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تأسســـت جمموعـــة خمتـــرات ألفـــا الطبيـــة يف عـــام 2010. ومنـــذ ذلـــك احلـــن، أصبحـــت 
أحـــد اهـــم مقدمـــي خدمـــات املختـــرات التشـــخيصية يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية. 

ُتعـــد خمتـــرات ألفـــا الطبيـــة يف طليعـــة الشـــركات الـــي تقـــدم خدمـــات املختـــرات علـــى 
مســـتوى عاملـــي مـــن خـــال اســـتخدام أحـــدث التقنيـــات وأحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه شـــركات 
ـــال  ـــن خ ـــان وم ـــا والياب ـــا وأملاني ـــة وإيطالي ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــن الوالي ـــة م ـــزة الطبي األجه
ـــات  ـــل اخلدم ـــدمي أفض ـــة بتق ـــا ملتزم ـــرات الف ـــة. خمت ـــة عالي ـــاءات طبي ـــرات وكف ـــف خ توظي

ـــري. ـــص خم ـــن 1800 فح ـــر م ـــال أكث ـــن خ ـــواء، م ـــد س ـــى ح ـــض عل ـــب واملري للطبي

Alfa Medical Laboratories Group was established in 2010. Since 
then, it has become one of the major independent service provider 
in Saudi Arabia. 

Alfa  Medical Laboratories perform advanced (molecular) 
diagnostic tests and none (molecular) assays testing on behalf 
of private hospitals, doctor offices, clinical laboratories  and  
government and semi-government health care providers. Alfa 
has been in the forefront of providing world class laboratory 
services by adopting latest technology introducing latest state of 
the art fully automated analyzers from U.S.A, Italy, Germany & 
Japan. Personalized service and total dedication to the Doctor 
and Patient alike has been our Hallmark, introducing highly skilled 
professionals and these testes cover more than 1800  specialized 
tests.
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رؤيتنـــا
أن حنتل املرتبة األوىل يف تقدمي خدمات املخترات يف اخلليج و الوطن العريب

رسالتنا
رسالتنا تنبع من قيمنا و التزامنا خبدمة مجيع أفراد للمجتمع و شرائحة خدمة عالية املستوى 
من حيث اجلودة و الدقة و ذلك بأسعار مقبولة لدى مجيع الشرائح و لذا كانت رسالتنا تقدمي 

خدمة طبية رائدة من خال التزامنا باجلودة و األمان.

قيمنا 
العمل بروح الفريق
الزناهة و الشفافية
اإلحترام املتبادل
التطوير املستمر

Our Vision
To rank first class in providing services of laboratories in Gulf Region and Arab 

Country .

Our Mission
We strive to be leaders in clinical diagnostic services in every community we 

may serve.

Our Values:
Working as teamwark.

Integrity and transparency.

Mutual respect .

Continuous development.
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باقة                         الفضية
16 تحليــــل

  ALT ( SGPT )
 AST ( SGOT )

أهم أنزيمات الكبـــد

Urea
Creatinine أهم وظائف الكلـــى

Triglycerides      الدهون الثالثية                
T.Cholesterol     الكوليسترول الكلي

HDL     الكوليسترول النافع
LDL       الكوليسترول الضار

VLDL 
ً
الكوليسترول المنخفض الكثافة جدا

مجموعة الدهون والكوليسترول  
قياس نسبة الدهون الثالثية و الكوليسترول 

لتفادي اإلصابه بأمراض القلب

Complete Blood Count (CBC)                  
  صورة دم كامله

للكشف عن فقر الدم وكرات الدم الحمراء 
والبيضاء والصفائح الدمويه

ESR سرعة ترسيب الدم :- مؤشر االلتهابات 
الروماتيزمية والمناعه

Calcium   ( Ca ) تحليل الكالسيوم :- لإلطمئنان على 
نسبة الكالسيوم

Uric Acid أمالح النقرس :- للكشف عن آالم المفاصل

Urine Analysis تحليل بول شامل :-  للتأكد من خلوه 
من االلتهابات - االمالح - الزالل 

Glucose in urine تحليل السكر في البول 

من هم األفراد الذين يتوجب عليهم إجراء تحليل لقياس مستوى كوليسترول الدم ؟
ُيفَتـــَرض جبميـــع األفـــراد ممـــن جتـــاوزت أعمارهـــم العشـــرين عاًمـــا أن خيضعـــوا الختبـــار لقيـــاس مســـتويات 

الكوليســـترول يف الـــدم .
ما الذي يؤثر في تحديد مستويات كوليسترول الدم ؟

طبيعـــة الغـــذاء : ُتســـِهُم الدهـــون و الكوليســـترول املوجـــود يف األغذيـــة الـــي يتناوهلـــا الفـــرد يف زيـــادة 	 
مســـتويات الكوليســـترول يف الـــدم . لذلـــك ُينصـــح الفـــرد بتقليـــل كميـــة الدهـــون.

