
 

Primary CHECK-UP  

   Saudi German Hospital Cairo provides a primary evaluation of your current state of 

health and assists in detection of problems or potential health risks at an early stage 

even when there are no symptoms. (Overnight fasting is required) 

Recommended For:z 

- Those seeking general health check and individuals keen on being a step 

ahead of disease for maintaining good health status. 

1. Age Group (Recommended): 

- 20 years & above. 

2. Frequency: 

- Once in a year or as requested. 

3. Checkup program including the following:  

• Laboratory Tests: 

- URINE ANALYSIS. 

- STOOL ANALYSIS. 

- FECAL OCCULT BLOOD TEST. 

- CBC. 

- BLOOD GROUP. 

- ESR. 

- FBS. 

- GLYCOSYLATED Hb. 

- S. BILIRUBIN TOTAL. 

- S. BILIRUBIN DIRECT. 



- SGPT. 

- SGOT. 

- S. CREATININE. 

- BLOOD UREA. 

- S. URIC ACID. 

- LIPID PROFILE. 

- MICROALBUMINURIA. 

- S. CALCIUM. 

- TSH. 

- HCV Ab. 

- HBs Ag. 

• RADIOLOGICAL INVESTIGATIONS: 

- CHEST X RAY PA. 

- ULTRASOUND ABDOMEN. 

• ECG. 

•  Consultations : 

- FAMILY MEDICINE CONSULTATION. 

• Other Services: 

- BREAKFAST MEAL.  



برنامج فحص أولي 

یـقدم المسـتشفى الـسعودي األلـمانـي بـالـقاھـرة تـقییًما أولـیًا لـحالـتك الـصحیة الـحالـیة لـیساعـدك فـي الـكشف عـن الـمشاكـل أو الـمخاطـر 

الصحیة المحتملة في مرحلة مبكرة حتى عندما ال تكون ھناك أعراض.  (یرجي الصیام لیلة عمل الفحص).  

 1 - یوصى بھ من أجل: 

أولئك الذین یسعون لفحص الصحة العامة من أجل الحفاظ على حالة صحیة جیدة. -

2- الفئة العمریة المستھدفة :  

البالغین (أكبر من 20 سنة).  -

4- إمكانیة تكرارھا :  

مرة كل عام أو حسب إرشادات الطبیب المعالج.   -

برنامج الفحص یشتمل علي:  4.

تحالیل معملیة: •

تحلیل بول. -

تحلیل براز. -

فحص الدم الخفي في البراز. -

صورة دم كاملة. -

فصیلة الدم. -



سرعة ترسیب الدم. -

سكر في الدم (صائم). -

الھیموجلوبین السكري. -

مستوي بیلیروبین كلى (الصفراء). -

مستوي بیلیروبین المباشر (الصفراء). -

- . (SGPTإنزیم) وظائف كبد

- . (SGOTإنزیم) وظائف كبد

وظائف الكلى (نسبة الكریاتینین في الدم). -

وظائف الكلى (بولینا الدم). -

وظائف الكلى (حمض البولیك). -

تحلیل الدھون بالدم. -

نسبة الزالل بالبول. -

 الكالسیوم بالدم. -

فحص الھرمون المنبھ للغدة الدرقیة. -

األجسام المضادة بفیروس الكبد سي. -

األنتیجن الخاص بفیروس الكبد بي. -

فحوصات بقسم األشعة: •

أشعة عادیة على الصدر -

فحص موجات فوق صوتیة على البطن -

 رسم قلب •

االستشارات الطبیة: •

كشف استشاري طب األسرة. -

اإلضافات:  •

وجبة إفطار.  -




