
 جمعيت رجال األعمال المصريينمميساث مقدمت ألعضاء 
 

داس انفؤاد تًُح أػضاء انجًؼٍح تتششف جًؼٍح سجال األػًال انًصشٌٍٍ تانتؼاوٌ يغ يستشفى 

األشؼاخ تًىجة كاسخ انجًؼٍح انًؼايم وػهى انتحانٍم و% ػهى قائًح األسؼاس و02شهى خصى أسو

 رنك ػهى األقساو انتانٍح:و

 

 احتقسم الجر
  انصذس حح انقهة وقسى جشا 

  قسى جشاحح انؼظاو 

  قسى جشاحح انتجًٍم 

 ػالج أيشاض انزكىسجحذج جشاحاخ وو 

 انصذس نهكثاس  قسى جشاحح انقهة و 

  قسى انجشاحح انؼايح 

 قسى جشاحح األوساو 

 انتىنٍذ قسى أيشاض انُساء و 

 

 قسى جشاحح األوػٍح انذيىٌح 

 قسى جشاحح انكهى و انًسانك انثىنٍح 

 األسُاٌقسى ػالج و جشاحح انفى و 

 انشقثح  وحذج جشاحح انشأط و 

 األػصابقسى جشاحح انًخ و 

 انحُجشجاألرٌ وقسى جشاحح األَف و 

 أيشاض انؼٍىٌقسى جشاحح و   

 وحذج جشاحح انؼًىد انفقشي 

 األقسام الباطنيت

  قسى أيشاض انقهة 

  قسى األيشاض انؼصثٍح 

  انؼالج انطثٍؼً وقسى انتأهٍم 

  قسى أيشاض األطفال 

 قسى األيشاض انشوياتٍضيٍح 

 انكثذقسى أيشاض انجهاص انهضًً و 

 انغسٍم انكهىيقسى أيشاض انكهى و 

 قسى األيشاض انصذسٌح 

 انسكشقسى األيشاض انثاطٍُح و 

 قسى ػالج األوساو 

 قسم المناظير الطبيت
 يُاظٍش انثطٍ انجشاحٍح 

 ًًيُاظٍش انجهاص انهض 

  انكتف انصُاػٍحيُاظٍش انشكثح و   

 

  انًسانك انثىنٍحيُاظٍش 

 ًيُاظٍش انجهاص انتُفس 

 انؼقىيُاظٍش انجشاحح أليشاض انُساء و 

 قسم الرعايت المركسة
 

  سػاٌح يا تؼذ انؼًهٍاخ انجشاحٍح 

  ٌح انسكتح انذياغٍح سػا 

 

 سػاٌح انقهة 

 ًسػاٌح انفشم انتُفس 



 

 

 

 قسم زراعت األعضاء
 

  وحذج صساػح انكثذ 

  وحذج صساػح انُخاع 

 ٌوحذج صساػح قىقؼح األر 

 وحذج صساػح انكهى 

 ٍٍوحذج صساػح قشٍَح انؼ 

 

 أقسام أخرى
 

  يشكض طىاسئ يتخصص 

  انتحانٍم انطثٍح قسى انًؼايم و 

 ى األشؼح انتشخٍصٍحقس 

   فحصصص انيصصذي نهسصصٍذاخ تىاسصصطح جهصصاص

 انًايىجشافً.

 

 تشَايج انفحص انطثً انشايم 

 انشكثح انؼٍاداخ انًشتشكح َالو انٍذ و

 انؼًىد انفقشي.و

 صشعػٍادج ان 

 طح انجهاص فحص انششاٌٍٍ انتاجٍح تىاس

انؼشتٍح  انىحٍذ فً جًهىسٌح يصش

نألشؼح انًقطؼٍح انًتؼذدج انًقاطغ انزي 

صىسج نكم يقطغ فً دقح  801ٌؼطً 

سشػح يتُاهٍح فً انتشخٍص تىاسطح و

 األطثاء االستشاسٌٍٍ تانًستشفى.

 

 (2822822010نهحجض: االتصال تانذكتىسج/ َادٌح أحًذ )
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 ���س ا����م ا��ر��
 وا����دات

 

 

  جميع خدمـات العيادات الخارجية تخضع لخصم التعاقد
    والكشف خدمات الطوارئ والبرامج المتخصصة ماعدا

  .نه ال يخضع للخصم  ا بكل قسموما يذكر فيما بعدواألدوية 
 
 
 
 
 

:�س 6".�ت ا
��7 ا
"ا6 5                                                

 ا����
 ا�� ا���� م

 ٤ قسم الطوارئ ١

 ٥ العيادات الخارجية ٢

 ١٣ قسم األشعة ٣

 ٣٢ قسم المعمل ٤

 ٦٦ قسم بنك الدم ٥

 ٦٨ يل بنك الدمقسم تحال ٦

 ٧٠ قسم العالج الطبيعي والتأهيل ٧

 ٧٣ قسم األسنان ٨

 ٧٧ وحدة الغسيل الكلوي ٩

 ٧٩ البرامج الطبية المتخصصة ١٠
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 ر�� ا������ م ا�� ا�

 ١ أسعار اإلقامة ٨٤

 ٢ أتعاب األطباء ٨٥

 ٣ العمليات ٨٦

 ٤ قسم جراحة القلب والصدر ٨٨

 ٥ قسم القلب ٩٣

 ٦ قسم جراحة المخ واألعصاب ١٠٢

 ٧ سم جراحة األوعية الدمويةق ١١١

 ٨ قسم جراحة العظام ١١٤

 ٩ قسم الجراحة العامة ١٢٤

 ١٠ قسم جراحات المسالك البولية ١٣٤

 ١١ قسم الباطنة واألورام ١٥٠

 ١٢ قسم زرع األعضاء ١٥٣

 ١٣ قسم جراحات النساء والوالدة ١٥٧

 ١٤ قسم األطفال ١٦٢

 ١٥ آلالموحدة عالج ا ١٦٤

 ١٦ نف واألذن والحنجرةقسم األ ١٦٨

 ١٧ قسم جراحات العيون  ١٧٢
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  ٢٨٠ خدمات قسم الطوارئ -١                                             
  
  . ساعة٢٤    يعمل القسم على مدار -١
  .يضم القسم أخصائيين مؤهلين الستقبال الحاالت الحرجة والطارئة -١
  .ساعة٢٤القسم جميع األقسام الطبية األخرى بالمستشفى على مدار يخدم  -٢
  .تخدم قسم الطوارئ سيارتا إسعاف مجهزتان على أعلى مستوى طبي -٣
 . جنيها٦٠                    )              ال يخضع لخصم التعاقد ( أسعار كشف الطوارئ  -٤
 .  ج٣٠ القلب بالطوارىء وال يخضع للخصم يضاف باكيدج مستلزمات مصابي الحوادث وتوقف -٥
 . ج ١٠يضاف باكيدج مستلزمات مرضى الطوارىء العاديين وال يخضع للخصم         -٦
  ج١٠٠,٠٠ ج لعالج اآلالم ٦٠,٠لرفع الجبس ،  ج٦٠,٠٠رسم استخدام غرفة الطوارىء لفك الغرز  -٧

   ج ٥٠,٠٠  ج لقياس نسبة الصفراء١٠٠,٠٠ألخذ عينة من نخاع العظم 
  .جنيه١٠٠                    للخصمال يخضع -كشف االستشاري في الطوارئ عند االستدعاء -٨
قسم الطوارئ مجهز لتحويلها إلى غرفة عمليات متكاملة إلجراء العمليات الطارئة أو الجراحات البسيطة  -٩

  .والصغرى تحت مخدر موضعي أو مخدر عام
لتي يتم إجرائها داخل قسم الطوارئ بحد أقصى نصف ساعة تتعامل كتكلفة جميع العمليات الصغرى ا -١٠

  ).شاملة المستلزمات وأتعاب الجراح بدون أي فحوصات أو تحاليل طبية(  جنيها ٥٠٠شاملة وقيمتها 
  .يوجد مهبط للهليكوبتر الستقبال حاالت اإلسعاف الطائر -١١
  . جنيه٢٠٠                  )  أكتوبر٦داخل مدينة ( الزيارة المنزلية  -١٢
  ٢٧٠ -:أسعار سيارة اإلسعاف -١٣

   أكتوبر٦داخل مدينة 
  

 
  جنيها١٠٠

  جنيه٥٠٠ مدينة القاهرة والجيزة

  جنيه٦٠٠ المطار

 كم/ جنيه ٢+ جنيه٦٠٠ باقي المحافظات

   

 ال ختضع خدمات قسم الطوارئ خلصم التعاقد
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  -:العيادات-١

 ا�$#�� ن "! ان ا����دة ا����دة

 ٣٨٣٥٦٠٥٠ف ٣٨٣٥٦٠٣٠ت مستشفى دار الفؤاد العيادات الرئيسية

  : قيمة الكشف لكل التخصصات-٢

  ج وال تخضع للخصم٦٠     طبيب استشاري يعمل بدار الفؤاد ١

  ج وال تخضع للخصم١٥٠ بعض االستشاريين المصريين ٢

 تحدد قيمة الكشف عند زيارة الخبير خبير األجنبيال ٣

  .ال تخضع قيمة الكشف لخصم التعاقد                                         
  حضوريتم دفع مبلغ عشرة جنيهات رسم استخراج ملف طبي وعمل كارت بالستيك للمتابعة عند 

 .املريض ألول مرة فقط وال ختضع للخصم

  ١٥٠ -:قلبخدمات عيادة ال  -٣

 ٢٠٠  ساعة٢٤تسجيل ضغط الدم  ١

 ٩٠ مطول+ رسم قلب عادى  ٢

 ٥٠ رسم القلب عادى ٣

 ٧٠ رسم القلب الطويل ٤

 ٢٢٥ رسم القلب بالمجهود ٥

 ١٩٠ وال تخضع للخصم)عند تركيب المنظم خارج دار الفؤاد( متابعة تثبت منظم للقلب  ٦

 ٩٠ وال تخضع للخصم)خل دار الفؤادعند تركيب المنظم دا( متابعة منظم القلب ٧

 ٢٧٠  للقلبلترتركيب هو ٨

 ٦٨٥ المسح الذري للقلب ٩

 ٢٧٠ اختبار المائدة المائلة ١٠
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 ٩٢٠ -: خدمات عيادة الجهاز الهضمي وأمراض الكبد-٤

 بدون أتعاب شامل األتعاب النـــــوع م

 ٢٦٠ ٤٠٠منظار على المعدة واالثنى عشر                         ١

 ٢٦٠ ٤٠٠قصير للقولون                                 ،،      ٢

 ٤٠٠ ٦٥٠كامل للقولون                                       ،،      ٣

 ٨٥٠ ١٢٥٠حقن قرحة نازفة                                     ٤

 ٦٠٠ ١٠٠٠استخراج جسم غريب                       ٥

 ١٠٠٠ ١٥٠٠توسيع ضيق المريء                                             ٦

 ١٠٠ ١٥٠اخذ عينة بالمنظار من المعدة                                     ٧

 ٤٠٠ ٥٠٠  المرئدواليحقن  ٨

 ٥٠٠ ٨٠٠  المعدةدواليحقن  ٩

 ٥٠٠ ٨٠٠  المرئدواليربط  ١٠

 ٦٠٠ ٩٠٠ ولوناستئصال زوائد من الق ١١

 
تعتبر جميع حاالت المناظير حاالت خارجية وال تشمل أي و الحاالت السابقة ال تخضع لخصم التعاقد ����

 او فحوصات او مستهلكات او ابرة الحقن وآالت استئصال الزوائد او مجموعة الربط او إقامات
  .ادوية تخدير فى حالة االحتياج لها 

���� ا ماعدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة  مواعيد عيادة المناظير يومي
  . مساء

  . مع زيادة السعر للحاالت العاجلة  يتم استدعاء االستشاريين في غير تلك المواعيد كإجراء عاجل ����
  . ما عدا الحاالت الخاصة  تشمل فتح غرفة المناظير وأتعاب األطباء ����
جنيه أتعاب التخدير ومبلغ ) ١٠٠(خدير الكلى يضاف مبلـــغ   في الحاالت التي تستلزم الت ����

 .جنيها إقامة نهارية ) ٧٥(جنيها فتح غرفة العمليات ومبلغ ) ١٢٠(
لكل الفحوصات السابقة كأتعاب أطباء إضافية في حالة ) مائتان جنيه ( جنيهاً ٢٠٠ يضاف مبلغ  ����

 .استدعائه بعد الخامسة مساء 
 .لحقن العاجلة يزيد سعرها عن مثيلتها العادية حاالت المناظير وا ����
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  ٨٣٠ -:عيادة النساء-٥ 

  )عادى ( تركيب لولب  ١

 )نحاسي              ( 

١٥٠ 

٢٠٠ 

 ٥٠ )شامل الكشف( خلع لولب ٢

 ٥٠ موجات فوق صوتية داخل العيادة ٣

 ٣٨٠ اخذ عينة من الرحم بدون اتعاب المعمل ٤

 ٧٠ )ن أتعاب المعمل بدو(أخذ مسحة من عنق الرحم ٥

 ١٠٠ كي عنق الرحم ٦

 ٥٥٠ )بدون اتعاب المعمل( منظار رحمي واخذ عينة ٧

بعد انتهاء الشهر ) اتفاقية شاملة( متابعة الحمل  ٨
 .الثالث من الحمل

٦٠٠ 

   ٢٠٠ + ١٩٠-: عيادة األعصاب-٦

 ٥٠٠ رسم المخ ١

 ٣٥٠                      برنامج تقييم المخ واألعصاب لألطفال ٢

  ٢٢٠ -: عيادة الصدر-٧

اختبار وظائف التنفس                                         ١
٢٧٠ 

خدمات طبية باألقسام ( مناظير الصدر وتركيب األنبوبة الصدرية  ٢
 )الداخلية 
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  ٩٦٠ -:عيادة أمراض الذكورة-٨

 ٣٠٠                    البرنامج األول لفحص أسباب العقم ١

 ٥٠٠ البرنامج الثاني لفحص أسباب العقم ٢

 ٢٥٠.                               على الخصيتين) الدوبلر الملون(الفحص بالموجات فوق الصوتية ٣

 ٤٠٠البرنامج األول لضعف االنتصاب                       ٤

 ٦٠٠ البرنامج الثاني لضعف االنتصاب ٥

حقن موضعى بالجسم الكهفى للقضيب بدواء البروستين او  ٦
 الكوادمكس

٢٥٠ 

 ١٧٥ ازالة السنطة والزائدة الجلدية ٧

 ١٠٠جهاز قياس قوة االنتصاب                               ٨

  

   ٨٢٠ -:عيادة األنف واألذن-٩

 ١٠٠ قياس السمع أو قياس ضغط األذن ١

 ١٨٠ قياس السمع وضغط األذن ٢

 ٥٠ حشو األنف أو كي باألنف أو غسيل األذن ٣

 ١٥٠ رد مغلق لكسر األنف ٤

 ٥٠ شفط إفرازات األذن+ كشف بالميكروسكوب  ٥

 ١٠٠ منظار ألياف ضوئية للبلعوم األنفي والحنجرة ٦

 ٥٠ منظار ألياف ضوئية لألنف والبلعوم   األنفي ٧

  

   ٧٧٠ -:عيادة العظام-١٠

  سور والرد المغلق طبقا للتكلفة الفعلية للحالةحاالت تجبير الك      
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  ٩٥٠ عيادة المسالك البولية-
  .عالج السلس البولي والتبول الالإرادي عند الكبار واألطفال ����
  )خدمات طبية باألقسام الداخلية( المناظير التشخيصية والعالجية  ����
  

  ٧٩٠ -: عيادة الباطنة-١٢

    جنيها٦٠ استشاري السكر ١

    جنيها٦٠خصائي التغذية                                      أ ٢

  : وتوجد برامج متابعة تغذية ومسنة بالتفصيل التايل -

=  زيارة ٤٢ جم برنامج ١٧٥٠= زيارة ٢٨ جم برنامج ٩٥٠=  زيارة ١٤ جم برنامج ٢٥٠=  زيارات٤برنامج 

    جم٢٥٠٠

  ٩٣٠ : الدموية عيادة الجراحة العامة وجراحات األوعية-١٣
  

  .تقدم جميع خدمات عيادة الجراحة الخارجية طبقا للتكلفة الفعلية ����

  
  ٩٤٠ -: عيادة األورام-١٤
 

  .يتم استقبال جميع حاالت األورام والتي تحتاج إلي العالج الكيميائي ����

  
   األعصاب بعض خدمات قسم ٢١٠+٢٠٠+١٩٠:عيادة جراحات المخ واألعصاب-١٥

  

   جم٣٠٠ = اعتيادي - جهاز الجهد المثار– جم ٢٠٠ = اعتيادي – للعضلة يالكهربائ الرسم -

 علوي رسم عضالت وتوصيل عصب لطرف – جم ٣٠٠=  عند الرسغ األوسط فحص اختناق العصب -

   جم٥٠٠=  رسم عضالت وتوصيل عصب لطرفين علويين – جم ٤٠٠=  الدماغية األعصاب احد أوواحد 

   جم ٤٥٠=  احد عضالت الشرج أوسفلى واحد  رسم عضالت وتوصيل عصب لطرف -

=  شامل أعصاب رسم عضالت وتوصيل – جم ٦٠٠=  لطرفين سفليين أعصابوتوصيل  رسم عضالت -

               . جم ٦٥٠
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  -: عيادات أخرى-
  .عيادة أمراض الدم.  ٥.                                عيادة أمراض الكلى .١
  .عالج اآلالم،،  .    ٦.                                    ل األطفا ،،     .٢
  .جراحات التجميل،،  .   ٧.                                وحدة صحة المرأة .٣
 .الجلد والتناسلية،،  .   ٨.                                    عيادة النفسية .٤
   جم ٤٠  جم كشف نظارة٦٠ عيادة الرمد كشف -٩
  

  ٤٠ :بعض خدمات قسم التخدير -١٠

  
   جم ٦٥٠=  سائل النخاع الشوكى  في حقن – جم ٣٨٠ = مركزيتركيب قسطرة وريد 

   جم٨٥٠=  الجراحة أثناء المريء موجات صوتية للقلب عن طريق – جم ٦٥٠= تركيب ماهوكر 
  جم ٦٥٠=  الجافية األمتركيب قسطرة خارج 
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  القواعد العامة بالعيادات الخارجية                           
  

نوعية  به يتم التعامل مع مرضى التعاقدات بموجب خطاب تحويل من الجهة المتعاقدة موضحا .١
  .الخدمة الطبية

 عشرة جنيهات عند زيارة  المريض رسم استخراج ملف طبي وعمل كارت متابعة بالستيك قيمته .٢
  .وال يخضع لخصم التعاقدولمرة واحدة فقط للمستشفى ألول مرة 

 لتخصص القلب وأسبوع لألطفال االستشارة مرة واحدة للكشف خالل شهر من تاريخ الكشف .٣
  .وأسبوعين لباقي التخصصات وال يوجد استشارة لعيادة النفسية والتخاطب والتغذية

  .بالعيادة الخارجية للمرضى الداخليين بعد خروجهم من المستشفى ة مرة واحدة االستشار .٤

  تقدم خدمات البرامج الطبية المتخصصة بالعيادة الخارجية من السبت إلي األربعاء من كل أسبوع .٥

  .يتم الحجز للبرامج الطبية المتخصصة قبل إجرائها بثالثة أيام .٦

راء األجانب قبل حضورهم بوقت كاف بالصحف اليومية  يتم اإلعالن عن زيارات الخب .٧
  .واألسبوعية ويتم إرسال مواعيد الزيارة إلى الجهات المتعاقدة بواسطة فريق المبيعات

عن طريق االتصال بالعيادات الخارجية يمكن الحجز تليفونيا لدى السادة االستشاريين  .٨
  .جانببالمستشفى سواء لألطباء المصريين أو الخبراء األ

اتفاقيات  و وخدماتهالطوارئوكشف كشف التخضع خدمات العيادة الخارجية لخصم التعاقد ماعدا  .٩
  . وما هو موضح انه ال يخضع للخصم بهذه القائمةالبرامج  المتخصصة
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Item  Desc Arabic  Desc Latin   Price 

0607001001  �."6CTG CTG SEVICE 75 

 CHEST:CHEST, ADD-EXPIRATION 70  وY2 ز��-ا��) !�د�) ! � ا
0"ر 0607001003

 c ��1  CHEST:CHEST,APICAL IORDOTIC 60	� ا
��b-ا��) !�د�) ! � ا
0"ر 0607001004

 CHEST: CHEST, DECUBITUS 70  وY2 راc"ا-ا��) !�د�) ! � ا
0"ر  0607001005


 ����%/  وY2 وا1"-ا��) !�د�) ! � ا
0"ر 0607001006 CHEST: CHEST,EXECUTIVE HEALTH.PA 
ONLY 

45 

 CHEST: CHEST NIPPLE MARKERS 70  ووj! Y2.� ! � ا
i"ى-ا��) !�د�) ! � ا
0"ر 0607001007

 CHEST: CHESTPA AND LAT 60  و��2%-ا��) !�د�) ! � ا
0"ر 0607001008

 CHEST P/A OR A/P ONLY 45  وY2 وا1"-ا��) !�د�) ! � ا
0"ر 0607001009


�-ا��) !�د�) ! � ا
0"ر 0607001010�7�
�ز ا:-
��ا��o ا  CHEST: CHEST,PORTABLE 80 

�.��4ام-ا��� .�4�ت �p�q) ! � ا
i"ى  0607001011.  MAMMOGRAPHY-U/S 300 

0� ا�6s.� ا
���cى 0607011001t. � ! د��� Y.  Upper extremity: AC joints W/ wieghts 65 أ1	�ل-ا��� !

0� ا�6s.� ا
���cى 0607011002t. � ! د����"ون أ1	�ل-ا��� !  Upper extremity: AC joints W/O wieghts 65 

0607011003 �	�
 Upper extremity: Bone age 60 ا��� !�د��  
�&"�" ا

0607011004 �3'�4 �t 6 �.� Upper extremity: Elbow-AP/ Lat 65 ا��� !�د�� ! � ا
��ع ا.

7�/ ا��� !�د�� ! � ا
��ع  0607011005�	
 Upper extremity: Elbow-axial/olecranon 60 ا
��� ا

 6 Upper extremity: Elbow-cubital tunnel 60�c"�/ا��� !�د�� ! � ا
��ع 0607011006

0607011007 �b� Upper extremity: Elbow-obliques 60 ا��� !�د�� ! � ا
��ع .

 ا
�أس - ا
�أس ا
���3ى-ا��� !�د�� ! � ا
��ع  0607011008
�ى-�
 ا

Upper extremity: Elbow-radial 
head/capitulum 

60 

0607011009 Y��qsد�� ! � ا� Upper extremity: Fingers 60 ا��� !

0607011010 "!��
4�'3�/ا��� !�د�� ! � ا �t 6 �.� Upper extremity: Forearm-AP/ Lat 65 ا.

0607011011  "!��
�/ ا��� !�د�� ! � اb�. Upper extremity: Forearm-obliques 65 

0607011012 "�
4�'3�/ا��� !�د�� ! � ا �t 6 �.� Upper extremity: Hand-AP/ Lat 70 ا.

0607011013 "�
�-ا��� !�د�� ! � اb�.  Upper extremity: Hand-AP/ Lat and oblique 65 

 Upper extremity: Hand-bilateral PA only 65 ا.�.� t 6�/ا��� !�د�� ! � ا�s"ى 0607011014

0607011015 "��
 Upper extremity: Humerus-AP/LAT 75 ا.�.� t 6�/ا��� !�د�� ! � ا

 Upper extremity: Humerus-transthoracic 65 ا��� !�د�� ! � ا
��" !% ���� ا
0"ر 0607011016
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4�'3�/ا��� !�د�� ! � !�	� ا
 �ح 0607011017 �t 6 �.� Upper extremity: Scaplua AP/Lat 65 ا.

0607011018  ���
 Upper extremity: Shoulder-axillary 65  .&�رى-ا��� !�د�� ! � ا

0607011019 ���
 Y.  Upper extremity: Shoulder-external rotation 65 دوران 6�ر4�-ا��� !�د�� ! � ا

0607011020  ���
 Y.  Upper extremity: Shoulder-internal rotation 65 دوران دا6 �-ا��� !�د�� ! � ا

0607011021  ���
�"ون دوران-ا��� !�د�� ! � ا  Upper extremity: Shoulder-neutral 60 

 Upper extremity: Shoulder-Stricker notch 60 ا��� !�د�� ! � ا
��� وY2 ���ا��� 0607011022

0607011023 ���
 Upper extremity: Shoulder-supraspinatus ا��� !�د�� ! � !� � ا
outlet 

60 

0607011024 ���
4�'3�-ا��� !�د�� ! � ا  Upper extremity: Shoulder-true Lat(Y view) 60 

0607011025 ���
 Upper extremity: Shoulder AP/True 65  ا.�.� t 6�-ا��� !�د�� ! � ا

0607011026 ��37
 Upper extremity: Wrist-AP clenched 60 ا��� !�د�� ! � ا
��� .Y ا

0607011027 ���
 Upper extremity: Wrist-AP/Lat 60  ا.�.� و4�'3�-ا��� !�د�� ! � ا

0607011028 ���
�-ا��� !�د�� ! � اb� Upper extremity: Wrist-AP/Lat and Obl 60  ا.�.� و4�'3� و.

0607011029 ���
 Upper extremity: Wrist-carpal tunnel 60  وY2 ا
��"ق-ا��� !�د�� ! � ا

0607011030 ���
 Upper extremity: Wrist-motion series 60 .���� او2�ع د���-ا��� !�د�� ! � ا

0607011031 ���
 Upper extremity: Wrist-radial deviation 60  ا'&��ء آ��3ى-ا��� !�د�� ! � ا

0607011032 ���
 Upper extremity: Wrist-scaphoid 60  وY2 زورc�-ا��� !�د�� ! � ا

0607011033 ���
�-ا��� !�د�� ! � اb�.  Upper extremity: Wrist-supination Obl 60 

0607011034 ���
 Upper extremity: Wrist-ulnar deviation 60  ا'&��ء ز'"ى-ا��� !�د�� ! � ا


����0 ا
�رى 0607011035�� �&t
�ق ا EXTRA CHARGE FOR ISOTOPIC SCAN 300 

0607011036 
�sت اورام ا&
 Y�	

��م ا�-
����"ام ا� �&�"د 
�و��t	� 
 ا

GALLIUM SCAN FOR LYMPHOMA 1800 

0607012001 � � ��' Copy film 50 

�اb"� ا
"ود�) 0607013001
 GI: Appendix 150 ا��� ! � ا

 GI: Biliary stent 410 د!�.) .�ار�) 0607013002


 	�ارة 0607013003 (�30
�� GI: Cholecystogram 145 ا��) 

3��% ا
:�اb�ا��� !  0607013004�
���7
�ن 
 GI: Colon,air contrast 260 � ا

3�ر��م 0607013005
���7
�ن 
 GI: Colon,barium enema 260 ا

�7
�ن 0607013006
�1�ب ز.% ا GI: Colonic transit time 260 
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�7
�ن 0607013007 
6�ر�4)  (&� %71 GI: Colostomy injection 260 

 GI: Esophagus/pharynx 120 �ئءا
	/ا
3 ��م 0607013008


�t"��/ا
3 ��م 0607013009�� GI: Esophagus/pharynx with video 160 ا
	�ئ 

0607013010 (�30
����qر ' %71 GI: Fistula tract injection 175 

0607013011 (�b�. ا��� GI: Fluoroscopy 60 

 GI: G-tube injection 145 71% ا'�3ب .�"ى 0607013012

0607013013 %o3
 GI: KUB (supine) 60 ا��) !�د�) ! � ا

0607013014 (�3'�4 %o3
 GI: KUB with decub 105 ا��) ! � ا

0607013015 �cوا %o3
 GI: KUB with upright 105 ا��) ! � ا

0607013016 (���� 

 �"د ا (�30
�� GI: Sialogram 180 ا��) 

0607013017 (�30
����qر ' GI: Sinogram 175 

3�ر��م 0607013018
�� (7�c"
��ا��o�c �oة/ا�.��ء ا GI: Small bowel enema 300 

3�ر��م 0607013019
�� (7�c"
����/ا�.��ء ا��p GI: Small bowel series 285 

 c %71 GI: T-tube injection 150��ات .�ار�� !% ���� ا'�3ب 0607013020

�7
�ن71�) !�4 0607013021 
 (� GI: Therapeutic barium enema 260 

 GI: Tube injection (specify) 145 71% ا'�3ب 0607013022

3�ر��م/ا
	�ئ 0607013023
�� �"�	
 GI: UGI w/SB high density 200 ا

3�ر��م 0607013024
�� �"�	
 GI: Upper GI 200 ا

3�ر��م 0607013025
�� (7�c"
 GI: Upper GI with small bowel 300 ا
	�"� و ا�.��ء ا

0607013026 %�����و�4ا-
���7
�ن 
 GI:Add-Colon,barium enema,gastrografin 285 ا

0607013027 " -
 G GI:Add-Percutaneous tube placement,G-tube 410وY2 ا'�3ب !% ���� ا

0607013028  " -
 J GI:Add-Percutaneous tube placement,J-tube 410وY2 ا'�3ب !% ���� ا

 GI:Add-Tube injection,drainage catheter 145 71% ا'�3ب '�ح 0607013029

0607013030 (7�c"
�ء ا�.�
6�ر�4)  (&� %71 GI:Ileostomy injection 145 

0607013031 " -
 GI:Percutaneous tube placement (specify) 410 وY2 ا'�3ب !% ���� ا

0607013034 ���7

�30) ! � ا�� GU: Cavernosogram 310 ا��) 

0607013035 ('�i	

�30) ! � ا�� GU: Cystogram 200 ا��) 
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0607013036 ('�i	

�30) ! � ا�� GU: Cystogram 200 ا��) 

0607013037 (�b�. (ا�� GU: Fluoro 60 

0607013038 �1�

�30) ! � ا�� GU: Hystero-salpingogram 180 ا��) 

0607013039 (�
�3

  ا��	 
 (�30
���د��-ا��) !  GU: IVP 225 

0607013040 (�
�3

  ا��	 
 (�30
�� Y.  GU: IVP hyper  W/lams 210 ."رات ا
�3ل 
 ��¡-ا��) 

0607013041 (�
�3

  ا��	

�30) ! � ا��
	��� �2¡-ا��)   GU: IVP HYPERTENSIVE 210 

0607013042 (�
�3

  ا��	 
 (�30
�� GU: IVP limited 210  او2�ع .&"ودة-ا��) 

0607013043 ¡7
  .Y ."رات ا
�3ل ��	

�30) ! � ا�� GU: IVP with lams 210 ا��) 

����"ام sزآ� 0607013044� (�
�3

  ا��	

�30) ! � ا�� GU: IVP with Lasix 210 ا��) 

0607013045 ��
�3

  ا��	
 GU: KUB 75 ا��� !�د�� ! � ا

0607013046 � �
�� ��
��30 ! � ا'�3�� GU: Nephrostogram 115 ا��� 

�ة .-�ى ا
�3ل 0607013047�c � ! ��30
�� GU: Retro-urethrogram 200 ا��� 


��30 ! � ا
	�   ا 0607013048�� �o���3
��ا��� ه
 GU: Urogram antegrade 135 

� ا
�3ل 0607013049"p س��7. GU: FLOWMETRY 70 

0607014001 �4�
 Head & neck: Facial bones 75 ا��� !�د�� ! � !��م ا

0607014002  t
 Head & neck: Mandible 60 ا��� !�د�� ! � ا

0607014003 �	 &
 Head & neck: Mastoids 60 ا��� !�د�� ! � ا
��� ا

0607014004 �'sم ا� Head & neck: Nasal bones 60 ا��� !�د�� ! � !�

�ج 0607014005-&
 Head & neck: Orbits 75 ا��� !�د�� ! � ا

0607014006 ��t'sب ا��-
 Head & neck: Sinuses-AP only 70 ا��� !�د�� ! � ا

 Head & neck: Sinuses-complete 105  آ�. �-ا��t'sا��� !�د�� ! � ا
-��ب  0607014007

0607014008 �	-	-
 Head & neck: Skull-AP and Lat 75 و��2%/ ا��� !�د�� ! � ا

0607014009 �	-	-
 Head & neck: Skull-complete 85  آ�. �-ا��� !�د�� ! � ا

0607014010 �3'� Head & neck: Skull-Lat only 60 ا��� !�د�� ! � ا
-	-	� وY2 وا4 "1

0607014011 �.� Head & neck: Skull-Waters view only 60 ا��� !�د�� ! � ا
-	-	� وY2 وا1" ا.

0607014012 �t's3 ��م ا

 ��3c/ا��� !�د�� ! � ا ���6�
 Head & neck: Soft tissue neck(nasopharynx) 60 اs'�-� ا

0� ا
�t� ا
0"*�ا��� !�د�� !  0607014013t	
 Head & neck: TMJs-complete 170 � ا
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0607014014 ��4�
 Head & neck: Zygomatic arch 95 ا��� !�د�� ! � ا
��� ا

�م 0607014016��
�7�س ه���� ا
 BONE DENSITOMETERY( DXA) 210 ا��� 

�م  0607014017��
�س ه���� ا�cى�"i
�آ�"ج/ا��� ! � ا� MAMMOGRAPHY&BONE 
DENSITOMETERY(DXA) 

310 

0607014018 ���3 

��30 ! � ا
7��ات ا�� DUCTOGRAPHY 250 ا��� 

���1 وا1"ة او ا¥��% 0607014019' ��p�q ت�4�. U/S FOR THE BREAST 175 

0607014501 �b�' Y2و  
��	
 KUB: KUB (supine only) 60 ا��� ! � ا

0607014502 
4�'3�ا��� ! � ا Y2و  
��	 KUB: KUB with decubitus 105 

0607014503 �b�. Y2و  
��	
 KUB: KUB with obliques 105 ا��� ! � ا

0607014504 �cوا Y2و  
��	
 KUB: KUB with upright 105 ا��� ! � ا

0607015001 �1��
 Lower extremity: Ankle-AP/Lat 55 ا��� !�د�� ! � ا

1�ا��� 0607015002��
 Lower extremity: Ankle-AP/Lat/mortise 60  .&�رى- !�د�� ! � ا

0607015003 �1��
�د و¥��-ا��� !�د�� ! � ا  Lower extremity: Ankle-flexion/extension 60 


	-:�د 0607015004�� �1��
 Lower extremity: Ankle-W/ stress 60 ا��� !�د�� ! � ا

 Lower extremity: Calcaneus-axial/Lat 50 ! � !�� ا
��7ا��� !�د��  0607015005

0607015006 "�t
 Lower extremity: Femur-AP/Lat 75  و��2%-ا��� !�د�� ! � !�	� ا

0607015007 "�t
�/ا��� !�د�� ! � !�	� اb�. Lower extremity: Femur-Obleques 80 

0607015008 �t 6و �.� Lower extremity: Foot-AP/Lat 60 ا��� !�د�� ! � ا
7"م ا.

0607015009 �b� Lower extremity: Foot-AP/Lat/Obl 80 ا��� !�د�� ! � ا
7"م ا.�.� وt 6� و.

6�ر4� 0607015010 �b� Lower extremity: Foot-external Obl 60 ا��� !�د�� ! � ا
7"م .

 Lower extremity: Foot-sesamoid views 60 ا��� !�د�� ! � ا
7"م !�	�ت �	�	�� 0607015011

0607015012 �cوا Y27"م و
 Lower extremity: Foot-weight bearing Lat 60 ا��� !�د�� ! � ا

0607015013 � t�
4�'3�/ا��� !�د�� ! � ا
�oف ا �t 6 �.� Lower extremity: Full length extremity-AP/Lat 75 ا.

0� ا
�t" وY2 ا.�.�ا��� !�د�� ! 0607015014t. �  Lower extremity: Hip-AP only 60 

0607015015 �t 6 �.�0� ا
�t" ا.t. � ! د��� Lower extremity: Hip-AP/Lat 65 ا��� !

0607015016 "�t
0� اt. � ! د��� Lower extremity: Hips-bilateral W/ pelvis 100 ا
&�ض/ ا��� !

0607015017 
4�'3�ا��� !�د�� ! � ا �t 6 �.� Lower extremity: Knee-AP/Lat 75 �آ�3 ا.

0607015018 �b�. �t 6 �.� Lower extremity: Knee-AP/Lat/Obl 75 ا��� !�د�� ! � ا
�آ�3 ا.
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0607015019 �c"�6 �t 6 �.� Lower extremity: Knee-AP/Lat/Tunnel 75 ا��� !�د�� ! � ا
�آ�3 ا.

�'§- ا
�آ�3 ا.�.� 6 �t 6�c"�ا��� !�د�� ! � 0607015020���.  Lower extremity: Knee-
AP/Lat/Tunnel/Merchant 

85 

��'�-ا��� !�د�� ! � ا
�آ�3 0607015021�0
 Lower extremity: Knee-axial pattela 60  !�	� ا

�-ا��� !�دة ! � ا
�آ�3  0607015022.��د آ  Lower extremity: Knee-full extension,Lat 60 

0607015023 �tcوا Y2�
 Lower extremity: Knees-bilateral standing 65 ا��� !�د�� ! � ا
�آ�3 ا

 Lower extremity: Pelvis-AP only 80 ا.�.� t 6�/ا��� !�د�� ! � ا
&�ض 0607015024

j.�-�-ا��� !�د�� ! � ا
&�ض 0607015025  Lower extremity: Pelvis-flamingo 65 

0607015026 ���o7. �����0p ا��� Lower extremity: Scanogram 65 

0607015027 �tc�&
0� ا
&�ض اt. � ! د��� Lower extremity: SI joints 85 ا��� !

0607015028 �3'�4 �t 6 �.��¨�� وا
�307 ا.�
 Lower extremity: Tib/Fib-AP/Lat 80 ا��� !�د�� ! � ا

�ا��� !�د�� ! 0607015029b��¨�� وا
���3ة .�
 Lower extremity: Tib/Fib-Obl 75  � ا

�Y ا
7"م 0607015030�qد�� ! � ا� Lower extremity: Toes 60 ا��� !

0607016001 �0t. %71 Y. اف��sا � ! ���o7. ا��� Special procedure:CT upper Extremity with 
arth 

410 

0607016002 �t30
�� �0t. %71 Special procedure:Joint injection (specify) 240 

0607017001 �.��
���م ��
 Spine: Bone survey (complete) 410 .�© ا��� !�د�� ! � ا

 Spine: Bone survey (spine only) 260 .�© ا��� !�د�� ! � ا
�	�د ا
�7tى 0607017002

0607017003 �t 6 �.�4�'3�ا��� ! � ا
�7tات ا
����7 ا.  Spine: Cervical-AP/Lat 80 

0607017004  �t 6 �.�4�'3� / ا��� ! � ا
�7tات ا
����7 ا. /�b�. Spine: Cervical-AP/Lat/Obl 95 

0607017005 �t ��. ع� Spine: Cervical-AP/Lat/Obl/Fl/Ext 115 ا��� ! � ا
�7tات ا
����7 أو2

�sو2�ع  0607017006� ���
�.����ا��� ! � �7ات ا��"
 Spine: Cervical-Fl/Ext only 75 ا

0607017007 � b� Spine: Cervical-obliques only 75 ا��� ! � �7ات ا
��� او2�ع .

0607017008 ���
 Spine: Cervical-odontoid only 60 ا��� ! � �7ات ا
��� ا
��� ا

0607017009  ���
 Spine: Cervical-pilars views 75  وY2 اs!	"ة-ا��� ! � �7ات ا

0607017010 ��q��0�
 Spine: Coccyx 75 ا��� !�د�� ! �  ا
�7tات ا

0607017011 �t 6 �.� Spine: Lumbar-AP/Lat 80 ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا
o7��� ا.

