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SNUH مجموعة

العيادة الدولية لمركز غانغنام بمستشفى جامعة سيئول الوطنية

1 - نظام الرعاية الصحية بمركز غانغنام التابع لمستشفى جامعة سيئول الوطنية

 القيمة األساسية

 أعضاء عيادة الرعاية الصحية الدولية
▪ التخصصات

· الطب الباطني
-  الحساسية

-  أمراض القلب
-  الغدد الصماء

-  أمراض الجهاز الهضمي
· الجراحة العامة

· أمراض النساء والتوليد
· األشعة

· طب المختبرات

▪ المنسقون
· اإلنجليزية

· الروسية
· الصينية

 الشبكة    

 الخدمات  
· االستشارة مع نخبة متخصصة من أعضاء هيئة تدريس  

·  مرافق/مرافقة 1: 1 لتقديم المساعدة لك في الترجمة، بجانب تخليص األوراق وعمل الترتيبات الالزمة، إلخ.
· اإلحالة إلى الفريق الدولي لمستشفى جامعة سيئول الوطنية كلما دعت الحاجة

· خط ساخن للتواصل
· خصم الفنادق القريبة

احترافية

سرية

برامج مخصصة 
حسب كل مريض

أمان

كوريا سيئول

مستشفى جامعة سيئول الوطنية في 
بايغوت )2026(

المستشفى الوطني إلعادة التأهيل 
من إصابات المرور

مركز المسرع الطبي لأليونات الثقيلة  
التابع لمستشفى جامعة سيئول الوطنية )2024(

مستشفى جامعة سيئول 
الوطنية

بورامي مركز غانغنام

مستشفى جامعة سيئول الوطنية في بوندانغ



2 - نظرة عامة على برامج الرعاية الصحية

نظرة عامة على برامج الرعاية الصحية

INT األساسي
يتضمن االختبارات األساسية الضرورية للتحقق من الحالة الصحية الحالية 

والتشخيص المبكر لألمراض.

INT المميز
يتضمن فحوصات شاملة تشمل األشعة المقطعية )CT( والتصوير بالرنين 

المغناطيسي )MRI( لتشخيص السرطانات الرئيسية وأمراض القلب / المخ 
واألوعية الدموية في مرحلة مبكرة.

INT المكثف
يتضمن فحوصات تركز على أعضاء أو أمراض معينة.

INT المركز
ز عن أعضاء معينة   يمكنك إضافته إلى برنامجك الرئيسي للكشف الُمَركَّ

باإلضافة إلى الفحص الرئيسي الشامل.



تتضمن جميع البرامج: 
 ،HbA1c ،)استبيان المسح الصحي، استشارة طبية، قياسات الجسم، ضغط الدم، العيون )حدة البصر، ضغط العين(، التقييم الغذائي، تخطيط كهربية القلب، وظائف الرئة، تصوير الصدر باألشعة السينية، فحص الدم }فقر الدم، وظائف الكبد والكلى والغدة الدرقية، الدهون، سكر الدم )صائم

حمض اليوريك، الكهارل، فيروس نقص المناعة البشرية )HIV(، مرض الزهري، التهاب الكبد الوبائي )النوع B و C(، التهاب الكبد A )حتى عمر 49 عاًما(، دالالت األورام )البنكرياس، الكبد، القولون({، تحليل البول، البراز )الطفيليات والدم الخفي في البراز(، تنظير المعدة الداخلي في 

حال التهدئة / جرثومة الهيليكوباكتر بيلوري، تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية
※  يُضَمن تقييم الصحة العقلية في جميع البرامج وسيتم إعطاء النتائج عند ملء االستبيانات.
※  يتم توفير التقارير الطبية باإلنجليزية والصور الطبية ألولئك الذين أتموا برنامج الحزمة.

※  يتاح تنظير المعدة والقولون لمن هم أقل من 84 و 75 عاًما على التوالي.