وزن اجلســـم : تـــؤدي بدانـــة اجلســـم إىل زيـــادة نســـبة الدهـــون الثاثيـــة و الـــي تـــؤدي إىل اإلصابـــة 	 
بأمـــراض القلـــب. لذلـــك فـــإن إنقـــاص الـــوزن ُيســـاعد يف خفـــض مســـتويات الدهـــون الثاثيـــة .

ـــك 	  ـــة يف خفـــض مســـتوى الكوليســـترول لذل ـــة : تســـاعد ممارســـة األنشـــطة البدني ـــن الرياضي ممارســـة التماري
ـــا و بشـــكل منتظـــم . ُينصـــح مُبمارســـة الرياضـــة يومًي

ـــذا 	  ـــه ل ـــترول يف دم ـــتويات الكوليس ـــت ُمس ـــن ارتفع ـــرد يف الس ـــدم الف ـــا تق ـــرد : كلم ـــس الف ـــوع جن ـــر و ن ُعم
ـــدم . ـــترول يف ال ـــتوى الكوليس ـــبة مس ـــى نس ـــاظ عل ـــن باحلف ـــار الس ـــح كب ينص

Fasting Blood  Glucose (FBS)تحليل السكر في الدم  
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باقة                        الذهبية
20 تحليــــل

ما هي الغدة الدرقية 
هـــي إحـــدى الغـــدد الصمـــاء الـــي تقـــع أســـفل مقدمـــة الرقبـــة و تقـــوم هرموناهتـــا 
ـــده  ـــرض الغ ـــج م ـــه و تســـريعها يف أحنـــاء اجلســـم. ينت ـــم النشـــاطات احليوي يف تنظي
ـــات بفـــرط الغـــده الدرقيـــة أونقـــص إفـــراز  الدرقيـــة مـــن زيـــادة إفـــراز هـــذه اهلرمون

ـــات يســـمى بقصـــور الغـــده. هـــذه اهلرمون

  ALT ( SGPT )
 AST ( SGOT )

أهم أنزيمات الكبـــد

Urea
Creatinine أهم وظائف الكلـــى

Triglycerides      الدهون الثالثية                
T.Cholesterol     الكوليسترول الكلي

HDL     الكوليسترول النافع
LDL       الكوليسترول الضار

VLDL 
ً
الكوليسترول المنخفض الكثافة جدا

مجموعة الدهون والكوليسترول  
قياس نسبة الدهون الثالثية و الكوليسترول 

لتفادي اإلصابه بأمراض القلب

Complete Blood Count (CBC)
                 

  صورة دم كامله
للكشف عن فقر الدم وكرات الدم الحمراء 

والبيضاء والصفائح الدمويه

ESR سرعة ترسيب الدم :- مؤشر االلتهابات 
الروماتيزمية والمناعه

Calcium   ( Ca ) تحليل الكالسيوم :- لإلطمئنان على نسبة الكالسيوم
Uric Acid أمالح النقرس :- للكشف عن آالم المفاصل

Urine Analysis تحليل بول شامل :-  للتأكد من خلوه 
من االلتهابات - االمالح - الزالل

Fasting Blood Glucose (FBS) تحليل السكر في الدم الصائم :-  
لقياس مستوى السكر

Glucose in urine تحليل السكر في البول :-  لقياس 
مستوى السكر

TSH  الغدة الدرقية :-  للكشف عن كسل أو
نشاط الغدة

Vitamin - D فيتامين " د " :- نقصه يؤدي الى 
هشاشة العظام

Iron (fe) حديد

eGFR معدل ترشيح الكلى : لقياس معدل 
كفاءة الكلى
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باقة                             االلماسية

28 تحليــــل
  ALT ( SGPT )
 AST ( SGOT )

أهم أنزيمات الكبـــد

Urea
Creatinine أهم وظائف الكلـــى

Triglycerides      الدهون الثالثية                
T.Cholesterol     الكوليسترول الكلي