0607017012  �t ��. ع�ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا
o7��� او2
����.� ود��

Spine: Lumbar-AP/Lat/Fl/Ext 100 

0607017013 �b�. �t 6 �.� Spine: Lumbar-AP/Lat/Obl 100 ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا
o7��� أ.
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0607017014  ���o7
7¡-ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا ����.� Spine: Lumbar-Fl/Ext only 75  او2�ع د��

0607017015 ���o7
�b �- ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا	
 Spine: Lumbar-obliques only 75  اsو2�ع ا

0607017016  ���o7
 Spine: Lumbar-standing 75  وا�c-ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا

0607017017 ���-�
 Spine: Sacrum -coccyx 75 ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا
���q��0 ا

0607017018 �3'�4 Y2�7ى وt
�.�د ا�
�� Spine: Scoliosis-Lat only 95 اا'&��ء 

0607017019 �.��.�د ا
�7tى ا.�
��4�'3�/ا'&��ء  Spine: Scoliosis-PA and Lat 115 

0607017020 ¡7tى.��.�د ا
�7tى ا.�
�� Spine: Scoliosis-PA only 95 ا'&��ء 

0607017021 �.��.�د ا
�7tى آ�
�� Spine: Scoliosis-series 190 ا'&��ء


�	�د ا
�7tى  0607017022��4�'3�-ا'&��ء   Spine: Scoliosis-Spot Lat 95 

4�'3�/ ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا
0"ر�� 0607017023 �t 6 �.� Spine: Thoracic-AP/Lat 100 ا.

0607017024  �3'�4 �t 6 �.�ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا
0"ر�� ا.
�b�. 

Spine: Thoracic-AP/Lat/Obl 120 

0607017025 � b� Spine: Thoracic-obliques 95 ا��� !�د�� ! � ا
�7tات ا
0"ر�� .

 Thorax: Ribs (include PA chest) 90 ا��� !�د�� ! � ا
� �ع 0607018001

0� ا
�7 ا
���cى 0607018002t. � ! د��� Thorax: Sternoclavicular joints 75 ا��� !

 Thorax: Sternum 75  ا
�7ا��� !�د�� ! � !�	� 0607019001

0607021001 Copy film COPY FILM 50 

0607022001 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا %o3
 Interventional Ultrasound:Abdominal biopsy 400 !��� .% ا

0607022002 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا %o3
� .% اb�� �&� Interventional Ultrasound:Abdominal 
paracentes 

400 

0607022003 ��p�0
4�ت ا�	
 Interventional Ultrasound:Empyema drainage 410 �&� ا'���ب � �رى q"�"ى ��ا��o ا

0607022004 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا "3�
 Interventional Ultrasound:Liver biopsy 300 !��� .% ا

0607022005 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا "3�
�� Y	-p �&� INTERVENTIONAL ULTRASOUND:LIVER 
DRAINAGE 

410 

0607022006 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا %o3
�� Y	-p �&� Interventional Ultrasound:Peritoneal drainage 410 

0607022007 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا �p�
�3و���� ���! Interventional Ultrasound:Prostate biopsy 200 

0607022008 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا � �
 Interventional Ultrasound:Renal cyst 300 �&� !��� .% آ�� ا

0607022009 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا � �
�� Y	-p ���0p Interventional Ultrasound:Renal drain 410 

0607022010 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا � �
 INTERVENTIONAL ULTRASOUND:RENAL !��� .% ا
BIOPSY 

300 

0607022011 ��p�0
4�ت ا�	
��ا��o ا �'����� � 6 Y	-p ���0p Interventional Ultrasound:Retroperitoneal 
drai 

410 
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4�ت  0607022012�	
��ا��o ا �4�&
�ب ا-&
-p ���0p	p Y&§ ا
��p�0
 ا

Interventional Ultrasound:Subdiaphragmatic 
dra 

410 


��30 ! � ا
7��ات ا
	�ار�� .% اs'�3ب 0607022026�� Interventional:cholangiogram through ا��� 
existing 

200 


��30 ! � �1ض ا
� � !% ���� اs'�3ب 0607022032�� Interventional:Nephrostogram through ا��� 
existing 

200 

0607022037 ��p�0
4�ت ا�	
 -p �&� Interventional Ultrasound:Thoracentesis 300	Y ر�bى !% ���� ا

0607022038  §� ULTRAVIST 50ML 131  .  ���3q٥٠ ا
��ا

0607022039 VISPAQUE 320 MG. CODE XR00053 VISPAQUE 320 MG. CODE XR00053 336 

0607023001 ! ��30
���ا��� .� Myelogram: Myelo complete 440  � ا
�	�د ا
�7tى آ

0607023002 ��7��
 Myelogram:Cerv px for inj 160 71% ا
�7tات ا

0607023003 �!���
� اb��
 Myelogram:Cerv px sampling 160 !��� .% ا

�ع ا
��آ� 0607023004��
� .% اb�� �&� Myelogram:Lumbar px drainage 160 

0607023005 ���o7	
����s ا� �!���
� اb��
�� ��3q %71 Myelogram:Lumbar px inj for CT 260 

0607023006 �!���
� اb��
�� %71 Myelogram:Lumbar px inj other 160 

0607023007 �!���
� اb��
�� ���! Myelogram:Lumbar px sampling 160 


��30 ! � ا
�7tات 0607023008�� Myelogram:Myelo cervical 305  ا
����7ا��� 

0607023009 ���o7

��30 ! � ا 
�7tات ا�� Myelogram:Myelo lumbar 260 ا��� 


��30 ! � ا
�7tات ا
0"ر�� 0607023010�� Myelogram:Myelo thoracic 290 ا��� 

0607024001 ���s���م ��
 Neuro bone biopsy 310 !��� .% ا

�ن اsور��ا� 0607025001���

��30 ! � ا�� �� NeuroAngio: Arch 560 

�ن اsور�� و����ن وا1" 0607025002���

��30 ! � ا�� NeuroAngio: Arch and 1 vessel 660 ا��� 

0607025003 %�'��ن اsور�� و������

��30 ! � ا�� NeuroAngio: Arch,2 vessels 700 ا��� 

0607025004 � ! ���0
�� NeuroAngio: Arch,3 vessels 750  اsور�� و¥jث ��ا��%ا��� 

0607025005 �p�3�
�ن ا���

��30 ! � ا������1%/ ا��� ' NeuroAngio: Carotid,neck,Bilateral 1000 

0607025006  �p�3�
�ن ا���

��30 ! � ا�����1 وا1"ة/ا��� ' NeuroAngio: Carotid,neck,Unilateral 700 

0607025008 ���."
�ة ا�7

��30 ! � ا�� NeuroAngio: Dacrocystography 180 ا��� 

�ر4�  0607025009�
3�p� ا�
�ن ا���

��30 ! � ا������1%/ا��� ' NeuroAngio: Ext.carotid,Bilateral 1510 

�ر4�  0607025010�
3�p� ا�
�ن ا���

��30 ! � ا�����1 /ا��� '
 وا1"ة

CAROTID ANGIOGRAPHY ONE SIDE 750 

3�p� ا
"ا6 �  0607025011�
�ن ا���

��30 ! � ا������1%/ا��� ' NeuroAngio: Int.carotid,Bilateral 1510 
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3�p� ا
"ا6 �  0607025012�
�ن ا���

��30 ! � ا�����1 /ا��� '
 وا1"ة

NeuroAngio: Int.carotid,Unilateral 750 

3�p� !% ���� 71% ا
�ر�"ا���  0607025013�
�ن ا��� 
 ��30
�� NeuroAngio: IV DSA carotid 360 

 �o�c NeuroAngio: Jugular vein cath 360ة 
 �ر�" ا
�د4� 0607025014

0607026001 � �

��30 ! � ��ا��% ا�� Non-neuroAngio: Add-Renal 650 ا��� 

�ن اsور�� 0607026002���

��30 ! � ا�� Non-neuroAngio: Aortogram,abdomen 500  ا
o3��ا��� 

�ن اsور�� ا
0"رى 0607026003���

��30 ! � ا�� Non-neuroAngio: Aortogram,thoracic 500 ا��� 

0607026004 �� t�
�ن اsور�� وا��sاف ا���

��30 ! � ا�� Non-neuroAngio: Aortogram,with run-offs 500 ا��� 


��30 ! � ��ا��% ا
�راعا 0607026005�� ��� Non-neuroAngio: Arteriogram ,arm,unilateral 800 

0607026006 %�c��

��30 ! � ا�� Non-neuroAngio: Arteriogram ,leg,bilateral 600 ا��� 

0607026007 � �
��30 ! � ����ن ا
�� Non-neuroAngio: Arteriogram ا��� 
,renal,unilateral 

600 

0607026008 %o3

��30 ! � ��ا��% ا�� Non-neuroAngio: Arteriogram ا��� 
,visceral(specify 

800 

0607026009  ��� �

��30 ! � ��ا��% ا
�"ة �ق ا��! � /ا��� 
%���1��
 ا

Non-neuroAngio: 
Arteriogram,adrenal,bilateral 

450 


��30 ! � ��ا��% ا
�"ة �ق  0607026010�����1 /ا
� ��� ا��� '
 وا1"ة

Non-neuroAngio: 
Arteriogram,adrenal,unilateral 

350 


��30 ! � ��ا��% ا
�را!�% 0607026011�� Non-neuroAngio: Arteriogram,arm,bilateral 1200 ا��� 

�ق 0607026012�

��30 ! � ��ا��% ا�� Non-neuroAngio: Arteriogram,leg,unilateral 1000 ا��� 


��30 ! � ��ا��% ا
&�ض 0607026013�� Non-neuroAngio: Arteriogram,pelvic 500 ا��� 

0607026016 � �

��30 ! � ��ا��% ا������1%/ا��� ' Non-neuroAngio: Arteriogram,renal,bilateral 800 

0607026017 ��� �

��30 ! � ��ا��% ا
�"ة �ق ا�� Non-neuroAngio:Add-Adrenal 650 ا��� 

0607026019 ��-

��30 ! � ��ا��% ا�� Non-neuroAngio:Add-Celiac 450 ا��� 

0607026020 "3�

��30 ! � ��ا��% ا�� Non-neuroAngio:Add-Hepatic 450 ا��� 

0607026021 � t�
�ر�7� ا�	
�ن ا���

��30 ! � ا�� Non-neuroAngio:Add-Inferior mesentric 450 ا��� 

0607026025 � t�

��30 ! � ا
�ر�" ا�4sف ا�� Non-neuroAngio:Cavogram,inferior 400 ا��� 


��30 ! � ا
�ر�" ا�4sف ا
� �ى 0607026026�� Non-neuroAngio:Cavogram,superior 400 ا��� 

0607026027 �� %! %o3

��30 ! � ا��
�ر�"ا��� �� %7&
 Non-neuroAngio:IV DSA,abdomen 260 �� ا


��30 ! � ا
��ا��% ا
0"ر�� !% ���� ا
�ر�" 0607026028�� Non-neuroAngio:IV DSA,thoracic 310 ا��� 


��30 ! � .��ج ا
��ا��% ا
0"ر�� !% ����  0607026029��ا��� 
 ا
�ر�"

Non-neuroAngio:IV DSA,thoracic outlet 310 

�و��  0607026030t	 

��30 ! � اsو!�� ا������1%/ا��� ' Non-neuroAngio:Lymphangiogram bilateral 500 
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�و��  0607026031t	 

��30 ! � اsو!�� ا�����1 وا1"ة/ا��� ' NON-NEUROANGIO:LYMPHANGIOGRAM 
UNILATERAL 

300 


��30 ! � اوردة ا
�را!�% 0607026035�� Non-neuroAngio:Venogram,arm,bilateral 500 ا��� 


��30 ! � اوردة ا
�راع 0607026036�� Non-neuroAngio:Venogram,arm,unilateral 300 ا��� 

0607026039 %�c��

��30 ! � اوردة ا�� Non-neuroAngio:Venogram,leg,bilateral 400 ا��� 

�ق 0607026040�

��30 ! � اوردة ا�� Non-neuroAngio:Venogram,leg,unilateral 370 ا��� 

0607027001 �1��
0� اt. � ! ��30
�� Special procedure:Arthrogram-ankle 250 ا��� 

0� ا
��ع 0607027002t. � ! ��30
�� Special procedure:Arthrogram-elbow 250 ا��� 

0� ا
&�ض 0607027003t. � ! ��30
�� Special procedure:Arthrogram-hip 250 ا��� 

0� ا
�آ�3 0607027004t. � ! ��30
�� Special procedure:Arthrogram-knee 250 ا��� 

0607027005 ���
0� اt. ��30
�� Special procedure:Arthrogram-shoulder 250 ا��� 

0607027006 "�t
0� اt. %. �b�� �&� Special procedure:Aspiration arthrogram-hip 250 

0� ا
�آ�3 0607027007t. %. �b�� �&� Special procedure:Aspiration arthrogram-
knee 

250 

0607027008 ���
0� اt. %. ���! �&� Special procedure:Aspiration arthrogram-
should 

250 

0607027009 . �q�t	
0�ا��� .���o7 ! � اt	
�� ��3q %71 Y Special procedure:CT lower Extremity with 
arth 

410 

0607027010 ��b�. ا��� Special procedure:Fluoroscopy (specify) 60 

0607027011 �3:	
4�ت ��p�q !% ���� ا�. Standard Ultrasound:Transvaginal 150 

0607027012 �� %! �p� STANDARD �� ا
��ج.�4�ت �p�q) ! � ا
�3و��
ULTRASOUND:TRANSRECTAL/PROSTATE 

170 

4�ت �p�q) ! � ا
o3% وا
&�ض 0607027013�. STANDARD ULTRASOUND:ABDOMEN AND 
PELVIS 

160 

0607031001 Copy film Copy film 50 

0607032002 ���o7	
�ح �6اج ��ا��o ا���s ا' CT Body: Abscess drainage 500 

0607032004 ���o7	
��ا��o ا���s ا �b�
���ح �6اج ' CT Body: Add-Abscess drainage,empyema 600 

0607032005 ���o7	
��ا��o ا���s ا "3�
���ح �6اج ' CT Body: Add-Abscess drainage,liver 600 

�ح �6اج ��ا��o ا���s ا
	�p Y. ���o7ك ا
�o�7ة 0607032006' CT Body: Add-Abscess drainage,PCRCA 600 

0607032007 ���o7	
��ا��o ا���s ا �'������ح �6اج ' CT Body: Add-Abscess drainage,peritoneal 600 

0607032008 (��o7	
�ح �6اج آ �ى ��ا�o) ا���) ا' CT Body: Add-Abscess 
drainage,renal/pararenal 

600 

�ح �6اج 0607032009'�4�&
�ب ا-&
 p  CT Body: Add-Abscess&§ ا
drainage,subdiaphragmatic 

600 

0607032010 (��o7	
��ا�o) ا���) ا %o3
 CT Body: Add-Biopsy,abdomen 350 !��) .% ا
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0607032011 �7�	! (��o7	
��ا�o) ا���) ا ���
 CT Body: Add-Biopsy,deep bone 350 !��) .% ا

0607032012 (��!(��o7	
��ا�o) ا���) ا "3�
 CT Body: Add-Biopsy,liver 350  .% ا

0607032013 (��o7	
��ا�o) ا���) ا (b�
 CT Body: Add-Biopsy,lung 350 !��) .% ا

��ا�o) ا���) ا
	��o7) .% ورم 0607032014 (��! CT Body: Add-Biopsy,mass 350 

 CT Body: Add-Biopsy,muscle 350 �) ا
	��o7)!��) .% ا
���ت ��ا�o) ا�� 0607032015

0607032016 ���o7	
�س ��ا�¡ ا���s ا����3
 CT Body: Add-Biopsy,pancreas 350 !��� .% ا

0607032017 ���o7	
�ء ا
3 �رى ��ا��o ا���s ا��
 CT Body: Add-Biopsy,pleura 350 !��� .% ا

0607032018 ���sا �oا��� � �
 CT Body: Add-Biopsy,renal 350  ا
	���o7!��� .% ا

0607032019 ��&o� ���o7	
�م ��ا��o ا���s ا��
 CT Body: Add-Biopsy,superficial bone 350 !��� .% ا

0607032021 ���o7	
 CT Body: Biopsy 350 ا�6 !��� ��ا��o ا���s ا

0607032023 ���o7	
�ح آ�� ��ا��o ا���s ا' CT Body: Cyst aspiration 350 

�ع 0607032029��s�� CT Body: Rad therapy 160 ا��� .���o7 ! � ا
�jج 

0607032031 ���o7	
��ا��o ا���s ا ��� �
 CT Body:Biopsy,adrenal 350 !��� .%  ا
�"ة �ق ا

�د 0607032032��sا ��¥j¥ ���o7. ا��� CT Neuro: Addi-3D imaging 460 

0607032048 �	
 CT Neuro:Brain stereo loc 250 ا��� .���o7 .-�	� ! � ا

 CT ANGIO 1500 ا��� .���o7 ! � ا
��ا��% 0607032050

0607042001 %o3
 MR Body: Abdomen 600 ر'�% .������� ! � ا

0607042002  �������	

 �'�% ا ��3q١٠��  MR BODY: ADD- WITH CONTRAST 10 CC 360 

0607042003 ��"��
 MR Body: Brachial plexus 600 ر'�% .������� ! � ا
���tة ا

 MRI BREAST 600 ر'�% .������� ! � ا
i"ى 0607042004

 MR Body: Chest 600 ر'�% .������� ! � ا
0"ر 0607042005

0607042006 �� 	�
 MR Body: Chest post-procedure 600 ر'�% .������� ! � ا
0"ر ��" ا

0607042007 � 7
 MR Body: Heart 600 ر'�% .������� ! � ا

0607042008 �� t�
 MR Body: Lower ext 600 ر'�% .������� ! � ا��sاف ا

0607042009 �� t�
� ا��sاف اq�t. � ! ����� MR Body: Lower ext joint 600 ر'�% .��

0607042010 ���� MR Body: Lung 600 � ! � ا
��bر'�% .��

 MR Body: Pelvis 600 ر'�% .������� ! � ا
&�ض 0607042011
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0607042012 ��� �
 MR Body: Upper ext 600 ر'�% .������� ! � ا��sاف ا

0607042013 ��� �
� ا��sاف اq�t. � ! ����� MR Body: Upper ext joint 600 ر'�% .��

����� ! � ا
7"مر'�% .�� 0607042014 MR Body:Add-Lower ext, Foot 600 

0607042015 �1��
 MR Body:Add-Lower ext,Ankle 600 ر'�% .������� ! � ا

0607042016 "�t
 MR Body:Add-Lower ext,Femur 600 ر'�% .������� ! � !�	�  ا

0� ا
&�ض 0607042017t. � ! ����� MR Body:Add-Lower ext,Hip 600 ر'�% .��

 MRI KNEE 600 ر'�% .������� ! � ا
�آ�3 0607042018

�ق 0607042019�
�م ا�! � ! ����� MR Body:Add-Lower ext,Tib-Fib 600 ر'�% .��

 MR Body:Add-Upper ext,Elbow 600 ر'�% .������� ا
��ع 0607042020

0607042021 "!��
 MR Body:Add-Upper ext,Forearm 600 ر'�% .������� ! � ا

0607042022 "�
 MR Body:Add-Upper ext,Hand 600 ر'�% .������� ! � ا

0607042023 "��
 MR Body:Add-Upper ext,Humerus 600 ر'�% .������� ! � ا

0607042024 ���
 MR Body:Add-Upper ext,Shoulder 600 ر'�% .������ ! � ا

����� ! � ا
���ر'�% 0607042025��.  MR Body:Add-Upper ext,Wrist 600 

0607043001 �	
 MR Neuro: Brain 600 ر'�% .������� ! � ا

0607043002 ��7��
 MR Neuro: Cervical spine 600 ر'�% .������� ! � ا
�7tات ا

0607043003 ���o7
 MR Neuro: Lumbar spine 600 ر'�% .������� ! � ا
�7tات ا

0607043004 �	
 MR Neuro: MRA Brain 600 ر'�% .������� ! � ��ا��% ا

0607043005 �p�3�
�ن ا���
 MR Neuro: MRA Carotid 600 ر'�% .������� ! � ا

0607043006 ���
 MR Neuro: Neck 600 ر'�% .������� ! � ا

0607043007 ���:�
 MR Neuro: Thoracic spine 600 ر'�% .������� ! � ا
�7tات ا

0607043008 �	
 MR Neuro:Add- MRA Brain circle of Willis 600 دا�bة و� ��/ر'�% .������� ! � ��ا��% ا

0607043009 ���	
 MR Neuro:Add- MRA Brain posterior fossa 600 ر'�% .������� ! � ��ا��% ا

0607043010  ����� MR NEURO:ADD- WITH CONTRAST 10 CC 360  ����3q١٠ ر'�% .��

0607043011 �	
 MR Neuro:Add-Brain IAC/CPA 600 اsذن ا
"ا6 ��/ ر'�% .������� ! � ا

�ج 0607043012-&
 MR Neuro:Add-Brain orbits 600  ر'�% .������� ! � ا
��% وا

0607043013 ��.���
 MR Neuro:Add-Brain pituitary 600 ر'�% .������� ! � ا
�"ة ا
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0607043014 �	
 MR Neuro:Add-Brain stereo loc 600 ر'�% .������� .-�� ! � ا

 MR Neuro:Add-MRA venogram 600 ر'�% .������� ! � اsوردة 0607043015

0607051001  %o3
�ء/ .�4�ت ��p�q ! � ا�.sا Standard Ultrasound:Abdomen ltd,bowel 120 

0607051002  %o3
 Standard Ultrasound:Abdomen ltd,stomach 120 ا
	�"ة/ .�4�ت ��p�q ! � ا

0607051003 %o3
4�ت ��p�q ! � ا�. STANDARD ULTRASOUND :ABDOMEN 
UPPER 

120 

0607051004 %o3
���ن اور�� ��� � ! ��p�q ت�4�. Standard Ultrasound:Abdominal aorta 200 

���1� ا
i"ى 0607051005' � ! ��p�q ت�4�. Standard Ultrasound:Breast,bilateral 125 

���1 وا1"ة .% ا
i"ى 0607051006' � ! ��p�q ت�4�. Standard Ultrasound:Breast,unilateral 100 

4�ت ��p�q ! � ا
0"ر 0607051007�. Standard Ultrasound:Chest,limited 120 

�ت 0607051008� 	�
�� ��p�q ت�4�. Standard Ultrasound:Intra-operative 125 

0607051009 �	-	4  � ! ��p�q ت�4�./%��-
 Standard Ultrasound:Neonatal head 125 ا

0607051010 �	& 
 ��p�q ت�4�. Standard Ultrasound:Obstetrics 120 

0607051011 ���3�
��� ا��	
 ��p�q ت�4�. Standard Ultrasound:Ova monitor 135 

4�ت ��p�q ! � ا
&�ض 0607051012�. Standard Ultrasound:Pelvis 120 

0607051013 �'�i	
4�ت ��p�q ! � ا�. Standard Ultrasound:Pelvis ltd,bladder 120 

0� ا
&�ض 0607051014t. � ! ��p�q ت�4�. Standard Ultrasound:Pelvis,hips 120 

0607051015 ���7
4�ت ��p�q ! � ا�. DUPLEX STUDY OF THE PENILE ARTERIES 225 

0607051016 �p�4�ت ��p�q ! � ا
�3و���. US/PROSTATE 120 

4�ت ��p�q ! � اs'�-� ا
��6ة 0607051017�. US/SOFT TISSUE 120 

0607051018 ��0�
4�ت ��p�q ! � ا�. Standard Ultrasound:Tesicles 120 

0607051019 ��cر"
4�ت ��p�q ! � ا
�"ة ا�. Standard Ultrasound:Thyroid 160 

�رو!� 0607051020	
4�ت ��p�q ! � ا
� � ا�. Standard Ultrasound:Transplant kidney 120 

0607052001 �3c�
 VASCULAR ULTRASOUND:CAROTID دو� �� ! � ��ا��% ا
ARTERIES 

200 

0607052002 ����c%دو�
 VASCULAR ULTRASOUND:VEINS OF BOTH  �� ! � اوردة ا
LOWER LIMBS 

325 

�ق ا
���ى 0607052003�
 VASCULAR ULTRASOUND:VEINS OF ONE دو� �� ! � اوردة ا
LOWER LIMB-LEFT 

300 

0607052004 ��	�
�ق ا�
 VASCULAR ULTRASOUND:VEINS OF ONE دو� �� ! � اوردة ا
LOWER LIMB-RT. 

300 

0607052005 �� t�
��c% ا�
 VASCULAR ULTRASOUND: ARTERIES OF دو� �� ! � ��ا��% ا
BOTH LOWER LIMBS 

375 
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0607052006 �� t�
�ق ا�
 VASCULAR ULTRASOUND: ARTERIES OF دو� �� ! � ��ا��% ا
ONE LOWER LIMB 

225 

0607052007 "3� 
 �� � VASCULAR ULTRASOUND:PORTAL دو
CIRCULATION 

225 

0607052008 �� t�
��c% ا�
 VASCULAR ULTRASOUND:ARTERIES OF دو� �� ! � ��ا��% ا
BOTH LOWER LIMBS 

375 

0607052009 �� t�
�ق ا�
 VASCULAR ULTRASOUND:ARETRIES OF دو� �� ! � ��ا��% ا
ONE LOWER LIMB 

225 

0607052010 � �
 VASCULAR ULTRASOUND:RENAL VESSELS 300 دو� �� ! � ��ا��% ا

0607052011 �	-	-
 VASCULAR ULTRASOUND:TRANSCRANIAL دو� �� !% ���� ا
ARTERIES 

210 

0607052012 ��� �
 VASCULAR ULTRASOUND:ARTERIES OF دو� �� ! � ��ا��% ا��sاف ا
BOTH UPPER LIMBS 

360 

 VASCULAR ULTRASOUND:ARTERIES OF دو� �� ! � ��ا��% ا
�oف ا
� �ى 0607052013
ONE UPPER LIMB 

210 

0607052014 ��� �
 VASCULAR ULTRASOUND: VEINS OF BOTH دو� �� ! � اوردة ا��sاف ا
UPPER LIMBS 

310 

 VASCULAR ULTRASOUND:VEINS OF ONE دو� �� ! � اوردة ا
�oف ا
� �ى 0607052015
UPPER LIMB 

160 

0607052016 ��0�
 Vascular Ultrasound:Varicocele 115 دو� �� ! � دوا
� ا

 Isotopic scan: MIBG 2500 .�© ذرى ! � ا
�"ة �ق ا
� �ى 0607061001

�م 0607061002��
 Isotopic scan:Bone scan 400 .�© ذرى ! � ا

0607061003 �	
 Isotopic scan:Brain scan 2000 .�© ذرى ! � ا


��م 0607061004�-
����"ام .�دة ا��م ��
 Isotopic scan:Gallium scan 2200 .�© ذرى ! � ا

0607061005 "3�
 ISOTOPIC SCAN LIVER 1000 .�© ذرى ! � ا

0607061006 "3�
 Isotopic scan:Liver scan (Hida) 400 ا
7��ات ا
	�ار��/ .�© ذرى ! � ا

0607061007 �b�
 Isotopic scan:Lung scan 550 .�© ذرى ! � ا

0607061008 ��cر"
 Isotopic scan:Parathyroid scan 1000 .�© ذرى ! � ا
�"ة 4�ر ا

0607061009 � �
 Isotopic scan:Renal scan 500 .�© ذرى ! � ا


�"ة ا
"ر��c.�© ذرى ! � ا 0607061010 Isotopic scan:Thyroid scan 235 

0607061011 ���	
��b ا��
�� � 7
&� ا ISOTOPIC SCAN: STRESS THALLIUM 685 

0607061012  � 7 
�.�%-.�© ذرى p��� ISOTOPIC SCAN ( DOBUTAMINE STRESS   دو
THALLIUM ) 

685 

0607061013  � 7 
��زا'��%-.�© ذرى   ISOPTIC SCAN ( PERSANTIN STESS 
THALLIUM ) 

685 

0607061014 ISOTOPIC SCAN:GALLIUM SCAN 
FOR LYMPHOMA 

ISOTOPIC SCAN:GALLIUM SCAN FOR 
LYMPHOMA 

1800 

0607061015 ISOTOPIC SCAN:GALLIUM SCAN 
FOR INFECTION 

ISOTOPIC SCAN:GALLIUM SCAN FOR 
INFECTION 

1300 

0607061016 ISOTOPIC SCAN:LIVER 
SCAN(SULPHER COLLOID) 

ISOTOPIC SCAN:LIVER SCAN(SULPHER 
COLLOID) 

300 
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0607061017 ISOTOPIC SCAN:RENAL 
SCAN/CAPTOPRIL 

ISOTOPIC SCAN:RENAL SCAN/CAPTOPRIL 560 

0607061018 ISOTOPIC SCAN:GIT BLEEDING ISOTOPIC SCAN:GIT BLEEDING 350 


�� ���j ا��� .���o7 ! � ا
7 � وا
��ا��%  . 0607061019�.
��4��
 ا

MULTI SLICE C.T CSAN OF 
HEART&CRONARY VESSELS . 

2000 

0607061020 MULTI SLICE C.T ABDOMEN MULTI SLICE C.T ABDOMEN 550 

0607061021 MULTI SLICE C.T ABDOMEN&PELVIS MULTI SLICE C.T ABDOMEN&PELVIS 800 

0607061022 MULTI SLICE C.T ADRENAL MULTI SLICE C.T ADRENAL 550 

0607061023 MULTI SLICE C.T AORTA MULTI SLICE C.T AORTA 1500 

0607061024 MULTI SLICE C.T BRAIN MULTI SLICE C.T BRAIN 250 

0607061025 MULTI SLICE C.T CAP/LAC MULTI SLICE C.T CAP/LAC 550 

0607061026 MULTI SLICE C.T CERVICAL SPINE MULTI SLICE C.T CERVICAL SPINE 535 

0607061027 MULTI SLICE C.T CHEST MULTI SLICE C.T CHEST 550 

0607061028 MULTI SLICE C.T DENTAL SCAN MULTI SLICE C.T DENTAL SCAN 620 

0607061029 MULTI SLICE C.T DORSAL SPINE MULTI SLICE C.T DORSAL SPINE 600 

0607061030 MULTI SLICE C.T LIVER 
VOLUMETERY 

MULTI SLICE C.T LIVER VOLUMETERY 1500 

0607061031 MULTI SLICE C.T LOWER EXTRIMITY MULTI SLICE C.T LOWER EXTRIMITY 450 

0607061032 MULTI SLICE C.T LOWER LIMB 
ANGIOGRAPHY 

MULTI SLICE C.T LOWER LIMB 
ANGIOGRAPHY 

1500 

0607061033 MULTI SLICE C.T LUMBAR SPINE MULTI SLICE C.T LUMBAR SPINE 535 

0607061034 MULTI SLICE C.T LUNG CARE MULTI SLICE C.T LUNG CARE 550 

0607061035 MULTI SLICE C.T MAXILLA&FACIAL 
BONE 

MULTI SLICE C.T MAXILLA&FACIAL BONE 750 

0607061036 MULTI SLICE C.T MESENTERIC MULTI SLICE C.T MESENTERIC 1500 

0607061037 MULTI SLICE C.T NASOPHARYNX MULTI SLICE C.T NASOPHARYNX 500 

0607061038 MULTI SLICE C.T NECK MULTI SLICE C.T NECK 500 

0607061039 MULTI SLICE C.T ORBITS MULTI SLICE C.T ORBITS 500 

0607061040 MULTI SLICE C.T PELVIS MULTI SLICE C.T PELVIS 500 

0607061041 MULTI SLICE C.T PULMONARY MULTI SLICE C.T PULMONARY 1500 

0607061042 MULTI SLICE C.T RENAL VESSELS MULTI SLICE C.T RENAL VESSELS 1500 

0607061043 MULTI SLICE C.T SACRUM AND 
CACYX 

MULTI SLICE C.T SACRUM AND CACYX 500 
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0607061044 MULTI SLICE C.T SELLA MULTI SLICE C.T SELLA 550 

0607061045 MULTI SLICE C.T SINUS - FULL EXAM MULTI SLICE C.T SINUS - FULL EXAM 600 

0607061046 MULTI SLICE C.T SINUS - ROUTINE MULTI SLICE C.T SINUS - ROUTINE 300 

0607061047 MULTI SLICE C.T TEMPORAL BONE MULTI SLICE C.T TEMPORAL BONE 600 

0607061048 MULTI SLICE C.T UPPER EXT. MULTI SLICE C.T UPPER EXT. 450 

0607061049 MULTI SLICE C.T UPPER LIMB 
ANGIOGRAPHY 

MULTI SLICE C.T UPPER LIMB 
ANGIOGRAPHY 

1500 

0607061050 MULTI SLICE C.T  CALCIUM 
SCORING 

MULTI SLICE C.T  CALCIUM SCORING 500 

0607061051 MULTI SLICE C.T  CERVICAL SPINE 
(C3-C7) 

MULTI SLICE C.T  CERVICAL SPINE (C3-C7) 510 

0607061052 MULTI SLICE C.T  CERVICAL SPINE 
(C1-C7) 

MULTI SLICE C.T  CERVICAL SPINE (C1-C7) 610 

0607061053 MULTI SLICE C.T  HUMERUS OR 
FEMUR 

MULTI SLICE C.T  HUMERUS OR FEMUR 490 

0607061054 MULTI SLICE C.T  FOREARM OR LEG MULTI SLICE C.T  FOREARM OR LEG 490 

0607061055 MULTI SLICE C.T  HIP MULTI SLICE C.T  HIP 490 

0607061056 MULTI SLICE C.T  SHOULDERS MULTI SLICE C.T  SHOULDERS 490 

0607061057 MULTI SLICE C.T  ELBOW MULTI SLICE C.T  ELBOW 490 

0607061058 MULTI SLICE C.T  KNEE MULTI SLICE C.T  KNEE 490 

0607061060 MULTI SLICE C.T  LIVER MULTI SLICE C.T  LIVER 720 

0607061061 MULTI SLICE C.T  3D HIP JOINT MULTI SLICE C.T  3D HIP JOINT 780 

0607061062 MULTI SLICE C.T  3D FACE & 
PARANASAL SINUSES 

MULTI SLICE C.T  3D FACE & PARANASAL 
SINUSES 

780 

0607061063 M.SLICE C.T LOCALIZATION FOR 
RADIOTHERAPY-LIMITED 

MULTI SLICE C.T  LOCALIZATION FOR 
RADIOTHERAPY-LIMITED 

260 

0607061064 M.S   LOCALIZATION FOR 
RADIOTHERAPY-WHOLE BODY 

MULTI SLICE C.T  LOCALIZATION FOR 
RADIOTHERAPY-WHOLE BODY 

400 

0607061065 MULTI SLICE C.T FOR 
MEASUREMENT OF LIMB LENGTH 

MULTI SLICE C.T FOR MEASUREMENT OF 
LIMB LENGTH 

260 

0607061067 MULTI SLICE C.T ANGIO PRIPHERAL MULTI SLICE C.T ANGIO PRIPHERAL 1500 

0607061068 MULTI SLICE C.T CAROTIDS MULTI SLICE C.T CAROTIDS 1500 

0607061070 "�pذرى اآ���� ©�. ISOTOPIC SCANNING: TEKTROTYD SCAN 11000 

0667051005 � 4�! ��p�q ت�4�. STANDARED ULTRASOUND ( URGENT 
ULTRASOUND ) 

200 

0667051006 ��
�ز ه�:4  %�.�p DEPOSIT OF HOLTER SET 200 


 �"ة �ق آ ��� 0667051007 ��4j! �!�4 ISOTOPIC SCAN: M I B G THERAPY 9000 
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�و�� 0667051008t	� 
 ISOTOPIC SCAN: LYMPH-SCINTEGRAPHY 1500 .�© ذرى ! � اsو!�� ا

0667051009 Y�	

��د ا�� ��4j! �!�4 ISOTOPIC SCANING: IODINE THERAPY 3000 

0667051010 ��0���p �!�4 Y�	

��د ا�� ISOTOPIC SCANING: IODINE DIAGNOSIS 700 .�© ذرى 

1507010005  � c ٢٤ ر����
�!� ه��  HOLTER MONITOR (24 HOURS) : 225 


	-:�د 1507010007�� � c ر��  STRESS TEST (TREDMILL) 225 

1507010008  � 7
 ECHO CARDIOLOGY 250 �دو� �أآ/ .�4�ت �ق ��p�q ! 5 ا

�ل 5i�"1 ا
�sدة 1507010009t7 � ا��
4�ت �ق ��p�q ! 5 ا�.  Echo Cardiology For Neonates  : 275 


 7 � !% ���� ا
	�ى 1507010017 ��p�q ت�4�. �& TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIORAPHY 350 


 7 � !% ���� ا
	�ىء 1507010018 ��p�q ت�4�. �&�ت� 	�
��   INTRAOPERATIVE TRANSESOPHAGEAL 
ECHOCARDIORAPHY 

550 


	-:�د 1507010019�� � 7 
 ��p�q ت�4�. �&/%�.���  DOBUTAMINE STRESS دو
ECHOCARDIORAPHY 

365 

1507010033 ���
³ !��دة ا.�'�� �� �4�ء ا���s-دو DUPLEX L.L FOR DIABETIC CLINIC 
PROGRAM-RADIOLOGY ORDER 

125 

1507010034 ���
�.³ ا'�3

	-:�د �� � c ر��-���sء ا�4  STRESS TEST FOR DIABETIC CLINIC 
PROGRAM-RADIOLOGY ORDER 

175 

1507021010 � 7

��ا� ا'�-� ا � 7
4�ت �p�q) ! � ا�. LV  SYNCHRONIZATION 400 

1507021011 © 	
�	& �ل ا � 7
4�ت ��p�q ! � ا�. ECHOCARDIOGRAPHY WITH AGITATED 
SALINE 

400 

� �2¡ ا
"م  60100102�-�p ز�:4 %�.�p٢٤�!��   DEPOSIT OF BLOOD PRESSURE MONITOR 
SET (24 HOURS) 

200 

  
 

 

  تخضع جميع خدمات قسم األشعة لخصم التعاقد                          

 ما عدا االشعة المقطعية على الشرايين التاجية المالتى ساليس

  
*********************  

**************  
*********  
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  :فيما يلي أتعاب أطباء األشعة التداخلية للخدمات الطبية التي يؤدونها للمرضى 

   جم٨٠٠٠,٠٠               تصوير شرايين المخ وتركيب حلزونات لسد عيوب خلقية او اتساع بالشرايين  - ١

               INTRA- CEREBRAL EMBOLIZATION                        
   جم٥٠٠٠,٠٠ توسيع وتركيب دعامة للشريان السباتى                                                   -٢      

               CAROTID  ARTERY ANGIOPLASTY AND STENT  
   جم٦٠٠٠,٠٠               TIPS   توسيع وتركيب دعامة للقنوات المرارية عن طريق الرقبة          -٣    
   جم٢٥٠٠,٠٠ توسيع بالقنوات المرارية عن طريق الكبد وتركيب دعامة                                   -٤   

      TRANSHEPATIC BILILARY DILATATION AND STENT 

 جم                                                    ٢٠٠٠,٠٠                    BILILARY DILATATIONيق بالقنوات المرارية       توسيع ض-٥  
   جم ٢٥٠٠,٠٠ حقن كيماوي لورم بالكبد عن طريق القسطرة الشريانية                                       -٦

     HEPATIC CHEMO – EMBOLIZATION                  

   جم٣٠٠٠,٠٠ توسيع ضيق بالشريان الطرفي وتركيب دعامة                                                 -٧
         PERIPHERAL ANGIOPLASTY AND STENT        

   جم٢٠٠٠,٠٠                    PERIPHERAL ANGIOPLASTY توسيع ضيق بالشريان الطرفى -٨
   جم٢٥٠٠,٠٠    SPLENIC EMBOLIZATION حقن جل فوم وتركيب حلزونات لسد شريان الطحال -٩

  جم٢٥٠٠,٠٠ توسيع شريان بالبطن وتركيب دعامة                                                          -١٠
         (HEPATIC – RENAL) ANGIOPLASTY AND STENTING  

  جم٢٥٠٠,٠٠لصبغة على شرايين االمعاء وعمل سد للنزيف                                          اشعة با-١١
         MESENTRIC ANGIO - EMBOLIZATION   

   جم١٠٠٠,٠٠                              DRAINAGE – تركيب قسطرة لنزح تجمع بواسطة األشعة -١٢
   جم١٠٠٠,٠٠                             DIAGNOSTIC ANGIO أشعة تشخيصية على الشرايين  -١٣
   جم٣٠٠٠,٠٠ أشعة بالصبغة على الشرايين الرئوية وسد نزيف                                            -١٤

      EMBOLIZATION                       BRONCHIAL ANGIO AND   
   جم٢٠٠٠,٠٠                     -IVC F FILTER            تركيب فلتر بالوريد األجوف السفلى    -١٥
  

              
  

   ال تخضع لخصم التعاقد  األشعة التداخليةأتعاب أطباء                
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Item  Desc Arabic  Desc Latin   Price 

+70718739 Metanephruies and Nor Metanephrins In 
Urine 

METANEPHRINE & NOR METANEPHRINE IN 
URINE 

1600 

07070 Biopsy For T.B ( ISH ) BIOPSY FOR T.B ( ISH ) 550 

0707082 GLYCOGEN STORAGE DISEASE - 
TYPING 

GLYCOGEN STORAGE DISEASE - TYPING 2000 

0707083 �3
5 ا %�� HEMOGLOBIN IN URINE 20 له�	�4 �

07070830 TRANSFERRIN SATURATION TRANSFERRIN SATURATION 150 

070708301 CK MM CK MM 450 

070708302 SEROTONIN ( BLOOD OR URINE ) SEROTONIN ( BLOOD OR URINE ) 325 

070708303 BONE MARAW BIOPSY ( UNILATRAL) BONE MARAW BIOPSY ( UNILATRAL) 300 

070708304 BONE MARAW BIOPSY EXTRACTION BONE MARAW BIOPSY EXTRACTION 200 

070708305 CHECK-UP HALLIBURTON-LAB ORDER CHECK-UP HALLIBURTON-LAB ORDER 360 

070708306 V W F AG ASSAY V W F AG ASSAY 300 

070708307 RISTOCETIN COFACTOR ACTIVITY RISTOCETIN COFACTOR ACTIVITY 300 

070708308 5-HYDROXYINDOLEACETIC ACID (5-
H.I.A.A.) 