INT األساسي
بنود الفحصالنساءالرجالالفئة العمرية الموصي بهاالبرنامج

INT األساسي
·  النساء: فحص واستشارة أمراض النساء، دالالت أورام المبيض، اختبار مسحة عنق الرحم )اختبار باب(20-349901,070

35≥1,0201,130
·  البنود المشتركة: بنود الفحص األساسي )20 ~ 34 عاًما( + تصوير قاع العين، قياس السمع )50 عام أو أكثر(

·  الرجال: دالالت أورام البروستاتا
·  النساء: التصوير الشعاعي للثدي

INT المكثف
INT األساسي + فيتامين د )الدم(، فحص األسنان / األشعة السينية )أشعة إكس( والتهاب الكبد A مشمولين في INT المكثف 

بنود الفحصالنساءالرجالالفئة العمرية الموصي بهاالبرنامج

3,0803,130جميع األعمارسرطان

·  البنود المشتركة: منظار القولون تحت التهدئة الواعية، األشعة المقطعية للحوض والبطن، تصوير الصدر باألشعة المقطعية ذات الجرعة  
   المنخفضة، التصوير بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية، مصل الببسينوجين، تخثر الدم 

·  الرجال: تنظير الحنجرة، كوتينين البول، فحص التليف )فيبروسكان(، تصوير البروستاتا بالرنين المغناطيسي
 ·  النساء: تخطيط الصدى النسائي وتصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية، HPV DNA Chip، التصوير الشعاعي الرقمي ثالثي األبعاد 

   للثدي، قياس كثافة العظام

·  البنود المشتركة: تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI/MRA )يشمل الشريان السباتي(2,4502,560جميع األعمارالمخ

·  البنود المشتركة:  األشعة المقطعية ثالثية األبعاد على الشرايين التاجية / قياس مستويات الكالسيوم باستخدام األشعة المقطعية، اختبار اإلجهاد، 2,5002,600جميع األعمارالقلب واألوعية الدموية
   تخطيط صدى القلب، تصوير الشريان السباتي بالموجات فوق الصوتية، فحص البيلة األلبومينية الزهيدة، تصلب الشرايين

2,0002,330جميع األعمارالجهاز الهضمي
·  البنود المشتركة:  منظار القولون تحت التهدئة الواعية، األشعة المقطعية  للحوض والبطن، مصل الببسينوجين ، فحص التليف )فيبروسكان(، 

   تخثر الدم
·  النساء: تخطيط الصدى النسائي

·  الرجال: تنظير األنف واألذن والحنجرة، تصوير الصدر باألشعة المقطعية ذات الجرعة المنخفضة، اختبار اإلجهاد، كوتينين البول، فحص  ·1,930جميع األعمارالجهاز التنفسي
   الشريان السباتي بالموجات فوق الصوتية، تحفيز الشعب الهوائية)الربو(

·  النساء: تصوير الغدة الدرقية والثدي بالموجات فوق الصوتية وتخطيط الصدى النسائي، HPV DNA Chip، هرمونات األنوثة )4 أنواع(، 2,300·جميع األعمارالنساء
قياس كثافة العظام

العرض ساري من 1 مارس 2022 إلى 28 فبراير 2023 / العملة: دوالر أمريكي

INT - 3 األساسي / المكثف



INT المميز
تتضمن جميع برامج INT المميز:  

INT األساسي + استشارة طبية متميزة، فحص األسنان / األشعة السينية )أشعة إكس(، تصوير الغدة الدرقية بالموجات فوق الصوتية، قياس السمع، الدم )عامل الروماتويد، الحساسية، تحليل الدهون التفصيلي، مصل الببسينوجين، فيتامين د، تخثر الدم(، البول )خاليا البول، الكوتينين، فحص 
البيلة األلبومينية الزهيدة(، القلب واألوعية الدموية )اختبار اإلجهاد، تخطيط صدى القلب، تصلب الشرايين، تصوير الشريان السباتي بالموجات فوق الصوتية(، الرئة }تصوير الصدر باألشعة المقطعية ذات الجرعة المنخفضة، منظار األنف واألذن والحنجرة{، الجهاز الهضمي )األشعة 