HDL     الكوليسترول النافع
LDL       الكوليسترول الضار

VLDL 
ً
الكوليسترول المنخفض الكثافة جدا

مجموعة الدهون والكوليسترول  
قياس نسبة الدهون الثالثية و الكوليسترول 

لتفادي اإلصابه بأمراض القلب

Complete Blood Count 
CBC                  

  صورة دم كامله
للكشف عن فقر الدم وكرات الدم الحمراء 

والبيضاء والصفائح الدمويه

ESR سرعة ترسيب الدم :- مؤشر االلتهابات 
الروماتيزمية والمناعه

Calcium   ( Ca ) تحليل الكالسيوم :- لإلطمئنان على 
نسبة الكالسيوم

Sodium ( Na ) تحليل صوديوم
Potassium ( K ) تحليل بوتاسيوم
Chloride  ( Cl ) تحليل الكلوريد

Uric Acid أمالح النقرس :- للكشف عن آالم المفاصل
Urine Analysis   

Glucose in urine
تحليل بول 

تحليل السكر في البوم 
Stool Analysis تحليل البراز

Fasting Blood Glucose (FBS) تحليل السكر في الدم 

TSH - Free T4 ( FT4 ) الغدة الدرقية :-  للكشف عن كسل أو 
نشاط الغدة

Vitamin - D فيتامين " د " :- نقصه يؤدي الى 
هشاشة العظام

HBs Ag B   فيروس الكبد الوبائي

HCV Ab C   فيروس الكبد الوبائي
Iron (fe) حديد

Vitamin B12 B12 فيتامين
eGFR ترشيح الكلى : لقياس معدل كفاءة 

ما هي االجراءات الي جيب اتباعها الجراء الفحوصات الشاملة ؟الكلى
إلجراء الفحوصات الشاملة جيب الصيام ملدة 10 - 12 ساعة و يسمح بشرب املاء فقط	 
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 باقة 
البالتيني ) للرجال (  

33 تحليــــل
  ALT ( SGPT )
 AST ( SGOT )

أهم أنزيمات الكبـــد

Urea
Creatinine أهم أنزيمات الكلــى

Triglycerides      الدهون الثالثية                
T.Cholesterol     الكوليسترول الكلي

HDL     الكوليسترول النافع
LDL       الكوليسترول الضار

VLDL 
ً
الكوليسترول المنخفض الكثافة جدا

مجموعة الدهون والكوليسترول  
قياس نسبة الدهون الثالثية و الكوليسترول 

لتفادي اإلصابه بأمراض القلب

Complete Blood Count
CBC

                

  صورة دم كامله  
للكشف عن فقر الدم وكرات الدم الحمراء 

والبيضاء والصفائح الدمويه

ESR سرعة ترسيب الدم :- مؤشر االلتهابات 
الروماتيزمية والمناعه

Calcium   ( Ca ) تحليل الكالسيوم :- لإلطمئنان على 
نسبة الكالسيوم

Sodium ( Na ) تحليل صوديوم
Potassium ( K ) تحليل بوتاسيوم
Chloride  ( Cl ) تحليل الكلوريد

Uric Acid أمالح النقرس :- للكشف عن آالم المفاصل
Urine Analysis

Glucose in urine
تحليل بول شامل 

تحليل السكر في البول 
Stool Analysis تحليل البراز

Fasting Blood Glucose (FBS) تحليل السكر في الدم 

TSH - Free T4 ( FT4 ) الغدة الدرقية :-  للكشف عن كسل أو 
نشاط الغدة

Vitamin - D فيتامين " د " :- نقصه يؤدي الى 
هشاشة العظام

Iron (fe) حديد
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eGFR معدل ترشيح الكلى : لقياس معدل 
كفاءة الكلى

HBs Ag B   فيروس الكبد الوبائي
HCV Ab C   فيروس الكبد الوبائي
HIV Ab فيروس نقص المناعه المكتسب

H.pylori ag in stool فحص جرثومة المعدة في البراز

Vitamin - B12 فيتامين " بـ 12 " :- مهم لتقوية 
االعصاب

Tumor  Marker

PSA  ( Male )
دالالت األورام 

أورام البروستاتا للرجال
Ca-19.9 أورام القولون

T.Testosterone هرمون الذكورة : الخصوبة
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 باقة 
البالتيني ) للنساء (  

33 تحليــــل
  ALT ( SGPT )
 AST ( SGOT )

أهم أنزيمات الكبـــد

Urea
Creatinine أهم وظائف الكلـــى

Triglycerides      الدهون الثالثية                
T.Cholesterol     الكوليسترول الكلي