5-HYDROXYINDOLEACETIC ACID (5-H.I.A.A.) 180 

070708309 CHORIONIC GONADOTROPIN (B-HCG) 
QUANTITTIVE 

CHORIONIC GONADOTROPIN (B-HCG) 
QUANTITTIVE 

80 

 KIDNEY PROFILE 125 و¨��b آ � 070708310

070708311 � .� LIVER FUNCTIONS 150 و¨��b آ3" آ

�/ده���ت � ا
"م 070708312���و LIPID PROFILE 150 

070708314 � .� �q *CBC (COMPLETE BLOOD PICTURE) 45رة دم آ

070708315 ADENOSINE DEAMINASE ADENOSINE DEAMINASE 150 

070708316 LYSOSYME LYSOZYME 200 

070708317 �1�
 PAP SMEAR 130 .�&) .% !�� ا

070708318 � BLOOD AMMONIA LEVEL 110 ا.�'�

070708319 ��!�' ��iآ SPECIFIC GRAVITY 10 

070708320 CHECK-UP-LAB ORDER CHECK-UP-LAB ORDER 715 

070708321 COLD AGGLUTININS COLD AGGLUTININ TEST 60 

070708322 RED CELL FOLATE RED CELL FOLATE 220 
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070708323 B12, SERUM B12, SERUM 640 

070708324 LACTATE LEVEL (BS) LACTATE LEVEL (BS) 200 

070708325 PYRUVATE KINASE (PK)ACTIVITY PYRUVATE KINASE (PK)ACTIVITY 110 

070708326 (ANION GAP (NA/K/CL/HCO3 ANION GAP (NA/K/CL/HCO3) 140 

070708327 TLC IN BIOLOGICAL FLUID TLC IN BIOLOGICAL FLUID 20 

070708328 CHECK-UP SCHLUM-LAB ORDER CHECK-UP SCHLUM-LAB ORDER 320 

070708329 INFECTION CONTROL SWAB INFECTION CONTROL SWAB 40 

070708330 ��ت.��o CULTURE FOR FUNGI 100 ر!� 

070708331 (INSULIN ANTIBODIES (HUMAN) (BS INSULIN ANTIBODIES (HUMAN) (BS) 300 

070708332 (APOLIPOPROTEIN-A1 (BS APOLIPOPROTEIN-A1 (BS) 400 

070708333 RENIN ACTIVITY, PLASMA RENIN ACTIVITY, PLASMA 200 


 �0د��ماj���sص ا 070708334 �·��-
 FENA ( FRACTIONAL EXCRETION OF 
SODIUM) 

130 

070708335 DIABETIC CHECK-UP2-LAB ORDER DIABETIC CHECK-UP2-LAB ORDER 420 

070708336 �	�
�آ�وp TACROLIMUS (FK 506) 450 

070708337 �t6 دم OCCULT BLOOD IN STOOLS 35 

070708338 SEAVIN GROUP 1 -LAB ORDER SEAVIN GROUP 1 -LAB ORDER 250 

070708339 SEAVIN GROUP 2- LAB ORDER SEAVIN GROUP 2- LAB ORDER 450 

070708340 SEAVIN GROUP 3 -LAB ORDER SEAVIN GROUP 3 -LAB ORDER 300 

070708341 SEAVIN GROUP 4 -LAB ORDER SEAVIN GROUP 4 -LAB ORDER 550 

 ALDOLASE 125 أ
"وsز 070708342

�ر!� .�ء 070708343. WATER CULTURE (AEROBIC) 60 

070708344 METABOLIC SCREENING METABOLIC SCREENING 600 

070708345 MONOCLONAL ANTIBODY : 
CYTOKERATIN 

MONOCLONAL ANTIBODY : CYTOKERATIN 160 

070708346 BONE MARROW 
BIOPSY:CONSULTATION 

BONE MARROW BIOPSY:CONSULTATION 680 

070708354 CYTOCHEMISTRY : ALPHA NAPHTHYL 
ACET. EST. 

CYTOCHEMISTRY : ALPHA NAPHTHYL 
ACET. EST. 

80 

070708356 ANTI SCLERODERMA-70 ANTI SCLERODERMA-70 400 

070708357 BONE MARROW ASPIRATION - LAP 
SCORE 

BONE MARROW ASPIRATION - LAP SCORE 80 
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070708360 COPPER IN BLOOD COPPER IN BLOOD 200 

070708361 ZINC (W) ZINC (W) 200 

070708362 ALUMINUM IN SERUM ALUMINUM IN SERUM 220 

070708363 LEAD (W ) LEAD (W ) 200 

070708364 IRON (W) IRON (W) 200 

070708365 ARSENIC LEVEL (BS) ARSENIC LEVEL (BS) 300 

070708366 COBOLR (W) COBOLR (W) 300 

070708367 NICKLE (W) NICKLE (W) 300 

070708368 CADMIUM (W) CADMIUM (W) 300 

070708369 CHROMIUM (W) CHROMIUM (W) 300 

070708370 MANGANESE (W) MANGANESE (W) 300 

070708371 PROSTATIC 6 BIOPSY PROSTATIC 6 BIOPSY 700 

070708372 ACETYLCHOLIN RECEPTOR ANTIBODY ACETYLCHOLIN RECEPTOR ANTIBODY 800 

070708373 %�p��� ERYTHROPOIETIN LEVEL 500 ار��iو

070708375 %�p���' NICOTINE SERUM (BS) 300 

070708376 AMINOGRAM ( P OR U ) QUANTITATIVE AMINOGRAM ( P OR U ) QUANTITATIVE 1700 

070708377 MICROSCAN-ORGANISM 
IDENTIFICATION 

MICROSCAN-ORGANISM IDENTIFICATION 150 

070708378 OSTEOPROSIS SCREEN OSTEOPROSIS SCREEN 600 

070708379 OSTEOCALAIN (SERUM) OSTEOCALAIN (SERUM) 800 

070708381 APOLIPOPROTEIN B APOLIPOPROTEIN B 200 

070708382 ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME ( 
ACE ) 

ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME ( ACE 
) 

500 

070708383 MUCIN-LIKE CARCINOMA ASSOCIATED 
AG (MCA) 

MUCIN-LIKE CARCINOMA ASSOCIATED AG 
(MCA) 

200 

070708384 FINE NEEDLE ASPIRATION AND 
CYTOLOGY 

FINE NEEDLE ASPIRATION AND CYTOLOGY 300 

070708385 CHRAMOSOMAL STUDY KARYATYPING CHRAMOSOMAL STUDY KARYATYPING 300 

070708386 ADRENALINE (PLASMA ) ADRENALINE (PLASMA ) 700 

070708387 NORADRENALINE (PLASMA ) NORADRENALINE (PLASMA ) 700 

070708388 DOPAMINE DOPAMINE 700 
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070708389 HSV- 2 IGM HSV- 2 IGM 50 

070708390 PROINSULIN POSTPRANNDIAL PROINSULIN POSTPRANNDIAL 450 

070708391 PRE- EMPLOYMENT CHECK-UP ( 
ALLIED DOCTORS )LAB ORDER 

PRE- EMPLOYMENT CHECK-UP ( ALLIED 
DOCTORS )LAB ORDER 

140 

070708392 ALDOSTERONE ALDOSTERONE 160 

070708393 ANDROSTENDIONE ANDROSTENDIONE 300 

070708394 PROINSULIN FASTING PROINSULIN FASTING 450 

070708395 CARDIAC CHECK-UP -LAB ORDER CARDIAC CHECK-UP -LAB ORDER 365 

070708396 ANTIJO-1 ANTIJO-1 491 

070708397 IMMUNOPHENOTYPING ( BONE 
MARRAW BIOPSY) 

IMMUNOPHENOTYPING ( BONE MARRAW 
BIOPSY) 

160 

070708398 MALARIA ANTIBODIES ( ABS ) MALARIA ANTIBODIES ( ABS ) 400 

070708399 CANDIDA AB IGM CANDIDA AB IGM 400 

0707084 NBE EMPLOYEE CHECK-UP-LAB 
ORDER 

NBE EMPLOYEE CHECK-UP-LAB ORDER 200 

070708400 AMYLASE CL CREATININE CLEARANCE 
RATIO ( ACCR) 

AMYLASE CL CREATININE CLEARANCE 
RATIO ( ACCR) 

130 

070708401 ANTI RO(SS-A) BY ELISA ANTI RO(SS-A) BY ELISA 120 

070708402 FSH , ( PAEDIATRICM ) FSH , ( PAEDIATRICM ) 30 

070708403 FREE T3 (PAEDIATRIC ) FREE T3 (PAEDIATRIC ) 55 

070708404 FREE T4 (PAEDIATRIC ) FREE T4 (PAEDIATRIC ) 55 

070708405 TOTAL T3 (PAEDIATRIC) TOTAL T3 (PAEDIATRIC) 30 

070708406 TOTAL T4  (PAEDIATRIC) TOTAL T4  (PAEDIATRIC) 30 

070708407 HBC/HBS HBC/HBS 300 

070708408 LEISHMANIA IHA&IGG&IGM LEISHMANIA IHA&IGG&IGM 660 

070708409 LEPTOSPIRA ABS LEPTOSPIRA ABS 640 

070708410 BON MARROW CULTURE & 
SENSITIVITY 

BON MARROW CULTURE & SENSITIVITY 100 

070708411 DYSMORPHIC RBCS BY PHASE 
CONTRAST 

DYSMORPHIC RBCS BY PHASE CONTRAST 100 

070708412 IMMUNOPHENOTYPING CD103 IMMUNOPHENOTYPING CD103 80 

070708413 MYOGLOBIN ( QUANTITALIVE) MYOGLOBIN ( QUANTITALIVE) 300 

070708414 COXIELLA AB COXIELLA AB 400 
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070708415 RICKETTSIA ABS. RICKETTSIA ABS. 820 

070708416 COXILLA ANTIBODY SCREENING COXILLA ANTIBODY SCREENING 160 

070708417 HISTOPATHOLOGY HISTOPATHOLOGY 3500 

070708418 TISSUE MONOLONAL ABS ( NTTF ) TISSUE MONOLONAL ABS ( NTTF ) 250 

070708419 PIVKA PIVKA 475 

070708420 ORGAN BIOPSY ORGAN BIOPSY 500 

070708421 VIP(VASOACTIVE INTESTINAL 
POLYPEPTIDE)) 

VIP(VASOACTIVE INTESTINAL 
POLYPEPTIDE)) 

640 

070708422 CATECHOLAMINE IN URINE ( 
BIOSCIENTIA ) 

CATECHOLAMINE IN URINE ( BIOSCIENTIA ) 510 

070708423 ALBUMIN - RATIO ALBUMIN - RATIO 125 

070708424 CITRULLINTED PEPTIDE (CCP)(BS) CITRULLINTED PEPTIDE (CCP)(BS) 400 

070708425 ENDOMYSIUN IGG ABS(BS) ENDOMYSIUM  IGG ABS(BS) 310 

070708426 ENDOMYSIUN IGA ABS(BS) ENDOMYSIUM  IGA ABS(BS) 310 

070708427 EBV-EA IGG EBV-EA IGG 100 

070708428 EBV-EA IGM EBV-EA IGM 100 

070708429 TRAP TRAP 160 

070708430 THROGLOBULIN THROGLOBULIN 370 

070708431 ANTISTREPTOKINASE ANTISTREPTOKINASE 300 

070708432 ANTISTREPTOCOCCAL 
HYALURONIDASE 

ANTISTREPTOCOCCAL HYALURONIDASE 300 

070708433 CHROMOSOME 16 INVERSION BY FISH CHROMOSOME 16 INVERSION BY FISH 800 

070708434 SCREENING FOR PHENYL KETONURIA SCREENING FOR PHENYL KETONURIA 170 

070708435 GALACTOMANNAN ANTIGEN IN SERUM GALACTOMANNAN ANTIGEN IN SERUM 340 

070708436 PORPHRINS IN ERYTHROCYTES ( FREE) 
B.S 

PORPHRINS IN ERYTHROCYTES ( FREE) B.S 385 

070708437 RENAL BIOPSY BY ELECTRON 
MICROSCOPE 

RENAL BIOPSY BY ELECTRON 
MICROSCOPE 

700 

070708438 WT1 GENE MUTATION WT1 GENE MUTATION 7500 

070708439 TRANSLOCATION T(1;19)BY PCR TRANSLOCATION T(1;19)BY PCR 1000 

070708440 ANTI TRNSGLUTAMINASE ABS ANTI TRNSGLUTAMINASE ABS 425 

070708441 cmv bu pcr (quantitative) CMV BY PCR ( QUANTITATIVE) 850 



38 

0707085 APOLIPOPROTEIN a APOLIPOPROTEIN A 200 

0707086 APOLIPOPROTEIN a&b APOLIPOPROTEIN A&B 400 

0707087 FISH BY X&Y PROBE FOR POST BONE 
MARROW TRANSPLANTATION 

MONITORING 

FISH BY X&Y PROBE FOR POST BONE 
MARROW TRANSPLANTATION MONITORING 

800 

0707089 FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER 
(FMF) 

FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER (FMF) 1000 

070708900 CHECK- UP PETROLIUM-LAB ORDER CHECK- UP PETROLIUM-LAB ORDER 200 

0707090 TRYPANOSOMOA BRUCEI ABS TRYPANOSOMOA BRUCEI ABS 690 

707021000 HOMOCYSTEINE HOMOCYSTEINE 350 

707021001 CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA) 65 

707021002 ALPHAFETOPROTEIN ALPHA FETOPROTEIN (AFP) BLOOD 65 

707021003 PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN 
(PSA)TOTAL 

PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN 
(PSA)TOTAL 

110 

707021004 TOTAL & FREE PSA-RATIO TOTAL & FREE PSA-RATIO 175 

707021005 TUMOUR MARKERS : CA 15.3 TUMOUR MARKERS : CA 15.3 180 

707021006 TUMOUR MARKERS : CA 19.9 TUMOUR MARKERS : CA 19.9 180 

707021007 TUMOUR MARKERS : CA-125 TUMOUR MARKERS : CA-125 180 

707021008 OLIGOCLONAL BANDING OLIGOCLONAL BANDING 520 

707021010 FERRITIN IN SERUM FERRITIN IN SERUM 110 

707021011 (B2 MICROGLOBULIN (BLOOD B2 MICROGLOBULIN (BLOOD) 90 

707021012 BLOOD GROUP & RH* *BLOOD GROUP & RH 35 

 HB & HTC < 12 YEAR 25 ه�	�4 ���% و ه�	��pآ��§ 707021013

707021014 HCV (TOTAL), HBSAG & HIV I&II* *HCV (TOTAL), HBSAG & HIV I&II 230 

707021015 PNEUMOCOCCALABS PNEUMOCOCCALABS 380 

707021016  �� 	�
3� اc ت�q�&�م(! �&(�	�	
4�ء ا PREOP., GENERAL-LAB ORDER 600 

����م 707021017p���زات � ا
"م و �qد��م و* BLOOD GASES, SODIUM & POTASSIUM 120 

707021018 TISSUE TUMOR MARKERS : VIMENTIN MONOCLONAL ANTIBODY :VIMENTIN 160 

707021019 MONOCLONAL ANTIBODY : ( PAN B. ) MONOCLONAL ANTIBODY : ( PAN B. ) 175 

707021020 MONOCLONAL ANTIBODY :(  PAN T. ) MONOCLONAL ANTIBODY :(  PAN T. ) 175 
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707021022 PROGESTERONE RECEPTORS, BREAST PROGESTERONE RECEPTORS, BREAST 400 

 URINE FOR GLUCOSE & ACETONE 10 ��� وا����ن � ا
�3ل 707021024

707021025 %�4�'�3�t
 FIBRINOGEN LEVEL 60 .���ى ا

�م .��دة�0 � ا
"م و آ�� أ4 707021026� BLOOD GROUP, RH & ANTIBODY 
SCREENING 

90 

707021028 TISSUE TUMOR MARKERS : S 100 MONOCLONAL ANTIBODY  : S 100 160 

707021029 VANCOMYCIN SERUM LEVEL VANCOMYCIN SERUM LEVEL 825 

707021030 DIABETIC CHECK-UP2-LAB ORDER DIABETIC CHECK-UP2-LAB ORDER 475 

707021031 CH 50 CH 50 100 

 �q SODIUM, SERUM 30د��م � ا
"م 707021032

����م � ا
"م 707021033p�� SERUM POTASSIUM 30 

707021034 IMMUNOPHENOTYPING CD19 IMMUNOPHENOTYPING CD19 90 

707021035 IMMUNOPHENOTYPING CD20 IMMUNOPHENOTYPING CD20 90 

707021036 IMMUNOPHENOTYPING CD22 IMMUNOPHENOTYPING CD22 90 

707021037 IMMUNOPHENOTYPING CD2 IMMUNOPHENOTYPING CD2 90 

707021038 IMMUNOPHENOTYPING CD3 IMMUNOPHENOTYPING CD3 90 

707021043 QUANTITATIVE FECAL FAT QUANTITATIVE FECAL FAT 70 

707021044 D-XYLOSE TEST D-XYLOSE TEST 130 

707021045 CA 50 CA 50 500 

707021046 CA 72.4 CA 72.4 500 

707021047 BIOPSY FOR H. PYLORI BIOPSY FOR H. PYLORI 150 

707021048 BRUCELLA  IGG BRUCELLA  IGG 35 

707021049 BRUCELLA  IGm BRUCELLA  IGM 70 

707021050 ANTI MICROSOMAL ANTIBODIES ANTI MICROSOMAL ANTIBODIES 80 

707021051 FACTOR VIII ASSAY FACTOR VIII ASSAY 110 

707021052 FACTOR IX ASSAY FACTOR IX ASSAY 80 

707021053 MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATION 
( MIC ) 

MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATION ( 
MIC ) 

120 

707021054 STOOL  FOR CL DIFFICILE TOXIN STOOL  FOR CL DIFFICILE TOXIN 280 
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707021055 (LEGIONELLA ( C&S LEGIONELLA ( C&S ) 50 

707021056 HER - 2 RECEPTOR HER - 2 RECEPTOR 550 

707021058 (PNEUMOCYSTIS CARINII ( FILM PNEUMOCYSTIS CARINII ( FILM ) 60 

707021059 ORGANIC ACID ORGANIC ACID 650 

�ت .�2� زرا!� ا
�3" ع خ .� 7� 707021060q�& OUTPATIENT LAB. ( RECIPIENT ) 1010 

�ت .�2� زرا!� ا
�3"  ع خ  .��3ع 707021061q�& OUTPATIENT LAB. ( DONOR ) 1010 

707021062 ANTI CCP ANTI CCP 400 

707021063 QUANTITATIVE RT-PCR FOR BCR-
ABL/ABL RATIO 

QUANTITATIVE RT-PCR FOR BCR-ABL/ABL 
RATIO 

900 

707021064 SULFONYLUREA STRUCTURE SULFONYLUREA STRUCTURE 1500 

�ت ان ام «ى 707021065���3 �4�p NMI GENE AMPLIFICATION 1500 

70702165 SCC(SQUAMOUS CELL CARCINOUA SCC(SQUAMOUS CELL CARCINOUA 500 

7070220 HCV (PCR), QUANTIT HCV (PCR), QUANTIT. 600 

7070221 DHEA DHEA 150 

70702222 PARVOVIRUS ABS B-19 IGG & IGM PARVOVIRUS ABS B-19 IGG & IGM 700 

707031001 HBV - DNA BY PCR (QUANTITATIVE) BY 
BRANCHED HYBRIDIZATION 

HBV - DNA BY PCR (QUANTITATIVE) BY 
BRANCHED HYBRIDIZATION 

700 

707031002 HBV IN LIVER BIOPSY BY ( ISH ) HBV in Liver Biopsy by ( ISH ) 475 

707031003 HCV (PCR), QUALITITIVE. HCV (PCR), QUALITITIVE. 475 

707031004 IRREGULAR ANTIBODY 
IDENTIFICATION 

IRREGULAR ANTIBODY IDENTIFICATION 200 

707031007 PHILADELPHIA CHROMOSOME BY PCR 
( BCR - ABL ) (P.BL/B.M) 

PHILADELPHIA CHROMOSOME BY PCR ( 
BCR - ABL ) (P.BL/B.M) 

500 

707031008 ��·��-
�4� ا�
��3
�� �� �� &p TB - DNA by PCR 450 

707031009 (HLA, CLASS II DR (PCR HLA, CLASS II DR (PCR) 900 

�ف 707031010' �!�� BLEEDING TIME (BT) (IVY) 15 

707031011 ¡ -p �!�� CLOTTING TIME (CT) (LEE-WHITE) 15 

 ALUMINIUM 200 ا
�.���م 707031012

707031013  �����ر!� و�1.) �bه�ا( CULTURE AND SENSITINTY (AEROBIC) 80 

707031014 FACTOR V ASSAY FACTOR V ASSAY 385 

707031015 FACTOR X ASSAY FACTOR X ASSAY 100 
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707041001 HAV ANTIBODY- IGM HAV ANTIBODY- IGM 55 

707041002 HAV - ANTIBODY, TOTAL HAV - ANTIBODY, TOTAL 55 

707042001 HBS ANTIGEN HBS ANTIGEN 55 

707042002 HBS ANTIBODY HBS ANTIBODY 55 

707042003 HBE ANTIGEN HBE ANTIGEN 55 

707042004 HBE ANTIBODY HBE ANTIBODY 55 

707042005 HBC ANTIBODY, TOTAL HBC ANTIBODY, TOTAL 55 

707042006 HBC ANTIBODY,  IGM HBC ANTIBODY,  IGM 55 

707042007 HBV DNA BY PCR - QUALITATIVE HBV DNA BY PCR (QUALITATIVE) 600 

707043001 HCV ANTIBODY - IGG 3RD GEN HCV ANTIBODY - IGG 3RD GEN 110 

707043002 HCV ANTIBODY - IGM HCV ANTIBODY - IGM 225 

707043003 HCV-RIBA2 HCV-RIBA2 500 

707043004 AMIODARONE AMIODARONE 400 

707043005 HCV GENOTYPE AND SUBTYPE BY PCR HCV GENOTYPE AND SUBTYPE BY PCR 800 

707043006 HCV IN LIVER BIOPSY BY ISH HCV in Liver Biopsy by ISH 475 

707044001 HDV AB IGM&IGG HDV AB IGM&IGG 550 

707044002 HEV ANTIBODY HEV ANTIBODY 200 

707046001 CD55 CD55 400 

707047001 LIVER KIDNEY MICROSOME (LKM) LIVER KIDNEY MICROSOME (LKM) 100 

707048001 PROCOLLAGEN III PROCOLLAGEN III 800 

707049001 HELICOBACTER ( SEROLOGY ) Helicobacter ( Serology ) 340 

707051001 T4, TOTAL T4, TOTAL 30 

707051002 T3, TOTAL T3, TOTAL 30 

707051003 T4, FREE FREE T4 55 

707051004 T3, FREE FREE T3 55 

707051005 T3 RESIN UPTAKE & FTI T3 RESIN UPTAKE & FTI 100 

707051006 TSH TSH 35 
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707051007 URINE PORPHYINS ( BS ) URINE PORPHYINS ( BS ) 1100 

7070511008 BACTEC TB CULTARE AND 
SENSITIVITY 

BACTEC TB CULTARE AND SENSITIVITY 400 

707052001 ANTI THYROGLOBULIN ANTIBODIES ANTI THYROGLOBULIN ANTIBODIES 120 

707052002 PROTEIN-BOUND IODINE- P.B.I (PROTEIN-BOUND IODINE) P.B.I 80 

707052003 T.B.G -THYROXINE BINDING GLOBULIN T.B.G (THYROXINE BINDING GLOBULIN) 600 

707053001 PARATHYROID HORMONE - PTH PARATHYROID HORMONE (PTH) 75 

��وsآ��% 707055001 PROLACTINE 35 

707055002 FSH FSH 30 

707055003 LH - LEUTINISING HORMONE LH (LEUTINISING HORMONE) 35 

 �������p TESTOSTERONE, TOTAL 55ون آ � 707055004

 �������p FREE TESTOSTERONE 55ون �1 707055005

707055006 DHEA - S DHEA - S 90 

707055007 ESTRADIOL E2 ESTRADIOL (E2) 55 

707055008 ESTRIOL E3 ESTRIOL (E3) 350 

��و����4ون 707055009 PROGESTERONE 55 

707055010 17 ALPHA - OH PROGESTRONE 17 ALPHA - OH PROGESTRONE 90 

707056000 ACTH, P.M ACTH, P.M. 100 

707056001 �1�3q م"
�ول  � ا�pآ�ر CORTISOL, SERUM, 9 AM 55 

�ول  � ا
�3ل 707056002�pآ�ر CORTISOL, URINE 80 

707056003 ACTH, A.M. ACTH, A.M. 100 

�ول  � ا
"م .��ءا 707056004�pآ�ر CORTISOL, SERUM 9PM 55 

707057001 ���. %�� GLYCATED HEMOGLOBIN (HB A1C) 70 ه�	�4 �

707057002 %�
 SERUM INSULIN 65 إ'��

707057003 "��3� �� C-PEPTIDE 200 

�آ��زأ.�% 707057004 FRUCTOSAMINE (SERUM) 105 

707057005 �	�
 GROWTH HORMONE 80 ه�ر.�ن ا

707058001 17 KETOSTEROIDS 17 KETOSTEROIDS 70 
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707058003 VMA, URINE VMA, URINE 90 

707058004 HYDROXYPROLINE IN BLOOD (BS) HYDROXYPROLINE IN BLOOD (BS) 200 

707058006 GASTRIN LEVEL (FASTING) GASTRIN LEVEL (FASTING) 500 

� ا
�3ل 707061001 � PREGNANCY TEST, URINE 30 إ3�6�ر 1	

707062001 %���
��� ANTI STREPTOLYSIN "O" TITRE (ASOT) 45 أ'�� ���

707063001 CRP - QUANTITATIVE CRP (QUANTITATIVE) 30 

707064001 "��p�� رو..��. RHEUMATOID FACTOR (RF) QUANTITATIVE 45 

707064002 RHEUMATOID FACTOR (ROSE 
WAALER) - TITRE 

RHEUMATOID FACTOR (ROSE WAALER) - 
TITRE 

40 

707065001 ANA ,ANF - HEP2 ANA ,ANF (HEP2) 65 

707065002 ANTI-DNA-ANTI-DS-DNA,ANTI-N-DNA ANTI-DNA(ANTI-DS-DNA,ANTI-N-DNA) 60 

707065003 ANTI - DNA   BY ELISA ANTI - DNA   BY ELISA 120 

707065004 AMA AMA 65 

707065005 SMOOTH MUSCLE ANTIBODIES (SMA) SMOOTH MUSCLE ANTIBODIES (SMA) 60 

707065006 FACTOR V LEIDEN (APC) RESISTANCE FACTOR V LEIDEN (APC) RESISTANCE 400 

707065007 ANTI INTRINSIC FACTOR - B.S ANTI INTRINSIC FACTOR - B.S 500 

707065008 ANTICENTROMERE ABS ANTICENTROMERE ABS 600 

707065009 ANTI NEUTROPHIL CYTOPLASMIC ABS. 
(ANCA) 

ANTI NEUTROPHIL CYTOPLASMIC ABS. 
(ANCA) 

250 

707065011 ANTI RO - SSA ABS ANTI RO (SSA ABS) 130 

707065012 ANTI LA (SSB ABS) ANTI LA (SSB ABS) 130 

707065013 ANTI RNP ANTI RNP 130 

707065014 ANTI SMITH ANTIBODIES ANTI SMITH ANTIBODIES 120 

707065015 BM CHROMOSOMAL BREAKAGE 
STUDY 

BM CHROMOSOMAL BREAKAGE STUDY 650 

707066001 ANTISPERM ANTIBODY TOTAL IG (IGG 
& IGA) 

ANTISPERM ANTIBODY TOTAL IG (IGG & 
IGA) 

170 

707066002 ANTISPERM ANTIBODY (BY ELIZA - IGG) ANTISPERM ANTIBODY (BY ELIZA - IgG) 80 

707066003 ANTISPERM ANTIBODY (BY ELIZA - IGA) ANTISPERM ANTIBODY (BY ELIZA - IgA) 80 

707067001 IGG QUANTITATIVE IGG QUANTITATIVE 45 

707067002 IGA IGA SECRETORY (SALIVA OR TEARS) 45 
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707067003 IGM QUANTITATIVE (NEPHELOMETRY) IGM QUANTITATIVE (NEPHELOMETRY) 45 

707068001 IGE LEVEL (TOTAL) IGE LEVEL (TOTAL) 70 

707069003 IGE (RAST) CROSS REACTIVE 
ALLERGENS 

IGE (RAST) CROSS REACTIVE ALLERGENS 475 

707069101 COMPLEMENT LEVEL: (C4) 
QUANTITATIVE 

COMPLEMENT LEVEL: (C4) QUANTITATIVE 35 

707069102 COMPLEMENT LEVEL (C3) 
QUANTITATIVE 

COMPLEMENT LEVEL (C3) QUANTITATIVE 35 

707069103 ANTICARDIOLIPIN, IGG ANTICARDIOLIPIN, IGG 130 

707069104 ANTICARDIOLIPIN, IGM ANTICARDIOLIPIN, IGM 130 

707069105 IMMUNE COMPLEXES ( CICS) IMMUNE COMPLEXES ( CICS) 100 

707069106 GLUTATHIONE S. TRANSFERASE (GST) 
BY ELIZA 

Glutathione S. Transferase (GST) by ELIZA 300 

707069107 HLA TYPING (CLASS 1 A&B BY PCR  ) HLA TYPING (CLASS 1 A&B BY PCR  ) 1050 

707069108 HLA : CLASS (II) DR HLA : CLASS (II) DR 440 

707069109 HLA : B27 HLA : B27 350 

 �p CROSS MATCH (TRANSPLANTATION) 410ا� أ'�-� 707069110

707069111 MIXED LYMPHOCYTE CULTURE MIXED LYMPHOCYTE CULTURE (MLC) 330 

707069112 NEUTROPHIL FUNCTION :  NBT Neutrophil Function :  NBT 80 

707069113 NEUTROPHIL FUNCTION : CHEMOTAXIS Neutrophil Function : Chemotaxis 80 

707069114 IEP :  IGA, IGG, IGE, IGM, KAPPA & 
LAMBDA 

IEP :  IgA, IgG, IgE, IgM, Kappa & Lambda 500 

707069115 RUDUCING SUBSTANCE IN URINE RUDUCING SUBSTANCE IN URINE 30 

707069116 BASAL MEMBRANE AB ( 6 LOMERULAR 
& TUBULAR ) 

BASAL MEMBRANE AB ( 6 LOMERULAR & 
TUBULAR ) 

360 

707069117 CD 34 IN TISSUES CD 34 IN TISSUES 250 

707069118 IEP :  KAPPA IEP :  Kappa 80 

707069119 IEP :  LAMBDA IEP :  Lambda 80 

707069120 C- KIT C- KIT 250 

707069121 DESMIN DESMIN 250 

707069122 GANGLIOSIDE GM1 IGG GANGLIOSIDE GM1 IGG 230 

707069123 GANGLIOSIDE GM1 IGM GANGLIOSIDE GM1 IGM 230 

707069124 PROBNP PROBNP 230 
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707070 DALA ( DELTA- AMINOLEVULNIC ACID ) 
( BS ) 

DALA ( DELTA- AMINOLEVULNIC ACID ) ( BS 
) 

200 

� .% -�qرة دم  707071000c١٢ أ(��  CBC (<12 YEARS) 40 

707071001 � .� �q CBC (COMPLETE BLOOD PICTURE) 45رة دم آ

 WBC COUNT: TOTAL & DIFFERENTIAL 20 !" أ��� آ � و '�!� 707071002

 HEMOGLOBIN LEVEL (HB & HCT) 25 ه�	�4 ���% و ه�	��pآ��§ 707071003

707071004 ©b�tq "! PLATELET COUNT 25 

707071005 ����p �!�� ESR (ERYTHOCYTE SEDIMENTATION RATE) 25 

707072001 LEUCOCYTE CYTOCHEMISTRY : (PAS) Leucocyte Cytochemistry : (PAS) 60 

707072002 LEUCOCYTE CYTOCHEMISTRY : ( AP) Leucocyte Cytochemistry : ( AP) 60 

707072003 LEUCOCYTE CYTOCHEMISTRY : (SBB) Leucocyte Cytochemistry : (SBB) 60 

707072004 LEUCOCYTE CYTOCHEMISTRY : ( MPO) Leucocyte Cytochemistry : ( MPO) 60 

707072005 LEUCOCYTE CYTOCHEMISTRY : 
(NASDA) 

Leucocyte Cytochemistry : (NASDA) 60 

707072006 LEUCOCYTE CYTOCHEMISTRY : ( 
NASDA-F) 

Leucocyte Cytochemistry : ( NASDA-F) 60 

707072007 LEUCOCYTE CYTOCHEMISTRY : (LAP) Leucocyte Cytochemistry : (LAP) 119 

707072008 LEUCOCYTE CYTOCHEMISTRY : 
(CHLOROACETATE) 

Leucocyte Cytochemistry : 
(CHLOROACETATE) 

60 

707073001 IMMUNOPHENOTYPING :(CD2) Immunophenotyping :(CD2) 80 

707073002 IMMUNOPHENOTYPING :(CD5) Immunophenotyping :(CD5) 80 

707073003 IMMUNOPHENOTYPING :(CD7) Immunophenotyping :(CD7) 80 

707073004 IMMUNOPHENOTYPING :(CD4) Immunophenotyping :(CD4) 80 

707073005 IMMUNOPHENOTYPING :(CD8) Immunophenotyping :(CD8) 80 

707073006 IMMUNOPHENOTYPING 
:(CYTOPLASMIC ANTI-MU) 

IMMUNOPHENOTYPING :(CYTOPLASMIC 
ANTI-MU) 

80 

707073007 IMMUNOPHENOTYPING : ANTI - KAPPA IMMUNOPHENOTYPING : ANTI - KAPPA 80 

707073008 IMMUNOPHENOTYPING :(ANTI - 
LAMBDA) 

IMMUNOPHENOTYPING :(ANTI - LAMBDA) 80 

707073009 IMMUNOPHENOTYPING :(ANTI - IA) IMMUNOPHENOTYPING :(ANTI - IA) 80 

707073010 IMMUNOPHENOTYPING :OF ONE UNIT 
RPBC 

IMMUNOPHENOTYPING :OF ONE UNIT RPBC 204 

707073101 "�"1 ��3q IRON STAIN (B.M) 45 

707073102 � c ت�	�� CARDIAC PROFILE 150* إ'
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707074001 PLATELET ADHESION PLATELET ADHESION 80 

707074002 ©b�t0
 -p PLATELET AGGREGATION	Y ا
:ARACHIDONATE 

130 

 OSMOLALITY, URINE 65 ا
��¡ ا��	�زى 5 ا
�3ل 707074003

707074004 PLATELET AGGREGATION ( 
RISTOCETIN) 

Platelet Aggregation ( Ristocetin) 130 

707074005  ©b�t0 
3���/أ�4�م .��د� . ANTI PLATELET ANTIBODIES, (DIRECT) 90 

707074006  ©b�t0 
3���/أ�4�م .��د� . ��* PLATELET ANTIBODIES, (INDIRECT) 130 

 PROTHROMBIN TIME&CONC. (PT, PC & INR) 35 ز.% و �pآ�� ا
�3و¥�و.%�3 707075001

707075002 PARTIAL THROMBOPLASTIN 
TIME(PTT)(C.T. ACTIVATED 

PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME(PTT)(C.T. 
ACTIVATED) 

45 

 THROMBIN TIME (TT) 45 ز.% ا
�iو.%�3 707075003

707075004 ANTITHROMBIN III LEVEL ANTITHROMBIN III LEVEL 100 

707075005 FACTOR VII ASSAY FACTOR VII ASSAY 380 

707075007 (FIBRINOGEN DEGRADATION 
PRODUCTS (FDP'S 

FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCTS 
(FDP'S) 

70 

707075008 PLASMINOGEN Plasminogen 60 

707075010 RH (ANTI - D) RH (ANTI - D) 50 

707075011 RH DU RH DU 40 

707075012 RH GENOTYPING RH GENOTYPING 60 

707075013 j6(��3� �� RETICULOCYTIC COUNT 25 

� ا
&	�اء 707075014�j�
 OSMOTIC FRAGILITY 45 ه���) ا

707075015 %��� 4���� HAPTOGLOBIN 65 ه

707075016 CRYOGLOBULNS CRYOGLOBULINS IN SERUM 60 

707076001 ��� COOMBS TEST, DIRECT 45 ا3�6�ر آ�.� .3

3���ا3�6�ر آ�.� *��  . 707076002 COOMBS TEST, INDIRECT 60 

707076003 COOMB'S TEST: MONOSP. (IGG) COOMB'S TEST: MONOSP. (IGG) 50 

707076004 COOMBS TEST: MONOSP. (IGA) COOMBS TEST: MONOSP. (IGA) 50 

707077001 �tqو )G6PD ACTIVITY) QUALITATIVE G6PD ACTIVITY (QUALITATIVE) 180 

 G6PD ACTIVITY) QUANTITATIVE G6PD ACTIVITY (QUANTITATIVE) 180(آ	�  707077002

707077003 %��� 4�	�: 
 �b��0� آ:� ELECTROPHORESIS : HAEMOGLOBIN 65 
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707077004 �� -�. ��j6 SICKLING TEST 35 

03�ق 707077006 
 �����ر!� و�1. SPUTUM EXAMINATION, C/S 65 

707077008 �0	
�� "�"1 SERUM IRON LEVEL 40 

3�ط 1"�" 707077009pإر �.��. TIBC 45 

707077011 %���t�'ا�p TRANSFERRIN LEVEL IN SERUM 110 

707077012 PROTEIN C ACTIVITY PROTEIN C ACTIVITY 450 

707077013 PROTEIN S LEVEL PROTEIN S LEVEL 300 

707077014 LUPUS ANTICOAGULANT LUPUS ANTICOAGULANT 225 

707078001 CONSULTATION SLIDE : PERIPHERAL 
BLOOD 

CONSULTATION SLIDE : Peripheral Blood 50 

707078002 CONSULTATION SLIDE :BONE 
MARROW ASPIRATION 

CONSULTATION SLIDE :BONE MARROW 
ASPIRATION 

300 

707081001 TOTAL LIPIDS Total Lipids 40 

 SERUM CHOLESTEROL 25 آ�
����ول آ � 707081002

707081003 (�¥j¥ ت� TRIGLYCERIDES 35 ده��

707082001 LDL / HDL LDL / HDL 120 

707082002 (�i�

� ا� HDL-CHOLESTEROL 45 آ�
����ول !