المقطعية للحوض والبطن، تنظير القولون تحت التهدئة الواعية، فحص التليف )فيبروسكان((، تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI/MRA )يشمل الشريان السباتي(

بنود الفحصالنساءالرجالالفئة العمرية الموصي بهاالبرنامج

INT المميز

35-495,5006,400
·  الرجال: هرمونات الذكورة، األشعة المقطعية  ثالثية األبعاد على الشرايين التاجية/قياس مستويات الكالسيوم باستخدام األشعة المقطعية

·   االنساء: تخطيط الصدى النسائي، HPV DNA Chip، هرمونات األنوثة )4 أنواع(، دالالت أورام المبيض )HE4(، فحص هرمونات الغدة 
الدرقية التفصيلي، التصوير بالرنين المغناطيسي المختصر للثدي، التصوير الشعاعي الرقمي ثالثي األبعاد للثدي، فحص الدم لهشاشة العظام، 

قياس كثافة العظام

50-646,1006,800
·  الرجال: بنود الفحص المميز )35 ~ 49 عاًما( + تصوير البروستاتا بالرنين المغناطيسي

·   النساء: بنود فحص INT المميز )35 ~ 49 عاًما( + األشعة المقطعية  ثالثية األبعاد على الشرايين التاجية/قياس مستويات الكالسيوم باستخدام 
األشعة المقطعية

65-756,2006,600
·  الرجال: بنود فحص INT المميز )50 ~ 64 عاًما( + قياس كثافة العظام/تصوير الفقرات الصدرية-القطنية باألشعة السينية

·  النساء: بنود فحص INT المميز )50 ~ 64 عاًما( + تصوير الفقرات الصدرية-القطنية باألشعة السينية
※ ال يشمل HPV DNA Chip، هرمونات األنوثة )4 أنواع(

·  البنود المشتركة: بنود INT المميز )65 ~ 75 عاًما( + اختبار البراز لسرطان القولون )التقنية المبكرة( *باستثناء تنظير القولون6,1006,550≤76

INT المركز
يُجري أطباء متخصصين االستشارات المضمنة في فحص INT المركز باألقسام ذات الصلة.

بنود الفحصالسعرالبرنامجالفئةبنود الفحصالسعرالبرنامجالفئة

القلب 
واألوعية 

الدموية

عدم انتظام 
C 790ضربات القلب ،)CardeaSOLO االستشارة، مراقبة تخطيط القلب لمدة 7 أيام )نظام

اختبار اإلجهاد، تخطيط صدى القلب

الكبد

B 399التهاب الكبد
االستشارة، فحص التليف )فيبروسكان(، اختبار قياس الِحمل الفيروسي 

لفيروس التهاب الكبد الوبائي B، HBeAg/Ab، HBs Ag الكمي، اختبار 
تخثر الدم

عدم انتظام 
 H االستشارة، فحص هولتر لمراقبة تخطيط القلب على مدار 24 ساعة، اختبار 564ضربات القلب

االستشارة، فحص التليف )فيبروسكان(، تحليل PCR اللتهاب الكبد 260التهاب الكبد Cاإلجهاد، تخطيط صدى القلب
الفيروسي C، اختبار تخثر الدم

920الذبحة الصدرية
االستشارة، اختبار اإلجهاد، األشعة المقطعية ثالثية األبعاد على الشرايين 

التاجية / قياس مستويات الكالسيوم باستخدام األشعة المقطعية، تخطيط صدى 
2,014السكتة الدماغيةالقلب

االستشارة، تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI/MRA )يشمل الشريان 
السباتي(، تخطيط صدى القلب، تصوير الشريان السباتي بالموجات فوق 
الصوتية، فحص البيلة األلبومينية الزهيدة، فحص الدم التفصيلي )السكتة 

الدماغية( المخ

الجهاز 
التنفسي

590الحساسية
االستشارة، تصوير الجيوب األنفية باألشعة السينية، منظار األنف، تحفيز 

الشعب الهوائية )أزمة(، اختبار وخزة الجلد )52 نوًعا، يمكن أن يكون بديال 
عن اختبار حساسية الدم إذا لزم األمر(