HDL     الكوليسترول النافع
LDL       الكوليسترول الضار

VLDL 
ً
الكوليسترول المنخفض الكثافة جدا

مجموعة الدهون والكوليسترول  
قياس نسبة الدهون الثالثية و الكوليسترول 

لتفادي اإلصابه بأمراض القلب

Complete Blood Count (CBC)            
  صورة دم كامله

للكشف عن فقر الدم وكرات الدم الحمراء 
والبيضاء والصفائح الدمويه

ESR سرعة ترسيب الدم :- مؤشر االلتهابات 
الروماتيزمية والمناعه

Calcium   ( Ca ) تحليل الكالسيوم :- لإلطمئنان على 
نسبة الكالسيوم

Sodium ( Na ) تحليل صوديوم
Potassium ( K ) تحليل بوتاسيوم
Chloride  ( Cl ) تحليل الكلوريد

Uric Acid أمالح النقرس :- للكشف عن آالم المفاصل

Glucose in urine تحليل السكر في البول 

Stool Analysis تحليل البراز

Fasting Blood Glucose (FBS) تحليل السكر في الدم 

TSH - Free T4 الغدة الدرقية :-  للكشف عن كسل أو 
نشاط الغدة

Vitamin - D فيتامين " د " :- نقصه يؤدي الى 
هشاشة العظام

Iron حديد
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eGFR معدل ترشيح الكلى : لقياس معدل 
كفاءة الكلى

Urine Analysis  تحليل بول شامل
HBs Ag B   فيروس الكبد الوبائي
HCV Ab C   فيروس الكبد الوبائي
HIV Ab فيروس نقص المناعه المكتسب

H.pylori ag in stool فحص جرثومة المعدة في البراز
Vitamin - B12 فيتامين » بـ 12 » :- مهم لتقوية االعصاب

CA 15.3 ( Female ) أورام الثدي للنساء
Ca-125 أورام المبيض للنساء

Prolactin هرمون الحليب
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أهم أنزيمات الكبـــد
أهم وظائف الكلى

مجموعة الدهون والكوليسترول  
قياس نسبة الدهون الثالثية و الكوليسترول 

لتفادي اإلصابه بأمراض القلب
CBC صورة دم كامله  

 للكشف عن فقر الدم وكرات الدم الحمراء والبيضاء
والصفائح الدمويه

سرعة ترسيب الدم :- مؤشر االلتهابات الروماتيزمية والمناعه
تحليل الكالسيوم :- لإلطمئنان على نسبة الكالسيوم
أمالح النقرس :- للكشف عن آالم المفاصل تحليل بول
تحليل السكر في الدم الصائم : لقياس مستوى السكر

تحليل السكر في البول :-  لقياس مستوى السكر
تحليل بول شامل :-  للتأكد من خلوه من االلتهابات - 

االمالح - الزالل 
تحليل البراز

الغدة الدرقية :-  للكشف عن كسل أو نشاط الغدة
معدل ترشيح الكلى : لقياس معدل كفاءة الكلى

B   فيروس الكبد الوبائي
C   فيروس الكبد الوبائي

فيروس نقص المناعه المكتسب
فحص جرثومة المعدة

دالالت األورام  ( الثدي للنساء و البروستاتا للرجال)
أورام المبيض للنساء - أورام القولون للرجال

هرمون الحليب للنساء - هرمون الذكورة : الخصوبة للرجال
 فيتامين » أ »  »  بـ 1 » »  بـ 2 » »  بـ 6 » 

»  بـ 12 »  » ج » » د » » هـ »
حمض الفوليك

ماغنسيوم
الزنك

صوديوم
بوتاسيوم

كلوريد
الفسفور

تحليل النحاس
تحليل الحديد ، مخزون الحديد  

الكالسيوم الكلي
الكالسيوم المتأين

ALT ( SGPT )-  AST ( SGOT )
Urea - Creatinine
Triglycerides      الدهون الثالثية                
Cholesterol     الكوليسترول
HDL     الكوليسترول النافع
LDL       الكوليسترول الضار

VLDL 
ً
الكوليسترول المنخفض الكثافة جدا

Hemoglobin ( Hb ) فقر الدم
RBCs      كرات الدم الحمراء
WBCs     كرات الدم البيضاء
Platelet      الصفائح الدموية
ESR
Calcium   ( Ca )
Uric Acid
Fasting Blood Glucose ( FBS )
Glucose in urine