707082003 (�i�
 LDL-CCHOLESTEROL 40 آ�
����ول .���t ا

707082004 LIPID ELECTROPHORESIS LIPID ELECTROPHORESIS 70 

707082005 BLOOD UREA BLOOD UREA 30 

707082006 %���p� SERUM CREATININE 25 آ��

� ا
�3ل 707082007 %���p� CREATININE, 24H URINE 35 آ��

707082008 %���p� CREATININE CLEARANCE 50 إ���jص آ��

 SERUM CHLORIDES 35 آ �ر�" 707082009

����م 707082010p�� �q *SODIUM & POTASSIUM 50د��م و 

707082011 �b�q ��� *FASTING BLOOD GLUCOSE 20 

707082013 SODIUM, 24 H URINE SODIUM, 24 H URINE 45 

707082014 POTASSIUM, 24H URINE POTASSIUM, 24H URINE 45 

707082015 
 OSMOLALITY, SERUM 60 "ما
��¡ ا��	�زى 5 ا
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707082016 (2�	&
 BLOOD PH 60 در�1 ا

 MAGNESIUM SERUM 45 .������م 707082017

����م 707082018p���زات � ا
"م  �qد��م و * BLOOD GASES & COXIMETRY, SODIUM & 
POTASSIUM 

120 

�� ��و��% آ � و '�!� 707082019 BILIRUBIN (T&D) 45 

707082020 (AST (S.G.O.T AST (S.G.O.T) 25 

707082021 (ALT (S.G.P.T ALT (S.G.P.T) 25 

707082022 (GAMMA G.T (GGT GAMMA G.T (GGT) 35 

�ز c �ى 707082023p�t�� ALKALINE PHOSPHATASE 25 

707082024 5-NUCLEOTIDASE 5-NUCLEOTIDASE 30 

��و�p% آ � 707082025 PROTEIN, TOTAL 25 

707082026 %�.��3
 SERUM ALBUMIN 25 أ

707082027 SERUM GLOBULIN SERUM GLOBULIN 30 

707082028 %�p�3و 
 �b��0� آ:� SERUM PROTEIN ELECTROPHORESIS 
(SPEP) 

65 

707082029 LACTATE DEHYDROGENASE - LDH LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) 35 

707082030 CREATINE KINASE (CK) TOTAL CREATINE KINASE (CK) TOTAL 35 

707082031 CREATINE KINASE MB -CK- MB CREATINE KINASE MB (CK- MB) 45 

707082032  �
�� �.�1 URIC ACID 25 

� ا
�3ل 707082033  �
�� �.�1 URIC ACID, 24H URINE 25 


���م آ 5 707082034� SERUM CALCIUM (TOTAL) 25 آ

707082035     CALCIUM IN 24 HOURS URINE     CALCIUM IN 24 HOURS URINE 40 


���م .�¿�% 707082036� IONIZED CALCIUM (CA++) 75 آ

���tر 707082037 SERUM PHOSPHORUS 20 

707082038 PHOSPHORUS, 24H URINE PHOSPHORUS, 24H URINE 35 

707082039 CARDIAC TROPONIN T IN BLOOD CARDIAC TROPONIN T IN BLOOD 160 

3�ز 707082040�
 LIPASE 70 

�ز 1	�� 707082041p�t�� ACID PHOSPHATASE (T & P) 65 

707082042 IRREGULAR ANTIBODY SCREENING IRREGULAR ANTIBODY SCREENING 65 
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707082044 IMMUNOFIXATION (IF) IN URINE IMMUNOFIXATION (IF) IN URINE 700 

707082045 � c ت�	�� CARDIAC PROFILE 150 إ'

707082046 SERUM AMYLASE SERUM AMYLASE 45 

707082047 BENCE JOHNES PROTEIN (BJP)IN 24HR 
URINE 

BENCE JOHNES PROTEIN (BJP)IN 24HR 
URINE 

35 

5 ا
�3ل 707082048 %�.�3
 MICROALBUMIN 125 أ

� �01ة 707082049� &p STONE ANALYSIS 50 

707082050 SEMEN FRUCTOSE SEMEN FRUCTOSE 60 

707082051 URINE FOR PORPHYRINS URINE FOR PORPHYRINS 60 

707082052 WATER  : CHEMICAL ANALYSIS WATER  : CHEMICAL ANALYSIS 200 

707082053 SOIL CHEMICAL ANALYSIS Soil chemical analysis 150 

707082054 SCAN FOR ELECTROPHORESIS SCAN FOR ELECTROPHORESIS 20 

707082055  ��� �� &p-%��!��� ���" ا�آ  BLOOD GLUCOSE 2HRS P.P 25 

707082057 ��� ��&�. GLUCOSE TOLERANCE CURVE 125 

707082058 BETA GLUCOSIDAS (PRC) BETA GLUCOSIDAS (PRC) 3700 

707082059 BETAGLUCOSIDAS (ENZYMATIC) BETAGLUCOSIDAS (ENZYMATIC) 2800 

70708441 POLYOMA DETECTION(PCR) POLYOMA DETECTION(PCR) 3000 

70708442 PM - SCL PM - SCL 560 

70708443 NUCLEOSOME NUCLEOSOME 660 

70708444 HISTONE HISTONE 1100 

70708445 TRYPTASE IN SERUM TRYPTASE IN SERUM 600 

70708446 METHYL HISTAMINE IN URINE METHYL HISTAMINE IN URINE 850 

70708447 PRA- CYTOTOXIC ABS PRA- CYTOTOXIC ABS 450 

70708448 WEST NILE FEVER WEST NILE FEVER 750 

70708449 WARFARIN ASSAY BIO S WARFARIN ASSAY BIO S 700 

70708450 FISH FOR DEL 13Q14 FISH FOR DEL 13Q14 800 

70708451 F H E GENE F H E GENE 1600 

70708452 ANTI- MYELOPEROXIDASE  ABS ANTI- MYELOPEROXIDASE  ABS 500 
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70708453 PROTEINASE - 3 ABS PROTEINASE - 3 ABS 600 

70708454 RADICAL PROSTATECTOMY RADICAL PROSTATECTOMY 650 

70708455 SISH FOR HER 2 SISH FOR HER 2 2300 

70708456 EGFR, EGFR, 400 

70708457 C- KIT, C- KIT, 400 

70708458 CARLETININ CARLETININ 400 

707091001 SEROLOGY FOR HELICOBACTER 
PYLORI 

SEROLOGY FOR HELICOBACTER PYLORI 170 

707091002 CHLAMYDIA  ANTIGEN CHLAMYDIA  ANTIGEN 90 

707091003 CHLAMYDIA ANTIBODIES (IGG OR IGM CHLAMYDIA ANTIBODIES (IGG OR IGM ) 150 

707091006 WIDAL BY TUBE AGGLUTINATION Widal by Tube Agglutination 80 

707091007 VDRL : SERUM VDRL : SERUM 45 

707091008 RPR RPR 45 

707091009 TREPONEMA PALLIDUM 
HEMAGGLUTINATION TEST (TPHA 

TREPONEMA PALLIDUM 
HEMAGGLUTINATION TEST (TPHA) 

55 

707091010 CULTURE FOR ANAEROBES CULTURE FOR ANAEROBES 90 

707091011 ��bر!� دم ه�ا�. BLOOD CULTURE & SENSITIVITY (AEROBIC) 100 

707091012 FOOD ANALYSIS FOOD ANALYSIS 150 

707091013 WATER : BACT. ASSESSMENT Water : BACT. Assessment 160 

� .��ى 707091014b�� SEMEN EXAMINATION 55 

707091015 POST COITAL TEST Post Coital Test 100 

�ر! 707091016.��bه�ا s دم � BLOOD CULTURE & SENSITIVITY 
(ANAEROBIC) 

100 

707092001  �� 
 � � FILM FOR TB 25  !��� وا1"ة-

707092002 ANTI SACCROMYCES CERVISAE ABS-
ASCA 

ANTI SACCROMYCES CERVISAE ABS-ASCA 580 

707092003 ANTIBIOGRAM FOR AFB (TB) ANTIBIOGRAM FOR AFB (TB) 100 

707092005 FIBRO TEST ACTI TEST FIBRO TEST ACTI TEST 1700 

707092006 PRA SCRENING BY FLOW CYTOMETRY PRA SCRENING BY FLOW CYTOMETRY 500 

707092007 ANTI-ENDOTHELIAL ABS (IGM,IGG) ANTI-ENDOTHELIAL ABS (IGM,IGG) 580 

707092008 BETA 2- GLYCOPROTEIN ABS (IGG, IGM 
) 

BETA 2- GLYCOPROTEIN ABS (IGG, IGM ) 750 
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��ل 707094001 �� &p URINE ANALYSIS 20 


 �3ل 707094002 �����ر!) و �1. URINE CULTURE & SENSITIVITY 35 

707095001 MIC BY ETEST (ONE ANTIBIOTIC) MIC BY ETEST (ONE ANTIBIOTIC) 30 

707095002 MIC BY ETEAST (COMPLETE PANEL) MIC BY ETEAST (COMPLETE PANEL) 200 

� ا
�3ل 707096001 %�pو�� PROTEIN, 24H URINE 30 

707096002 RIBAMUNE (SIROLIMUS) RIBAMUNE (SIROLIMUS) 700 

707096003 (&�	
 �����ر!� و�1. SWAB C/S 65 

� ��1ي 707096005b�� �& DISCHARGE & BIOLOGIC FLUID PROFILE 400 

707096006 �p�
 �3و�� �����ر!� و�1. PROSTATIC FLUID C/S 65 

� ا
	��ى 707096007b�� 
 �����ر!� و�1. SEMEN EXAMINATION, C/S 65 

707096011 CSF EXAM. & CHEMISTRY CSF EXAM. & CHEMISTRY 370 

707096012 �p�� ا
�3و��b�� �& PROSTATIC FLUID EXAMINATION 25 

707097001 SPECIFIC CULTURES : SALMONELLA 
SPP (STOOL) 

SPECIFIC CULTURES : SALMONELLA SPP 
(STOOL) 

45 

707097002 SPECIFIC CULTURES : SHIGELLA SPP. 
(STOOL) 

SPECIFIC CULTURES : SHIGELLA SPP. 
(STOOL) 

45 

707097003 CAMPYLOBACTER CULTURE Campylobacter Culture 45 

707097004 SPECIFIC CULTURES : VIBRIO SPP. 
(STOOL) 

SPECIFIC CULTURES : VIBRIO SPP. (STOOL) 45 

707097005 LEGIONELLA  SERAM ( AB) LEGIONELLA  SERUM ( ABS) 800 

707097006 SPECIFIC CULUTRES : LISTERIA SPP 
(BLOOD) 

SPECIFIC CULUTRES : LISTERIA SPP 
(BLOOD) 

45 

707097007 SPECIFIC CULTURES : BORDETELLA 
PERTUSIS 

SPECIFIC CULTURES : BORDETELLA 
PERTUSIS 

45 

707097009 SPECIFIC CULTURES : NEISSERIA 
GONORRHOEAE 

SPECIFIC CULTURES : NEISSERIA 
GONORRHOEAE 

45 

707097010 SPECIFIC CULTURES : MYCOPLASMA 
HOMINIS 

SPECIFIC CULTURES : MYCOPLASMA 
HOMINIS 

45 

707097011 SPECIAL CULTURES : HELICOBACTER 
PYLORI 

SPECIAL CULTURES : HELICOBACTER 
PYLORI 

45 

707097012 %�
��آ����p ر� TUBERCULIN TEST 35 ا3�6

707097013 j �'��-�
�ر!� . SPECIFIC CULTURE : LEGIONELLA SPP. 45 

707097015 LEGIONELLA  (IGM) LEGIONELLA PNEUMOPHILA (IGM) 300 

707097016 COXSACKIE-ECKO VIRUS AB ENTERO VIRUS (COXSACKIE-ECHO) AB 500 

707097017 MYCOPLASMA SERAM (AB) MYCOPLASMA SERAM (AB) 500 
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707097018 MYCOPLASMA  ( IGM) MYCOPLASMA  PNEUMONIA ( IGM) 160 

707101001 (AIDS TEST (HIV 1&2,GO AIDS TEST (HIV 1&2,GO) 80 

 WESTERN BLOT FOR HIV 1&2 550 )و����ن � �ت ( ا3�6�ر ا�"ز  707101002

707102001 (HSV 1 IgG HSV-1 IGG 55 

707102002 (HSV 1 IGM HSV-1 IGM 55 

707102003 HSV-2 IGG HSV-2 IGG 55 

707103001 CMV (ANTIGEN) CMV (ANTIGEN) 175 

707103002 CYTOMEGALO VIRUS ( CMV ) 
ANTIBODY  IGG 

CYTOMEGALO VIRUS ( CMV ) ANTIBODY  
IGG 

55 

707103003 CYTOMEGALO VIRUS ( CMV ) 
ANTIBODY  IGM 

CYTOMEGALO VIRUS ( CMV ) ANTIBODY  
IGM 

55 

707104001 RUBELLA (IGG) RUBELLA (IGG) 55 

707104002 RUBELLA (IGM) RUBELLA (IGM) 55 

707104004 ROTAVIRUS ANTIGEN Rotavirus Antigen 100 

707104005 MONOSPOT TEST MONOSPOT TEST 35 

707104006 PAUL BUNNEL TEST PAUL BUNNEL TEST 50 

707104007 EBV,  IGM EBV-VCA, ( IGM) 100 

707104008 EBV,  IGG EBV-VCA ( IGG) 100 

707104009 EBNA - IGG ( PREVIOUS EXPOSURE ) EBNA - IgG ( Previous Exposure ) 100 

��از 707111001 �� &p STOOL EXAMINATION 20 

��از 707111003 �����ر!� و�1. STOOL CULTURE AND SENSITIVITY 45 


�3از 707111005�� STOOL (FAT) 60 ده���ت 

707112003 �
 	jر� � � MALARIA,  BLOOD FILM 35 

�ت � ا
"م 707113001� �t� BLOOD FILM FOR PARASITES 35 

 KIDNEY PROFILE 125* و¨��b آ � 707113002

707114001 TOXOPLASMA ( IGG) TOXOPLASMA ( IGG) 55 

707114002 TOXOPLASMA (IGM) TOXOPLASMA ( IGM ) 55 

707114004 ANTI BILHARZIAL ANTIBODIES (IHA) ANTI BILHARZIAL ANTIBODIES (IHA) 65 

707114005 � SEROLOGY FOR AMAEBIASIS 65 إ3�6�ر ا.�3
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707114006 HYDATID (ECHINOCOCCUS) SEROLOGY 
BY IHA 

HYDATID (ECHINOCOCCUS) SEROLOGY BY 
IHA 

90 

707114007 FASCIOLA ANTIBODY FASCIOLA HEPATICA SEROLOGY (IHA) 65 

�ت 707121001��ot 
 � � EXAMINATION FOR FUNGI 45 

707121002 *PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME 
(PTT) (C.T. ACTIVATED) 

*PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME (PTT) 
(C.T. ACTIVATED) 

45 

707121003  ��� �� &p-�bا��!  *GLUCOSE, RANDOM 20 

707121006 ¡ -p �!�� *CLOTTING TIME (CT) 15 

�-ده���ت � ا
"م  707121008���و  LIPID PROFILE 150 

707131001 ALLERGY: SKIN TEST : PRICK ( 50 
ALLERGENS ) 

ALLERGY: Skin Test : Prick ( 50 Allergens ) 90 

707131002 ALPHA-1 ANTITRYPSIN PHENOTYPE ALPHA-1 ANTITRYPSIN PHENOTYPE 70 

707131003 ALLERGY: SKIN TEST : TUBERCULIN ALLERGY: Skin Test : Tuberculin 25 

707131004 ALLERGY: SKIN TEST : LEPROMIN ALLERGY: SKIN TEST : LEPROMIN 90 

707131005 (AMIKACIN (AMIKIN AMIKACIN (AMIKIN) 300 

707141001 CHROMOSOMAL STUDY (BLOOD 
KARYOTYPING) 

CHROMOSOMAL STUDY (BLOOD 
KARYOTYPING) 

450 

707141004 KARYOTYPING FOR SOLID TISSUE KARYOTYPING FOR SOLID TISSUE 800 

 AMINOGRAM PLASMA & URINE أ1	�ض أ.���) 707142001
(QUALITATIVE) 

220 

707142002 ���" ا�آ ��� *GLUCOSE, POST PRANDIAL 25 

707144001 CYTOGENETICS : CHORION. VILLOUS 
SAMPLE ( CVS ) 

CYTOGENETICS : CHORION. VILLOUS 
SAMPLE ( CVS ) 

850 

707145001 CYTOGENETICS : PHILADELPHIA 
CHROMOSOME 

CYTOGENETICS : Philadelphia Chromosome 350 

707151001 (CALCITONIN (THYRO-CALCITONIN) (BS CALCITONIN (THYRO-CALCITONIN) (BS) 500 

707152001 LITHIUM LEVEL LITHIUM LEVEL 65 

707153001 THEOPHYLLINE - TROUGH THEOPHYLLINE - TROUGH 110 

707154001 DIGOXIN - LANOXIN DIGOXIN (LANOXIN) 110 

707155001 ZARONTIN  (ETHOSUXIMIDE) (PEAK 3) -
BS 

ZARONTIN  (ETHOSUXIMIDE) (PEAK 3) (BS) 250 

707155002 PHENYTOIN (EPANUTIN) -TROUGH PHENYTOIN (EPANUTIN) (TROUGH) 100 

707155003 � BONE MARROW ASPIRATION 600 ع��ل '�

707155004 PHENOBARBITOL -TROUGH PHENOBARBITOL (TROUGH) 100 

707155005 PRIMIDONE (MYSOLINE) (TROUGH) -BS PRIMIDONE (MYSOLINE) (TROUGH) (BS) 100 
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707155006 VALPROIC ACID (DEPAKENE)-TROUGH VALPROIC ACID (DEPAKENE) (TROUGH) 100 

707155007 CARBAMAZEPINE (TEGRETOL) -
TROUGH 

CARBAMAZEPINE (TEGRETOL) (TROUGH) 100 

707155008 CYCLOSPORIN IN BLOOD CYCLOSPORIN IN BLOOD 80 

707156001 AMPHETAMINE IN URINE AMPHETAMINE IN URINE 100 

707157001 BARBITURATES IN URINE BARBITURATES IN URINE 100 

707158001 CANNABINOIDS (MARIJUANA) IN URINE CANNABINOIDS (MARIJUANA) IN URINE 100 

707159101 OPIATES (HEROIN) IN, URINE OPIATES (HEROIN) IN, URINE 100 

707159201 COCAINE IN URINE COCAINE IN URINE 100 

707159202 METHADONE IN URINE METHADONE IN URINE 100 

707159301 BENZODIAZEPINES IN URINE BENZODIAZEPINES IN URINE 100 

707159401 PCP (PHENCYCLIDINE), URINE PCP (PHENCYCLIDINE), URINE 100 

 ALCOHOL LEVEL IN BLOOD 100 آ&�ل  � ا
"م 707159501

707162001 ZINC IN BLOOD ZINC IN BLOOD 160 

707162002 GRAM STAIN GRAM STAIN 30 


����q �4ة 707180001�¥�� ���! BIOPSY,  SMALL 250 


�4� آ��3ة 707180002�¥�� ���! BIOPSY,  LARGE 400 

707180003 �o���. �4�
�¥�� ���! BIOPSY, MEDIUM 140 

707180004 FROZEN SECTION -ONE SPECIMEN FROZEN SECTION (ONE SPECIMEN) 600 

707180005 FINE NEEDLE ASPIRATION FINE NEEDLE ASPIRATION 150 

707180006 FROZEN SECTION -TWO SPECIMENS FROZEN SECTION (TWO SPECIMENS) 500 

707180007 FROZEN SECTION -THREE SPECIMENS FROZEN SECTION (THREE SPECIMENS) 600 

707180008 FROZEN SECTION - FOUR SPECIMENS FROZEN SECTION (FOUR SPECIMENS) 700 

707180101 CYTOLOGY ( FLUIDS ) Cytology ( Fluids ) 150 

707180102 CONSULTATION SLIDE, BIOPSY BIOPSY (CONSULTATION SLIDE) 300 

707180103 ESTROGEN RECEPTORS ESTROGEN RECEPTORS 400 

707180201 KIDNEY IMMUNOSTAINING : (IGA) KIDNEY IMMUNOSTAINING : (IGA) 160 

707180202 KIDNEY IMMUNOSTAINING : (IGG) KIDNEY IMMUNOSTAINING : (IGG) 160 
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707180203 KIDNEY IMMUNOSTAINING : (IGM) KIDNEY IMMUNOSTAINING : (IGM) 160 

707180204 KIDNEY IMMUNOSTAINING : (C3) KIDNEY IMMUNOSTAINING : (C3) 160 

707180211 PROGESTERONE RECEPTOR PROGESTERONE RECEPTOR 400 

707180212 KIDNEY IMMUNOSTAINING  
(IGG/A/M/C3) 

KIDNEY IMMUNOSTAINING  (IGG/A/M/C3) 175 

707180403 MICROSCOPIC EXAMINATION FOR 
PARASITES 

MICROSCOPIC EXAMINATION FOR 
PARASITES 

30 

707180502 BIOPSY FOR HELICOBACTER BIOPSY FOR HELICOBACTER 80 

707180504 B-HCG QUALITATIVE B-HCG QUALITATIVE 50 

�م 707180505��
�ت ا� 	! �3c �. ��
�&p PREOP - ORTHOPAEDIC 605 

3� !	 �� ��t. � cح 707180506c ��ت .q�& PREOP- CORONARY OPEN HEART 685 

707180507 ��ت .q�&3� !	 �� c � .� � و q"رc  PREOP- THORACIC & CLOSED HEART 650 

707180509 OXYGEN SATURATION ( CATH. LAB.) 
PER SAMPLE 

OXYGEN SATURATION ( CATH. LAB.) PER 
SAMPLE 

15 

707180510 -BICARBONATE ( ACTUAL & STANDARD 
) 

BICARBONATE ( ACTUAL & STANDARD ) 60 

707180511 ANTI-GLIADINE ABS IGG IGA ANTI-GLIADINE ABS IGG IGA 750 

707180512 ANTI RETICULIN ANTI RETICULIM  ANTIBODIES 120 

707180513 CERULOPLASMIN CERULOPLASMIN 110 

707180515 VISCOSITY  WHOLE BLOOD / PLASMA / 
SERUM 

VISCOSITY  WHOLE BLOOD / PLASMA / 
SERUM 

30 

707180516 CYTOGENETICS GALACTOSEMIA 
SCREEN 

CYTOGENETICS GALACTOSEMIA SCREEN 300 

707180517 (CYTOGENETICS : 
MUCOPLYSACCHARIDES (QUALITATIVE 

CYTOGENETICS : MUCOPLYSACCHARIDES 
(QUALITATIVE) 

400 

707180518 HDV ANTIGEN HDV ANTIGEN 160 

707180520 HGV   _   RNA BY PCR HGV   _   RNA BY PCR 800 

707180523 HEV __  DNA BY PCR HEV __  DNA BY PCR 1000 

707180524 TOXOPLASMA  BY  PCR TOXOPLASMA  BY  PCR 650 

707180525 CMV BY PCR CMV BY PCR 650 

707180526 HSV BY PCR HSV BY PCR 1700 

707180527 PSEUDOCHOLINESTERASE PSEUDOCHOLINESTERASE 250 

707180528 CHOLINESTERASE CHOLINESTERASE 200 

707180529 HPV BY PCR HPV BY PCR 900 
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707180530 AIDS (HIV) QUANTITATIVE  PCR AIDS (HIV) QUANTITATIVE  PCR 1600 

707180532 A / G  RATIO A / G  RATIO 40 

707180533 LDH   ISOENZYMES LDH   ISOENZYMES 450 

707180534 IRON STAIN - BLOOD IRON STAIN (BLOOD) 45 

707180535 RESP SYNCITIAL(RSV) ANTIBODY RESP SYNCITIAL(RSV) ANTIBODY 200 

707180536 MEASLES  ANTIBODY MEASLES  ANTIBODY 500 

707180537 MUMPS  ANTIBODY MUMPS  ANTIBODY 400 

707180538 ADENOVIRUS  ANTIBODY ADENOVIRUS  ANTIBODY 200 

707180542 .VARICELLA  ZOSTER   AB .VARICELLA  ZOSTER   AB 500 

707180543 POLIOVIRUS  AB POLIOVIRUS  AB. 450 

707180544 CRYPTOCOCUS  ANTIGENT CRYPTOCOCUS  ANTIGENT 300 

707180545 CANDIDA  ANTIGEN CANDIDA  ANTIGEN 180 

707180547 BILHARZIAL ANTIGEN BILHARZIAL ANTIGEN 60 

707180548 BONE MARROW BIOPSY  (BILATERAL) BONE MARROW BIOPSY  (BILATERAL) 650 

707180549 CYTOGENETICS : 
MUCOPOLYSACCHARIDES 

(QUANTITATIVE) 

CYTOGENETICS : 
MUCOPOLYSACCHARIDES (QUANTITATIVE) 

900 

707180550 CYTOGENETICS : MUCOLIPIDOSIS CYTOGENETICS : MUCOLIPIDOSIS 1400 

707180551 CYTOGENETICS : ARY SULFATASE CYTOGENETICS : ARY SULFATASE 200 

707180552 CYTOGENETICS : BETA GLUCOSIDASE CYTOGENETICS : BETA GLUCOSIDASE 500 

707180553 CYTOGENETICS : BIOTINIDASE CYTOGENETICS : BIOTINIDASE 700 

707180554 CYTOGENETICS : FREE FATTY ACIDS CYTOGENETICS : FREE FATTY ACIDS 200 

707180555 CYTOGENETICS : VERY LONG CHAIN 
FATTY ACIDS 

CYTOGENETICS : VERY LONG CHAIN FATTY 
ACIDS 

1400 

707180556 CYTOGENETICS : SIALIC ACID CYTOGENETICS : SIALIC ACID 600 

707180557 CYTOGENETICS : GALACTOSE-1-
PHOSPHATE URIDYLTRANSFERASE 

CYTOGENETICS : GALACTOSE-1-
PHOSPHATE URIDYLTRANSFERASE 

800 

707180558 CYTOGENETICS : HEXOSAMINIDASE A CYTOGENETICS : HEXOSAMINIDASE A 500 

707180559 CYTOGENETICS : ORGANIC ACID 
DISORDERS 

CYTOGENETICS : ORGANIC ACID 
DISORDERS 

600 

707180560 CYTOGENETICS : PHENYLALANINE CYTOGENETICS : PHENYLALANINE 300 
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707180561 CYTOGENETICS : PHYTANIC ACID CYTOGENETICS : PHYTANIC ACID 900 

707180562 CHECK-UP 2 (SCHLUMBERGER)LAB 
ORDER 

CHECK-UP 2 (SCHLUMBERGER)LAB ORDER 575 

707180563 CYTOGENETICS : LECITHIN / 
SPHINGOMYELIN 

CYTOGENETICS : LECITHIN / 
SPHINGOMYELIN 

300 

707180564 Y CHROMOSOME BY PCR Y CHROMOSOME BY PCR 600 

707180565 CYSTIC FIBROSIS BY PCR CYSTIC FIBROSIS BY PCR 600 

707180566 FRAGILE X SYNDROME BY PCR FRAGILE X SYNDROME BY PCR 600 

707180567 DUCHENNE MUSCLE DYSTROPHY BY 
PCR 

DUCHENNE MUSCLE DYSTROPHY BY PCR 850 

707180568 THALASSEMIA BY PCR THALASSEMIA BY PCR 600 

707180569 BIOPSY FOR T.B (ISH) BIOPSY FOR T.B (ISH) 550 

707180570 DNA PLOIDY DNA PLOIDY 550 

707180571 SKIN IMMUNOSTANINIG (IGG/A/M/C3) SKIN IMMUNOSTANINIG (IGG/A/M/C3) 175 

707180572 SKIN IMMUNOSTANINIG IGG SKIN IMMUNOSTANINIG IGG 160 

707180573 SKIN IMMUNOSTANINIG IGA SKIN IMMUNOSTANINIG IGA 160 

707180574 SKIN IMMUNOSTANINIG IGM SKIN IMMUNOSTANINIG IGM 160 

707180575 SKIN IMMUNOSTANINIG C3 SKIN IMMUNOSTANINIG C3 160 

707180576 MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
TUMOR MARKER): LCA 

MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE TUMOR 
MARKER): LCA 

160 

707180577 MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
TUMOR MARKER): EMA 

MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE TUMOR 
MARKER): EMA 

160 

707180578 MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
TUMOR MARKER): PSA 

MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE TUMOR 
MARKER): PSA 

160 

707180579 MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
TUMOR MARKER): NSE 

MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE TUMOR 
MARKER): NSE 

160 

707180580 MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
TUMOR MARKER): CEA 

MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE TUMOR 
MARKER): CEA 

160 

707180581 MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
LYMPHOMA PHENOTYPING): KAPPA 

MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
LYMPHOMA PHENOTYPING): KAPPA 

160 

707180582 MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
LYMPHOMA PHENOTYPING): LAMBDA 

MONOCLONAL ANTIBODY (TISSUE 
LYMPHOMA PHENOTYPING): LAMBDA 

160 

707180583 AUTOPSY (STILLBIRTH) AUTOPSY (STILLBIRTH) 300 

707180584 FULL TOXICOLOGY SCREEN (SERUM) FULL TOXICOLOGY SCREEN (SERUM) 350 

707180585 FULL TOXICOLOGY SCREEN (URINE) FULL TOXICOLOGY SCREEN (URINE) 350 

707180586 FULL TOXICOLOGY SCREEN (GASTRIC 
ASPIRATE) 

FULL TOXICOLOGY SCREEN (GASTRIC 
ASPIRATE) 

350 

707180587 FULL TOXICOLOGY SCREEN 
(UNKNOWN SAMPLE) 

FULL TOXICOLOGY SCREEN (UNKNOWN 
SAMPLE) 

350 
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707180588 ACETYLCHOLINESTERASE (SERUN) ACETYLCHOLINESTERASE (SERUN) 250 

707180589 HYDROXYPURINE (URINE) HYDROXYPURINE (URINE) 100 

707180590 METHOTREXATE (SERUM) METHOTREXATE (SERUM) 400 

707180591 VITAMIN A (SERUM) VITAMIN A (SERUM) 400 

707180592 VITAMIN B6 (EDTA BLOOD) VITAMIN B6 (EDTA BLOOD) 700 

707180593 VITAMIN C (EDTA PLASMA) VITAMIN C (EDTA PLASMA) 700 

707180594 VITAMIN D (SERUM) VITAMIN D (SERUM) 1400 

707180595 VITAMIN D3 (SERUM) VITAMIN D3 (SERUM) 800 

707180596 VITAMIN E (SERUM) VITAMIN E (SERUM) 500 

707180597 FOLIC ACID (SERUM) FOLIC ACID (SERUM) 250 

707180598 CYTOGENETICS (PHENYL KETONURIA) CYTOGENETICS (PHENYL KETONURIA) 400 

707180599 HISTAMINE TEST HISTAMINE TEST 550 

707180600 KARYOTYPING (CHROMOSOMES) - 
AMNIOTIC FLUID 

KARYOTYPING (CHROMOSOMES) - 
AMNIOTIC FLUID 

800 

707180601 NEURONE SPECIFIC ENOLASE (NSE) NEURONE SPECIFIC ENOLASE (NSE) 700 

707180602 ADRENALINE IN URINE (24 HOUR) ADRENALINE IN URINE (24 HOUR) 450 

707180603 NORADRENALINE IN URINE (24 HOUR) NORADRENALINE IN URINE (24 HOUR) 450 

707180604 ACETYLCHOLINESTERASE (RBC) ACETYLCHOLINESTERASE (RBC) 250 

707180605 AMYLOID A AMYLOID A 600 

707180606 ANTI DIURETIC HORMONE (ADH) ANTI DIURETIC HORMONE (ADH) 700 

707180607 C1 ESTERASE INHIBITOR C1 ESTERASE INHIBITOR 350 

707180608 CITRATE LEVEL CITRATE LEVEL 300 

707180610 FLUORESCENT TREPONEMA 
ANTIBODY (FTA) TOTAL 

FLUORESCENT TREPONEMA ANTIBODY 
(FTA) TOTAL 

300 

707180611 GLUTATHIONE S TRANSFERASE , 
ALPHA ( URINE ) 

GLUTATHIONE S TRANSFERASE , ALPHA ( 
URINE ) 

250 

707180612 GLUTATHIONE S TRANSFERASE , PI ( 
URINE ) 

GLUTATHIONE S TRANSFERASE , PI ( 
URINE ) 

250 

707180613 COPPER (URINE) COPPER (URINE) 160 

707180614 COPPER (WATER) COPPER (WATER) 160 

707180615 ZINC (URINE) ZINC (URINE) 160 



59 

707180616 ZINC (SEMEN) ZINC (SEMEN) 160 

707180617 LEAD (BLOOD) LEAD (BLOOD) 160 

707180618 IGD IGD 400 

707180619 FREE THYROXIN INDEX (FTI) FREE THYROXIN INDEX (FTI) 50 

707180620 PLATELETS AGGREGATION (ADP) PLATELETS AGGREGATION (ADP) 200 

707180621 PLATELETS AGGREGATION 
(COLLAGEN) 

PLATELETS AGGREGATION (COLLAGEN) 200 

707180622 SEX HORMONE BINDING GLOBULIN SEX HORMONE BINDING GLOBULIN 450 

707180623 DEOXYPYRIDINOLONE (DPD) DEOXYPYRIDINOLONE (DPD) 350 

707180624 HYDROXYPROLINE (URINE) HYDROXYPROLINE (URINE) 100 

707180625 igf 1 IGF 1 900 

707180626 IGF BP3 IGF BP3 650 

707180627 DHT DHT 500 

707180628 ESTRONE (E1) ESTRONE (E1) 200 

707180629 CHLORIDE IN URINE CHLORIDE IN URINE 40 

707180630 OXALATE IN URINE OXALATE IN URINE 400 

707180634 STOOL REDUCING SUGAR STOOL REDUCING SUGAR 20 

707180635 MALARIA SEROLOGY MALARIA SEROLOGY 500 

707180636 FILARIA BLOOD FILM FILARIA BLOOD FILM 35 

707180638 FILARIA SEROLOGY FILARIA SEROLOGY 500 

707180639 TRICHENELLA SEROLOGY TRICHENELLA SEROLOGY 400 

707180640 TOXOCARA SEROLOGY TOXOCARA SEROLOGY 500 

707180641 SPECIFIC CULTURE: UREAPLASMA SPECIFIC CULTURE: UREAPLASMA 45 

707180643 IEP : IGA IEP : IGA 80 

707180644 IEP : IGG IEP : IGG 80 

707180645 IEP : IGM IEP : IGM 80 

707180646 IGE : (TOTAL) IGE : (TOTAL) 60 

707180647 BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION (ZN 
STAIN) 

BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION (ZN 
STAIN) 

20 
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707180648 BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION 
(CELL COUNT TOTAL AND 

DIFFERENTIAL) 

BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION (CELL 
COUNT TOTAL AND DIFFERENTIAL) 

20 

707180649 BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION C/S 
AEROBIC (STANDARD METHOD) 

BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION C/S 
AEROBIC (STANDARD METHOD) 

40 

707180650 BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION C/S 
ANAEROBIC (STANDARD METHOD) 

BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION C/S 
ANAEROBIC (STANDARD METHOD) 

40 

707180651 BIOLOGICAL FLUID- TOTAL PROTEIN BIOLOGICAL FLUID- TOTAL PROTEIN 20 

707180652 BIOLOGICAL FLUID- SUGAR BIOLOGICAL FLUID- SUGAR 20 

707180653 BIOLOGICAL FLUID- CHOLESTEROL BIOLOGICAL FLUID- CHOLESTEROL 20 

707180654 BIOLOGICAL FLUID- CHLORIDE BIOLOGICAL FLUID- CHLORIDE 30 

707180655 BIOLOGICAL FLUID- LDH BIOLOGICAL FLUID- LDH 30 

707180656 BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION 
CHEMISTRY PROFILE 

BIOLOGICAL FLUID EXAMINATION 
CHEMISTRY PROFILE 

120 

707180657 SERUM AND BIOLOGICAL FLUID 
CHEMISTRY PROFILE AND RATIOS 

SERUM AND BIOLOGICAL FLUID 
CHEMISTRY PROFILE AND RATIOS 

240 

707180658 COMPLETE BIOLOGICAL FLUID 
ANALYSIS INCLUDING AUTOMATED 

AE.& ANAE.C/S 

COMPLETE BIOLOGICAL FLUID ANALYSIS 
INCLUDING AUTOMATED AE.& ANAE.C/S 

400 

707180664 APCA APCA 65 

707180665 INFLUENZA ANTIBODIES INFLUENZA ANTIBODIES 280 

707180666 CATECHOLAMINES IN BLOOD CATECHOLAMINES IN BLOOD 680 

707180667 TUMOUR MARKER: PLACENTAL 
ALKALINE PHOSPHATASE 

TUMOUR MARKER: PLACENTAL ALKALINE 
PHOSPHATASE 

650 

707180669 CROSS LINKED N.TELOPEPTIDE CROSS LINKED N.TELOPEPTIDE 370 

707180673 LTX PREOPERATIVE "DONOR" STEP 1 
PART 1 

LTX PREOPERATIVE "DONOR" STEP 1 
PART 1 

850 

707180674 LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 
1 PART 1 

LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 1 
PART 1 

600 

707180675 HLA CLASS I (A&B LOCOUS) 
MONOCLONAL 

HLA CLASS I (A&B LOCOUS) MONOCLONAL 480 

707180676 LTX PREOPERATIVE "DONOR" STEP 1 
PART 2 

LTX PREOPERATIVE "DONOR" STEP 1 
PART 2 

85 

707180677 LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 
1 PART 2 

LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 1 
PART 2 

85 

707180678 LTX DAILY CHECK UP PROFILE 1 LTX DAILY CHECK UP PROFILE 1 1500 

707180679 LTX DAILY CHECK UP PROFILE 2 LTX DAILY CHECK UP PROFILE 2 950 

707180681 FREE PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN 
(FREE PSA) 

FREE PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN 
(FREE PSA) 

100 

707180682 HERPES 6 IGG & IGM HERPES 6 IGG & IGM 450 

707180683 HERPES 6 VIRUS BY PCR HERPES 6 VIRUS BY PCR 1800 
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707180684 PNEUMOCYSTIS CARINII AG 
(MONOCLONAL) 

PNEUMOCYSTIS CARINII AG 
(MONOCLONAL) 

