT ة  فحص الكوتينين في البول، أشعة مقطعيتفصيلية لإلقالع عن التدخين، استشارة 

منخفضة من اإلشعاع، منظار الحنجرة، بجرعة الصدر 

(استبيان)المخاطر المتعلقة بالتدخين تقييم* 
323 التدخين

2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.

البرنامج بنود الفحصالنوع الدوالر )التكلفة 

(األمريكي

الخاص   INT فحص



القطنية،/ للفقرات العنقيةMRIاستشارة تفصيلية، تصوير بالرنين المغناطيسي 

القطنية من األمام والجانبين/ باألشعة السينية للفقرات العنقيةتصوير  1,270
الفقرات القطنية 

والعنقية

الجهاز 

العضلي 

الهيكلي

للفقرات العنقية،MRIاستشارة تفصيلية، تصوير بالرنين المغناطيسي 

دقيق باألشعة السينية للفقرات العنقية تصوير  984 الفقرات العنقية

للفقرات القطنية،MRIاستشارة تفصيلية، تصوير بالرنين المغناطيسي 

دقيق باألشعة السينية للفقرات القطنية تصوير  1,058 الفقرات القطنية

،(جانب واحد) MRI طيسي تصوير الركبة بالرنين المغنامبدئي، استشارة تفصيلية، تشخيص 

( جانبان)دقيق باألشعة السينية للركبة تصوير  1,066 الركبة

، (جانب واحد) MRI استشارة تفصيلية، تشخيص مبدأي، تصوير الكتف بالرنين

المغناطيسي 

( جانبان)دقيق باألشعة السينية للكتف تصوير 
961 الكتف

تحليل دم دقيق لتشخيص الروماتيزم تشخيص مبدئي، 

يمكن إضافة أشعة سينية حسب األعراض بعد االستشارة  ※ 143 الدم

الروماتيزم
أشعة سينية من األمام والجانبين 

وتحليل الدم إجباريالقدم / الركبة/هناك تكاليف إضافية لكٍل من اليد|※ 44

تصوير 
ال/الركبة/اليد

قدم باألشعة 
(إكس)السينية 

،( وظيفة المبايضتقييم  E2 ،FSH ،LH )أنواع 4تحليل هرمونات النساء  153 هرمونات النساء

النساء
،(تقييم وظيفة المبايض E2 ،FSH ،LH )أنواع 4تحليل هرمونات النساء 

استشارة في عيادة الحفاظ على القدرة اإلنجابية  177
الحفاظ على القدرة 

اإلنجابية 

، (يشمل صبغة التباين)MRIتصوير الثدي بالرنين المغناطيسي 

3D، فحص الثدي بالسونار  باألشعة ثالثية األبعاد تصوير الثدي  916 سرطان الثدي

، ةالحصب، (الكوليسترول، البروتين الكلي، األلبومين، وظائف الكبد، األمالح)، تحاليل الدم 

الماء،النكاف، الحصبة األلمانية، جدري  C/B/A التهاب الكبد

ة واستشاررأي ، البول، البراز، "اختبار مانتو"الُسل الكامن، اختبار الجلد للكشف عن السل 

الطلبة األجانب، نسخ بيانات فيديو تصوير الصدر اإلشعاعي( تأشيرة)طبية حول 

※يمكن تعديل بنود الفحص حسب الضرورة 

486
الطلبة األجانب

يتم تحديد البنود بعداالستشارة مع الطبيب※

الحصبة األلمانية، األنفلونزا الموسمية، المكورة الرئوية، جدري الماء، ،  B/A التهاب الكبد

حايا السعال الديكي، سرطان عنق الرحم، التهاب الس"/ الديفتيريا"الخناق "/ التيتانوس"الكزاز 

التيفوئيدللبالغين، الحزام الناري، حمى 

االستشارة اللقاحات

2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.

البرنامج بنود الفحصالنوع (الدوالر األمريكي)التكلفة  الخاص   INT فحص



يتم فحص القولون بأكمله بالعين المجردة بواسطة المنظار للتحقق من وجود أي مشكالت

(األورام الحميدة، أو السرطان)مثل 

(يشمل اختبار تخثر الدم)
419

منظار القولون تحت التهدئة 

الواعية
المنظار

فحص األنف واألذن والحنجرة بواسطة المنظار للكشف عن أي أمراض بهم 103
منظار األنف واألذن 

والحنجرة

دقائق على جهاز المشي الكهربائي10فحص حالة القلب من خالل الجري لمدة 

(تشخيص احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية) 118 اختبار الجهد

فحص لتشخيص المشكالت التي قد تكون موجودة في الرحم بواسطة الموجات فوق 

الصوتية

تشخيص األورام الليفية في الرحم، سرطان الرحم، التهاب بطانة الرحم، أورام )

(المبايض، إلخ

194
فحوصات بالموجات فوق 

الصوتية ألمراض النساء

فحص 

بالموجات 

فوق 

الصوتية

اختبار لفحص بنية القلب ووظائفه بواسطة الموجات فوق الصوتية 284
فحص القلب بالموجات فوق 

الصوتية

اختبار يكشف عن الكتل التي يمكن تكونها في الغدة الدرقية بواسطة الموجات فوق 

الصوتية 207
فحص الغدة الدرقية 

بالموجات فوق الصوتية

فحص للتأكد من وجود كتل أو سرطان بالثدي بواسطة الموجات فوق الصوتية 239
فحص الثدي بالموجات فوق 