Urine Analysis

Stool Analysis
TSH  -  Free T4 ( FT4 )
eGFR
HBs Ag
HCV Ab
HIV Ab
H.pylori ag in stool
Tumor Marker CA 15.3 (F) PSA (M)
Ca-125 (F)  CA-19.9 (M)
Prolactin(f) - T.testesteron(M)
Vitamin  - A - B1 - B2 - B6 
B12 - C - D - E  
Folic Acid
Magnesium    ( Ma )
Zinc
Sodium          ( Na )
Potassium       ( K )
Chloride
 Phsphorus
Copper
Iron (Fe) - Ferritin
Calcium (Ca)
Calcium (Ca+)

 باقة 
46 تحليــــلالبالتيني بلس  
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اااطب  
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صورة دم كامله

كالسيوم

فيتامين   » د »

حديد

الفسفور

تحليل بول

تحليل براز

صورة دم كامله

كالسيوم

فيتامين   » د »

مخزون الحديد

هرمون النمو

نسبة الحديد في الدم

الغدة الدرقية 

الفسفور

تحليل بول شامل

تحليل براز

CBC

Calcium  ( Ca )

Vitamin - D

Iron

Phosphours

Urine analysis

Stool analysis

CBC

Calcium  ( Ca )

Vitamin - D

Ferritin

Growth Hormone ( GH )

Iron ( Fe )

TSH

Phosphours

Urine analysis

Stool analysis

باقة                       لفحص األطفال

باقي                  لفحص األطفال بلس

7 تحليــــل

10  تحاليــــل

ـــاف  ـــي و لإلكتش ـــل الطبيع ـــو الطف ـــامه من ـــن س ـــد م ـــدوري للتأك ـــص ال ـــراء الفح ـــي بإج نوص
ـــم غـــذاء الطفـــل و جيـــب مناقشـــه الفحوصـــات  ـــه تنظي ـــر لألمـــراض و إلرشـــاد األهـــل كيفي املبك

ـــه . ـــدالت الطبيعي ـــارج املع ـــج خ ـــود نتائ ـــه وج ـــال يف حال ـــب األطف ـــع طبي م
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باقة                        لهشاشة 
7 تحاليــــلالعظـــــام

Osteocalcin Level مؤشر بناء العظام

Beta Cross Labs مؤشر هدم العظام

Parathyroid Hormone ( PTH ) هرمون الغدة الجار درقية

Calcium ( Ca ) كالسيوم

Vitamin - D فيتامين " د "

Phosphorus فوسفور

 Alkaline Phosphatase  ( ALP ) انزيم الفوسفاتاز القلوي
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فيتامين  » د »

الغدة الدرقية

مخزون الحديد

نسبة الحديد في الدم 

صورة دم كامله 

الزنك

B12 فيتامين

Vitamin - D

TSH 

Ferritin

Iron ( Fe )

CBC

Zinc

Vitamin B12

  باقه
لتساقط الشعر

7 تحليــــل

ـــي  ـــعر و ال ـــاقط الش ـــكله تس ـــن مش ـــون م ـــامل يعان ـــول الع ـــاء ح ـــال و النس ـــن الرج ـــد م العدي
ـــك  ـــعرها و لذل ـــرأة ش ـــاج كل ام ـــرأة الن ت ـــة امل ـــد و خاص ـــكلة بالتهدي ـــاه املش ـــرد جت ـــعر الف يش
نوصـــي بعمـــل الفحوصـــات اخلاصـــة باملســـببات الرئيســـية لتســـاقط الشـــعر كنقـــص بعـــض 

اهلرمونـــات و الفيتامينـــات .
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  باقه
لهرمونات الخصوبه

6 تحاليــــل
Luteinizing Hormone  ( LH )

Follicle Stimulating Hormone (  FSH  )
 Prolactin ( PRL )
Estradiol ( E2 )

  Testosterone Total
  Progesterone (f) Free. testodterone (m)

هرمونات اخلصوبة هرمونات من الضروري عملها عند تأخر احلمل بالنسبة للنساء الرجالهرمونات اخلصوبة هرمونات من الضروري عملها عند تأخر احلمل بالنسبة للنساء الرجال
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8  تحاليــــل

 باقة                        لألمراض
الجنسية المعدية

 HBs Ag  B فيروس الكبد الوبائي

Hepatitis C Antibody ( HCV Ab )   C فيروس الكبد الوبائي

HIV Combo ( HIV 1 Ab +  P24  Antigen )
HIV Combo ( HIV 2 Ab+   P24  Antigen )

