
 

 III (األطفال) فحص شامل

٤عام - ١٢ اعوام 

تـم تـصمیم فـحص األطـفال خـصیًصا لـتقییم الـحالـة الـصحیة الـعامـة لـلطفل ومـراجـعة تـطوره. تـقدم ھـذه الحـزمـة االخـتبارات األسـاسـیة 

جنًبا إلى جنب مع استشارة طبیب األطفال والمشورة بشأن النظام الغذائي والتطعیم. 

- یوصى بھ من أجل: 

اآلبـاء الـذیـن یـرغـبون فـي مـعرفـة الـحالـة الـصحیة الـعامـة ألطـفالـھم والـحصول عـلى نـصیحة طـبیب األطـفال بـشأن الـنظام الـغذائـي 

المناسب ، وجدول التطعیم ، إلخ. 

- الفئة العمریة المستھدفة :  

األطفال من سن 4-12 عام.  -

- إمكانیة تكرارھا :  

- مرة واحدة سنویا ، أو حسب الطلب. 

-برنامج الفحص یشتمل علي:  

تحالیل معملیة: •

صورة دم كاملة -

حدید في الدم -

فیریتین في الدم -

كالسیوم في الدم -

فوسفور في الدم -

(ALP وظائف كبد (إنزیم  -

تحلیل بول -

 تحلیل براز -

تحلیل أنیمیا الفول (الكمي) -

الھیموجلوبین السكري -



تحلیل الدھون بالدم -

( SGPTوظائف كبد (إنزیم  -

األجسام المضادة بفیروس الكبد سي -

موجات فوق صوتیة على القلب •

موجات فوق صوتیة على البطن والحوض •

االستشارات الطبیة: •

كشف استشاري األطفال -

كشف استشاري السمعیات -

كشف استشاري العیون والرمد -

كشف استشاري االسنان -

PEDIATRIC CHECKUP III 

12 - 4 YEARS 

      Pediatric checkup is specially designed to assess child's overall health status and 
review his/her development. This package offers basic tests along with Pediatrician 

consultation and advice on diet and vaccination. 

Recommended For: 

Children of parents wishing to know the general health status of their child and get 

pediatrician's advice on proper diet, vaccination schedule etc. 

Age Group (Recommended): 

- 12 - 4 Years. 

Frequency: 

- Once per year or as requested.  

PEDIATRIC CHECKUP II including the following:  



• Laboratory Tests: 

- CBC 

- S. IRON 

- S. FERRITIN 

- S. CALCIUM 

- S. PHOSPHORUS 

- S. ALK PHOSPHATASE 

- URINE ANALYSIS 

- STOOL ANALYSIS 

- G6PD DEFICIENCY QUANTITATIVE 

- HbA1c 

- LIPID PROFILE 

- SGPT 

- HCV Ab 

• ECHO CARDIOGRAPH 

• ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS 

• Consultations : 

- PEDIATRIC CONSULTATION 

- AUDIOLOGY CONSULTATION 

- OPHTHALMOLOGY CONSULTATION 

- DENTAL CONSULTATION 