80 

707180685 MYCOPLASMA AG (MONOCLONAL) MYCOPLASMA AG (MONOCLONAL) 80 

707180687 LTX DAILY CHECK UP DONOR LTX DAILY CHECK UP DONOR 450 

707180688 ADENO VIRUS MONOCLONAL ABS. ADENO VIRUS MONOCLONAL ABS. 80 

707180689 IMMUNOHISTOCHEMISTRY IMMUNOHISTOCHEMISTRY 350 

707180690 D.DIMER D.DIMER 150 

707180693 MYCOPLASMA AB SERUM MYCOPLASMA AB SERUM 400 

707180695 ASPERGILLUS FUMIGATUS, SOMATIC 
ABS 

ASPERGILLUS FUMIGATUS, SOMATIC ABS 600 

707180696 ASPERGILLUS AG ASPERGILLUS AG 2565 

707180697 IMMUNOHISTOCHEMISTRY : HEAR 2 
NEU 

IMMUNOHISTOCHEMISTRY : HEAR 2 NEU 300 

707180698 PSEUDOCHOLIN ESTERASE IN BLOOD PSEUDOCHOLIN ESTERASE IN BLOOD 30 

707180699 P53 BREAST P53 BREAST 200 

70718700 SPUTUM EXAMINATION FOR LARVA SPUTUM EXAMINATION FOR LARVA 20 

70718701 STOOL EXAMINATION FOR LARVA STOOL EXAMINATION FOR LARVA 20 

70718703 IGG KAPPA (QUANTITATIVE) IGG KAPPA (QUANTITATIVE) 300 

70718704 urine ph URINE PH 10 

70718705 HAM ' S TEST HAM ' S TEST 50 

70718706 SUCROSE LYSIS TEST SUCROSE LYSIS TEST 50 

70718707 STOOL CULTURE FOR LARVA STOOL CULTURE FOR LARVA 40 

70718708 Antibiotic susceptibility testing for 
candida & yeast 

ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY TESTING FOR 
CANDIDA & YEAST 

150 

70718709 CYTOTOXIC ANTIBODY TITRE CYTOTOXIC ANTIBODY TITRE 550 

70718710 B.M BIOPSY (RETICULIN STAIN) B.M BIOPSY (RETICULIN STAIN) 100 

70718711 HIT (HEPARIN INDUCED 
THROMBOCYTOPENIA)B.S 

HIT (HEPARIN INDUCED 
THROMBOCYTOPENIA)B.S 

900 

70718712 SALMONELLA SEROTYPING SALMONELLA SEROTYPING 60 

70718713 PHILADELAPHIA CHROMOSOME BY 
FISH (QUANTITIVE) 

PHILADELAPHIA CHROMOSOME BY FISH 
(QUANTITIVE) 

900 

70718714 AG DETECTION OF H. PYLORI IN STOOL AG DETECTION OF H. PYLORI IN STOOL 300 

70718715 SEROLOGY FOR ATYPICAL 
PNEUMONIA 

SEROLOGY FOR ATYPICAL PNEUMONIA 300 
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70718716 Tetanus Abs. IgG TETANUS ABS. IGG 300 

70718717 TORCH PROFILE TORCH PROFILE 450 

70718720 IMMUNOPHENOTYPING COMPLETE 
PANEL 

IMMUNOPHENOTYPING COMPLETE PANEL 1000 

70718721 HBS ANTIBODY TITRE HBS ANTIBODY TITRE 50 

70718723 Tick Brone Encephalitis IgG, IgM TICK BRONE ENCEPHALITIS IGG, IGM 400 

70718724 Sandfly Fever Virus Abs IgG, IgM SANDFLY FEVER VIRUS ABS IGG, IGM 650 

70718725 Extractable Nuclar Ag EXTRACTABLE  NUCLEAR AG 500 

70718726 BONE MARROW ASPIRATED BIOPSY BONE MARROW ASPIRATED BIOPSY 600 

70718727 CANDIDA ANTI BIOGRAM CANDIDA ANTI BIOGRAM 150 

70718728 IGA QUANTITATIVE IGA QUANTITATIVE 40 

70718729 L- CARNITINE L- CARNITINE 225 

70718730 ANA (HEP2) TITRE ANA (HEP2) TITRE 100 

70718731 ANTIBODY SCREENING ANTIBODY SCREENING 70 

70718732 ANTI - DNA   TITRE ANTI - DNA   TITRE 120 

70718733 TRIPLE TEST TRIPLE TEST 300 

70718734 ALPHA FETOPROTEIN (AFP) BLOOD IN 
PREGNANCY 

ALPHA FETOPROTEIN (AFP) BLOOD IN 
PREGNANCY 

60 

70718735 Cytochemistry : Perroxidase CYTOCHEMISTRY : PEROXIDASE 80 

70718737 Malaria LDA MALARIA LDH 60 

70718738 Dengue Virus Abs DENGUE VIRUS ABS. 400 

70718739 HEAT STABILITY TEST HEAT STABILITY TEST 75 

70718740 Consultation Slide Biopsy CONSULTATION SLIDE BIOPSY 180 

70718741 SPECIFIC CULTULRES: PNEUMOCYTSIC 
CRANI 

SPECIFIC CULTULRES: PNEUMOCYTSIC 
CRANI 

90 

70718743 ANTI EPIDERMAL BASEMENT 
MEMBRANE ABS 

ANTI EPIDERMAL BASEMENT MEMBRANE 
ABS 

300 

70718744 PARVOVIRUS (PCR) PARVOVIRUS (PCR) 1200 

70718745 BASAL MEMBRANE ANTIBODIES 
(GLOMEROLAR) 

BASAL MEMBRANE ANTIBODIES 
(GLOMEROLAR) 

450 

70718750 Bone Marrow Karyotyping BONE MARROW KARYOTYPING 700 

70718751 PROTHROMBIN MUTATION PROTHROMBIN MUTATION 700 
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70718752 RUBELLA ABS (HIT, IGG & IGM) RUBELLA ABS (HIT, IGG & IGM) 370 

70718753  ASPERGILLUS ANTIGEN IN SERUM ASPERGILLUS ANTIGEN IN SERUM 120 

70718754 IMMUNOPHENOTYPING FOR 
MESOTHELIOMA 

IMMUNOPHENOTYPING FOR 
MESOTHELIOMA 

600 

70718755 IMMUNOPHENOTYPING CD10 IMMUNOPHENOTYPING CD10 80 

70718756 IMMUNOPHENOTYPING CE33 IMMUNOPHENOTYPING CD33 80 

70718757 IMMUNOPHENOTYPING CD13 IMMUNOPHENOTYPING CD13 80 

70718758 IMMUNOPHENOTYPING CD14 IMMUNOPHENOTYPING CD14 80 

70718759 N.MP22 (TUMOUR MARKER FOR 
CANCER BLADDER) 

N.MP22 (TUMOUR MARKER FOR CNACER 
BLADDER) 

500 

70718760 PROCALCITONIN PROCALCITONIN 975 

70718761   NATIONAL  LIVER INSTITUTE  NATIONAL  LIVER INSTITUTE 150 

70718764 FACTOR V MUTATUIN GENE FACTOR V MUTATUIN GENE 1000 

70718765 IMMUNO PHENOTYPING (CI1A) IMMUNO PHENOTYPING (CI1A) 90 

70718766 IMMUNO PHENOTYPING (CYTO IGM) IMMUNO PHENOTYPING (CYTO IGM) 90 

70718767 IMMUNO PHENOTYPING (S.IG) IMMUNO PHENOTYPING (S.IG) 90 

70718768 T(15;17) FISH T(15;17) FISH 600 

70718769 IMMUNOPHENOTYPING CD34 IMMUNOPHENOTYPING CD34 80 

70718770 IMMUNOPHENOTYPING CD23 IMMUNOPHENOTYPING CD23 80 

70718771 IMMUNOPHENOTYPING CD25 IMMUNOPHENOTYPING CD25 80 

70718772 UNSTABLE HB UNSTABLE HB 80 

70718773 PYRUVATE KINASE PYRUVATE KINASE 200 

70718774 11-DEOXYCORTISOL 11-DEOXYCORTISOL 400 

70718775 VNTR - I VNTR - I 1500 

70718776 VNTR - II VNTR - II 450 

70718777 FLOWCYTOMETRIC ASSAY FOR 
CD34+CELLS IN PBSC 

FLOWCYTOMETRIC ASSAY FOR 
CD34+CELLS IN PBSC 

1050 

70718778 STEM CELL CRYOPRESERVATION & 
STORGE. 

STEM CELL CRYOPRESERVATION & 
STORGE. 

3000 

70718779 ACETAMINOPHEN 
(TYLENOL/PARACETAMOL) 

ACETAMINOPHEN 
(TYLENOL/PARACETAMOL) 

410 

70718780 Hepatectomy HEPATECTOMY 500 
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70718781 T-CELL ENUMERATION BY FLOW 
CYTOMETER 

T-CELL ENUMERATION BY FLOW 
CYTOMETER 

350 

70718782  �b���
�ب ا
�3"ى ا:�
 ���opB VACCINATION AGAINST HB V 13 2" ا�

70718783 T(15;17) BY PCR T(15;17) BY PCR 600 

70718784 PRE-ALBUMIN PRE-ALBUMIN 200 

70718785 ALPHA-1-ANTITRYPSIN ALPHA-1-ANTITRYPSIN 200 

70718786 EBV-PCR EBV-PCR 1500 

70718787 GENTAMYCIN GENTAMYCIN 380 

70718788 ALBUMIN - CREATININE RATIO ALBUMIN - CREATININE RATIO 125 

� ا
"م 70718789 %�-��p�.s ى دواء���. LAMOTRIGIN DRUG LEVEL 520 

70718790 PROTEIN CRATININE RATIO IN RANDOM 
URINE 

PROTEIN CRATININE RATIO IN RANDOM 
URINE 

125 

70718791 TRYPSIN TRYPSIN 450 

70718792 HER 2 BY FISH HER 2 BY FISH 1500 

70718793 COMPLEMENT HEMOLYSIS TEST -( C H 
50 TEST) 

COMPLEMENT HEMOLYSIS TEST -( C H 50 
TEST) 

420 

70718794 LIPOPROTEIN (A) LIPOPROTEIN (A) 385 

70718795 ISLET CELL ABS ISLET CELL ABS 385 

70718796 AMH-MULLERION INHIBITING 
HORMONE 

AMH-MULLERION INHIBITING HORMONE 650 

70718797 ANTI-GAD (GLUTAMATE 
DECARBOXYLASE-ABS) 

ANTI-GAD (GLUTAMATE DECARBOXYLASE-
ABS) 

750 

70718798 ASPERGILLUS AB IGG IGM ASPERGILLUS AB IGG IGM 1800 

70718799 ADRENAL CORTEX ABS ADRENAL CORTEX ABS 450 

70718801 DEB (BONE MARROW) DEB (BONE MARROW) 900 

70718802 21- HYDROXYLASE ABS 21- HYDROXYLASE ABS 475 

70718803 INVERSION 16 BY P C R INVERSION 16 BY P C R 650 

70718804 ALPHA -GLUCOSIDASE   - BS ALPHA -GLUCOSIDASE   - BS 1600 

70718805   HFE - HAEMOCHROMATOSIS - GENE. 
BS 

  HFE - HAEMOCHROMATOSIS - GENE. BS 2500 

�ل 70718806t�j
�� ��و��% آ � و '�!�  NEONATAL BILIRUBIN 45 

�ن � ا
"م.���ى 70718807��p���
 CERTICAN LEVEL 110  ا

70718808 HERPES VIRUS TYPE 8 IGG HERPES VIRUS TYPE 8 IGG 650 
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70718809 24HRS URINE PROTEIN 
ELECTROPHORESIS 

24HRS URINE PROTEIN ELECTROPHORESIS 400 

70718810 DOUBLE TEST (PREGNENCY) DOUBLE TEST (PREGNENCY) 800 

70718811 LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 
2 PART 1-NEW 

LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 2 
PART 1-NEW 

3000 

70718812 LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 
2 PART 2-NEW 

LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 2 
PART 2-NEW 

3150 

70718813 LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 
3 PART 1-NEW 

LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 3 
PART 1-NEW 

1700 

70718814 LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 
3 PART 2-NEW 

LTX PREOPERATIVE "RECIPIENT" STEP 3 
PART 2-NEW 

300 

70718815 LTX PREOPERATIVE "DONOR" STEP 2 - 
NEW 

LTX PREOPERATIVE "DONOR" STEP 2 - 
NEW 

4750 

  

  :السادة األفاضل الشركات املتعاقدة مع املستشفي 

مع التطور الكبري واملتالحق يف طرق التشخيص عن طريق خدمات املعمل قد تضطر إدارة املستشفي إيل مسايرة ذلك التطور 

ام اإلدارة وعليه سوف يتم إضافة بعض خدمات املعمل الكتشاف حقيقة املرض لصاحل مريضكم الذي هو أساس ومناط اهتم

  .  بأولأوال الشركات ذه اخلدمات اجلديدة إخطار يتم أنطلبها حالة مريضكم علي تاليت قد ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ختضع خدمات قسم املعمل خلصم التعاقد
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Item  Desc Arabic  Desc Latin PRICE 

1001001010  
��I� �JKL /ة�Nة وا�Nو PACKED RBCS, ONE UNIT 100 

1001001011 
 KT FRESH FROZEN PLASMA 100ز�� �Sز�

1001001012  
J ��ةVW��X١٢ دNو  PLATELET CONCENTRATE ( PREPARED BY 
CELL SEPARATOR) 

1080 

�ةآ�ات دم N^�اء 1001001013Nة وا�Nو 
�`��  FILTRATION  OF ONE UNIT RBCS 100 

��bن 1001001014Nو 
�`�� FILTRATION OF TWO  UNITS RBCS 200 آ�ات دم N^�اء 

1001001017 BLOOD UNIT / DELIVERY BLOOD UNIT / DELIVERY 170 

1001001018 �^e� fرا� CRYOPRECIPITATE 100 

1001001020  
J ��اVW��X٦ دNت و PLATELET CONCENTRATE 6 UNITS ( 
PREPARED BY CELL SEPARATOR) 

525 

�lدوج  1001001029 mع��٦��`o�T ات�Nو  DOUBLE CHECK FOR IRRADIATED 
PLATELET 6 UNIT 

500 

�lدوج  1001001030 mع��١٢��`o�T ة�Nو  DOUBLE CHECK FOR IRRADIATED 
PLATELET 12 UNIT 

950 

1001001031 W��Xة�Nة وا�Nو 
J � V PLATELET CONC. ONE UNIT 120 د
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Item  Desc Arabic  Desc Latin PRICE 


 دم 1001001001#��� 
����bا BLOOD GROUPING PACKAGE 90 


 q�r دم 1001001002����bا  DIRECTED DONATION  PACKAGE 250 

1001001003 sbر إu م و�
 ا�#��� BLOOD GROUP AND RH 35 

��K� V���م ا�^�vدة 1001001004 ANTIBODY SCREENING 65 

 ANTIBODY IDENTIFICATION 200 ا�$��ف "#w اo���م ا�^�vدة 1001001005

1001001006 �`�y� f� DIRECT COOMBS ,TEST 45 ا�y$Lر آ 

1001001007 �`�y� ��z f� INDIRECT COOMBS ,TEST 60 ا�y$Lر آ 

 RH PHENOTYPE 60 اsb-ار 1001001008

��$ ى ار 1001001009-sbا  RH ANTIBODY TITRE 80 

�lدوج ��I| ا��م 1001001016 q�#�b DOUBLE CHECK FOR PACKED RBCS 185 

�ة 1001001019Nة وا�Nو qW��� }T�~b CROSS MATCHING (BLOOD), 1 UNIT 60 

�ة ا��م 1001001022N � V�� SCREENING OF BLOOD UNIT 150 

 f�� LET DOWN 30 آ�| دم �� ا�^$�yع 1001001023

��اض q�r ا��م 1001001024o V�� SCREENING FOR BLOOD TRANSMITTED 
DISEASE 

150 

�ة T!� ا��م 1001001025N � ا`��ع q^" IRRADDIATION OF BLOOD BANK UNIT 100 

� ا��م 1001001026�� VENESECTION 50 

1001001027 SUB GROUP SUB GROUP 50 

�lدوج ��I| ا��م 1001001028 q�#�b /ع��`o�T DOUBLE CHECK FOR IRRADIATED 
PACKED RBCS 

220 

1001001032 HB & ALT FOR DONORS HB & ALT FOR DONORS 30 

  خدمات االشعة والمعمل وبنك الدم وتحاليله تخضع لخصم التعاقدجميع 

  ما عدا االشعة المقطعية على الشرايين التاجية على جهاز مالتى ساليس
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                                                                                    ١٣٠  
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    ما عدا الكشفختضع خدمات العالج الطبيعي خلصم التعاقد                     
  

Item  Desc Arabic  Desc Latin PRICE 

1307300002 
�b X ت � ق�� �  Ultrasound  : 60 

� ��ت ����ة 1307300003  Short wave  : 60 

 Infrared  : 40  ا`�
 ��b ا��^�اء 1307300004

1307300005 
�e��!yق ا� � 
 Ultraviolet  : 60  ا`�

 Laser  : 60  ا�#�lر 1307300006

 Cryo therapy  : 30  آ^�دات �#� 1307300007

1307300008 
!L�� آ^�دات  Hot Packs : 30 

 N  Whirl Pool : 30^�م T^ ��ت ا�^��� 1307300009

1307300010 �W�Tآ�� 
�y!b  Electrical Stimulation  : 60 

1307300011 �#eل ا�KL �� f��#� wW�Tآ�� ��y!b TENS  : 60 


 ا�$���"� 1307300012�y!b  Feedback Stimulation  : 100 

1307300013  ����b )ج���( Massage : 60 

1307300015 
��K" ت�!J�^b  Therapeutic Exercises : 90 

1307300016 ��ام ���ز ا�� Traction Set-up  : 60  ا�$

1307300017 lآ��Iام ا��� Gait training & Crutch traning : 60  ا�$�رfJ "#� ا�^�� وا�$

1307300018 
�� Activities Daily Living traini : 60  ا�$�رfJ "#� ا�!���Sت ا�� 

1307300019 �Nا�eا� qL�� ا�$�Tو qy� جK"  Pre & Postoprative treatment : 90 

 POSTURAL DRAINAGE 90  ا�$�رfJ "#� او��ع ا�^�ط 1307300020

�ام ���ز ا�$!�|  1307300021
( ا�$Jدوoا 
�#Ib q^�b o( Nebuliser (cost of medications : 25 
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1307300022  ���!Jود�Jا Aerodyn  : 75 

�� ا�^!lل 1307300023�r�T  Home Program  : 50 

 �L �J��b  Discharge Summary  : 50وج 1307300024

 SPIROMETER 60 ���ز ���س ا�$!�| 1307300025

1307300030  qم آ��#� 
v�٢٤
"��  FOOT PUMP EVERY 24 HOURS 700 

1307300038 VIBRATION VIBRATION 60 

1307300039 BREATHING EXERCISES BREATHING EXERCISES 90 

130730039 TWO CRUCHES TWO CRUCHES 200 

4207160012 Physio Therepy : 2 sesions Physio Therepy : 2 sesions 80 
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   خدمات عيادة األسنان                                         
 


�� ا���� ا�

 ٥٠ صورة أشعة

 ٧٥ خلع بسيط: جراحة 

 ١٥٠ خلع جراحي

 ١٠٠ خلع ضرس العقل

 تبعاً للحالة عملية خلع ضرس العقل جراحيا

 تبعاً للحالة )٠٠٠كسر ، كيس دهني ( أخرى 

 ٢٠٠ ةكحت جير وعالج لث: عالج لثة 

 ٢٥٠ تنظيف وكحت جذور

 تبعا للحالة عمليات اللثة

 ١٠٠  سطح مملغم١حشو : حشو 

 ١٣٠  مملغم٢حشو 

 ١٤٠  سطح مملغم٣حشو 

 ١٣٠ حشو كومبوزيت أمامي

 ١٦٠ حشو كومبوزيت خلفي

 ١٣٠ حشو زجاج أيونوميري

 ٢٥٠ سنة أمامية) : عصب( عالج جذور 

 ٢٥٠ ضرس متوسط
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 ٣٠٠ ضرس خلفي

 ١٦٠ بناء ضرس+ وتد  ١

 ١٧٠ بناء ضرس+  وتد ٢

كل (طربوش معدن مغطى بالبورسلين : تيجان وجسور 
 )واحدة 

٨٠٠ 

 ٢٧٠٠ )علوي وسفلي ( كامل " أكريل"طقم : تركيبات متحركة 

 ١٥٠٠ )علوي أو سفلي " ( أكريل "نصف طقم 

  أول سنة: جزئي" أكريل " طقم 

  كل ضرس زيادة

١٥٠  

٦٠ 

كل سنة كل " سكليتون) "معدن (وم كوبالت طقم جزئي كر
 ضرس زيادة

٩٥٠  

٦٠ 

 ٦٠ خلع: طب أسنان األطفال 

 ٩٠ حشو أطفال مملغم

 ٩٠ حشو أطفال كومبوزيت

 ٩٠ حشو أطفال زجاج أيونومير

 ١٠٠ عالج عصب أطفال

 تبعاً للحالة تقويم أسنان
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  االتفاقية الشاملة لجراحات األسنان تحت مخدر كلي
  


ا������ 
�y~ت ا���l#$�^ا��^#��ت ا� 
��z 
�
 r ع ا�����ة ا���� 

  ساعات٨ مزدوجة ٢٥٠ ١١٢ ١٥٤

                                  التعاقدات                               

     جنيها                         ٧٥٠                               

  

 

q^�b o:-  

  .لالزمة للمريضالفحوصات ا
  . الوجبات

  مالحظات عامة
  

  . جنيها عن كل نصف ساعة بغرفة العمليات بعد النصف ساعة األولى١٥٠يضاف  ����
  .يحضر  المريض قبل العملية بساعتين، للفحص من قبل طبيب التخدير ����
  .يتم الحجز عن طريق نائب األسنان قبل العملية بيوم واحد على األقل ����
  . ساعات على األقل قبل الجراحة٦ام على المريض  الصي ����
 ٣٥٠حاالت جراحات األسنان تحت مخدر عام والتي تجري بالعيادة الخارجية يتم احتسابها كتكلفة شاملة  وقيمتها  ����

وال تشمل أتعاب الجراح علي اال % ١٢,٥٠جنيه تشمل أتعاب التخدير والمستلزمات واألدوية المستخدمة ونسبة 
 .جنيها١٠٠  ويحتسب كل ربع ساعة بعد ذلك يتعدى الوقت نصف ساعة

  

  

  
  

  جميع خدمـات قسم األسنان تخضع لخصم التعاقـد

  .االتفاقية الشاملة الكشف وماعدا
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   ١٢٠ خدمات وحدة الغسيل الكلوي
  

   الغسيل الكلوي الدموي-١

  جنيها٣٠٠ الغسيلجلسة 

  جنيه٣٥٠ جلسة الغسيل بالرعاية المركزة

 جنيه٣٥٠ تركيب القسطرة الرقبية 

 جنيه١١٠ تركيبة قسطرة الفخذ

اء الدموي المستمر بجهاز بريزما فى اليوم صفجلسة االست
 الواحد

  جنيه٣٠٠٠

اء الدموي المستمر بجهاز بريزما بعد اول يوم صفجلسة االست
. 

  جنيه١٠٠٠

  

  .األسعار أعاله شاملة أتعاب األطباء والمستلزمات
  

  ).استعمال مرة واحدة ( تشمل الجلسة سعر الفلتر   .١
 ). كرياتينين -بوتاسيوم -صوديوم( التحاليل المعملية الخاصة بالجلسة  .٢

  . جم ١٠٠٠,٠٠= استحدثت خدمة تغيير بالزما بدون المستلزمات واالجهزه الخاصة  بوحدة الغسيل 

  

   الغسيل البريتونى-٢
 

  دورة في المتوسط٣٠جلسة غسيل بقسطرة ثابتة بمعدل 
  جنيها٦٠٠

  جنيه٨٠٠ الترشيح الدموي المستمر

   

   وتغيير البالزما ما عدا الكشفتخضع خدمات الغسيل الكلوي لخصم التعاقد
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   لمرضى السكرحص الشاملبرنامج الف
 

  

���r�yت ا��r I�  

  :كشف استشارى ىف التخصصات التالية

 – التغذية – االسنان – الرمد – القلب –امراض باطنية وسكر  ••••
 .الكلى

 :اشعات كما يلى  ••••
 موجات صوتية - اشعة على الصدر-رسم قلب عادى وبالمجهود ••••

كس على شرايين  دوبل– دوبلكس على شرايين الرقبة -على البطن
 .الساقين 

  :التحاليل كما يلى  ••••
 دهنيات – الهيموجلوبين السكرى –سكر صائم وبعد ساعتين  ••••

 البوتاسيوم – تحليل البروتين فى البول – تحليل بول كامل –الدم 
 الكرياتينين -

 

  

�yا� ���r��� 

  

                                               ٨٥٠,٠٠  
  

  

 ع خدمات البرامج المتخصصة لخصم التعاقدال تخض
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                             البرنامج الطبي الشامل
  

  عرض الفحص الشامل للرجال والسيدات: رابعا 

  ال تخضع قيمة اتفاقية الفحص الشامل للرجال والسيدات لخصم التعاقد

  

  رجال سيدات

٢١٠٠ ٢٣٧٥ 

  

  :وتشمل االتفاقية اآلتي 

  

   قلب – عالج طبيعي - جراحة عامة- رمد-باطنه : وفاتالكش: أوال 

    .ذكورة للرجال ونساء للسيدات باإلضافة إلى كشفين حسب الحالة

  

 دوبلكس على شرايين    - موجات صوتيه على البطن والحوض     - موجات صوتيه على القلب    :األشعات  : ثانيا  

 باإلضافة إلى موجـات     -م قلب عادى   رس - رسم قلب بالمجهود   - أشعة عادية على الصدر وضعين       -الرقبة

  . صوتية على الثدي ماموجرام وهشاشة عظام للسيدات

  

 وظـائف  - وظائف كبـد - هيموجلوبين مسكر- سكر فاطر - سكر صائم  - صورة دم كاملة   :التحاليل  : ثالثا  

 - وظائف الغـدة الدرقيـة     - سرعة ترسيب  - كوليسترول ودهون ثالثية   - زمن وتركيز البروثرومبين   -كلى

   دم خفي– rh فصيلة الدم و- تحليل بول وبراز–ليل فيروس الكبد سى وبى تح

  . ومسحة من عنق الرحم للسيدات-باإلضافة إلى تحليل بروستاتا للرجال
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  برنامج الفحص الشامل للقلب                        

  

�#J �� ���r�yا� q^�J:-  
  

  كشف استشاري أمراض القلب ••••
  . أشعة على الصدر- رسم القلب العادي وبالمجهود-على القلبموجات فوق الصوتية  ••••
 نسبة   -زمن النزف والتجلط-بروتينيات الدم- نسبة األلبومين-أنزيمات الكبد( وظائف الكبد كاملة ••••

  )    الصفراء 
   سرعة الترسيب– صورة دم كاملة - سكر صائم وبعد ساعتين–وظائف الكلى  ••••
  دهنيات الدم كاملة ••••
  

 ������r�yا� 

 سعر البرنامج جنيه٧٥٠

 


�
 ه� NK�:  
   :بعض الربامج املتخصصة مثل

   جم ٥٠٠٠,٠٠=  املرضى ما بعد جراحة القلب والقساطر لتأهيل) أ ( برنامج -١

   جم٣٠٠٠,٠٠=  املرضى ما بعد جراحة القلب والقساطر لتأهيل) ب ( برنامج -٢

  
الشركات المتعاقدة أو األطباء المعالجين أو األفراد مثل برامج توظيف إمكانيــة إضافة برامج خاصة بناء على رغبة 

  .العاملين الجدد أو برامج خاصة باألمن الصناعي أو فحوصات خاصة 

  

                          

  
 ال تخضع خدمات البرامج المتخصصة لخصم التعاقد                      
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   أسعار اإلقامة- ١

 ا��ر�
 ا����ر �#^�J¡ ا����ر �#^�ا�{

 ٤٠٠     

        ٤٠٠ 

       ١٥٠٠  

        ٩٥٠ 

  ثالث حجرات ممتاز جناح

  ثالث حجرات عادى جناح

 

 ٣٠٠  

٣٠٠   

  ١٢٠٠  

٧٥٠ 

   ممتاز حجرتانجناح

  عادى حجرتانجناح

٣٠٠  

٢٠٠ 

  ٤٠٠  

٣٠٠ 

  ممتازةحجرة مفردة 

 عاديةحجرة مفردة 

  غير مسموح بمرافق

 غير مسموح بمرافق

٢٠٠  

١٥٠ 

   ممتازةحجرة مزدوجة

  عاديةحجرة مزدوجة

 (C.C.U)غرفة العناية المركزة للقلب  ٦٥٠ غير مسموح بمرافق

 (I.C.U)غرفة الرعاية الحرجة   ٦٥٠ غير مسموح بمرافق

  

  . سنة١٢ال تضاف أسعار المرافق في حالة وجود المرافق لألطفال حتى   - 
  . او فرق الدرجةتخضع أسعار اإلقامات لخصم التعاقد وال يسرى الخصم على المرافق ••••

  )ساعات   ٨ ( تحسب نصف قيمة الغرفة في الحاالت النهارية  ••••
   .خضع للخصم ي وال ة بخطاب التحويلحدد عن الدرجة الماإلقامةفي حالة تغيير درجة نقدا  درجة فرق اليسدد ••••
تحسب اإلقامة من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتوجد فترة سماح لحاالت الخروج حتى الثالثة عصرا وعند تجاوز تلك  ••••

 .المدة يحسب يوم كامل
 المزدوجة العادية او المتميزة ويتم احتساب فرق الدرجة او فرق االتفاقية جميع االقامات باالتفاقيات الشاملة بالغرفة ••••

  .فى حالة اختيار درجة اعلى 
 والصمامات والدعامات العادية األدوية االتفاقيات الشاملة وعلى إجمالي الفاتورة ماعدا % ١٢,٥٠يتم احتساب و ••••

  .م التعاقدوال تخضع لخصوالدوائية وما يسدده المريض نقدا بالفاتورة 
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   أتعاب األطباء-٢
  

  -: اإلشراف الطبي-:أوال 
    جنيه٢٠٠ )أول مرة ( زيارة االستشاري   في أي تخصص 

    جنيها٨٠ زيارة المتابعة بعد المرة األولى

 
��NK �ت ه�:   
  .جنيه٣٠٠زيارة االستشاري عند االستدعاء بعد العاشرة مساء       ••••
  .ملية لمدة أسبوع ضمن أتعاب العملية المتابعة بعد إجراء الع ••••
 .أتعاب األطباء ال تخضع لخصم التعاقد ••••
 . جنيه ١٥٠اتعاب طبيب نوبتجي رعاية مركــزة  عن اليوم الواحد     ••••
  . جنيه١٥٠"    "      "       قلب    "      "       "       "      "     ••••

  -: أتعاب الجراحين - :ثانيا 


�
 آ�yى "^#�� ���رة در�
 ا����#^" 
~� $� 

 X¢�ى "^#��#^" 

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ التعاقدات

        

��NK �ت ه�:-  

  .تحسب أتعاب األطباء طبقًا لتصنيف العمليات الملحق داخل كل قسم من األقسام الجراحية ••••
  .من أتعاب الجراحين % ٣٠أتعاب أطباء التخدير  ••••
  .من أتعاب الجراحين% ١٠ األطباء المساعدين،،       ••••
وليس لها اتفاقية شاملة يتم تقدير االتعاب بها طبقا للحالة وتبدأ االتعاب من العمليات المتقدمة و ذات الطابع الخاص  ••••

  . جم ٥٠٠٠,٠٠

نصف األتعاب في + في حالة إجراء عمليتين في نفس الوقت يتم احتساب األتعاب حسب العملية األعلى في التصنيف  ••••
  .لعملية األقل في التصنيفا
  .الحاالت الخاصة يتم تقدير األتعاب مع الجراح المعالج دون الرجوع إلى إدارة المستشفى ••••
  .ال تخضع لخصم التعاقدواألطباء أتعاب الجراحين  ••••
ء ماعدا الحاالت االتفاقيات الشاملة تشمل أتعاب األطبا( هذه األتعاب  خاصة بالعمليات التي ليس لها اتفاقيات شاملة  ••••

  ).الخاصة 

  
 ال تخضع أتعاب األطباء  لخصم التعاقد
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  -: العمليات-٣
  -: فتح غرفة العمليات-:أوال


 ا��^#��ت��z 

 ا��^#��ت �� ا�!�£ ��z V$�

wا�و� 
"�� 
 ��T 
"�� £�r qآ
wا�و� 
 ا�!�£ ��"

  السعر
 

  .جنيها٥٠ صغري          -
  .جنيها١٠٠ متوسطة       -
  .جنيها٢٠٠           كبري-
  .جنيه٢٥٠ مهارة          -
 .جنيه٣٠٠ متقدمة         -

 جنيه١٠٠

   الغازات الطبية داخل غرفة العمليات-:ثانيا
 أوكسجين  ساعة٢/١  جنيها١٥

 فلوثان  مل١  جنيه٢، ٥

  ايزوفلوران  مل١  جنيها٣، ٥
 

 سيفوفلوران  مل١ جنيهات ٦  

 يتروزأكسيد ن  ساعة ٢/١  جنيها٥٥

  

 
��NK �ت ه�: -   
  .األجزاء من نصف الساعة األولى تحسب نصف ساعة كاملة ••••
  .األسعار المذكورة بالنسبة ألسعار الغازات بعاليه تحسب على المريض بغض النظر عن درجة اإلقامة ••••
  .يحتسب الوقت منذ بدء التخدير حتى االنتقال إلى غرفة اإلفاقة ••••

  .هو وقت فتح غرفة العمليات)االوكسجين واكسيد النتيروز( الطبية  وقت استهالك الغازات  ••••
 . مللي لكل نصف ساعة من وقت إجراء العملية١٥بمعدل ) فلوثان او ايزو فلوران او سيفو فلوران( تحسب الغازات االستنشاقية  ••••
 وال تخضع لخصم التعاقد  ليس لها سعر محدد والتيومستلزمات التحكم فى العدوى متناهية الصغرتحسب قيمة المستلزمات الطبية  ••••

 :بقيمة  ) Flat Rate(وتسمى
   .بالعمليات جنيه ٢٠٠
  .  جنيه عن اليوم الواحد للرعاية المركزة ١٥٠
  . جنيه عن اليوم الواحد لرعاية القلب ١٥٠

  . جنيه عن اليوم الواحد للغرفة ٧٥
 . جم ٥٠٠= قسطرة أول مرة  رسم غرفة ال– جنيه عن اليوم الواحد بغرفة القسطرة ١٥٠
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 خضع فتح غرفة العمليات لخصم التعاقدي

  
    أجهزة خاصة-:ثالثا
 
  :أشعات . ١

�ة  ا���� N ا�  �!yا� 

 جهاز األشعة بالمونيتور   دقائق ١٠ ١٢٠

   دقيقة ١٥ ١٤٥

   دقيقة ٢٠ ١٨٠

  دقيقة ٦٠ ٤٠٠

 

  . وال يخضع لخصم التعاقد.يوم /  جنيه ١٢٠٠  ون داخل الشريان األورطى ة البال رسم توصيل مضخ-٢

  .عملية/    جنيه ١٥٠ رسم  استخدم الميكروسكوب الجراحي                   -٣

  .عملية/    جنيه ٤٠٠ رسم استخدام جهاز الكوزا                               -٤

  .     عملية/    جنيه ٦٠٠                  رسم استخدام جهاز المالحة المخية     -٥
  

  

  
  

  
 ما عدا توصيل مضخة البالون  الخاصة لخصم التعاقداألجهزةغرفة العمليات واستخدام تخضع 

 داخل الشريان األورطى
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  :ر الشرايين أو الصمامات جراحات القلب المفتوح لتغيي -١                  

  درجة اإلقامة مستشفى لةحا  خاصةحالة

٣٩٠٠٠  
٤٠٥٠٠ 

٤٥٠٠٠  
٤٧٠٠٠ 

  مزدوجة عادية 
 مزدوجة مميزة

٤٢٥٠٠  
٥٢٥٠٠ 

٥٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠ 

  مفردة عادية
 مفردة مميزة

٥٥٠٠٠  
٦٠٠٠٠ 

٦٥٠٠٠  
٧٠٠٠٠ 

   حجرتان عادىجناح
 جناح حجرتان مميز

٦١٦٠٠  
٧٥٠٠٠ 

٧٥٠٠٠  
٩٠٠٠٠ 

  حجرات عادىثالث جناح 
 جناح ثالث حجرات مميز

  :وتشمل  جراحة تغيير الشرايين أو الصمامات اآلتي

 .)ماعدا الحاالت الخاصة( أتعاب االستشاري الجراح والمساعدين  .١

 .أتعاب استشاري التخدير والمساعدين .٢

 .أتعاب استشاري القلب ومساعديه .٣

 .أتعاب استشاري األمراض الباطنية و مساعديه .٤

 .أتعاب أخصائي القلب الصناعي .٥

 ).أية أيام إضافية يتم المحاسبة عليها بمشتمالتها( اإلقامة لمدة يومين بالرعاية المركزة .٦

 ).أية أيام إضافية يتم المحاسبة عليها بمشتمالتها(اإلقامة لمدة سبعة أيام بالغرفة شامالً اليوم السابق للعملية  .٧

 ).ن حد أقصىبدو(فتح غرفة العمليات  .٨

 ) بدون حد أقصى خالل أيام االتفاقية(المستلزمات الطبية  .٩

 .  وال يخضع للخصمجهاز قياس تدفق الدم بالشرايين التاجية بعد الجراحة لمرة واحدة فقط .١٠

 ).بدون حد أقصى خالل أيام االتفاقية(أدوية  .١١

 ).بدون حد أقصى خالل أيام االتفاقية(جميع التحاليل  .١٢

 )بدون حد أقصى خالل أيام االتفاقية(أشعة عادية على الصدر وموجات صوتية على القلب ورسم القلب .١٣

  الدوبلكس على الرقبة واليدين والساقين مرة واحدة خالل أيام االتفاقية .١٤

 .العالج الطبيعي  بدون حد أقصى خالل أيام االتفاقية .١٥

 .نسبة الخدمة الطبية %  ١٢,٥٠ .١٦
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  : تشمل اآلتيوال

  .قيمة االتفاقية الشاملة للقلب المفتوح ال تخضع لخصم التعاقد.  ١

 .أكثر من يومين بالرعاية وسبعة أيام بالغرفـة بمشتمالتها.  ٢     

 ).ال تخضع لخصم التعاقد.(المستلزمات الصناعية كالرقع والدباسات والحلقات والصمامات.٣

 .ته واأللبومينتحاليل بنك الدم وبنك الدم ومشتقا.٤

 .أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة غير الموجودة ببنود االتفاقية عند ضرورة عرض المريض عليهم.٥

 .قيمة البالونة المساعدة للقلب.٦

 دواء ترازيلول إذا لزم األمر.٧

 .أي فحوصات غير نمطية للجراحة.٨

 . طبية عما يزيد عن االتفاقيةخدمة.% ١٢,٥٠٩

 . جنيها٣٠٠٠ستخدام القلب النابض داخل غرفة العمليات يضاف إلى قيمة االتفاقية الشاملة مبلغ في حالة ا.١٠

 .جنيها قيمة استخدام مضخة الشريان األورطي وال يخضع لخصم التعاقد١٢٠٠يضاف مبلغ .١١

  الشاملة  جم لقيمة االتفاقية ١٢٥٠٠ ساعة يضاف مبلغ ٢٤في حالة االحتياج إلى إعادة الفتح في غضون . ١٢

 . كتكاليف إعادة الفتح بدون حد أقصى للمستلزمات واألدوية وغرفة العمليات وال يخضع للخصم     

 
  -:من قيمة االتفاقية الشاملة في الحاالت التالية% ٢٠ضاف ي

  . ضعف عضلة القلب واالحتياج للبالونة المساعدة-

  . جراحة القلب المفتوح للمرة الثانية-

  . سنة٦٥ عن سن  زيادة سن المريض-

  

  

 ال تخضع جراحات القلب المفتوح لخصم التعاقد
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 ��ا�Nت ا��#f ا�^¢#{ و��ا�Nت ا���ر-٢����bا   

  -:وهى جراحات مثل
  .توسيع صمام القلب ����
  .إصالح العيوب الخلقية البسيطة ����
  .استئصال فص أو فصين من الرئة أو الرئة كاملة ����
  .جراحات القناة الشريانية ����
  .ل غشاء التامور أو تقشير الرئةاستئصا ����

  


X�                             o�Nت ا�$����ات-:أوo ا���oت ا�

١٠٨٠٠  
٩٦٠٠ 

١٣٢٠٠  
١٢٠٠٠ 

  مزدوجة ممتازة
 مزدوجة عادية

١٢٦٠٠  
١١٢٠٠ 

١٥٤٠٠  
١٤٠٠٠ 

  مفردة ممتازة
 مفردة عادية

١٨٠٠٠  
١٦٠٠٠ 

٢٢٠٠٠  
٢٠٠٠٠ 

   حجرتان ممتازجناح
 ىجناح حجرتان عاد

٢١٦٠٠  
١٩٢٠٠ 

٢٦٤٠٠  
٢٤٠٠٠ 

  ثالث حجرات ممتازجناح 
 جناح ثالث حجرات عادى

  
 �b«ا  q^�b:-  

  .(.C.C)ماعدا الحاالت الخاصة ( أتعاب االستشاري الجراح والمساعدين  ••••
  .أتعاب استشاري التخدير والمساعدين  ••••
  . استشاري القلب ومساعديهأتعاب ••••
  .نية و مساعديهأتعاب استشاري األمراض الباط ••••
  ).تتم المحاسبة على أية أيام إضافية بمشتمالتها(اإلقامة لمدة يوم بالرعاية المركزة  ••••
  ).تتم المحاسبة على أية أيام إضافية بمشتمالتها(اإلقامة لمدة خمسة أيام بالغرفة شامالً اليوم السابق للجراحة  ••••
  ). ساعة ١، ٥بحد أقصى (فتح غرفة العمليات  ••••
  ).جنيه٨٠٠بحد أقصى (ستلزمات طبية م ••••
  ).جنيه١٠٠بحد أقصى (أدوية  ••••
  ).بدون حد أقصى(معامل و تحاليل  ••••
  ).بدون حد أقصى(رسم قلب  ••••
  ).بدون حد أقصى(أشعة للصدر  ••••
  ).قبل الجراحة(وظائف الرئة  ••••
  العالج الطبيعي ••••
.خدمة% ١٢,٥٠ ••••
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Nا��ا�^¢#{ و f#ت ا���Nا�� 
����bا ¬T�bر�  �ت ا��
 

�b«ا q^�b o:- 

 التحاليل والفحوصات غير  ����

 .النمطية للجراحة

أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة عند  ����

 .ضرورة عرض المريض عليهم

أكثر من يوم بالرعاية المركزة وخمسة أيام  ���� .نقل الدم و مشتقاته واأللبومين ����
 .بالغرفة 

وال . دباساتالمستلزمات الصناعية كالرقع وال � 
  لخصم التعاقدتخضع

  
  

 في الحاالت الحرجة حسب تقدير الجراح% ٢٠تضاف 
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

 ال تخضع جراحات القلب المغلق لخصم التعاقد
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Kوا�� 
���
 ا���~�ة ا�$�����bo 
�
ا�� ا"� ا�����:-  
  

فقط من تكاليف القسطرة التشخيصية عند % ٥٠في حالة تحويل قسطرة تشخيصية إلى عالجية؛ يحتسب  ••••
  .إجرائها في نفس الوقت

  . ساعات يتم احتساب قيمة اليوم بالكامل٨في حاالت القسطرة التشخيصية التي تستلزم اإلقامة أكثر من  ••••

  .غنطة للمريضيتم إعطاء فيلم الفيديو واألسطوانة المم ••••

األيام الزائدة عن أيام االتفاقية يتم حسابها طبقا للبنود التفصيلية للفاتورة  وتخضع تلك البنود لخصم  ••••
  .واألتعاب والدعامات التعاقد ماعدا األدوية

  .على إجمالي تلك البنود التفصيلية ماعدا األدوية% ١٢,٥٠تضاف نسبة  ••••

 . المريض لهاجتياحتفاقية عند اإلى قيمة اال اتيضاف سعر الدعام ••••

  .لبعض الحاالت الخاصة حسب رؤية الطبيب المعالج  )الدعامة الذكية (  دوائيةيوجد دعامة خاصة ••••

إذا دعت حاجة المريض . AGGRASTATيضاف إلى قيمة االتفاقية األدوية ذات الطابع الخاص مثل  ••••
  .إليها

  .ي التخصصات المختلفة عند ضرورة  عرض المريض عليهمتضاف إلى قيمة االتفاقية أتعاب األطباء ف ••••

من قيمة % ٢٥في حالة عدم نجاح عملية التوسيع للمريض واحتياجه إلى عملية قلب مفتوح يتم خصم  ••••
  .القسطرة العالجية

  .   تضاف إلى  االتفاقية  قيمة البالونة القاطعة عند احتياج المريض إليها  ••••

  .والدعامات واألتعابفاقية الشاملة تخضع لخصم التعاقد ماعدا األدوية جميع البنود خارج االت ••••

 ليس لها اتفاقية شاملة والتيفتح غرفة القسطرة لغير حاالت اتفاقيات القساطر التشخيصية والعالجية  ••••
 . جم كرسم فتح غرفة القسطرة ٥٠٠,٠٠ويتم تحميل مبلغ 

  .ة موضحة فيما بعد بالتفصيل العالجي أسس اتفاقية القسطرة التشخيصية أو القسطرة ••••
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                                  oًأو :
��Kوا�� 
���  o�Nت ا���~�ة ا�$�

  
  

  
١ . 