فيروس نقص المناعه المكتسب    
»الكمبو«

HSV I  Ab                       (  IgM  )  
HSV II   Ab                     (  IgM  ) الهربس بأنواعه  

RPR
TPHA الزهري
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12  تحاليــــل

 باقة                        لألمراض
الجنسية المعدية بلس

Hepatitis B Antibody ( HBs Ab )   B فيروس الكبد الوبائي

Hepatitis C Antibody ( HCV Ab )   C فيروس الكبد الوبائي

HIV Combo ( HIV 1 Ab +   P24  Antigen )
HIV Combo ( HIV 2 Ab +   P24  Antigen )

فيروس نقص المناعه المكتسب 
»الكمبو«

HSV I  Ab                       (  IgM  )  
HSV II   Ab                     (  IgM  ) الهربس بأنواعه  

RPR
TPHA الزهري

Chlamydia trachomatis الكالميديا 

Neisseria gonorrhoeae السيالن

Mycoplasma genitalium بكتيريا الميكوبالزما

Trichomonas vaginalis طفيل التريكومونس  

Ureaplasma بكتيريا اليوريا

Gardnerella بكتيريا الجاردنيرال

ـــض  ـــة املري ـــدى اصاب ـــن م ـــف ع ـــذي يكش ـــة ال ـــج الطبي ـــم الرام ـــن اه ـــج م ـــذا الرنام ـــر ه يعت
باالمـــراض اجلنســـية الشـــائعة والـــي مايكـــون املســـبب منهـــا بكترييـــا او فريوســـيا حيـــث أن  هنـــاك 
العديـــد مـــن أنـــواع البكرييـــا الـــي تســـبب امـــراض تناســـلية وخطـــرية علـــى صحـــة املريـــض 

ـــة .  ـــورة عالي ـــات ذات خط ـــواع الفريوس ـــن ان ـــدة م ـــواع عدي ـــك أن وكذل
هـــذا الرنامـــج بغطـــى اخطـــر االنـــواع التناســـلية والـــي ميكـــن أن تنتقـــل مـــن شـــخص إىل آخـــر . 
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 باقة                        للمتكممين 
13 تحليــــلو الرشاقة الحادة

ALT ( SGPT )
AST ( SGOT ) أهم وظائف الكبد

Urea 
Creatinine أهم وظائف الكلى

CBC صورة دم كاملة
Ferritin مخزون الحديد
Parathyroid Hormone ( PTH ) هرمون الغذة الجار درقية
Chloride -  Calcium ( Ca ) كالسيوم -  كلوريد
Sodium ( Na ) صوديوم
Potassium ( K ) بوتاسيوم
Vitamin - D فيتامين  » د »
Vitamin - B 12 فيتامين » بـ 12 »
ــال  ــض خ ــي للمري ــع الصح ــة الوض ــة ملتابع ــة خاص ــي باق ــن ه ــي للمتكمم ــة طم باق
مرحلــة عمليــة التكميــم و عمليــات الرشــاقة احلــادة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن الســمنه

نصائح المتكممين
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باقة                        لمتابعة 
13 تحاليــــلمرض السكر

    
    

    

    
    

  ALT ( SGPT )
 AST ( SGOT )

أهم أنزيمات الكبـــد

Urea
Creatinine أهم وظائف الكلـــى

Triglycerides      الدهون الثالثية                
T.Cholesterol     الكوليسترول الكلي

HDL     الكوليسترول النافع
LDL       الكوليسترول الضار

مجموعة الدهون والكوليسترول  
قياس نسبة الدهون الثالثية و الكوليسترول 

لتفادي اإلصابه بأمراض القلب

Uric Acid أمالح النقرس :- للكشف عن آالم المفاصل
Glucose in urine تحليل السكر في البول :-  لقياس 

مستوى السكر
HBA1C السكر التراكمي
insulin هرمون األنسولين

Microalbumin مستوى األلبومين في البول 

الجلطة الدماغية

يمكن أن تؤدي ا�صابة بمرض 
السكري إلى مضاعفات في أنحاء
الجسم، و يزيد بالتالي من خطر 

الوفاة

عواقب ا�صابة بالسكري

داء السكري
العمى

الفشل الكلوي

سكتة قلبية

بتر ا�طراف
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باقة                        للمعادن
10 تحاليــــل

باقة                        للفيتامينات
9 تحاليــــل

Vitamin  - A
فيتامين » أ »

( مهم للبصر  -  مهم لتقوية األسنان والعظام  -  
حل مشاكل حب الشباب )

Vitamin - B1
فيتامين » بـ 1 »