الصوتية

فحص يقيس حجم غدد البروستاتا باستخدام الموجات فوق الصوتية داخل المستقيم 

ويكشف عن أمراض البروستاتا مثل سرطان البروستاتا وغيرها 207
ت فحص البروستاتا بالموجا

فوق الصوتية

يين الشرا)فحص للكشف عن تضيق الشرايين وتدفق الدم من خالل فحص شرايين العنق 

الصوتيةبواسطة الموجات فوق ( التي تصعد من القلب إلى الدماغ

.يةيتسبب تضيق الشريان السباتي، ومشاكل تدفق الدم في حدوث أمراض األوعية الدماغ
307

فحص الشريان السباتي 

بالموجات فوق الصوتية
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إضافي  INTالبرنامج بنود الفحصالنوع الدوالر )التكلفة 
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CD نسخة على قرص مضغوط )بعد االنتهاء من الفحص، سوف تتلقى نسخة من البيانات المصورة ※ 

(اإلنجليزية أو الصينية أو الروسية أو الصينية أو المنغولية وغيرها)نتيجة الفحص باإلنجليزية، وتقرير الطبيب باللغة 

الفحوصات  اإلضافية هي فحوصات يمكن إضافتتها إلى حزم الفحوصات※  
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( التصوير المقطعي المحوسب)فحص دهون البطن من خالل األشعة المقطعية 

CT 104 لفحص دهون البطن CT  األشعة المقطعية

األشعة 

ةالمقطعي

CT

فحص لتحديد مشكالت الصدر مثل سرطان الرئة وغيرها بواسطة األشعة 

CT المقطعية 220 لفحص دهون البطن CT  تصوير الصدر باألشعة المقطعية

CT تحديد مدى انتشار أورام الرئة داخل الرئة بالكامل بواسطة األشعة المقطعية
248 ( الرئة)على الصدر  3D CT أشعة مقطعية ثالثية األبعاد

فحص أعضاء البطن مثل الكبد والطحال والكلى والبنكرياس وغيرها بواسطة األشعة 

CT المقطعية
331 على البطن والحوض CT األشعة المقطعية

CTكشف عن مشاكل القلب واألوعية الدمويةللالتصوير باألشعة المقطعية 

(زالل البولفحص يشمل) 484

على القلب 3D CT  أشعة مقطعية ثالثية األبعاد

CT المقطعية مسح القلب باألشعة / واألوعية الدموية

للكشف عن مستويات الكالسيوم

فحص للكشف المبكر عن مرض القلب اإلقفاري من خالل قياس مستوى 

CT الكالسيوم في الشرايين التاجية بواسطة األشعة المقطعية 177
للكشف عن CT المقطعية مسح القلب باألشعة 

(طعيةالقلب باألشعة المقتصوير )مستويات الكالسيوم

وجودالشكل، )بشكل أساسي الهيكل تفحص CTإذا كانت األشعة المقطعية 

هو فحصMRI، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي (أو عدمه، الحجمأورام 

العموديظهر الهيكل باإلضافة إلى حالة األعصاب، كما يتم فحص منطقة العنق في 

أيًضا من خالل التصوير بالرنين المغناطيسي لفقري ا .

984
استشارة + على الفقرات العنقية  MRI لمغناطيسياالرنين

التصوير العام للفقرات العنقية تفصيلية حول 

الرنين 

المغناطيسي

MRI

فحص أسفل الظهر من خالل التصوير بالرنين المغناطيسيMRI، لذا فهو 

فحص مناسب لمرضى الديسك 1,058
استشارة+ على الفقرات القطنية  MRI الرنين المغناطيسي

التصوير العام للفقرات القطنية تفصيلية حول 

يتم إجراء الفحص على الفقرات العنقية والقطنية في نفس الوقت 1,270

القطنية / فقرات العنقيةالعلى MRI الرنين المغناطيسي

يةلقطنتفصيلية حول التصوير العام للفقرات ااستشارة +

والعنقية 

يتم فحص الركبة واألربطة المحيطة واألنسجة المحيطة بدقة من خالل التصوير

للركبة والتصوير العام  MRI بالرنين المغناطيسي 1,066 استشارة تفصيلية حول التصوير العام للركبة 

يتم فحص الكتف واألربطة المحيطة واألنسجة المحيطة بدقة من خالل التصوير

للكتف والتصوير العام MRI بالرنين المغناطيسي 961 استشارة تفصيلية حول التصوير العادم للكتف 

فحص التصوير بالرنين المغناطيسيMRIلبنية الدماغ وحالة األوعية الدموية  

(للشريان السباتي MRA يشمل فحص )الدماغية  1,194 أشعة MRI/MRAعلى الدماغ

يقوم التصوير بالرنين المغناطيسي MRIبفحص التفاصيل التي ال يمكن  

لفحصي تصوير الثدي اإلشعاعي والسونار فحصها 

)3D تصوير الثدي باألشعة ثالثية األبعاد )
677

MRI تصويرالثدي بالرنين المغناطيسي

(يشمل صبغة التباين)

إضافي  INTالبرنامج بنود الفحصالنوع (الدوالر األمريكي)التكلفة 
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