 �J �$��T ا��y¢� �#��ا��J ا�$�������b تو��~�ة��  ا��^�

  


�o�Nت  در�
 ا���
 (.H.C)ا�$����ات

ا���oت 

X� (C.C.)ا�

 مزدوجة ممتازة

وجة عاديةمزد  

1430 

١٣٠٠ 

1180 

١٠٥٠ 

 مفردة ممتازة

 مفردة عادية

1980 

١٨٠٠ 

1580 

١٤٠٠ 

  حجرتان ممتازجناح

 جناح حجرتان عادى

3410 

٣١٠٠ 

2910 

٢٦٠٠ 

 جناح ثالث حجرات ممتاز

 جناح ثالث حجرات عادى

3630 

٣٣٠٠ 

2830 

٢٥٠٠ 

  

 �bا� q^�b o  

 

�bا� q^�b:  

 
  . طبية أو تحاليلاشعاتال تشمل أي  −−−−
أي أتعاب في التخصصات الطبية  −−−−

  األخرى
 الصبغات الخاصة التي تتطلبها بعض    −−−−
  .ultravistالحاالت مثل  −−−−
 خدمة على ما يزيد عن ١٢,٥٠ −−−−

 االتفاقية

  .ساعات بالغرفة ٨اإلقامة لمدة  −−−−
  .رسم القلب   −−−−
  ..C.Cأتعاب األطباء ماعدا الحاالت الخاصة  −−−−
لخاصة بالقسطرة ماعدا المستلزمات الطبية ا −−−−

 .مانص عليه في القواعد العامة
 نسبة خدمة% ١٢,٥٠ −−−−

  

  

  حاالت القساطر التشخيصية والعالجية ال يطبق عليها خصم التعاقد
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 �$ ��¬ ا����Jن ا�$��� -٢�r ��T ة�~��:-  
  

�ات���$#� 
X� در�
 ا�¢��
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�

 مزدوجة عادية ٧٠٠٠ 

   : القساطر العالجيةالتفاقيةالعامة القواعد 

  .قيمة االتفاقية الشاملة للقسطرة العالجية ال يخضع لخصم التعاقد -

  .ئها في نفس يوم القسطرة العالجيةمن قيمة القسطرة التشخيصية حال أدا% ٥٠يتم خصم    -     

أعلى يضاف فرق سعر االتفاقية عاليه بالدرجة المزدوجة العادية وفى حالة اإلقامة بدرجة  -
  .الدرجة فقط بدال من فرق االتفاقية الشاملة حسب درجة اإلقامة

جميع البنود خارج االتفاقية الشاملة للقسطرة العالجية تخضع لخصم التعاقد ما عدا األدوية  -
  .وأتعاب األطباء والدعامات

حة قلب مفتوح في حالة عدم نجاح عملية التوسيع بالقسطرة العالجية واحتياج المريض لجرا -
  .من قيمة اتفاقية القسطرة العالجية% ٢٥يتم خصم 

  :واالتفاقية الشاملة للقسطرة العالجية تشمل اآلتي 

  .اإلقامة لمدة يوم واحد بالرعاية ويوم بالغرفة المزدوجة العادية -

  .خالل أيام االتفاقية  دون حد أقصىباألدوية الخاصة بالقسطرة  -

  . أقصى ثالثة آالف جنيهالمستلزمات الطبية بحد -

  .بدون حد أقصى خالل أيام االتفاقيةرسم القلب  -

  .نسبة خدمة%  ١٢,٥٠-       .أتعاب األطباء ما عدا الحاالت الخاصة -

  :واالتفاقية الشاملة للقسطرة  العالجية ال تشمل اآلتي 

  .األشعات والتحاليل والصبغات الخاصة -

  . تخضع لخصم التعاقد كونها أصبحت بسعر مقطوع مخفضالدعامات العادية والدوائية وال -

  . عند احتياج حالة المريض إليهاAGGRASTAT,TPA ,etcاألدوية ذات الطابع الخاص مثل  -

  .البالونة القاطعة عند احتياج حالة المريض إليها -

  .أتعاب األطباء لتخصصات مختلفة عند احتياج حالة المريض إليها -

ن االتفاقية بمشتمالتها وتحتسب طبقا للبنود التفصيلية بالفاتورة وتخضع لخصم األيام الزائدة ع -
  .تعاب األطباءأالتعاقد ما عدا األدوية و

  .نسبة خدمة على إجمالي ما يزيد عن االتفاقية الشاملة ما عدا األدوية % ١٢,٥٠ -
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                  ٣- Jو ��{ ا���u ي Wا��^�م ا�� ¬�� $� 
�r ��T ة�~��wSن ا�ور�  
  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٨٤٥٠  

٧٥٠٠ 

١٠٤٥٠  

٩٥٠٠ 

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

٩٦٠٠  

٨٥٠٠ 

١٢١٠٠  

١١٠٠٠ 

  مفردة ممتازة

 مفردة عادية

١٢٤٠٠  

١١٠٠٠ 

١٥٤٠٠  

١٤٠٠٠ 

  جناح حجرتان ممتاز

 جناح حجرتان عادى

١٣٦٠٠  

١٢٠٠٠ 

١٧٦٠٠  

١٦٠٠٠ 

  ث حجرات ممتازجناح ثال

 جناح ثالث حجرات عادى

 

 

�b«ا q^�b o: �b«ا q^�b:  

 
  .الصبغات الخاصة •
  .األدوية الخاصة •
 .أي فحوصات •
  خدمة على ما يزيد على االتفاقية ١٢,٥٠ •

اإلقامة لمدة يوم واحد بالرعاية  •
  .المركزة و يوم واحد  بالغرفة 

   .خدمة % ١٢,٥٠ •
بعد ( وتية على القلب الموجات الص •

  ).القسطرة فقط 
 اتعاب األطباء ماعدا الحاالت الخاصة •
  جم ٣٠٠٠المستلزمات فى حدود  •

  

  .تطبق نفس البنود العامة للقسطرة التشخيصية والعالجية

  

  

اقدعالجية ال يطبق عليها خصم التعحاالت القساطر التشخيصية وال  
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              ٤ . wا��^�م ا�^�$�ا� ¬�� $� 
�r ��T ة�~��:-  
  

للفاتورة القسطرة البالونية لتوسيع الصمام امليتراىل ليست هلا اتفاقية شاملة وحتتسب طبقا للبنود التفصيلية 

 أتعابوقد مت حتديد قيمة  خدمة% ١٢,٥٠مع احتساب   والفحوصات لكل حالةواالقامات الفعلية واملستلزمات

  - : التايلعلى النحو وذلك  فقط األطباء

  
  
  


� ا��bب ا�ySoء در�
 ا���

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

٢٥٠٠  

٢٥٠٠ 

  مفردة ممتازة

 مفردة عادية

٢٥٠٠  

٢٥٠٠ 

  جناح حجرتان ممتاز

 جناح حجرتان عادى

٣٠٠٠  

٣٠٠٠ 

  جناح ثالث حجرات ممتاز

 جناح ثالث حجرات عادى

٣٠٠٠  

٣٠٠٠ 

  

  
  

        

  

  

  

  



99 

  تركيب منظم ضربات القلب -:ثانيا                       
  


� حاالت التعاقدات در�
 ا���

  مزدوجة ممتازة
 مزدوجة عادية

٢٧٥٠  
٢٥٠٠ 

  مفردة ممتازة
 مفردة عادية

٣٣٠٠  
٣٠٠٠ 

  جناح حجرتان ممتاز
 جناح حجرتان عادى

٤٤٠٠     
٤٠٠٠ 

  جناح ثالث حجرات ممتاز
 جناح ثالث حجرات عادى

٥٥٠٠  
٥٠٠٠ 

  

  

 
����boا q^�b:-  
����boا q^�b o:- 

اإلقامة يوم بالرعاية المركزة ويوم           ••••
  بالغرفة

  .أتعاب التخدير والمساعدين ••••
فتح غرفة القسطرة والمستهلكات بدون  ••••

  .حد أقصي لمرة واحدة
رسم القلب واألشعة العادية بدون حد    ••••

  أقصي
  .أقصي األدوية بدون حد  ••••
  .التحاليل النمطية للعملية ••••
تركيب جهاز المتابعة التليفونية عن بعد  ••••

  .لمدة شهرين 
المتابعة مرة واحدة بالعيادة وأتعاب فك  ••••

  .السلك
 .خدمة % ١٢,٥٠نسبة  ••••

  .أي إقامة زائدة بمشتمالتها ••••
أتعاب األطباء حسب جدول األتعاب الملحق          ••••

  .باالتفاقية
  ر المنظم و يحدد سعره طبقا لنوعهسع ••••

  ). ثالثي -ثنائي-أحادى       ( 
  .أي تحاليل غير نمطية للعملية ••••
أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة عند  ••••

  .ضرورة عرض المريض عليهم 
يخضع أي بند غير بنود االتفاقية لخصم  ••••

% ١٢,٥٠ خدمةالتعاقد مع احتساب نسبة 
  .ماعدا األدويةعليه 
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  أتعاب األطباء لتركيب المنظم
  

  

  

   

 ا���bب r ع ا�^! � م

 ٢٠٠٠  ).V V I( تركيب منظم أحادى الحجرة ١

 ٢٥٠٠ ).VDD(تركيب منظم ثنائي الحجرات بوصلة واحدة ٢

 ٣٠٠٠ ).DDD( تركيب منظم ثنائي الحجرات بوصلتين  ٣

 ٦٠٠٠ .تركيب منظم متعدد األماكن لعالج هبوط القلب ٤

 ١٠٠٠٠ .ركيب منظم ومعالج بالصدمات الكهربية الداخليةت ٥

  

  

  

  

  

  

 .ال يطبق خصم التعاقد على االتفاقية الشاملة لتركيب منظم ضربات القلب
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  دراسة كهروفسيولوجية القلب والكي بموجات الراديو-:ثالثا         
  

تفاقية شاملة وحتتسب طبقا للبنود التفصيلية  ليس هلا ا مبوجات الراديووالكيالدراسة الكهروفسيولوجية للقلب 

   خدمة% ١٢,٥٠مع احتساب   والفحوصات لكل حالةواالقامات الفعليةللفاتورة واملستلزمات 

  -: على النحو التايل وذلك دون النظر لدرجة اإلقامة وقد مت حتديد قيمة أتعاب األطباء فقط 
  

  

  

  

  

  


 ا��را�
 أ��bب ا��ySء�" r 

٢٠٠٠ 
  باستخدام) ا(حالة 

 عشارية)١+(رباعية )٣(

٢٠٠٠ 
  باستخدام) ب( حالة 

 رباعية) ٣( 

٢٠٠٠ 

  باستخدام) ج ( حالة 
  عشارية)١+ (رباعية ) ٢(
 

٢٠٠٠ 
  باستخدام) د ( حالة 

 ثنائية) ١+(رباعية ) ٢(

 الكي باستخدام موجات الراديو ٣٠٠٠

 الكي+  للقلب كهر وفسيولوجيةدراسة  ٤٠٠٠
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  اتفاقية الشاملة لجراحات المخ واألعصاب

  استئصال ورم بالمخ- ١ 

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٩١٥٠  
٨٠٠٠ 

١٢٦٥٠  
١١٥٠٠ 

  مزدوجة ممتازة
  

 مزدوجة عادية
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o�#J �� 
����boا q^�b :-  

  

 �#J �� 
����boا q^�b:-  

 

  .أي بند غير ما سبق-١
  .الفحوصات المعملية واالشعات-٢
تحسب  أي إقامة زائدة غير أيام -٣

االتفاقية طبقا للبنود التفصيلية مع 

على تلك % ١٢,٥٠إضافة   نسبة 
  .البنود ماعدا األدوية

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٤
  .واأللبومين إن لزم

 أتعاب األطباء في التخصصات -٥
المختلفة عند ضرورة عرض المريض 

  .عليهم 
 

  ).ستة ايام( اإلقامة بالغرفة المزدوجة-١
  .االقامة يوم واحد بالرعاية المركزة-٢
  )باستثناء الحاالت الخاصة( أتعاب الجراح -٣
  أتعاب استشاري التخدير-٤

  .أتعاب الجراحين المساعدين-٥
  . ساعات٤غرفة العمليات بحد اقصي -٦
  . جنيها٨٥٠االدوية بحد اقصي -٧
  ١٥٠٠ المستلزمات الطبية بحد أقصي -٨

  .جنيها
  الخدمة الطبية خالل أيام   % ١٢,٥٠ نسبة -٩

 .     االتفاقية

  

  ال يطبق خصم التعاقد على االتفاقية الشاملة لجراحات المخ واألعصاب

  

  
  

  

  

  

  

   لجراحات المخ واألعصاباالتفاقية الشاملة

  - :تركيب صمام بالمخ-٢                        
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�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٤٨٢٠  
٤٢٠٠ 

٦٨٢٠  
٦٢٠٠ 

�^$�زة 
�lدو�  
 
Jد�" 
�lدو� 

  
�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:-  

 

  .أي بند غير ما سبق-١
  .حوصات المعملية واالشعاتالف-٢
تحسب  أي إقامة زائدة غير أيام -٣

االتفاقية طبقا للبنود التفصيلية مع 
على تلك % ١٢,٥٠إضافة نسبة 

  .البنود ماعدا األدوية
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٤

  .واأللبومين إن لزم
 أتعاب األطباء في التخصصات -٥

المختلفة عند ضرورة عرض المريض 
   .عليهم

  . سعر الصمام-٦
 

  ).اربعة ايام( اإلقامة بالغرفة المزدوجة-١
باستثناء الحاالت ( أتعاب الجراح -٢

  )الخاصة
  أتعاب استشاري التخدير-٣
  .أتعاب الجراحين المساعدين-٤
  .غرفة العمليات بحد اقصي ساعتين-٥
  . جنيها٥٠٠االدوية بحد اقصي -٧
  ٧٥٠ المستلزمات الطبية بحد أقصي -٨

  .اجنيه
الخدمة الطبية خالل % ١٢,٥٠ نسبة -٩

 .أيام االتفاقية

  
  
  

  ال يطبق خصم التعاقد على االتفاقية الشاملة لجراحات المخ واألعصاب

  
  

  

  االتفاقية الشاملة لجراحات المخ واألعصاب
  

   استئصال غضروف عنقي- ٣
  

 درجة اإلقامة حاالت التعاقدات الحاالت الخاصة للتعاقدات
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٥٢٠٠  
٤٥٠٠ 

٧٧٠٠  
٧٠٠٠ 

  مزدوجة ممتازة
 مزدوجة عادية

  
�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:-  

 

  .أي بند غير ما سبق-١
  .الفحوصات المعملية واالشعات-٢
تحسب  أي إقامة زائدة غير أيام االتفاقية -٣

طبقا للبنود التفصيلية مع إضافة   نسبة 
  .دويةعلى تلك البنود ماعدا األ% ١٢,٥٠

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين -٤
  .إن لزم

 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة -٥
  .عند ضرورة عرض المريض عليهم 

  . العالج الطبيعي-٦
 

  ).ثالث ايام( اإلقامة بالغرفة المزدوجة-١
باستثناء الحاالت ( أتعاب الجراح -٢

  )الخاصة
  أتعاب استشاري التخدير-٣
  .اب الجراحين المساعدينأتع-٤
  .غرفة العمليات بحد اقصي ساعتين-٥
  . جنيها٦٥٠االدوية بحد اقصي -٧
  ٨٥٠ المستلزمات الطبية بحد أقصي -٨

  .جنيها
الخدمة الطبية خالل % ١٢,٥٠ نسبة -٩

 .أيام االتفاقية

  
  
  

  

  ال يطبق خصم التعاقد على االتفاقية الشاملة لجراحات المخ واألعصاب

  
  
  

  قية الشاملة لجراحات المخ واألعصاباالتفا

  

  -: استئصال غضروف قطني-٤
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 درجة اإلقامة حاالت التعاقدات الحاالت الخاصة للتعاقدات

٤٤٩٠  
٣٩٠٠ 

٦٤٩٠  
٥٩٠٠ 

  مزدوجة ممتازة
 مزدوجة عادية

  
�#J �� 
����boا q^�b o:-   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .أي بند غير ما سبق-١
  .ية واالشعاتالفحوصات المعمل-٢
تحسب  أي إقامة زائدة غير أيام االتفاقية -٣

طبقا للبنود التفصيلية مع إضافة   نسبة  
  .على تلك البنود ماعدا األدوية% ١٢,٥٠

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين -٤
  .إن لزم

 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة -٥
  .عند ضرورة  عرض المريض عليهم 

  .عالج الطبيعي ال-٦
 

ثالث ( اإلقامة بالغرفة المزدوجة-١
  ).ايام

باستثناء الحاالت ( أتعاب الجراح -٢

  )الخاصة
  أتعاب استشاري التخدير-٣
  .أتعاب الجراحين المساعدين-٤
غرفة العمليات بحد اقصي -٥

  .ساعتين
  . جنيها٦٥٠االدوية بحد اقصي -٧
 المستلزمات الطبية بحد أقصي -٨

  .  جنيها٥٥٠
  
الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٩

  .خالل أيام االتفاقية
 

  
  

  ال يطبق خصم التعاقد على االتفاقية الشاملة لجراحات المخ واألعصاب           

  
  
  

  االتفاقية الشاملة لجراحات المخ واألعصاب

  -):اتفاقية جراحات اليوم الواحد(واألعصاب جراحات المخ - ٥
  

 ب بالرسغتسليك عص ���� تسليك وتر بالرسغ ����
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 �bا� q^�b o:-  �b«ا q^�b:- 

 . ساعة في غرفة مزدوجة، بدون وجبات١٢ اإلقامة -١ .الفحوصات إن لزم األمر-١ 

 .أتعاب الجراح ماعدا الحاالت الخاصة-٢ .أي إقامة زائدة-٢

 ).طاقم المستشفى( أتعاب التخدير و المساعدين -٢ . األدوية -٣

زيد عـن   خدمة على ماي  % ١٢,٥٠ -٤
 االتفاقية 

 .غرفة العمليات و المستهلكات الطبية بدون حد أقصي -٣

  الطبياإلشراف% ١٢,٥٠ نسبة -٤ 

        

�ات���$#� 
X� ا�$����ات ا���oت ا�

  

 

در�� العملية ا���

٩٩٥  

٨٥٠ 

١٥٩٥  

١٤٥٠ 

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

 بالتخدير الكلى

٨٨٥  

٧٥٠ 

١٤٨٥  

١٣٥٠ 

  مزدوجة ممتازة

 وجة عاديةمزد

 بالتخدير الموضعي

  

  -:مالحظات هامة

  . ساعة يتم احتساب فرق الغرفة١٢عند ضرورة بقاء المريض ألي سبب طبي أكثر من *  

   . على خالف خطاب التحويلعند رغبة المريض في اختيار اإلقامة بالدرجة األعلى ويتم احتساب فرق الدرجة*  
  

  اقدال تخضع االتفاقيات الشاملة لخصم التع

  

  

  

  االتفاقية الشاملة لجراحات المخ واألعصاب

  
   استئصال الغدة النخامية عن طريق االنف-٦
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 درجة اإلقامة حاالت التعاقدات الحاالت الخاصة للتعاقدات

٦٠٢٠  
٥٢٠٠ 

٩٠٢٠  
٨٢٠٠ 

  مزدوجة ممتازة
 مزدوجة عادية

  
�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .غير ما سبقأي بند -١
  .الفحوصات المعملية واالشعات-٢
تحسب  أي إقامة زائدة غير أيام االتفاقية طبقا -٣

على % ١٢,٥٠للبنود التفصيلية مع إضافة   نسبة 
  .تلك البنود ماعدا األدوية

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين إن -٤
  .لزم
 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة عند -٥

  رة  ضرو
  .     عرض المريض عليهم 

  . العالج الطبيعي-٦
 

  ).ثالثة  ايام( اإلقامة بالغرفة المزدوجة-١
  )باستثناء الحاالت الخاصة( أتعاب الجراح -٢
  أتعاب استشاري التخدير-٣
  .أتعاب الجراحين المساعدين-٤
  .غرفة العمليات بحد اقصي ثالثة ساعات-٥
  . جنيها٣٥٠االدوية بحد اقصي -٧
  ١٠٠٠المستلزمات الطبية بحد أقصي  -٨

  .جنيها
  الخدمة الطبية خالل أيام   % ١٢,٥٠ نسبة -٩

 .     االتفاقية

  
  
  

  

  

  ال تخضع االتفاقيات الشاملة لخصم التعاقد

  
  

  

  عمليات أخرى ليس لها اتفاقيات شاملة
  

صيلية للفاتورة مع احتساب نسبة خصم تتم جميع العمليات األخرى طبقًا لتصنيف العمليات وتحسب طبقًا للبنود التف ••••
  . التعاقد على تلك البنود ماعدا األدوية
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خدمة طبية على جميع البنود التفصيلية للفاتورة وجميع البنود خارج بنود االتفاقية % ١٢,٥٠تحسب نسبة  ••••
  .الشاملة ماعدا األدوية

 تخضع أتعاب  األطباء لخصم التعاقد وذلك تحسب أتعاب األطباء طبقا لجدول األتعاب حسب تصنيف العملية وال ••••
  .للحاالت التي ليس لها اتفاقيات شاملة

العمليات ذات الطابع الخاص والتي لم تذكر في تصنيف العمليات يتم حسابها طبقا للبنود التفصيلية للفاتورة ويتم  ••••
  .تقدير األتعاب طبقا للحالة وحسب تقدير الجراح

  .الحاالت الخاصة إلى الجراح مباشرة دون الرجوع إلى إدارة المستشفىيتم دفع أتعاب الجراح في  ••••
نصف قيمة العملية األقل في +عند إجراء عمليتين في نفس الوقت يتم حساب قيمة العملية األعلى في التصنيف  ••••

  .التصنيف 
  

  )قسم جراحة المخ واألعصاب ( أتعاب الجراحين 

  


�
 در�
 ا���X�L رة���
 آ�yى ~� $� X¢�ى 

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ التعاقدات

  

��NK �ت ه�:-  

  .من أتعاب الجراحين % ٣٠تحسب أتعاب التخدير بنسبة  ••••

  .من أتعاب الجراحين % ١٠المساعدين بنسبة ،،      ،،  ••••

  يتم تحديد أتعاب العمليات المتقدمة وذات الطابع الخاص طبقا للحالة ••••

  .تعاقدأتعاب الجراح ال تخضع لخصم ال ••••

  .جميع اإلقامات في االتفاقيات الشاملة بالغرفة المزدوجة  ••••

  .ة عند رغبة المريض في اإلقامة بالدرجة األعلى درجيضاف فرق ال ••••

  

  

  تصنيف عمليات جراحة المخ واألعصاب


���$� "^#��ت ���رة "^#��ت 
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  .التمدد الشرياني بشرايين المخ ••••
أورام جذع المخ وما بين الجذع  ••••

  .والمخيخ
عزل العصب الخامس واألوعية  ••••

  .الدموية
  .جراحة إزالة اآلالم عن طريق المخ ••••
  .جراحة إزالة اآلالم عن طريق النخاع-
  .عمليات قاع المخ ••••
  .استئصال أورام الغدة النخامية ••••
 .استئصال التليفات المسببة للصرع ••••
 .استئصال أورام المخ أو المخيخ ••••
  .غضروفي من األماماستئصال انزالق -
  .تثبيت الفقرات العنقية ••••
  .انزالق غضروفي مرتجع ••••
  .توسيع القناة الفقرية العنقية ••••
 

تفريغ تجمع دموي خارج أو تحت  ••••
  .األم  الجافية

••••   
استئصال خراج مزمن أو درنة  ••••

  .بالمخ
  .قطع العصب الخامس المخي ••••
  .تركيب صمام لحاالت االستسقاء ••••
  .انزالق غضروفي قطنيعملية  ••••
 .توسيع القناة القطنية ••••
  .تثبيت الفقرات القطنية ••••
 


 "^#��ت آ�yى~� $� "^#��ت 

  .رفع كسر منخسف بالجمجمة ••••
  .وصل األعصاب ••••
  .بزل خراج المخ ••••
 .استئصال ورم بعظام الجمجمة ••••

  .نقل العصب الزندى من خلف الكوع ••••
  .قطع عظام الجمجمة ••••
  .مام المخإزالة ص ••••
  .بزل بطنيات المخ ••••
  .بزل تجويف المخ بثقب الجمجمة ••••
  .تنظيف ناسور غرزي ••••
 .ربط الشريان السباتى للعنق ••••

  
  .تحدد العمليات ذات الطابع الخاص والتي لم تذكر بالتصنيف طبقا للحالة وحسب رؤية الجراح

  .االتفاقية بعد احتساب نسبة الخصم ال يطبق خصم التعاقد على االتفاقيات الشاملة حيث أن سعر  ••••

  .يطبق خصم التعاقد على الحاالت التي ليس لها اتفاقية شاملة ••••
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  قسم االوعية الدموية
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لبنود التفصيلية للفاتورة مع احتساب جميع عمليات االوعية الدموية ليس لها اتفاقيات شاملة حيث يتم حسابها طبقا ل-١
  .لإلشراف الطبي ماعدا األدوية وتخضع لنسبة خصم التعاقد% ١٢,٥٠نسبة 

  تحسب اتعاب االطباء طبقا لتصنيف العملية والتخضع لخصم التعاقد -٢

  

  أتعاب األطباء
  

 
X�L رة���
 آ�yى ~� $� X¢�ى 

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ التعاقدات

  


��NK �ت ه�:-  
  

  .من أتعاب الجراحين % ٣٠تحسب أتعاب التخدير بنسبة  ••••

  .من أتعاب الجراحين % ١٠المساعدين بنسبة ،،      ،،  ••••

 يتم تحديد أتعاب العمليات المتقدمة وذات الطابع الخاص طبقًا للحالة ••••

 أتعاب الجراح في العمليات المتقدمة وذات الطابع الخاص طبقًا للحالة  ••••

 

  
  
  
  
  
  

  قسم جراحة األوعية الدموية                     
  -:تصنيف العمليات
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���رة  آ�yى 
 .توصيل الشرايين تحت الركبة تثبيت فلتر بالوريد األجوف السفلي ••••

  ).جرافت ( إصالح وترقيع شرايين  ••••
 

 .وصل دورة بابية بالرئيسي

 .غشاء تحت األورطى ،،  .تسليك شرايين طرف/ استكشاف  ••••

 .وتركيب دعامة  بالبطن،،   توصيل شرايين ساق فوق الركبة ••••

قسطرة بالونية مع تركيب دعامة  .استئصال العصب السمبتاوي بالعنق ••••
لتوسيع الشرايين أو عالج تمدد 

 شرياني محدد

 .استئصال  كيس دموي باألورطى ).جرافت ( توصيل شرايين القدم   ••••

 .تركيب شريان صناعي بالبطن .اعدتوصيل شرايين البطن أو الس ••••

  استكشاف األورطى أو الصدر تسليك الشريان السباتي ••••
 


 X¢�ى~� $� 

 .استئصال عصب سمبتاوي •••• .تفريغ تجمع دموي باألطراف ••••
 .ربط ناسور •••• 
 استئصال ناسور شرياني وريدي •••• 

 .استئصال تضخم شريان أو وريد •••• 
 .استئصال جلطة بالفخذ •••• 

 .نزع دعامة من الشرايين  •••• 

 .تنظيف شريان من تصلب قديم •••• 

 .ربط أوعية بالرقبة  •••• 

 .قسطرة مزدوجة بوريد الرقبة  •••• 

 .إخراج طلق ناري من الرقبة  •••• 
 .استئصال دوالي الساق ••••
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  )اتفاقية جراحات اليوم الواحد( جراحات العظام -١                       
 

 تسليك عصب بالرسغ ���� تسليك وتر بالرسغ ����
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 تسليك وتر باألصابع ���� استئصال كيس زاللي ����

  

 -:تشمل اآلتي  -:ال تشمل األتي 
 ساعة في غرفة ١٢ اإلقامة -١ .الفحوصات إن لزم األمر-١ 

 .مزدوجة، بدون وجبات

أتعاب الجراح ماعدا الحاالت -٢ .أي إقامة زائدة-٢
 .الخاصة

طاقم ( أتعاب التخدير و المساعدين -٢ . األدوية -٣
 ).المستشفى

 غرفة العمليات و المستهلكات الطبية -٣  على ما يزيد عن االتفاقية١٢,٥٠
 .بدون حد أقصي

 خدمة% ١٢,٥٠ نسبة -٤ 

        

�ات���$#� 
X��اتا�$��� ا���oت ا� 

  


� ا��^#�
 در�
 ا���

٩٩٥  

٨٥٠ 

١٥٩٥  

١٤٥٠ 

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

 بالتخدير الكلى

٨٨٥  

٧٥٠ 

١٤٨٥  

١٣٥٠ 

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

 بالتخدير الموضعي

  


��NK �ت ه�:-  

  . ساعة يتم احتساب فرق الغرفة١٢عند ضرورة بقاء المريض ألي سبب طبي أكثر من *

  .عند رغبة المريض في اختيار اإلقامة بالدرجة األعلى فرق الدرجةويتم احتساب   *

                   

  ال تخضع االتفاقيات الشاملة لخصم التعاقد                    

  
  )تغيير مفصل الركبة( االتفاقية الشاملة  - ٢               

  
  



116 

  
  )صل واحدمف(تغيير مفصل الركبة  اتفاقية -١                        

   خاصةحالة مستشفى لةحا درجة اإلقامة

 ١٨٠٠٠ ٢٣٠٠٠ غرفة مزدوجة عادية

  
  
  
  
  
  

   -:تشمل االتفاقية ما يلي   -:ال تشمل االتفاقية ما يلي

  .أي بند غير ما سبق-١
  . سعر المفصل-٢
تحسب أي إقامة زائدة غير أيام -٣

االتفاقية طبقا للبنود التفصيلية مع 
على تلك % ١٢,٥٠إضافة نسبة 

  . ماعدا األدوية بمشتمالتهاالبنود
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٤

  .واأللبومين إذا لزم األمر
فرق الدرجة عند رغبة المريض -٥

  في اإلقامة بالدرجة األعلى
أتعاب األطباء في التخصصات -٦

المختلفة عند ضرورة عرض 
  .المريض عليهم

 .األشعات العادية والتحاليل الطبية-٧

اإلقامة أربعة أيام بالغرفة -١
  .المزدوجة العادية ويوم بالرعاية

أتعاب الجراحين ماعدا الحاالت -٢
  الخاصة

  .أتعاب استشاري التخدير-٣
  .أتعاب المساعدين-٤
غرفة العمليات بدون حد أقصى -٥

  خالل أيام االتفاقية  
األدوية بدون حد أقصى خالل أيام -٦

  .االتفاقية
طبية بدون حد  المستلزمات ال-٧

  .أقصى خالل أيام االتفاقية
العالج الطبيعي بدون حد أقصى -٨

  .خالل أيام االتفاقية
 تسكين اآلالم ما بعد العملية بدون -٩

  .حد أقصى خالل أيام االتفاقية
للخدمة % ١٢,٥٠ نسبة -١٠

 .الطبية
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  :في حالة تغيير المفصلين                                                              
  

   خاصةحالة مستشفى لةحا درجة اإلقامة

 ٢٧٠٠٠ ٣٤٥٠٠ غرفة مزدوجة عادية

 
 .تطبق نفس أسس اتفاقية تغيير مفصل الركبة سالفة الذكر -
 .يضاف سعر المفصل الثاني -

  
  

  

  ال تخضع االتفاقيات الشاملة لخصم التعاقد              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )تغيير مفصل الفخذ(  االتفاقية الشاملة - ٣
  

                          

  )مفصل واحد(تغيير مفصل الفخذ  اتفاقية - ٢                     
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  درجة اإلقامة مستشفى لةحا  خاصةحالة

 غرفة مزدوجة عادية ١٨٥٠٠ ١٣٥٠٠

  

  

   -:تشمل االتفاقية ما يلي   -:يال تشمل االتفاقية ما يل

  .أي بند غير ما سبق-١
  . سعر المفصل-٢
تحسب أي إقامة زائدة غير أيام -٣

االتفاقية طبقا للبنود التفصيلية مع 
على تلك % ١٢,٥٠إضافة نسبة 

  . ماعدا األدوية بمشتمالتهاالبنود
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٤

  .واأللبومين إذا لزم األمر
ق الدرجة عند رغبة المريض فر-٥

  في اإلقامة بالدرجة األعلى
أتعاب األطباء في التخصصات -٦

المختلفة عند ضرورة عرض 
  .المريض عليهم

 .األشعات العادية والتحاليل الطبية-٧

اإلقامة أربعة أيام بالغرفة المزدوجة -١
  .العادية ويوم بالرعاية

أتعاب الجراحين ماعدا الحاالت -٢
  الخاصة

  .اب استشاري التخديرأتع-٣
  .أتعاب المساعدين-٤
غرفة العمليات بدون حد أقصى -٥

  خالل أيام االتفاقية  
األدوية بدون حد أقصى خالل أيام -٦

  .االتفاقية
 المستلزمات الطبية بدون حد أقصى -٧

  .خالل أيام االتفاقية
العالج الطبيعي بدون حد أقصى -٨

  .خالل أيام االتفاقية
ما بعد العملية بدون  تسكين اآلالم -٩

  .حد أقصى خالل أيام االتفاقية
 .للخدمة الطبية% ١٢,٥٠ نسبة -١٠

  

  

  

  ال تخضع االتفاقيات الشاملة لخصم التعاقد                         
  

  
  

  
  -: منظار ركبة تشخيصيي - ٤
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�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٢٧٧٥  

٢٤٥٠ 

٣٥٧٥  

٣٢٥٠ 

  دوجة ممتازةمز

 مزدوجة عادية

  

  

  

  

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .أي بند غير ما سبق-١
تحسب اإلقامة بالرعاية المركزة أو أي -٢

إقامة زائدة غير أيام االتفاقية طبقا 
للبنود التفصيلية مع إضافة نسبة  

على تلك البنود ماعدا % ١٢,٥٠
  .األدوية

ل الدم ونقل الدم ومشتقاته تحالي-٣
  .واأللبومين إن لزم

  .العالج الطبيعي أثناء فترة اإلقامة -٤
 أتعاب األطباء في التخصصات -٥

المختلفة عند ضرورة عرض المريض 
  .عليهم 

   أي أشعة أو فحوصات طبية -٦
 

  .اإلقامة  يوم واحد بالغرفة المزدوجة-١
  أتعاب الجراحين ماعدا الحاالت الخاصة-٢
طاقم (أتعاب استشاري التخدير-٣

  ).المستشفى
  ).طاقم المستشفى( أتعاب المساعدين -٤
غرفة العمليات بحد أقصي ساعة -٥

  .واحدة
  . جنيها٢٥٠األدوية بحد اقصي -٦
 المستلزمات الطبية بحد اقصي -٧

  .جنيها٤٠٠
 خالل أيام خدمة% ١٢,٥٠ نسبة -٨

 .االتفاقية

  

  

  

  

  

   االتفاقيات الشاملة لخصم التعاقدال تخضع                     
  

  

  

  

  

  
  -: منظار ركبة جراحي - ٥
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�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٣٣٩٥  

