
HEALTH CHECK PACKAGES

CALL US 24/7 800 2022

Quote ‘WC2022’ at the time of arrival with our front desk.
Offers valid from 20 November - 18 December 2022

ESSENTIAL HEALTH PACKAGE  
(Men/Women)    

Consultations
• Consultation with a physician

Laboratory investigations
• Full Blood Count (FBC)
• Fasting Blood Sugar (FBS)
• Lipid Profile (CHOL, TRIG, HDL, LDL)
• Vitamin D3 (25 OH Cholecalciferol)
• Urine Analysis (Routine)
• Alanine Aminotransferase (ALT)
• Aspartate Aminotransferase (AST)
• Potassium
• Creatinine 

COMPREHENSIVE HEALTH PACKAGE 
(Men/Women)    

Consultations
• Consultation with a physician

Special investigations
• ECG
• Ultrasound (abdomen and pelvis)

Laboratory investigations
• Full Blood Count (FBC)
• Fasting Blood Sugar (FBS)
• Lipid Profile (CHOL, TRIG, HDL, LDL)
• Vitamin D3 (25 OH Cholecalciferol)
• Urine Analysis (Routine)
• Thyroid Stimulation Hormone (TSH)
• Stool OB (Occult Blood)
• Panel 3 (Liver Function Tests)
• Urea Nitrogen
• Potassium
• Creatinine (CR)
• Prostatic Specific Antigen (PSA) - 

Total (applicable to men)
• Papsmear (LBC) (applicable to 

women)
• Culture and sensitivity (Vaginal Swab) 

(applicable to women)

ESSENTIAL HEALTH PACKAGE REGULAR TARIFF* WORLD CUP OFFER

MEN/WOMEN 1,313 AED 644 AED

COMPREHENSIVE  HEALTH PACKAGE

MEN 3,709 AED 1,820 AED

WOMEN 3,964 AED 1,960 AED

EXECUTIVE PLUS  HEALTH PACKAGE

MEN 4,833 AED 2,240 AED

WOMEN 4,568 AED 2,100 AED

*Regular tariff refers to total costs of individual procedures if performed separately

EXECUTIVE PLUS HEALTH PACKAGE
(Men/Women) 

Consultations
• Consultation with a physician

Special investigations
• ECG
• Ultrasound (abdomen and pelvis)
• Treadmill
• Chest Xray

Laboratory investigations
• Full Blood Count (FBC)
• Fasting Blood Sugar (FBS)
• Lipid Profile (CHOL, TRIG, HDL, LDL)
• Vitamin D3 (25 OH Cholecalciferol)
• Urine Analysis (Routine)
• Thyroid Stimulating Hormone
• Stool OB (Occult Blood)
• Panel 3 (Liver Function Tests)
• Urea Nitrogen
• Potassium
• Creatinine (CR)
• Uric Acid
• Prostatic Specific Antigen (PSA) - 

Total (applicable to men)



باقات الفحوصات الطبّية

عروض كأس العالمالتعرفة العادية*باقة الفحوصات الطبية األساسية
644 درهم1,313 درهمالنساء/الرجال

باقة الفحوصات الطبية الشاملة
1,820 درهم3,709 درهمالرجال

1,960 درهم3,964 درهمالنساء

باقة الفحوصات الطبية التنفيذّية اإلضافية
2,240 درهم4,833 درهمالرجال

2,100 درهم4,568 درهمالنساء

* تشير التعرفة العادية إلى إجمالي تكاليف اإلجراءات الفردية إذا تم تنفيذها بشكل منفصل

باقة الفحوصات الطبية األساسية
)النساء/الرجال(  

االستشارات
استشارة مع الطبيب 	 

الفحوصات المخبرّية
 	)FBC( تحليل الدم الشامل
 	)FBS( فحص السكر الصيامي
فحص مستوى الدهون )الكوليسترول، 	 

ثالثيات الغليسيريد، البروتين الدهني مرتفع 
الكثافة، البروتين الدهني منخفض الكثافة(

فحص فيتامين د 3 )هيدروكسي كولي 	 
كالسيفيرول 25)

تحليل البول )روتيني(	 
 	)ALT( أالنين أمينوترانسفيراز
 	)AST( األسبارتات أمينوترانسفيراز
البوتاسيوم	 
الكرياتينين	 

اتصلوا بنا على 8002022 وأذكروا كود الخصم  »WC2022« عند الوصول إلى مكتب االستقبال.

العرض ساري من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022

باقة الفحوصات الطبية الشاملة
)النساء/الرجال(  

االستشارات
استشارة مع الطبيب 	 

الفحوصات المتخصصة 
 	)ECG( تخطيط القلب
الموجات فوق الصوتية )البطن والحوض(	 
فحص العيون	 

الفحوصات المخبرّية
 	)FBC( تحليل الدم الشامل
 	)FBS( فحص السكر الصيامي
فحص مستوى الدهون )الكوليسترول، ثالثيات 	 

الغليسيريد، البروتين الدهني مرتفع الكثافة، 
البروتين الدهني منخفض الكثافة(

فحص فيتامين د 3 )هيدروكسي كولي 	 
كالسيفيرول 25)

تحليل البول )روتيني(	 
 	)TSH( فحص هرمون تحفيز الغدة الدرقية
 	)OB( فحص الدم الخفي في البراز
فحص  وظائف الكبد الثالثي	 
فحص تركيز النيتروجين في اليوريا	 
البوتاسيوم	 
الكرياتينين	 
فحص مضاد البروستات المحدد )PSA( الشامل 	 

– للرجال 
مسحة عنق الرحم بطريقة )LBC( - للنساء	 
إختبار تحسس المضادات الحيوية )مسحة 	 

المهبل(-  للنساء

باقة الفحوصات الطبية التنفيذّية اإلضافية
)النساء/الرجال(  

االستشارات
استشارة مع الطبيب 	 

الفحوصات المتخصصة 
 	)ECG( تخطيط القلب
الموجات فوق الصوتية )البطن والحوض(	 
اختبار جهاز المشي	 
أشعة الصدر	 
فحص العيون	 

الفحوصات المخبرّية
 	)FBC( تحليل الدم الشامل
 	)FBS( فحص السكر الصيامي
فحص مستوى الدهون )الكوليسترول، 	 

ثالثيات الغليسيريد، البروتين الدهني مرتفع 
الكثافة، البروتين الدهني منخفض الكثافة(

فحص فيتامين د 3 )هيدروكسي كولي 	 
كالسيفيرول 25)

تحليل البول )روتيني(	 
 	)TSH( فحص هرمون تحفيز الغدة الدرقية
 	)OB( فحص الدم الخفي في البراز
فحص وظائف الكبد الثالثي	 
فحص تركيز النيتروجين في اليوريا	 
البوتاسيوم	 
الكرياتينين	 
فحص حمض اليوريك	 
 	 )PSA( فحص مضاد البروستات المحدد

الشامل – للرجال 