( يدعم الجهاز العصبي  -  انتاج الطاقه  -  حل 
مشاكل الهضم )

Vitamin - B2 فيتامين » بـ 2 »
( انتاج الطاقة للجسم  -  يعزز وظائف االنزيمات بالجسم )

Vitamin - B6 فيتامين » بـ 6 »
( يمنع االصابة بفقر الدم  -   مهم لمناعة الجسم )

Vitamin - B12 فيتامين » بـ 12 »
( مهم لتقوية األعصاب )

Vitamin - C فيتامين » ج »
( مهم للمناعة  -  أمراض اللثة  -  إلتئام الجروح )

Vitamin - D
فيتامين » د »

( نقصه يؤدي إلى مرض هشاشة العظام)

Vitamin - E
فيتامين » هـ »

( مهم للبشره  -  يحافظ على صحة الشعر والجلد )
Folic Acid حمض الفوليك

Magnesium الماغنسيوم
Phosphours الفسفور
Copper النحاس
Sodium          ( Na ) صوديوم
Potassium       ( K ) بوتاسيوم
Chloride         ( Cl ) كلوريد
Zinc الزنك
Iron (Fe) نسبة الحديد في الدم
Calcum (Ca) الكالسيوم الكلي
Calcum (Ca+) الكالسيوم المتأين

خصم خاص يف حالة طلب باقة طمي للفيتامينات و املعادن
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7 تحاليــــل
باقة                        ألورام

) للرجال )
PSA Total - F.PSA أورام البروستاتا

CA-19.9   أورام القولون

CEA أورام الجهاز الهضمي

AFP أورام الكبد

CBC صورة دم كامله

ESR سرعة ترسيب الدم

باقة                        ألورام
7 تحاليــــل) للسيدات(

CA-15.3 أورام الثدي

CA-125 أورام المبيض

CA-19.9 أورام القولون

CEA أورام الجهاز الهضمي

AFP أورام الكبد

CBC صورة دم كامله 

ESR سرعة ترسيب الدم  
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باقة                        قبل الزواج 
7 تحاليــــل) للرجال(

Hepatitis B Surface Antigen ( HBs Ag )   B   فيروس الكبد الوبائي  

Hepatitis C Antibody ( HCV Ab )  C فيروس الكبد الوبائي

HIV Ab فيروس نقص المناعه المكتسب 

RPR الزهــــــــــــري

Hemoglobin Electrophoresis الفصل الكهربائي للدم
للكشف عن االمراض الوراثية

CBC صورة الدم

 FBS تحليل السكر في الدم

 باقة                        قبل الزواج 
) للنساء(

8  تحاليــــل

فحوصات قبل الزواج ... ضمان لسامة الطرفن

Hepatitis B Surface Antigen ( HBs Ag )   B   فيروس الكبد الوبائي  

Hepatitis C Antibody ( HCV Ab )  C فيروس الكبد الوبائي

HIV Ab فيروس نقص المناعه المكتسب 

RPR الزهري

Hemoglobin Electrophoresis
الفصل الكهربائي للدم

للكشف عن االمراض الوراثية

Toxoplasma Ab IgM داء القطط اصابة حديثة

CBC صورة الدم

FBS تحليل السكر في الدم
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باقة                         جرثومة   UBT  المعدة
Urea Breath Test ( UBT ) جرثومة المعدة

ـــا يتعايـــش يف املعـــدة و يف اإلثـــى عشـــر و تســـبب  ـــوع مـــن البكتريي هـــي ن
االلتهابـــات للشـــخص املصـــاب هبـــا و تســـبب االمل يف املعـــدة، كمـــا أهنـــا 
ـــا  ـــع عـــدم عاجه ـــن م ـــدة، و ميك ـــل قرحـــة املع ـــراض مث تســـبب بعـــض األم
ـــراد األســـرة،  ـــدة و قـــد تنتقـــل إىل أف بســـرعة أن تتطـــور اىل ســـرطان املع

ـــة ـــذه اجلرثوم ـــن ه ـــك م ـــي نفس امح



www.alfalab.com.saAbsolute Confidence     ثقة تامة www.alfalab.com.sa Absolute Confidence     ثقة تامة
الرقم الموحد  920010505 الرقم الموحد  920010505

فيتامين  » د » 

فيتامين بـ 12

Vitamin - D

Vitamin - B 12

Vitamin - Dفيتامين  » د »

عرض
Vitamin-D

عرض
Vitamin-D + B12
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عرض
الغدة الدرقية