٢٩٥٠ 

٤٨٩٥  

٤٤٥٠ 

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

  

  

  

  

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .أي بند غير ما سبق-١
قامة بالرعاية المركزة أو أي تحسب اإل-٢

إقامة زائدة غير أيام االتفاقية طبقا 
للبنود التفصيلية مع إضافة نسبة  

على تلك البنود ماعدا % ١٢,٥٠
  .األدوية

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣
  .واأللبومين إن لزم

  .العالج الطبيعي أثناء فترة اإلقامة -٤
 أتعاب األطباء في التخصصات -٥

تلفة عند ضرورة عرض المريض المخ
  .عليهم 

   أي أشعة أو فحوصات طبية -٦
 

  .اإلقامة  يوم واحد بالغرفة المزدوجة-١
  أتعاب الجراحين ماعدا الحاالت الخاصة-٢
طاقم (أتعاب استشاري التخدير-٣

  ).المستشفى
  ).طاقم المستشفى( أتعاب المساعدين -٤
غرفة العمليات بحد أقصي ساعة -٥

  .واحدة
  . جنيها٢٥٠دوية بحد اقصي األ-٦
 المستلزمات الطبية بحد اقصي -٧

  .جنيها٤٠٠
 خالل أيام خدمة% ١٢,٥٠ نسبة -٨

 .االتفاقية

  

  

  

  

  ال تخضع االتفاقيات الشاملة لخصم التعاقد                       
  

  

  

  

  

  االتفاقية الشاملة لجراحات العظام                   

  
  -: استئصال غضروف قطني- ٦
 



121 

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٤٤٩٠  

٣٩٠٠ 

٦٤٩٠  

٥٩٠٠ 

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

  
�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .أي بند غير ما سبق-١
  .الفحوصات المعملية واالشعات-٢
تحسب  أي إقامة زائدة غير أيام -٣

 للبنود التفصيلية مع االتفاقية طبقا
على تلك % ١٢,٥٠إضافة   نسبة 

  .البنود ماعدا األدوية
 تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٤

  .واأللبومين إن لزم
 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة -٥

  .عند ضرورة عرض المريض عليهم 
  . العالج الطبيعي-٦
 

ثالث ( اإلقامة بالغرفة المزدوجة-١
  ).ايام

باستثناء الحاالت ( اب الجراح أتع-٢
  )الخاصة

  أتعاب استشاري التخدير-٣
  .أتعاب الجراحين المساعدين-٤
  .غرفة العمليات بحد اقصي ساعتين-٥
  . جنيها٦٥٠االدوية بحد اقصي -٦
 المستلزمات الطبية بحد أقصي -٧

  .  جنيها٥٥٠
الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨

 .خالل أيام االتفاقية

  
  

  

  

  

  ع االتفاقيات الشاملة لخصم التعاقدال تخض
  

  

  

  

  
  

  

  العمليات األخرى والتي ليس لها اتفاقيات شاملة
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تتم جميع العمليات األخرى طبقا لتصنيف العمليات وتحسب طبقًا للبنود التفصيلية للفاتورة مع احتساب  ••••
  . نسبة خصم التعاقد على تلك البنود ماعدا األدوية

 طبية على جميع البنود التفصيلية للفاتورة وجميع البنود خارج بنود خدمة% ١٢,٥٠تحسب نسبة  ••••
  .االتفاقية الشاملة ماعدا األدوية

  .تحسب أتعاب األطباء طبقا لجدول األتعاب حسب تصنيف العملية وال تخضع أتعاب األطباء لخصم التعاقد ••••
م حسابها طبقا للبنود التفصيلية العمليات ذات الطابع الخاص والتي لم تذكر في تصنيف العمليات يت ••••

  .للفاتورة ويتم تقدير األتعاب طبقًا للحالة وحسب تقدير الجراح
  . أتعاب الجراح في الحاالت الخاصة إلى الجراح مباشرة دون الرجوع إلى إدارة المستشفىسداديتم  ••••
نصف قيمة العملية  + عند إجراء عمليتين في نفس الوقت يتم حساب قيمة العملية األعلى في التصنيف ••••

 .األقل في التصنيف 
اتعاب الجراح فى العمليات الجراحية من خالل جرحين منفصلين تحت نفس التخدير تحتسب كل عملية  ••••

  .كعملية كاملة منفصلة وبأتعاب منفصلة 
  

  
   -):قسم العظام ( أتعاب الجراحين 

  

 
X�L رة���
 آ�yى ~� $� X¢�ى 

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ التعاقدات

  

��NK �ت ه�:-  

  
  .من أتعاب الجراحين % ٣٠تحسب أتعاب التخدير بنسبة  ••••
  .من أتعاب الجراحين % ١٠المساعدين بنسبة ،،      ،،  ••••
  .يتم تحديد أتعاب العمليات المتقدمة وذات الطابع الخاص طبقًا للحالة ••••
 .ليهم طبقًا لجدول أتعاب األطباء أتعاب األطباء في التخصصات األخرى عند ضرورة عرض المريض ع ••••

  

  

  

  تصنيف جراحة العظام
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 "^#��ت آ�yىX�L رة��� "^#��ت  
تثبيت داخلي للعظام بواسطة  ••••

  األسالك
  استئصال الغشاء المخاطي للمفاصل ••••
  تصليح الكسور المضاعفة ••••
  رفع شرائح ومسامير من العظام الكبري ••••
  .استيومي بدون تثبيت داخلي ••••
  .الح خلع متكرر للردفةاص ••••
استئصال نكروز عظمي من الفخذ او  ••••

  .العضد
  .عمليات ترقيع العظام ••••
  . او الكوعةبتر تحت الركبة او فوق الركب ••••
  عمليات تقصير العظام جراحيا ••••
  .بسط الزوائد العظمية جراحيا ••••
  استئصال الزوائد العظمية ••••
  .استخراج مسمار نخاعي من العظام ••••
 

  .قل او تطويل او توصيل اوتار ممزقةن ••••
  نكروز بالفقرات ••••
  الفقرات استئصال الصفائح والغضروف بين ••••
  .الخلع الخلقي بمفصل الفخذ عند االطفال ••••
اصالح تشويهات القدم والساقين  ••••

  .والفخذين عند االطفال
  االستئصال لغضاريف الركبة بالمنظار ••••
  بتر األطراف  من خالل الكتف ••••
  بتر رأس عظمة الفخذ ••••
 خياطة األوتار القابضة لليد/ ترقيع  ••••

  .تركيب جهاز تثبيت خارجي ••••
 

   :  عمليات متقدمة 
   او كلىتركيب مفصل جزئي ••••
  تصليح مفتوح وتثبيت داخلى لكسور باالطراف ••••
 تثبيت المفاصل الكبرى جراحيا ••••

 عمليات الرباط الصليبى ••••

  خلع متكرر لمفصل الكتف ••••
 


~� $� 
�#^" 
  استئصال أكياس حول المفصل ••••
رفع شريحة من العظام الصغرى       ••••
  تسليك وتر أو عصب ••••
  تكسير خارجي للعظام بدون جراحة ••••
ة تحريك مفصل تحت مخدر عام عملي ••••

 صغري

  بتر اإلصبع ••••
  استئصال نكروز مزمن ••••
  تثبيت المفاصل الصغرى جراحيا ••••
  ت الخارجيرفع جهاز التثبي ••••
  عينة من العظام ••••
 وضع جهاز لشد الجمجمة ••••

  


�
 ه� NK�العمليات ذات الطابع الخاص والمتقدمة والتي لم تذكر بالتصنيف يتم تقديرها للجراح المعالج ويتم   - :
  .حسابها طبقا للبنود التفصيلية
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  االتفاقيات الشاملة للجراحات العامة

  

  -:دية الزائدة الدو-١           
  

�ات���$#� 
X� o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�
           


�          در�
 ا���

٢٠٥٥  

١٨٠٠ 

٢٨٠٥  

٢٥٥٠ 

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:-  

 

  . أو تحاليل طبيةتشعاأ أي -١
أي إقامة بالرعاية المركزة أو أي إقامة -٢

دة غير أيام االتفاقية طبقا للبنود زائ
% ١٢,٥٠التفصيلية مع إضافة نسبة 

  .على تلك البنود ماعدا األدوية
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة -٤

  .عند ضرورة عرض المريض عليهم 
  يضاف الي االتفاقية الشاملة فرق -٥

عند رغبة المريض باالقامة الغرفة 
 .بالدرجة االعلي

  اإلقامة  يومان بالغرفة المزدوجة-١
باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢

  ).الخاصة 
أتعاب استشاري التخدير -٣

  .والمساعدين
  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
غرفة العمليات بحد اقصي ساعة -٥

  .واحدة 
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٦

  .يها جن٤٠٠
  .جنيها٣٠٠ األدوية بحد أقصى -٧
الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨

. 
  

  

  االتفاقيات الشاملة للجراحات ال تخضع لخصم التعاقد 
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  االتفاقيات الشاملة للجراحات العامة                                          

  

  -:استئصال جراحي للمرارة    -٢        

  
  

� 
X�
 o�Nت ا�$����ات  #$����اتا���oت ا�� در�
 ا���

٣٣٤٥  

٢٩٥٠  

 

٤٣٤٥  

٣٩٥٠ 

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:-  

 

  . أو تحاليل طبيةتشعاأ أي -١
أي إقامة بالرعاية المركزة أو أي إقامة -٢

لية زائدة غير أيام االتفاقية طبقا للبنود التفصي
على تلك البنود % ١٢,٥٠مع إضافة نسبة 

  .ماعدا األدوية
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين -٣

  .إن لزم
 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة عند -٤

  .ضرورة عرض المريض عليهم 
  يضاف الي االتفاقية الشاملة فرق الغرفة -٥

 .عند رغبة المريض باالقامة بالدرجة االعلي

  اإلقامة  ثالثة ايام بالغرفة المزدوجة-١
باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢

  ).الخاصة 
أتعاب استشاري التخدير -٣

  .والمساعدين
  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
  .غرفة العمليات بحد اقصي ساعتين -٥
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٦

  .جنيها٧٠٠
  .جنيها٤٠٠ األدوية بحد أقصى -٧
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠بة  نس-٨

  

   االتفاقيات الشاملة للجراحات ال تخضع لخصم التعاقد 
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  االتفاقيات الشاملة للجراحات العامة                    

  -: استئصال المرارة بالمنظار-٣                 

  
  

�ات���$#� 
X� o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�

� در�
 ا���

٣٢٣٥  
٢٨٥٠ 

٤٢٣٥  
٣٨٥٠ 

  مزدوجة ممتازة
 مزدوجة عادية

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:-  

 

  . أو تحاليل طبيةتشعاأ أي -١
أي إقامة بالرعاية المركزة أو أي إقامة -٢

زائدة غير أيام االتفاقية طبقا للبنود 
% ١٢,٥٠التفصيلية مع إضافة نسبة 

  .على تلك البنود ماعدا األدوية
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
 أتعاب األطباء في التخصصات -٤

المختلفة عند ضرورة عرض المريض 
  .عليهم 

  يضاف الي االتفاقية الشاملة فرق -٥
الغرفة عند رغبة المريض باالقامة 

 .بالدرجة االعلي

  اإلقامة  يومان  بالغرفة المزدوجة-١
تثناء الحاالت باس(أتعاب الجراح -٢

  ).الخاصة 
  .أتعاب استشاري التخدير والمساعدين-٣
  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
  .غرفة العمليات بحد اقصي ساعتين -٥
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٦

  .جنيها٧٠٠
  .جنيها٣٠٠ األدوية بحد أقصى -٧
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨

  

   تخضع لخصم التعاقد االتفاقيات الشاملة للجراحات  ال
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  االتفاقيات الشاملة للجراحات العامة

   

  -) :سري او اربي(  اصالح الفتق -٤
  

  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات  ا���oت ا����oا 
 در�

١٧٥٢  

١٥٢٠ 

٢٥٥٢  

٢٣٢٠ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:-  

 

  . أو تحاليل طبيةتشعاأ أي -١
أي إقامة بالرعاية المركزة أو أي إقامة -٢

زائدة غير أيام االتفاقية طبقا للبنود 
% ١٢,٥٠التفصيلية مع إضافة نسبة 

  .على تلك البنود ماعدا األدوية
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة -٤

  .عند ضرورة عرض المريض عليهم 
  يضاف الي االتفاقية الشاملة فرق -٥

الغرفة عند رغبة المريض باالقامة 
  .بالدرجة االعلي

 يضاف نصف قيمة االتفاقية عند اجراء -٦
 .فتق اربي ايمن وايسر

  اإلقامة  يوم بالغرفة المزدوجة-١
باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢

  ).الخاصة 
شاري التخدير أتعاب است-٣

  .والمساعدين
  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
غرفة العمليات بحد اقصي ساعة -٥

  .واحدة
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٦

  .جنيها٣٠٠
  .جنيها٢٠٠األدوية بحد أقصى  -١
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨

  

  االتفاقيات الشاملة للجراحات  ال تخضع لخصم التعاقد 
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   ات الشاملة للجراحات العامةاالتفاقي

  

  -:والشرخ الشرجي أ استئصال البواسير -٥
  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات  ا���oت ا�� در�
 ا���

١٣٤٨  

١١٨٠ 

١٨٤٨  

١٦٨٠ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  . أو تحاليل طبيةتشعاأ أي -١
أي إقامة بالرعاية المركزة أو أي إقامة زائدة -٢

غير أيام االتفاقية طبقا للبنود التفصيلية مع 
على تلك البنود ماعدا % ١٢,٥٠إضافة نسبة 

  .األدوية
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين إن -٣
  .لزم
 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة عند -٤

  .ضرورة عرض المريض عليهم 
  يضاف الي االتفاقية الشاملة فرق الغرفة -٥

 .عند رغبة المريض باالقامة بالدرجة االعلي

  اإلقامة  يوم بالغرفة المزدوجة-١
باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢

  ).الخاصة 
أتعاب استشاري التخدير -٣

  .والمساعدين
  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
غرفة العمليات بحد اقصي نصف -٥

  . واحدة ساعة
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٦

  .جنيها٢٥٠
  .جنيها٢٥٠األدوية بحد أقصى  -٢
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨

  
  

  االتفاقيات الشاملة للجراحات ال تخضع لخصم التعاقد 
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  االتفاقيات الشاملة للجراحات العامة 

  

  -) :داخل قسم الطوارئ(  العمليات الصغرى -٦
  

  

�ات ت التعاقداتحاال���$#� 
X� ا���oت ا�

               ٢٥٠             ٥٠٠  

                

  

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  . أو تحاليل طبيةتشعاأ أي -١
  .أي إقامة بالمستشفي-٢
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
  .وصات او تحاليل طبية أي فح-٤
 خدمة على ما يزيد على ١٢,٥٠ -٥

 .االتفاقية 

االقامة بغرفة الطواري لمدة نصف -١
  ساعة

باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢
  ).الخاصة 

  أتعاب الجراحين المساعدين -٣
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٤

  .جنيها١٠٠
  .جنيها٥٠األدوية بحد أقصى -٥
 .لخدمة الطبية ا% ١٢,٥٠ نسبة -٨

  
  

   

  

  االتفاقيات الشاملة للجراحات ال تخضع لخصم التعاقد 
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��NK �ت ه�  
  

  .جميع االتفاقيات الشاملة للجراحات العامة ال تخضع لخصم التعاقد-١
  . جميع البنود خارج بنود االتفاقية تخضع لخصم التعاقد ماعدا األدوية -٢
نصف  قيمة العملية األقل + يتم احتساب العملية األعلى في التصنيف عند إجراء عمليتين في نفس الوقت -٣

  في التصنيف
  على جميع البنود خارج بنود االتفاقية خدمةنسبة % ١٢,٥٠ تحسب نسبة -٤

   .         ماعدا األدوية

اب نسبة  جميع العمليات والتي ليس لها اتفاقية يتم حسابها طبقًا للبنود التفصيلية للفاتورة مع احتس-٥
  .اإلشراف الطبي وتخضع لخصم التعاقد

 .     فرق الدرجة عند اختيار المريض اإلقامة بالدرجة األعلى إضافة يتم -٦

  . تحسب أتعاب األطباء طبقًا لجدول األتعاب والتصنيف المرفق وال تخضع لخصم التعاقد-٧
  

 ��Nا�eب ا���bأ :-  

  


 آ�yى ���رة ~� $� X¢�ى 

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ التعاقدات

  

  .من أتعاب الجراحين % ٣٠أتعاب أطباء التخدير  ••••
  .من أتعاب الجراحين% ١٠األطباء المساعدين ،،    ••••
  .العمليات ذات الطابع الخاص يتم تقدير األتعاب طبقا للحالة  ••••
  .أتعاب الجراحين ال تخضع لخصم التعاقد ••••
  
  

   تخضع لخصم التعاقداالتفاقيات الشاملة لقسم الجراحة العامة ال
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  تصنيف عمليات قسم الجراحة العامة
  -:تصنيف العمليات

 

���رة  آ�yى 
 استئصال جذري للثدي مع الغدد •••• استئصال الطحال ••••

 استئصال جزئي للكبد •••• استئصال المرارة ••••

وصل المرارة بالمعدة أو اإلثنى عشر أو  ••••
 الجلد

 استئصال الغدة الجار درقية ••••

 استئصال كامل للغدة النكفية •••• سقوط كامل بالشرج ••••

استئصال ورم خبيث بالرأس أو الرقبة  •••• ناسور شرجي عال ••••
 مع الغدد الليمفاوية

 عمليات فتق الحجاب الحاجز •••• استئصال جزئي لألمعاء أو القولون ••••

 استئصال كامل للغدد السرطانية •••• وصل المعدة باألمعاء ••••

 استئصال المعدة كلى أو جزئي ••••  معوي بدون استئصال األمعاءاحتباس ••••

 استئصال سرطان المريء •••• استئصال الغدة الدرقية ••••

 القطع النوعي للعصب الحائر •••• استكشاف البطن ••••

استئصال المرارة مع توصيل القنوات    •••• )تحت الفكين ( استئصال الغدة اللعابية  ••••
 المرارية

 استكشاف القناة المرارية •••• طحي للغدة النكفيةاستئصال س ••••

استئصال المستقيم أو القولون  •••• فتق مختنق ••••
 والتوصيل

 استئصال الطحال مع ربط أوردة المعدة •••• فتق جراحي ••••

 فتق جراحي مرتجع مع تركيب شبكة •••• فتق مرتجع ••••

 يعملية جوبيتر سرطان •••• )أربى أو سري( فتق مع تركيب شبكة  ••••

  خراج الكبد ••••

  بتر تحت أو فوق الركبة أو الكوع ••••
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 X¢�ى~� $� 
 )بدون غدد(استئصال ثدي  •••• تنظيف قدم سكرى ••••

 استئصال الزائدة الدودية •••• عينة من الثدي ••••

 فتق أربى أو فوق السرة •••• قيلة مائية ••••

  ات اللعابيةإزالة حصوة من القنو •••• )كيس دهني(استئصال أورام حميدة ••••
 

 كيس أو ناسور جوبترى •••• اخذ عينة للفحص تحت مخدر عام ••••

 توصيل المعدة بالجلد •••• استئصال ظفر ناشب تحت مخدر عام ••••

 خصية معلقة •••• تشقق شرجي ••••

 دوالي الساق •••• خراج حول الشرج ••••

 استئصال الصفن •••• استئصال حويصالت الحبل المنوي ••••

 استئصال الخصية ••••  ناسور شرجي سفلي ••••

 سقوط جزئي بالشرج •••• بواسير ••••

 ربط دوالي الحبل المنوي من أعلى •••• طهور تحت مخدر عام ••••

 بواسير مع شرخ شرجي •••• رباط دوالي بالحبل المنوي من الخصية ••••

 وضع أنبوبة لسرطان المريء •••• 

 تصريف خراج تحت الحاجب الحاجز •••• 

 ناسو ر عصعصى •••• 
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية

  
  

   استخراج حصوة كلي بالمنظار-١
  

  

�ات���$#� 
X�
 در�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� ا���

٥٠٧٥  

٤٥٠٠ 

٦٣٢٥  

٥٧٥٠ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  . أو تحاليل طبيةتشعاأ أي -١
يضاف فرق الدرجة عند رغبة المريض باالقامة -٢

  .بالدرجة االعلي
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين إن -٣

  .لزم
اتعاب االطباء في التخصصات المختلفة عند  -٤

  .ضرورة عرض المريض عليهم
يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام االتفاقية طبقا -٥

  نسبةللبنود التفصلية للفاتورة مع احتساب
 . عن تلك االيامخدمة% ١٢,٥٠

  .االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة يومان-١
باستثناء الحاالت (أتعـاب الجراح -٢

  ).ة الخاص
 غرفة العمليات بحد اقصي ساعة ونصف -٣

  .الساعة
  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٥

  .جنيها٥٥٠
  .جنيها٢٥٠األدوية بحد أقصى -٦
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٧
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية

  
  

  

  -:استخراج حصوة الحالب بالمنظار -٣

  
  

  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٣٧٣٠  

٣٣٠٠ 

٤٧٣٠  

٤٣٠٠ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .عة أو تحاليل طبيةشأ أي فحوصات -١
يضاف فرق الدرجة عند رغبة المريض -٢

  .باالقامة بالدرجة االعلي
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
 اتعاب االطباء في التخصصات المختلفة -٤

  .عند ضرورة عرض المريض عليهم
يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام االتفاقية -٥

لية للفاتورة مع احتساب طبقا للبنود التفص
 . عن تلك االيامخدمة% ١٢,٥٠نسبة 

  .االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة يوم-١
باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢

  ).الخاصة
  غرفة العمليات بحد اقصي ساعة -٣
  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٥

  .جنيها٥٥٠
  .نيهاج١٥٠األدوية بحد أقصى -٦
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٧

  
 

  االتفاقيات الشاملة لجراحات المسالك البولية  ال تخضع لخصم التعاقد
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية

  

  -:قسطرة الحالب -٣

  
  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ���oت ا����oا 
 در�

١٩١٥  

١٦٥٠ 

٢٩١٥  

٢٦٥٠ 


�^$�زة�lدو�   


Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .شعة أو تحاليل طبيةأ أي فحوصات -١
يضاف فرق الدرجة عند رغبة المريض -٢

  .باالقامة بالدرجة االعلي
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين -٣

  .إن لزم
لفة  اتعاب االطباء في التخصصات المخت-٤

  .عند ضرورة عرض المريض عليهم
يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام االتفاقية -٥

طبقا للبنود التفصلية للفاتورة مع احتساب 
 . عن تلك االيامخدمة% ١٢,٥٠نسبة 

 ١٢االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة -١
  .ساعة

باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢
  ).الخاصة 

نصف غرفة العمليات بحد اقصي -٣
  ساعة 

  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٥

  .جنيها٤٠٠
  .جنيها١٠٠األدوية بحد أقصى -٦
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٧
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية                                                                            
  

  -: منظار المثانة -٤
  

  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٧٣٥  

٦٥٠ 

٩٣٥  

٨٥٠ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

���boا q^�b o�#J �� 
�: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

شعة أو تحاليل أ أي فحوصات -١
  .طبية

يضاف فرق الدرجة عند رغبة -٢
  .المريض باالقامة بالدرجة االعلي

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣
  .واأللبومين إن لزم

 اتعاب االطباء في التخصصات -٤
المختلفة عند ضرورة عرض 

  .المريض عليهم
حساب أي ايام زائدة عن ايام يتم -٥

تفصلية االتفاقية طبقا للبنود ال
للفاتورة مع احتساب نسبة 

 . عن تلك االيامخدمة% ١٢,٥٠

 ١٢اإلقامة بالغرفة المزدوجة لمدة -١
  .ساعة

باستثناء الحاالت (أتعـاب الجراح -٢
  ).الخاصة 

غرفة العمليات بحد اقصي نصف ساعة  -٣
  أتعاب الجراحين المساعدين 

 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٤
  .جنيها٢٠٠

  .جنيها١٠٠األدوية بحد أقصى -٦
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٧
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية                                                                                          
  

  استخراج حصوة المثانة بالمنظار-٥
  

  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا����oا 
 در�

٥٠°١٥٦٢  

١٣٧٥ 

٥٠°٢٠٦٢  

١٨٧٥ 

� 
  ^$�زة�lدو�


Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .شعة أو تحاليل طبيةأ أي فحوصات -١
 يضاف فرق الدرجة عند رغبة -٢

  .المريض باالقامة بالدرجة االعلي
 تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
 اتعاب االطباء في التخصصات -٤

لفة عند ضرورة عرض المخت
  .المريض عليهم

يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام -٥
االتفاقية طبقا للبنود التفصلية 
للفاتورة مع احتساب نسبة 

 . عن تلك االيامخدمة% ١٢,٥٠

االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة -١
  . ساعة١٢

باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢
  ).الخاصة 

 نصف  غرفة العمليات بحد اقصي-٣
  ساعة 

   أتعاب الجراحين المساعدين -٤
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٥

  .جنيها٣٠٠
  .جنيها٢٠٠األدوية بحد أقصى -٦
 .الخدمة الطبية% ١٢,٥٠ نسبة -٧
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية                                                                                          

  
  

  -: ازالة ورم المثانة بالمنظار-٦
  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٣٦٧٥  

٣٢٥٠ 

٤٦٧٥  

٤٢٥٠ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

شعة أو تحاليل أ أي فحوصات -١
  .طبية

يضاف فرق الدرجة عند رغبة -٢
  .المريض باالقامة بالدرجة االعلي

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣
  .واأللبومين إن لزم

 اتعاب االطباء في التخصصات -٤
ضرورة عرض المختلفة عند 
  .المريض عليهم

يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام -٥
االتفاقية طبقا للبنود التفصلية 
للفاتورة مع احتساب نسبة 

 . عن تلك االيامخدمة% ١٢,٥٠

االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة يوم -١
  .واحد

باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢
  ).الخاصة 

  .   غرفة العمليات بحد اقصي  ساعة 
      أتعاب الجراحين المساعدين 

 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٤
  .جنيها٣٠٠

  .جنيها٢٥٠األدوية بحد أقصى -٥
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨

  
 

  االتفاقيات الشاملة لجراحات المسالك البولية ال تخضع لخصم التعاقد
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية
  

  

  -: اصالح السلس البولي عند النساء-٧
  

�ات���$#� 
X� o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�

���oا 
 در�

٥٠°٢٩٨٧  

٢٦٢٥ 

٥٠°٣٩٨٧  

٣٦٢٥ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

شعة أو تحاليل أ أي فحوصات -١
  .طبية

د رغبة يضاف فرق الدرجة عن-٢
  .المريض باالقامة بالدرجة االعلي

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣
  .واأللبومين إن لزم

 اتعاب االطباء في التخصصات -٤
المختلفة عند ضرورة عرض 

  .المريض عليهم
يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام -٥

االتفاقية طبقا للبنود التفصلية 
للفاتورة مع احتساب نسبة  

 . عن تلك االيامةخدم% ١٢,٥٠

االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة -١
  .يومان

باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢
  ).الخاصة

  .غرفة العمليات بحد اقصي  ساعة -٣
   أتعاب الجراحين المساعدين -٤
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٥

  .جنيها٣٥٠
  .جنيها٢٥٠األدوية بحد أقصى -٦
 .ة الخدمة الطبي% ١٢,٥٠ نسبة -٧
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية                                

  
  

  -:الجراحةبأو استئصال تضخم البروستاتا بالمنظار-٨

  

�ات���$#� 
X�
در�
  o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� ا���

٤٩٧٥  

٤٣٧٥ 

٦٦٠٠  

٦٠٠٠ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .شعة أو تحاليل طبيةأ أي فحوصات -١
يضاف فرق الدرجة عند رغبة المريض -٢

  .باالقامة بالدرجة االعلي
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
ب االطباء في التخصصات  اتعا-٤

المختلفة عند ضرورة عرض المريض 
  .عليهم

يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام -٥
االتفاقية طبقا للبنود التفصلية للفاتورة 

 خدمة% ١٢,٥٠مع احتساب نسبة 
 .عن تلك االيام

  .االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة يومان-١
باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢

  ).الخاصة 
غرفة العمليات بحد اقصي  ساعة -٣

  .ونصف ساعة
  أتعاب الجراحين المساعدين -٤
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٥

  .جنيها٦٠٠
  .جنيها٥٥٠ األدوية بحد أقصى -٦
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٧
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية                                                                                              

  

  -: شق ضيق بمجري البول بالمنظار-٩
  

  

�ات���$#� 
X�
در�
  o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� ا���

٢٥٤٥  

٢٢٢٥ 

٣٥٢٠  

٣٢٠٠ 

^� 
  $�زة�lدو�


Jد�" 
�lدو� 

  

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .شعة أو تحاليل طبيةأ أي فحوصات -١
يضاف فرق الدرجة عند رغبة المريض -٢

  .باالقامة بالدرجة االعلي
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
ة  اتعاب االطباء في التخصصات المختلف-٤

  .عند ضرورة عرض المريض عليهم
يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام االتفاقية -٥

طبقا للبنود التفصلية للفاتورة مع احتساب 
 . عن تلك االيامخدمة% ١٢,٥٠نسبة 

 ١٢االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة -١
  .ساعة

باستثناء الحاالت (أتعـاب الجراح -٢
  ).الخاصة 

    ساعة غرفة العمليات بحد اقصي نصف
  أتعاب الجراحين المساعدين 

 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٤
  .جنيها٣٠٠

  .جنيها٢٥٠األدوية بحد أقصى -٥
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨
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  - : استئصال دوالي الخصية-١٠

  
  

  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا�� در�
 ا���

٢٤٢٥  

٢١٢٥ 

٣٣٠٠  

٣٠٠٠ 

�^$�زة 
�lدو�  

 
Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  . أي فحوصات إشعة أو تحاليل طبية-١
يضاف فرق الدرجة عند رغبة -٢

  .لمريض باالقامة بالدرجة االعليا
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
 اتعاب االطباء في التخصصات -٤

المختلفة عند ضرورة عرض 
  .المريض عليهم

يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام -٥
االتفاقية طبقا للبنود التفصلية 
% ١٢,٥٠للفاتورة مع احتساب نسبة 

 .االيام عن تلك خدمة

  .االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة  يوم-١
باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢

  ).الخاصة 
  . غرفة العمليات بحد اقصي ساعة

  أتعاب الجراحين المساعدين 
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٤

  .جنيها٣٠٠
  .جنيها٢٥٠األدوية بحد أقصى -٥
 .الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨

  
 

  ات الشاملة لجراحات المسالك البولية  ال تخضع لخصم التعاقداالتفاقي
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية

  

  -: استئصال خصية -١١ 
  


��oتا� �$����اتاo�Nت  درجة اإلقامةX�  ا�$����ات ا�

  مزدوجة ممتازة

 مزدوجة عادية

٢٨٦٠  

٢٦٠٠ 
٢١٣٥  

١٨٧٥ 

  

� 
����boا q^�b o�#J �: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  .شعة أو تحاليل طبيةأ أي فحوصات -١
يضاف فرق الدرجة عند رغبة -٢

  .المريض باالقامة بالدرجة االعلي
تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته -٣

  .واأللبومين إن لزم
 اتعاب االطباء في التخصصات -٤

المختلفة عند ضرورة عرض المريض 
  .عليهم

 أي ايام زائدة عن ايام يتم حساب-٥
 للفاتورة التفصيليةاالتفاقية طبقا للبنود 
 عن خدمة% ١٢,٥٠مع احتساب نسبة 

 .تلك االيام

االقامة بالغرفة المزدوجة لمدة  -١
  .يوم

باستثناء الحاالت (أتعاب الجراح -٢
  ).الخاصة 

  . غرفة العمليات بحد اقصي ساعة
  أتعاب الجراحين المساعدين 

 الطبية بحد اقصي  المستهلكات-٤
  .جنيها٢٥٠

  .جنيها٢٥٠األدوية بحد أقصى -٥
الخدمة الطبية % ١٢,٥٠ نسبة -٨

. 
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  االتفاقية الشاملة لجراحات المسالك البولية

  
  

  -: اخذ عينة من الخصية -١٢
  

X��اتا���oت ا����$#� 

 o�Nت ا�$����ات ���oا 
 در�

١٠٨٠  

٩٥٠ 

١٤٣٠  

١٣٠٠ 

�^$�زة 
�lدو�  


Jد�" 
�lدو� 

  

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

  . أي فحوصات إشعة أو تحاليل طبية-١
يضاف فرق الدرجة عند رغبة المريض -٢

  .باالقامة بالدرجة االعلي
الدم ومشتقاته تحاليل الدم ونقل -٣

  .واأللبومين إن لزم
 اتعاب االطباء في التخصصات المختلفة -٤

  .عند ضرورة عرض المريض عليهم
يتم حساب أي ايام زائدة عن ايام -٥

االتفاقية طبقا للبنود التفصلية للفاتورة 
 عن خدمة% ١٢,٥٠مع احتساب نسبة 

 .تلك االيام

 ٨االقامة بالغرفة المزدوجة  -١
  ساعات

باستثناء الحاالت (ب الجراح أتعا-٢
  ).الخاصة 

غرفة العمليات بحد اقصي نصف 
  . ساعة

  أتعاب الجراحين المساعدين 
 المستهلكات الطبية بحد اقصي -٤

  .جنيها٢٠٠
  .جنيها١٠٠األدوية بحد أقصى -٥
الخدمة % ١٢,٥٠ نسبة -٨

 .الطبية
 

  لتعاقداالتفاقيات الشاملة لجراحات المسالك البولية  ال تخضع لخصم ا
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��NK �ت ه�:-  
  
تتم جميع العمليات األخرى طبقًا لتصنيف العمليات وتحسب طبقًا للبنود التفصيلية للفاتورة مع احتساب  ••••

  . نسبة خصم التعاقد على تلك البنود ماعدا الدم واألدوية
للفاتورة وجميع البنود خارج بنود خدمة طبية على جميع البنود التفصيلية % ١٢,٥٠تحسب نسبة  ••••

  .االتفاقية الشاملة ماعدا األدوية
تحسب أتعاب األطباء طبقًا لجدول األتعاب حسب درجة اإلقامة وتصنيف العملية وال تخضع أتعاب األطباء  ••••

  .لخصم التعاقد
 بنود    العمليات ذات الطابع الخاص والتي لم تذكر في تصنيف العمليات يتم حسابها طبقًا لل ••••

  .    التفصيلية للفاتورة ويتم تقدير األتعاب طبقًا للحالة وحسب تقدير الجراح
  .يتم دفع أتعاب الجراح في الحاالت الخاصة إلى الجراح مباشرة دون الرجوع إلى إدارة المستشفى ••••
مة العملية نصف قي+عند إجراء عمليتين في نفس الوقت يتم حساب قيمة العملية األعلى في التصنيف   ••••

  .األقل في التصنيف 
 . يتم اضافة فرق الغرفة عند رغبة المريض في اإلقامة بالدرجة األعلى  ••••
   جم وهو خارج االتفاقيات الشاملة للمسالك ٥٠٠,٠٠يضاف رسم استخدام مناظير المسالك البولية بمبلغ  ••••

  

  

  

  -: أتعاب الجراحين 

  


 آ�yى ���رة ~� $� X¢�ى 

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ ا�$����ات

  

  .من أتعاب الجراحين % ٣٠أتعاب أطباء التخدير  ••••
  .من أتعاب الجراحين% ١٠األطباء المساعدين ،،    ••••
  .العمليات ذات الطابع الخاص يتم تقدير األتعاب طبقا للحالة  ••••
 .أتعاب الجراحين ال تخضع لخصم التعاقد ••••

  

  ك البولية ال تخضع لخصم التعاقداالتفاقيات الشاملة لقسم جراحات المسال
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  -:تصنيف العمليات                                 
  

 مهارة  كبرى

استئصال كامل للمثانة مع تحويل    •••• عملية رتق تمزق بالمثانة ومجرى البول ••••
 الحالبين

 يناستئصال قضيب مع غدد الجانب •••• استئصال ضيق بالحالب ••••

 استئصال البروستاتا بالمنظار الضوئي •••• استئصال جزئي بالمثانة ••••

استئصال تليف مجرى البول بالمنظار  •••• توصيل الحالبين بالجلد أو القولون ••••
 الضوئي

  عمليات سرطان المسالك البولية •••• استئصال حصوة الحالب جراحيا ••••
 )الحالب- المثانة-الكلى      (  ••••

 عمليات مرتجعه للكلى والحالب ••••  حصوة الكلية جراحيااستئصال ••••

 عمليات تجميل مجرى البول •••• استئصال جزئي أو كلى للكلية ••••

عمليات القولون واألمعاء الستئصال  •••• استئصال البروستاتا جراحيا ••••
 المثانة والحالب

 استئصال الغدة الجار كلوية •••• استئصال جيب بمجرى البول ••••

 استخراج حصوة متشعبة من الكلى •••• سيع أو زرع الحالبتو ••••

توسيع الحالب بالمنظار أو استئصال  ••••
 حصوة من الحالب بالمنظار

توصيل البربخ بالحبل المنوي   ••••
 )بالميكروسكوب(

 استخراج حصوة كلى بالمنظار •••• تثبيت الكلى المعلقة ••••

 ب بالمنظاراستخراج حصوة  الحال •••• استئصال جيب المثانة ••••

تفتيت حصوة المثانة بالموجات فوق  ••••
 الصوتية والمنظار

 استئصال أورام المثانة بالمنظار ••••

 توصيل الحبل المنوي بالبربخ ••••

 حقن موضعي لعالج السلس البولي •••• خراج بروستاتا بالمنظار ••••

 .شق مجري البول بالمنظار او الجراحة ••••
تركيب اخذ عينة من الكلى مباشرة او ••••

 .انبوبة 

 ولىباستئصال ناسور  ••••

 متوسطة
 استئصال ضيق عنق المثانة •••• شق فوق العانة ••••

 استئصال قرحة المثانة •••• حصوة بالمثانة جراحيا ••••

 اخذ عينة من الكلى بشق جراحي •••• خراج بالبروستاتا جراحيا ••••

 تثبيت قسطرة في الكلى •••• خراج فوق الكلية ••••

استئصال حصوة بالجزء الخلفي  •••• يصيمنظار تشخ ••••
 لمجرى البول



149 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 قدمةمت

استئصال المثانة مع عمل مثانة  ••••
 صناعية من األمعاء

 استئصال جذري للبروستاتا ••••

إصالح عيب خلقي بمجرى البول  ••••
 الخلفي

إصالح ضيق الحالب الناتج عن تليف بجدار  ••••
 خلفيالبطن ال

إصالح عيب خلقي بمجرى البول  ••••
 ابيسبيديس

 إصالح ضيق بمجرى البول الخلفي ••••

إصالح خصية معلقة بالبطن بالفتح  ••••
 الجراحي التقليدي

 عيب خلقي بالمثانة ••••

 إصالح خصية معلقة بمنظار البطن الجراحي •••• استئصال جزئي للكلى لوجود أورام ••••

طن جراحات باستخدام منظار الب ••••
 الجراحي

 الجراحات المرتجعة ••••
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  قسم الباطنة
  .يستقبل قسم الباطنة جميع حاالت الباطنة العامة تحت إشراف أساتذة الجامعات المختلفة-١ 
                          -:الشاملة حيث تشمل االتفاقية ما يلي يتم التعامل مع حاالت نقل الدم بنظام التكلفة ٢

  .    ساعات بالغرفة مع اإلشراف الطبي والمستهلكات الطبية٨       اإلقامة لمدة 
  .       وال تشمل قيمة نقل الدم التحاليل الخاصة به أو أي تحاليل طبية أخرى

جنيه بالغرفة  ٤٠٠  أو العادية بالغرفة المزدوجةجنيه ٢٠٠قيمة االتفاقية الشاملة لنقل الدم   -٣
.  جنيه بالجناح ثالث حجرات عادية ١٠٠٠ العادي حجرتان او جنيه بالجناح ٨٠٠   أو العادية المفــردة

بالدرجة المزدوجة الممتازة وفرق درجة فى حالة  فى حالة االقامة  عن قيمة االتفاقية زيادة% ١٠يضاف 
   . ى اعلى االقامة فى اى درجة اخر

  تحسب جميع حاالت الباطنة العامة طبقًا للبنود التفصيلية للفاتورة مع احتساب نسبـــة 
  . على كامل تلك البنود ماعدا األدويةخدمة%١٢,٥٠

 .تخضع حاالت الباطنة العامة لخصم التعاقد ماعدا األدوية والدم

 دقسم الجهاز الهضمي وأمراض الكب                           
  

 عينة من الكبد
  )شاملة أتعاب الطبيب (  جنيه  ٥٥٠
 )ال تشمل أتعاب الطبيب(  جنيه  ٣٠٠

 بذل لخراج من الكبد
  )تشمل أتعاب الطبيب ( جنيه  ٦٥٠
 )ال تشمل أتعاب الطبيب(  جنيه  ٣٥٠

 حقن بالكحول لورم الكبد
  )تشمل أتعاب الطبيب(  جنيه  ٤٠٠
 )ال تشمل أتعاب الطبيب(  جنيه  ٢٥٠

 عينة من استسقاء البطن
  )تشمل أتعاب الطبيب(  جنيه ٤٥٠
 )ال تشمل أتعاب الطبيب (  جنيه ٢٥٠

ـًا بصفحة                              ٧تطبق القواعد العامة للمناظير الموضحة سلف
  .  جم ١٧٠٠,٠٠ منظار قنوات مرارية -

م المنظار وجهاز األشعة وفتح ورساإلقامة بغرفة الحاالت النهارية لمدة ست ساعات يشمل 
وال يشمل أي فحوصات أو أدوية أو مستلزمات ويسدد   والتخدير وأتعاب األطباءغرفة المناظير

  .فرق درجة في حالة اإلقامة في درجة أعلى من غرفة الحاالت النهارية 

  مناظير الجهاز الهضمي 
امل من خالل العيادة الخارجية ماعدا حاالت حقن دوالي جميع حاالت المناظير ال تحتاج إلى إقامة بالمستشفى وتع     

  ). إقامة لمدة ست ساعات ( المريء حيث تعامل كحالة نهارية 
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  قسم الصدر
  مناظير الشعب الهوائية 

 )حالة مستشفى(منظار شعبي   جنيه٨٧٥

 )حالة خاصة(منظار شعبي   جنيه٤٧٥

 )حالة مستشفى(منظار شعبي بالفيديو   جنيه٩٢٥

 )حالة خاصة(منظار شعبي بالفيديو   جنيه٥٢٥

  
 ساعات ومستلزمات المنظار ٨تشمل االتفاقية اإلقامة بغرفة الحاالت النهارية لمدة 

 ما عدا ورسوم المنظار وفتح غرفة المناظير وأتعاب األطباء في حاالت المستشفى
ة في درجة ويسدد فرق درجة عند اإلقام.خدمة طبية% ١٢,٥٠ ونسبة الحاالت الخاصة

% ١٢,٥٠وفى حالة تجاوز بنود االتفاقية يحتسب .أعلى من غرفة الحاالت النهارية
  .خدمة على ما يزيد 

  .  جم شاملة األتعاب وال تخضع للخصم ١٥٠٠,٠٠ تثبيت أنبوبة صدرية بين الضلوع -
  . جم ٥٠٠,٠٠ تثبيت أنبوبة صدرية بين الضلوع بدون أتعاب -
  . جم ١٥٠,٠٠جم وبدون األتعاب ٣٠٠,٠٠باألتعاب   بزل البللورا باإلبرة -
  . جم ١٥٠,٠٠ جم وبدون األتعاب ٥٠٠,٠٠ اخذ عينة من البللورا باألتعاب -
 جميع الخدمات السابقة ال تشمل أي فحوصات أو أشعات أو مستهلكات أو أدوية تخدير -

  .  جم في حالة االحتياج١٠٠,٠٠ويضاف إليها أتعاب تخدير 
  
  :صات ما بعد زرع كبد للمرضى الذين زرعوا بالمستشفى متلقي وتشمل اتفاقية فحو -

 – وظائف كبد – وظائف كلى – موجات صوتيه على البطن –اشعة عادية على الصدر 
  CRP QUANTITATIVE -  - سكر صائم – FK تاكروليموس–صورة دم كاملة 

 – سيروم كالسيوم كلى – LACTATE DEHYDRAGENASE –بروتين كلى 
 PARTIAL – زمن وتركيز البروثرومبين –وم اميالس سير

THROMBOPLASTIN TIME- جم ٥٠٠,٠٠ وذلك بسعر خاص وقدره .  
  