الُكلى
708الُكلى

االستشارة، األشعة المقطعية التفصيلية على الُكلى، فحص البيلة األلبومينية 
الزهيدة، تحليل البول على مدار 24 ساعة، خاليا البول، البيلة الدموية، 

الفحص التفصيلي للدم الكلوي   619السعال المزمن
االستشارة، منظار األنف، منظار الحنجرة، تصوير الصدر باألشعة المقطعية 

ذات الجرعة المنخفضة، تصوير الجيوب األنفية باألشعة السينية، تحفيز 
الشعب الهوائية )بروفوكولين(، كوتينين البول

العرض ساري من 1 مارس 2022 إلى 28 فبراير 2023 / العملة: دوالر أمريكي

INT  - 4  المميز / المركز



العرض ساري من 1 مارس 2022 إلى 28 فبراير 2023 / العملة: دوالر أمريكي

INT - 5 المركز

معلومات الفحص السعر البرنامج الفئة معلومات الفحص السعر البرنامج الفئة

االستشارة، تصوير الفقرات العنقية والقطنية بالرنين المغناطيسي، التصوير 
األمامي والجانبي للفقرات العنقية باألشعة السينية، التصوير األمامي والجانبي 

للفقرات القطنية باألشعة السينية
1,332 الفقرات العنقية - 

القطنية

الجهاز 
العضلي 
الهيكلي

أنواع هرمونات األنوثة )LH ،FSH ،E2 ،AMH )الهرمون المضاد لمولر({ 148 هرمونات األنوثة

النساء
االستشارة، التصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الفقرات العنقية باألشعة السينية 

المتعددة  1,008 العنقية أنواع هرمونات األنوثة 4 أنواع )LH ،FSH ،E2 ،AMH )الهرمون المضاد 
لمولر({، استشارة اإلحالة إلى عيادة الحفاظ على الخصوبة 172 الحفاظ على الخصوبة

االستشارة، التصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الفقرات القطنية باألشعة السينية 
المتعددة 1,116 القطنية

تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية وتخطيط الصدى النسائي، الحصبة 
األلمانية)IgG ,IgM(،الحماق )الجدري المائي(، أنواع هرمونات األنوثة 4 

أنواع )LH ،FSH ،E2 ،AMH )الهرمون المضاد لمولر({.
704 قبل الزواج )إناث(

االستشارة، التصوير بالرنين المغناطيسي )الركبة اليمنى أو اليسرى( ،األشعة 
السينية )كال الركبتين( 1,105 الركبة تصوير البروستاتا بالموجات فوق الصوتية، هرمونات الذكورة، قياس تدفق 

البول، قياس حجم البول المتبقي 367 تضخم البروستاتا 
الحميد

جراحة 
المسالك 
االستشارة ، التصوير بالرنين المغناطيسي )الكتف األيمن أو األيسر( ،األشعة البولية

السينية )الكتف األيمن أو األيسر( 1,009 الكتف تصوير البروستاتا بالرنين المغناطيسي، فحص الدم الشامل لسرطان البروستاتا 623 سرطان البروستاتا

االستشارة، اختبار روماتزم الدم التفصيلي
※ يمكن إضافة األشعة السينية بعد االستشارة، تكلفة إضافية لكل منطقة )50 

دوالرا( | ※ فحص الدم مطلوب
106 الروماتزم استشارة وتقرير الطبيب، فحص الدم، التهاب الكبد )النوع A وB وC(، اللقاح 

الثالثي MMR )الحصبة، النكاف، الحصبة األلمانية(، الحماق )الجدري المائي(، 
تشخيص السل من قبل مستضد محدد يسببه إنترفيرون جاما، اختبار الجلد للكشف 

عن السل، تحليل البول، البراز، نسخة CD من تصوير الصدر باألشعة السينية
※ عناصر الفحص قابلة للتعديل بعد استشارة الطبيب

536 الدراسة في الخارج

دورة الحياة

استشارة لإلقالع عن التدخين، كوتينين البول، تصوير الصدر باألشعة المقطعية 
ذات الجرعة المنخفضة، تنظير الحنجرة، تقييم مخاطر التدخين )استبيان( 339 اإلقالع عن التدخين نمط الحياة

· استشارة طبيب العيون، حدة البصر واالنكسار
· اختبارات للكشف عن أمراض العصب البصري والشبكية بما في ذلك التنكس 

البقعي والجلوكوما واعتالل الشبكية السكري، وهي األمراض الثالثة األكثر شيوًعا 
التي تسبب العمى }فحص تفصيلي لضغط العين، التصوير الفوتوغرافي لقاع 

})OCT(العين، التصوير البصري المقطعي التوافقي
· اختبارات لفحص أمراض القطعة األمامية للعين بما في ذلك إعتام عدسة العين 

وجفاف العين. }التنظير الحيوي المجهري بالمصباح الشقي، قياس )BUT(، درجة 
 ،)MMP-9( -9تلطيخ القرنية، اختبار شيرمر، اختبار ماتريكس ميتالوبروتيناز

})OSDI( مؤشر أمراض سطح العين

481 صحة العين

دورة الحياة

التهاب الكبد )النوع A وB(، األنفلونزا الموسمية، المكورات الرئوية، الحماق 
)الجدري المائي(، الحصبة األلمانية، اللقاح الثالثي DPT )الخناق، السعال 

الديكي، الكزاز(، لقاح فيروس الورم الحليمي البشري )HPV(، التهاب السحايا 
عند البالغين، الهربس

※ يمكن إضافة اللقاح بناًء على طلبك بعد استشارة الطبيب.
※ يجب الحجز للهربس النطاقي، وحمى التيفوئيد.

يُضاف بعد 
االستشارة اللقاح

االستشارة، تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI/MRA )يشمل الشريان 
السباتي(، تخطيط صدى القلب، اختبار اإلجهاد، تصوير قاع العين، الحصبة 
األلمانية، الحماق )الجدري المائي(، النكاف، التهاب الكبد  A، استشارة حول 

اللقاح
1,867 الشباب البالغين
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يوفر مركز غانغنام التابع لمستشفى جامعة سيئول الوطنية برامج مخصصة لتقديم فحوصات طبية شاملة وفعالة مع مراعاة التاريخ الطبي للفرد، والمشاكل الصحية الحالية، وعوامل الخطر 
الصحية. 

 

الحجز
االستشارة

● الهاتف: 5500-2112-2-82+ )كوريا(، 5503-2112-2-82+ )دولي( | أيام األسبوع: 8 صباًحا - 5 مساًء
https://ar-healthcare.snuh.org :اإلنترنت ●

النتيجة
االستشارة

● يتم إجراء االستشارة بعد 5-7 أيام من الفحص على يد الخبراء الطبيين في مركز غانغنام التابع لمستشفى جامعة سيئول الوطنية.
● ستتلقى إشعاًرا عاجاًل إذا تم اكتشاف نتائج غير طبيعية أو حرجة.

● يمكنك التحقق من نتائج الفحص بالحضور أو عبر الهاتف أو اإلنترنت.
● يتم تقديم رأي ثانوي من قبل أخصائي إذا لزم األمر.

● الهاتف: 5601-2112-2-82+ | الفاكس: 82-2-2112-5590+

● العنوان: الطوابق 38 - 40 ، مبنى GFC، 152، طهران-رو )737 يوكسام-دونغ(، غانغنام-غو، سيئول، 06236، جمهورية كوريا الجنوبيةالموقع
● من المطار )بالحافلة(: ستوصلك حافلة المطار رقم6020#  من مطار إنتشون إلى محطة يوكسام مباشرًة. تستغرق الرحلة حوالي ساعة ونصف.

● بطاقة العنوان: )اِظِهر هذا العنوان لسائق التاكسي الخاص بك( 

الموقع اإللكتروني

الخريطة

مركز غانغنام التابع لمستشفى 
جامعة سيئول الوطنية

서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터