  :اتفاقية فحوصات ما بعد زرع كبد للمرضى الذين زرعوا بالمستشفى متبرع وتشمل 
  . جم ٢٠٠,٠٠ وذلك بسعر خاص – FKكل ما سبق ماعدا تاكروليموس 

        
ابقتان خدمة عيادة خارجية ولهما سعر خاص جدا مساهمة من المستشفى      االتفاقيتان الس-

للمرضى الذين زرعوا كبد بالمستشفى حيث أن الخدمات داخل االتفاقية تفوق سعر االتفاقية 
  . ويضاف إليهما أية خدمات تزيد عن الخدمات الموضحة لكل اتفاقية . بنسبة الضعف 

  
  

 والجهاز الهضمي وأمراض الكبد والمناظير وقسم الصدر ال   االتفاقيات الشاملة لقسم الباطنة-
  .تخضع لخصم التعاقد 
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  االتفاقية الشاملة لزرع الكلى                       
  

 o�Nت ا�$����ات

٣٦٠٠٠ 

  

����boا q^�b: - 
����boا q^�b o:- 

   يوم للمريض في غرفة  مفردة١٥اإلقامة لمدة  −−−−
  أيام للمتبرع في غرفة مفردة٥اإلقامة لمدة  −−−−

 ساعات للمريض ٥غرفة العمليات بحد اقصي  −−−−

 .والمتبرع
  .ج٤٥٠٠المستلزمات الطبية بحد أقصى  −−−−
  )طاقم دار الفؤاد ( أتعاب الجراحين  −−−−
  )طاقم دار الفؤاد  ( أتعاب أطباء الكلى −−−−
  .اتعاب استشاري التخدير والمساعدين −−−−
  .المتابعة الطبية اليومية −−−−
التحاليل الطبية واالشعات للمريض والمتبرع بحد  −−−−

  .جنيه ٤٠٠٠اقصي    
 ٣٠٠٠األدوية النمطية للجراحة بحد اقصي  −−−−

  .جنيها  قبل وبعد الزرع للمريض والمتبرع
  .تسكين االالم −−−−
 .خدمة% ١٢,٥٠نسبة  −−−−

نقل الدم ومشتقاته والتحاليل  −−−−
  .الخاصة بالدم

توافق األنسجة حيث تتم جميع  −−−−

إجراءات التوافق بالعيادة الخارجية 
  .قبل الدخول

  .أي أيام إضافية بمشتمالتها −−−−
اتعاب االطباء في التخصصات  −−−−

االخري غير الموجودة   ببنود 
  .االتفاقية

االدوية المثبطة للمناعة مثل  −−−−
موليكت و زينابكس وسليسبت و سي

 OKT3ساندوميون واميوران و  
.  

 في البنود خدمة%١٢,٥٠نسبة  −−−−
الخارجة عن االتفاقية  ماعدا 

 .االدوية 

�
 ه� NK�:-  

  .      تتم اختبارات المتبرع قبل دخول المريض بواسطة المستشفى على أن يكون المتبرع من األقارب

  .االقامة فى درجة اعلى من المفردة       يسدد فرق درجة فى حالة 

   االتفاقية الشاملة لزرع الكلى ال تخضع لخصم التعاقد
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  االتفاقية الشاملة لزرع النخاع
  

 o�Nت ا�$����ات

١٤٠٠٠٠ 

  
 
����boا q^�b:- 
����boا q^�b o:- 

 يوم للمريض في غرفة  ٤٥اإلقامة لمدة  −−−−
  مفردة

 .اختبارات التوافق لالنسجة  −−−−
  .المستلزمات الطبية  −−−−
  .أتعاب االطباء −−−−
التحاليل الطبية واالشعات للمريض خالل  −−−−

  .ايام االتفاقية
  .األدوية خالل ايام االتفاقية −−−−
 .خدمة% ١٢,٥٠نسبة  −−−−

 .المتابعة الدورية بعد الخروج −−−−
 ،اى ايام زائدة عن ايام االتفاقية −−−−
يسدد فرق درجة فى حالة االقامة فى  −−−−

 .من المفردةدرجة اعلى 
 على ما يزيد عن خدمة% ١٢,٥٠ −−−−

 .االتفاقية 
  ATGالعالج بعقار  −−−−

  
  

   االتفاقية الشاملة لزرع النخاع ال تخضع لخصم التعاقد
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  االتفاقية الشاملة لزرع الكبد
  

 o�Nت ا�^�$���

٣٥٠٠٠٠��!� 

  
 
����boا q^�b:- 
����boا q^�b o:- 

ض في غرفة   يوم للمري٢١اإلقامة لمدة  −−−−
  مفردة شاملة الرعاية المركزة

االقامة لمدة عشرة ايام للمتبرع بما فيها  −−−−

 .الرعاية المركزة 
المستلزمات الطبية بدون حد اقصي طوال  −−−−

فترة االقامة المحددة باالتفاقية للمريض 
  .والمتبرع 

أتعاب االطباء خالل فترة االقامة المحددة  −−−−
  .باالتفاقية

ية واالشعات للمريض خالل التحاليل الطب −−−−
  .ايام االتفاقية بدون حد اقصي

  .األدوية خالل ايام االتفاقية بدون حد اقصي −−−−
متابعة المريض والمتبرع بواسطة الكشف  −−−−

 يوم من ٤٥الطبي بالعيادة الخارجية لمدة 
  .تاريخ الخروج

 .خدمة% ١٢,٥٠نسبة  −−−−

من الفحوصات والتحاليل المتابعة الدورية  −−−−
 .ة بعد الخروجواالدوي

اى ايام زائدة عن ايام االتفاقية  −−−−

  .بمشتمالتها
أي فحوصات قبل اجراء العملية حيث تتم  −−−−

الفحوصات بالعيادة الخارجية قبل تقرير 
  .امكانية عملية الزرع ام ال 

يضاف الي ) ب(بالنسبة لمرضي فيروس  −−−−
قيمة االتفاقية مبلغ يغطي قيمة االدوية 

قبل واثناء ) ب(الخاصة بعالج فيروس 
  .وبعد اجراء العملية

قيمة أي جراحات التتعلق بحالة الكبد مثل  −−−−
 .جراحات القلب او االنف واالذن او خالفه

يسدد فرق درجة فى حالة االقامة فى  -
  .درجة اعلى من المفردة

 على ما يزيد عن خدمة% ١٢,٥٠ -
  .االتفاقية 
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  االتفاقية الشاملة لقسم التوليد-:أوالً                        

  -:االتفاقية الشاملة للوالدة  
  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات  ا���oت ا��
 ا���Nا�eا�� ا� 

١١٧٥ 
١٠٠٠ 

١٩٢٥  
١٧٥٠ 

�دو�4 .	��زة��م.   

 يوم مزدوجة عادية  
 دة الطبيعيةالوال

١٨٨٠ 
١٦٠٠ 

٣٠٨٠  
٢٨٠٠ 

   مزدوجة ممتازةيومان

 يومان مزدوجة عادية
 الوالدة القيصرية

 

�#J�^b 
����boا q^�b o:-  �#J �� 
����boا q^�b:- 

أي تحاليل أو أشعة أو موجات فوق صوتية -١
  .أو غيرها

 تحسب اإلقامة بالرعاية المركزة أو أي -٢
تفاقية طبقا للبنود إقامة زائدة غير أيام اال

على % ١٢,٥٠التفصيلية مع  إضافة نسبة 
 .      تلك البنود ماعدا األدوية

 تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين -٣
  .إن لزم

 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة عند -٤
  .ضرورة عرض المريضة عليهم 

 أي تكاليف خاصة بالطفل إذا كان في حالة -٥
عية عند الوالدة مثل احتياجه غير طبي

للحضانات أو الجهاز الضوئي أو طهارة أو 
  .خالفه

 

  . اإلقامة بالغرفة المزدوجة-١
  .أتعاب استشاري التخدير والمساعدين-٢
  . أتعاب الجراحين ماعدا الحاالت الخاصة-٣
 .  غرفة العمليات-٤

  جنيها خالل أيام  ١٣٠األدوية بحد أقصى -٥
 جنيه  ٣٠٠دة الطبيعية ومبلغ     اتفاقية الوال

  .    للوالدة القيصرية
 المستلزمات الطبية بحد أقصي -٦

 ٦٠٠جنيها للوالدة الطبيعية ومبلغ ١٧٥
 .جنيه للوالدة القيصرية

  . رسوم األجهزة المستخدمة أثناء العملية-٧
 خالل أيام خدمة% ١٢,٥٠ نسبة -٨

  .  االتفاقية
 . حضور طبيب األطفال للوالدة-٩

 
�
 ه� NK�:-  
 .جنيه ٥٠٠ )                  أقل من ثالثة شهور(االتفاقية الشاملة لطهارة المولود الذكر -
  . تشمل اإلقامة لمدة ست ساعات وأتعاب الجراح والمستلزمات الطبية وال تشمل أي تحاليل أو أدوية 

  .علىة عند اإلقامة بالدرجة األدرج يضاف إلى االتفاقية الشاملة فرق ال
  

  االتفاقيات الشاملة لقسم النساء والوالدة ال تخضع لخصم التعاقد
  



159 

  )قسم النساء ( االتفاقيات الشاملة -:ثانيا
  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا��
 ا���Nا�eا�� ا� 

 عملية كحت جدار الرحم   ساعة١٢ ٩٠٠ ٥٥٠

 ساعة١٢ ١٩٢٥ ١٠٥٠
  التشخيصيمنظار البطن 

 

 يوم ٢٩٥٠ ١٩٥٠
  منظار البطن الجراحي

 

 ربط عنق الرحم  ساعة١٢ ٩٠٠ ٥٥٠

 

 

 

 

�#J �� 
����boا q^�b o: -   �#J �� 
����boا q^�b:- 

أي تحاليل أو أشعة أو موجات فوق صوتية أو -١
  .غيرها

تحسب اإلقامة بالرعاية المركزة أو أي إقامة -٢
صيلية مع زائدة غير أيام االتفاقية طبقًا للبنود التف

على تلك البنود ماعدا % ١٢,٥٠إضافة نسبة  
  . األدوية

تحاليل الدم ونقل الدم ومشتقاته واأللبومين إن -٣
  .لزم األمر

 أتعاب األطباء في التخصصات المختلفة عند  -٤
  .ضرورة عرض المريضة عليهم 

  . يضاف فرق الدرجة عند االقامة بالدرجة االعلي-٥
 

   .دوجةاإلقامة بالغرفة المز-١
  .أتعاب  الجراح ماعدا الحاالت الخاصة-٢
  .اتعاب التخدير والمساعدين-٣
 . غرفة العمليات بحد اقصي ساعة واحدة-٤

  جنيها خالل أيام ١٠٠األدوية بحد أقصي -٥
  .     االتفاقية

  .جنيه٣٠٠ المستلزمات الطبية بحد أقصي -٦
  . رسوم األجهزة المستخدمة أثناء العملية-٧
   خالل أيام   خدمة% ١٢,٥٠ نسبة -٨

 .    االتفاقية

  
 االتفاقيات الشاملة لقسم النساء والوالدة ال تخضع لخصم التعاقد
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��NK �ت ه�:-  

  
تتم جميع العمليات األخرى طبقًا لتصنيف العمليات وتحسب طبقًا للبنود التفصيلية للفاتورة مع احتساب  ••••

  .  خصم التعاقد على تلك البنود ماعدا الدم واألدويةنسبة
خدمة طبية على جميع البنود التفصيلية للفاتورة وجميع البنود خارج بنود % ١٢,٥٠تحسب نسبة  ••••

  .االتفاقية الشاملة ماعدا األدوية
عاب األطباء تحسب أتعاب األطباء طبقًا لجدول األتعاب حسب درجة اإلقامة وتصنيف العملية وال تخضع أت ••••

  .لخصم التعاقد
 العمليات ذات الطابع الخاص والتي لم تذكر في تصنيف العمليات يتم حسابها طبقًا للبنود     ••••

  .    التفصيلية للفاتورة ويتم تقدير األتعاب طبقًا للحالة وحسب تقدير الجراح
  .جوع إلى إدارة المستشفىيتم دفع أتعاب الجراح في الحاالت الخاصة إلى الجراح مباشرة دون الر ••••
نصف قيمة العملية +عند إجراء عمليتين في نفس الوقت يتم حساب قيمة العملية األعلى في التصنيف   ••••

  .األقل في التصنيف 
  . عند رغبة المريض في اإلقامة بالدرجة األعلى درجة فرق الإضافة يتم  ••••

  

  

  

  -: أتعاب الجراحين 

  


 آ�yى ���رة ~� $� X¢�ى 

٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ ����اتا�$ 

  

  .من أتعاب الجراحين % ٣٠أتعاب أطباء التخدير  ••••
  .من أتعاب الجراحين% ١٠األطباء المساعدين ،،    ••••
  .العمليات ذات الطابع الخاص يتم تقدير األتعاب طبقا للحالة  ••••
 .أتعاب الجراحين ال تخضع لخصم التعاقد ••••

  

   النساء والوالدة ال تخضع لخصم التعاقداالتفاقيات الشاملة لقسم جراحات

  



161 

  قسم النساء والوالدة                             

  تصنيف العمليات

 مهارة  كبرى

 ناسور بولي مهبلي •••• الوالدة الطبيعية ••••

 عملية فاريتم •••• سقوط كامل للرحم ••••

 إزالة األحشاء الحوضية •••• ناسور شرجي مهبلي من البطن ••••

 إصالح وفتح األبواق ••••  البطن التشخيصىمنظار ••••

 استئصال الرحم من المهبل •••• ناسور شرجي مهبلي من البطن ••••

 الوالدة القيصرية •••• ثقب أو تفتيت جمجمة الجنين ••••

 استئصال الرحم من البطن •••• متقدمة                

 استئصال ورم ليفي رحمي من البطن •••• استئصال كلى لسرطان الفرج

ستئصال كامل للرحم والمبيضين من ا
 .البطن

 إصالح جدار المهبل األمامي والخلفي ••••

 منظار رحمي جراحي •••• صغرى

 متوسطة استئصال كيس بالمهبل ••••

 سقوط جدار المهبل الخلفي •••• استئصال أورام غدة بارثولين ••••

 تصليح العجان •••• تفريغ خراج بقاع دوجالس ••••

 تصليح عنق الرحم •••• م الرحمبوليبوز بعنق أو بجس ••••

منظار رحمي تشخيصي بالعيادة  ••••
 الخارجية

 استئصال أورام ليفية من المهبل ••••

 منظار رحمي تشخيصي •••• .عملية كحت جدار الرحم ••••

استئصال المهبل أو الشفرتين لألورام  ••••  ••••
 الحميدة

 تصليح عضالت المثانة ••••  ••••

ط أو متوس(ناسور شرجي مهبلي  ••••  ••••
 )سفلي

••••  ••••  
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  وحدة األطفال المبتسرين وحديثي الوالدة               

 


��
 ��� ا��� م ا�� ا�

                 ١٠٠   
                 ٢٠٠ 

  حضانة عادية
 حضانة تحت رعاية مركزة

١  
٢ 

 ٣  بالحضانةوئيعالج ض ٥٠

 ٤  تحت جهاز تنفس صناعي عاديةحضانة ٣٠٠

٣٠٠  
٢٥٠  
١٥٠ 

  رعاية مركزة تحت تنفس صناعى
  رعاية مركزة واستخدام مونيتور

 رعاية متوسطة

٥  
٦  
٧ 

 ٨ حضانة واستخدام المونيتور ١٥٠

 ٩ تغيير الدم في حاالت الصفراء ١٥٠

 

 


��NK �ت ه�  
  

 وصات أو أبحاث أو أدوية األسعار أعاله ال تشمل أي فح -١

 أتعاب استشاري األطفال طبقا لجدول أتعاب األطباء  -٢

  ). للزيارات التالية ٨٠ – جنيه للزيارة األولى ٢٠٠( 
 .الخدمة الطبية على إجمالي الفاتورة ماعدا األدوية % ١٢,٥٠يضاف نسبة  -٣
 .رجوع للمستشفى في الحاالت الخاصة يتم تقدير أتعاب األطباء بمعرفتهم دون ال -٤
 .أسعار قسم األطفال حديثي الوالدة واألطفال المبتسرين تخضع لخصم التعاقد  -٥
 .عند نقل الطفل الى الغرفة العادية تطبق األسعار العادية لقسم األطفال  -٦
  .قامات مع مرافق اإليتم احتساب اإلقامة طبقًا لجدول في حالة خروج الطفل من الحضانة  -٧
  

  
  
  

  وحدة المبتسرين تخضع لخصم التعاقدأسعار 
   



164 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                              خدمات حقن وعالج اآلالم
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Item  Desc Arabic  Desc Latin   Price 

2103010052 CERVICAL EPIDURAL CERVICAL EPIDURAL 2147 


�oارى1 2107010006�� " -
 p %7 MINOR DIAGNOSTIC BLACK IN  (  ER ) 700&§ ا

�ت 2107010007� 	�
���ف ا " -
  p %71 MINOR DIAGNOSTIC BLACK / INJECTION&§ ا
IN  (  OR ) 

1000 

2107010008 MODERATE THERAPUTIC BLACK 
UNDER IMMAGE 

MODERATE THERAPUTIC BLACK UNDER 
IMMAGE 

3000 

2107010009 " -
 p %71 UNDER SKIN INJECTION 1200&§ ا

2107010018 CAUDAL EPIDURAL STEROID INJ.IN OR 
+SIJ INJ.EGY.DR. 

CAUDAL EPIDURAL STEROID INJ.IN OR 
+SIJ INJ.EGY.DR. 

2400 

2107010023 LUMBAR TRANSFORAMINAL INJ.2 
LEVEL IN OR. EGY. DR. 

LUMBAR TRANSFORAMINAL INJ.2 LEVEL 
IN OR. EGY. DR. 

1610 

2107010024 GANGLION IMPAR BLOCK+ALCHOL INJ 
IN OR. EGY. DR. 

GANGLION IMPAR BLOCK+ALCHOL INJ 
IN OR. EGY. DR. 

1230 

2107010034 ��o�s��30 ا�
 BRACHIAL PLEXUS BLOCK 550 71% ا
���tة ا

2107010037 THORACIC EPIDURAL STEROID INJ.IN 
OR ROOM.EGY.DR 

THORACIC EPIDURAL STEROID INJ.IN OR 
ROOM.EGY.DR 

1560 

2107010038 ��o
 PERIPHERAL NERVE BLOCK 550 ا
&7% ا
	��2� ا

2107010039 LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
3LEVELS IN OR. E 

LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
3LEVELS IN OR. EGY.DR 

1335 

2107010041 ���-
 INTER THECAL PUMP IMPLANT 6500 زرع .��� دا6� اsم ا

 PAC PER/DAY 100 ا���	�ل .��� ���p% اssم !% ا
��م ا
�ا1" 2107010042

2107010043 ��
�&	
 �p EPIDURAL ANALGESIA 150آ�� ا
�o�7ة !% ���� ا���	�ل .��� ا

� !% ا
��م ا
�ا1" 2107010044�
�&	
 USING OF INFUSION PUMP PER DAY 50 ا���	�ل .��� ا

2107010045 ��2�	
 �p ANKLE BLOCK/ WRIST BLOCK/ INGUNIALآ�� �o�cة !% ���� ا
&7% ا
BLOCK / ETC. 

250 

2107010046 
 INTRAPLEURAL OR THORACIC EPIDURAL 150 0"رى�pآ�� �o�cة 
����% اsم !	 ��ت ا
�t7 ا

2107010051 LUMBAR EPIDURAL STEROID INJ.IN OR 
ROOM EGY.DR 

LUMBAR EPIDURAL STEROID INJ.IN OR 
ROOM EGY.DR 

1440 

2107010052 CERVICAL EPIDURAL STEROID INJ.IN 
OR ROOM EGY.DR 

CERVICAL EPIDURAL STEROID INJ.IN OR 
ROOM EGY.DR 

1740 

2107010053 PARA - VERTERAL BLOCK PARA - VERTERAL BLOCK 1155 

2107010054 TRIGGER POINT INJECTION IN ER. EGY. 
DR. 

TRIGGER POINT INJECTION IN ER. EGY. 
DR. 

505 

2107010055 KNEE INJECTION IN ER. EGY. DR. KNEE INJECTION IN ER. EGY. DR. 505 

2107010056 SUPRA SCAPULAR NERVE INJ.EGY.DR. SUPRA SCAPULAR NERVE INJ.EGY.DR. 500 

2107010057 LUMBAR EPIDURAL STEROID INJ.IN 
RECOVERY-ER EGY.D 

LUMBAR EPIDURAL STEROID INJ.IN 
RECOVERY-ER EGY.DR 

1290 
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2107010058 CERVICAL EPIDURAL STEROID INJ.IN 
RECOVERY-ER.EGY. 

CERVICAL EPIDURAL STEROID INJ.IN 
RECOVERY-ER.EGY.DR 

1490 

2107010059 THORACIC EPIDURAL STEROID INJ.IN 
RECOVERY-ER.EGY. 

THORACIC EPIDURAL STEROID INJ.IN 
RECOVERY-ER.EGY.DR 

1310 

2107010060 PERIPHERAL NERVE BLOCK IN ER. 
EGY. DR. 

PERIPHERAL NERVE BLOCK IN ER. EGY. 
DR. 

505 

2107010063 LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
2LEVEL IN OR. EG 

LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
2LEVELS IN OR. EGY.DR. 

1290 

2107010064 LUMBAR TRANSFORAMINAL 
INJ.SINGLE LEVEL IN OR.EG 

LUMBAR TRANSFORAMINAL INJ.SINGLE 
LEVEL IN OR. EGY. DR. 

1210 

2107010065 LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK IN OR 
EGY. DR. 

LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK IN OR 
EGY. DR. 

1600 

2107010067 CELIAC PLEXUS BLOCK IN OR. EGY. 
DR. 

CELIAC PLEXUS BLOCK IN OR. EGY. DR. 2070 

2107010068 GANGLION IMPAR BLOCK INJ. IN OR. 
EGY. DR. 

GANGLION IMPAR BLOCK INJ. IN OR. 
EGY. DR. 

830 

2107010069 CAUDAL EPIDURAL STEROID INJ IN 
OR.EGY.DR. 

CAUDAL EPIDURAL STEROID INJ IN 
OR.EGY.DR. 

1640 

2107010070 STELLATE GANGLION BLOCK IN OR 
EGY. DR. 

STELLATE GANGLION BLOCK IN OR EGY. 
DR. 

1320 

2107010072 SI JOINT INJECTION.IN OR EGY. DR. SI JOINT INJECTION.IN OR EGY. DR. 1130 

2107010075 LUMBAR TRANSFORAMINAL 
INJ.RT+LT1 LEVEL IN OR. EG 

LUMBAR TRANSFORAMINAL INJ.RT+LT1 
LEVEL IN OR. EGY. DR. 

1610 

2107010076 LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
5LEVELS IN OR. E 

LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
5LEVELS IN OR. EGY.DR. 

1670 

2107010077 CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 2LEVELS IN OR E 

CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
2LEVELS IN OR EGY.DR. 

1370 

2107010078 CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 3LEVELS IN OR E 

CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
3LEVELS IN OR EGY.DR. 

1520 

2107010079 CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 4LEVELS IN OR E 

CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
4LEVELS IN OR EGY.DR. 

1730 

2107010080 CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 5LEVELS IN OR E 

CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
5LEVELS IN OR EGY.DR. 

1950 

2107010081 LUMBAR SYMPATHETIC 
BLOCK+ALCHOL INJ. IN OR EGY. 

LUMBAR SYMPATHETIC BLOCK+ALCHOL 
INJ. IN OR EGY.DR. 

1900 

2107010082 DORSAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
2LEVELS IN OR EG 

DORSAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
2LEVELS IN OR EGY.DR. 

1250 

2107010083 DORSAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
3LEVELS IN OR EG 

DORSAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
3LEVELS IN OR EGY.DR. 

1400 

2107010084 DORSAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
4LEVELS IN OR EG 

DORSAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
4LEVELS IN OR EGY.DR. 

1610 

2107010085 DORSAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
5LEVELS IN OR EG 

DORSAL FACETS INJ.MEDIAN BRANCH 
5LEVELS IN OR EGY.DR. 

1730 

2107010086 SI JOINT INJECTION RT+LT.IN OR EGY. 
DR. 

SI JOINT INJECTION RT+LT.IN OR EGY. 
DR. 

1460 

2107010087 SPLANCHNIC NERVE BLOCK INJ. IN OR 
EGY. DR 

SPLANCHNIC NERVE BLOCK INJ. IN OR 
EGY. DR 

2070 

2107010088 SPLANCHNIC NERVE BLOCK+ALCHOL 
INJ. IN OR EGY. DR 

SPLANCHNIC NERVE BLOCK+ALCHOL 
INJ. IN OR EGY. DR 

2520 

2107010089 SUPERIOR HYPOGASTRIC PLEXUS 
BLOCK INJ.IN OR EGY. 

SUPERIOR HYPOGASTRIC PLEXUS 
BLOCK INJ.IN OR EGY.DR. 

2070 

2107010090 SUPERIOR HYPOGASTRIC PLEXUS 
BLOCK+ALCHOL INJ.IN 

SUPERIOR HYPOGASTRIC PLEXUS 
BLOCK+ALCHOL INJ.IN OR EGY.DR. 

2460 
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2107010091 D2-D3 BLOCK INJ. IN OR EGY.DR. D2-D3 BLOCK INJ. IN OR EGY.DR. 2070 

2107010092 D2-D3 BLOCK+ALCHOL INJ. IN OR 
EGY.DR. 

D2-D3 BLOCK+ALCHOL INJ. IN OR 
EGY.DR. 

2460 

2107010093 CAUDAL NEUROPLASTY INJ. IN OR 
EGY. DR. 

CAUDAL NEUROPLASTY INJ. IN OR EGY. 
DR. 

2000 

2107010094 DISCOGRAPHY SINGLE LEVEL INJ. IN 
OR EGY. DR. 

DISCOGRAPHY SINGLE LEVEL INJ. IN OR 
EGY. DR. 

1940 

2107010095 DISCOGRAPHY TWO LEVELS INJ. IN OR 
EGY. DR. 

DISCOGRAPHY TWO LEVELS INJ. IN OR 
EGY. DR. 

2240 

2107010096 DISCOGRAPHY MULTIPLE LEVELS INJ. 
IN OR EGY. DR. 

DISCOGRAPHY MULTIPLE LEVELS INJ. IN 
OR EGY. DR. 

2600 

2107010097 TUNNELED CATHETER IMPLANT INJ. IN 
OR EGY. DR. 

TUNNELED CATHETER IMPLANT INJ. IN 
OR EGY. DR. 

2400 

2107010098 INTRATHECAL PUMP IMPLANT REFIL IN 
ER-RECOV.EGY.DR 

INTRATHECAL PUMP IMPLANT REFIL IN 
ER-RECOV.EGY.DR 

525 

2107010099 LUMBAR TRANSFORAMINAL+SIJ INJ. IN 
OR EGY. DR. 

LUMBAR TRANSFORAMINAL+SIJ INJ. IN 
OR EGY. DR. 

1890 

2107020001 LUMBAR TRANSFORAMINAL+LUMBAR 
FACETS M.BRANC 

LUMBAR TRANSFORAMINAL+LUMBAR 
FACETS M.BRANCH 2LEVELS INJ.IN OR 

EGY.DR. 

1890 

2107020002 RF SPLANCHNIC NERVE BLOCK. IN OR 
EGY. DR. 

RF SPLANCHNIC NERVE BLOCK. IN OR 
EGY. DR. 

4110 

2107020003 RF D2-D3 BLOCK IN OR EGY. DR. RF D2-D3 BLOCK IN OR EGY. DR. 4110 

2107020004 RF STELLATE GANGLION BLOCK IN OR 
EGY. DR. 

RF STELLATE GANGLION BLOCK IN OR 
EGY. DR. 

4110 

2107020005 RF LUMBAR SYMPHATHETIC BLOCK IN 
OR EGY. DR. 

RF LUMBAR SYMPHATHETIC BLOCK IN 
OR EGY. DR. 

4110 

2107020006 RF DORSAL ROUTE GANGLION BLOCK 
1 LEVEL IN OR EG 

RF DORSAL ROUTE GANGLION BLOCK 1 
LEVEL IN OR EGY. DR. 

4110 

2107020007 RF DORSAL ROUTE GANGLION BLOCK 
2 LEVEL IN OR EG 

RF DORSAL ROUTE GANGLION BLOCK 2 
LEVELS IN OR EGY.DR. 

4610 

2107020008 RF LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 2LEVELS IN OR 

RF LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 2LEVELS IN OR EGY.DR. 

3740 

2107020009 RF LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 3LEVELS IN OR 

RF LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 3LEVELS IN OR EGY. DR. 

4160 

2107020010 RF LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 4 LEVELS OR M 

RF LUMBAR FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 4 LEVELS OR MORE IN OR 

EGY.DR. 

5560 

2107020011 RF CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 2 LEVELS IN 

RF CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 2 LEVELS IN OR EGY. DR. 

4380 

2107020012 RF CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 3 LEVELS IN 

RF CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 3 LEVELS IN OR EGY. DR. 

4660 

2107020013 RF CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 4 LEVELS IN 

RF CERVICAL FACETS INJ.MEDIAN 
BRANCH 4 LEVELS IN OR EGY. DR. 

5760 

2107110306 �pر�4�t
 Consumables :Fogarty catheter 250 ا
�o�7ة ا

2107110308 � �
 �o�c Consumables : Dialysis catheter 300ة *��� ا

  

  قدال ختضع أسعار وحدة عالج اآلالم خلصم التعا                  
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  االتفاقية الشاملة لألنف و األذن و الحنجرة                
  

q^�b o q^�b 

 رفة درجة مزدوجةاإلقامة في غ-١ .أي بند غير ما سبق-١

العناية المركزة أو أي إقامة زائدة عن أيام -٢
 .االتفاقية

 .فتح غرفة العمليات -٢

أتعاب  الجراح  ماعدا الحاالت --٣ .التحاليل الطبية والفحوصات الطبية-٣
 .الخاصة

 .أتعاب التخدير والمساعدين-٤ .نقل الدم ومشتقاته إذا لزم األمر-٤

  . االدوية-٥
فرق درجة فقط فى حالة االقامة بدرجة  يضاف -٦

 .  اخرى  اعلى 

المستهلكات الطبية خالل أيام -٥
 .االتفاقية

 .خدمة%  ١٢,٥٠ نسبة - ٦ .على ما يزيد عن االتفاقية %١٢,٥٠نسبة -٧
  

  

  

�ات���$#� 
X�
 o�Nت ا�$����ات ا���oت ا��
 ا���Nا�eع ا� r 

 ساعة١٢ ١٠٠٠ ٥٧٥
 استئصال اللوزتين أو

 اللحمية

 تقويم الحاجز األنفي ساعة١٢ ١٤٥٠ ٨٧٥

 يوم ٢٠٥٠ ١١٥٠
استئصال الجيوب األنفية 

 بالمنظار

 ساعة١٢ ٦٩٠ ٤٦٠
شق طبلة األذن بدون 

 تركيب أنابيب

 يوم ٣١٠٠ ١٧٠٠
+ استئصال األذن الوسطى 

 النتوء الحلمى

 ترقيع طبلة األذن يوم ٣١٠٠ ١٧٠٠

 كاباستبدال عظمة الر يوم ٣٧٥٠ ١٨٢٥

 عينة+ منظار حنجرة  ساعة١٢ ٧٠٠ ٥٢٥

  

  االتفاقيات الشاملة لقسم األنف واألذن ال تخضع لخصم التعاقد            
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��NK �ت ه�:-  
  

تتم جميع العمليات األخرى طبقًا لتصنيف العمليات وتحسب طبقًا للبنود التفصيلية  للفاتورة مع  ••••
  . بنود ماعدا الدم واألدويةاحتساب نسبة خصم التعاقد على تلك ال

خدمة طبية على جميع البنود التفصيلية للفاتورة وجميع البنود خارج بنود % ١٢,٥٠تحسب نسبة  ••••
  .االتفاقية الشاملة ماعدا األدوية

تحسب أتعاب األطباء طبقا لجدول األتعاب حسب درجة اإلقامة وتصنيف العملية وال تخضع أتعاب  ••••
  .األطباء لخصم التعاقد

العمليات ذات الطابع الخاص والتي لم تذكر في تصنيف العمليات يتم حسابها طبقا للبنود التفصيلية  ••••
  .للفاتورة ويتم تقدير األتعاب طبقًا للحالة وحسب تقدير الجراح

  .يتم دفع أتعاب الجراح في الحاالت الخاصة إلي الجراح مباشرة دون الرجوع إلى إدارة المستشفى ••••
نصف قيمة العملية +راء عمليتين في نفس الوقت يتم حساب قيمة العملية األعلى في التصنيف عند إج ••••

  .األقل في التصنيف 
  .    يتم إضافة فرق الغرفة عند رغبة المريض في اإلقامة بالدرجة األعلى  ••••
  

  -: أتعاب الجراحين 

  


 آ�yى "^#�� ���رة �#^" 
~� $� 

 X¢�ى "^#��#^" 

 ٥٠٠ ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ ا�$����ات

  

  .من أتعاب الجراحين % ٣٠أتعاب أطباء التخدير  ••••
  .من أتعاب الجراحين% ١٠األطباء المساعدين ،،       ••••
  .العمليات ذات الطابع الخاص يتم تقدير األتعاب طبقا للحالة  ••••
  .أتعاب الجراحين ال تخضع لخصم التعاقد ••••
  

 دذن ال تخضع لخصم التعاقألنف واألاالتفاقيات الشاملة لقسم ا
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 ٧٨٠     أ���ر !	 ��ت ا
���ن         
�c"ات            ��
  أ���ر ا

  . �4 ٤٠ �4 آ�� '��رة ٦٠آ�� ر."  

 �� 	�
 ��� ا
�	 �� '�ع ا
  !	 �� آ��راآ§ و زرع 

 ��"! � .��آ� �t
�� ��"!acry soft+ ل� &	
 ا
5200 

� 4200 4 �آ�.

��c�
� ¥	% ا	�p s ��'�c Y�c�p 7600 

�ت ا
-�tن� 	4700 ! 

�iل !� � أو أآ�&
�ت ا� 	4700 ! 

� آ�� د.���q�p 5600 

%��
���ر -t'ح اjq12000 ا 

 %��
���ر -t'ح اjq4)+ ا�
�� ���oc 17000 �4وح 


 ��% p&§ .�"ر �& 800 

 �4�4�

-�� ا�� �b� 71AVASTIN  5000% آ�	�

1 �4�4�

-�� ا�� �b� 7KENACORT  3500% آ�	�

��'�7
�"ا6� ا ���* ��4 �
 1250 ازا

%��
�� �&o� ���* ��4 �
 550 ازا

%t-
� ا�	-p Y. %t-
�� ��oc ح �4حjq8000 ا 


��% وا1"ة ��"�
�س �cة ا�c 150 

".�
�دة ا��� 550 ازا
� آ�� ده�� 

".�
�دة ا��� 400 ازا
� �31ب 

�دة ا
�."ازا
� ���ة���  
 

400 

".�
�دة ا��� �	&� 	
 p %71&§ ا
 

450 

�� �p �
�دة ا
�."تإزا��� %t- 
 ��o3	

 �"د ا  150 

                                         
 �.�cÅد��ا��
�دو�4 ا	

"ر�4 ا��  


"ر�4 اs! �  و'��3 �� �.�csا �
�1 �� 4	�Y ا
3��د��3� �."6 ! � % ١٢Æ٥٠و���ف �ق ا
"ر�4  ��c�tpsا � ! "����.   

 
 االتفاقية الشاملة لجراحات العيون ال تخضع لخصم التعاقد

  

 


	12
	13