TSH, Free T3 ( FT3 ), Free T4 ( FT4 ) الغدة الدرقية

أعراض كسل  الغدة الدرقية

األيـــض البطـــئ و زيـــادة الـــوزن غيـــر المبـــررة
ـــد ـــاف الجل ـــعر ، جف ـــاقط الش ـــداع . تس الص
ارتفـــاع مســـتويات الكولســـترول و الدهون
ضعـــف العضـــات و المفاصـــل ، التعـــب
ــات المـــزاج مشـــاكل الخصوبـــة و اضطرابـ



www.alfalab.com.saAbsolute Confidence     ثقة تامة www.alfalab.com.sa Absolute Confidence     ثقة تامة
الرقم الموحد  920010505 الرقم الموحد  920010505

باقة               السكر التراكمي
HBA1C السكر التراكمي

ـــاط  ـــوز باالرتب ـــدأ اجللوك ـــكرى، يب ـــض الس ـــد مري ـــدم عن ـــكر يف ال ـــتوى الس ـــاع مس ـــد ارتف عن
ـــن   ـــون اهليموجلوي ـــط باألكســـجن ( ليك ـــراء يرتب ـــدم احلم ـــا ال ـــن يف خاي ـــن )بروت باهليموجلوب
ــكر  ــل السـ ــبته يف حتليـ ــص نسـ ــم فحـ ــا يتـ ــو مـ ــكري )glycated hemoglobin( و هـ السـ
ـــهور  ـــة ش ـــدم يف الثاث ـــكر يف ال ـــتوى الس ـــَدل مس ـــي مع ـــكر التراكم ـــل الس ـــن حتلي ـــي، يب التراكم
ـــزام  ـــدى الت ـــاج و م ـــة الع ـــد فعالي ـــم لتحدي ـــي مه ـــكر التراكم ـــص الس ـــل ، فح ـــابقة للتحلي الس

ـــه . ـــض ب املري

نصائح لمرضى السكر
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حتليـــل عـــدم التحمـــل الغذائـــي  هـــو اختبـــار رئيســـي مهـــم يكشـــف عـــن مـــا يســـمى بالتحســـس 
ـــات  ـــاز املناعـــة ضـــد بعـــض املكون ـــل جله ـــة رد فع ـــي (  وهـــو مبثاب ـــي )عـــدم التحمـــل الغذائ الغذائ

ـــه مشـــاكل يف أجهـــزة اجلســـم املختلفـــة. الغذائيـــة الـــي يتناوهلـــا الفـــرد وبالتـــايل تســـبب ل
ـــواع  ـــد أن ـــدم، لتحدي ـــن ال ـــة م ـــى عين ـــم عل ـــة لإلنســـاء يت ـــل اإذي ـــدم حتم ـــون لع هـــو فحـــص يك
ـــا املريـــض و الـــي قـــد تكـــون مســـؤولة عـــن احلساســـية مـــن األطعمـــة  املأكـــوالت الـــي ال يتحمله

ـــا . ـــاين منه ـــي يع ال

برنامج                  الحساسية

 برنامج                  تحليل عدم
 التحمل الغذائي

IgE Total معامل الحساسية بالدم

Allergy Food حساسية األطعمة

Allergy Inhalation حساسية االستنشاق

Food Intolerance Test  عدم التحمل الغذائي

أعراض عدم التحمل الغذايئ

مشاكل البدانة و التحكم بالوزن
الحكة الجلدية و مشاكل البشرة

النفخة مع اإلمساك أو اإلسهال
متازمة القولون العصبي

آالم المفاصل

الشعور باألعياء و التعب
فرط النشاط و التوحد
احتباس الماء بالجسم
الشقيقة و آالم الرأس

الربو
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عرض فيرس
Hepatitis B + C  

Hepatitis B Surface Antigen ( HBs Ag )   B   فيروس الكبد الوبائي  

Hepatitis C Antibody ( HCV Ab )    C  فيروس الكبد الوبائي 

ما هو الكبد الوبائي
ـــار أن  ـــة و يش ـــا الكبدي ـــف اخلاي ـــؤدي اىل تل ـــرض عـــدوى فريوســـيه و ت ـــو م ـــد ه ـــاب الكب الته
ـــك  ـــن ذل ـــج ع ـــد ينت ـــد و ق ـــن يف الكب ـــاب مزم ـــة بالته ـــان لإلصاب ـــد ب و س يؤدي ـــريوس الكب الف

ـــد . ـــرطان الكب ـــد و س ـــمع الكب ـــة بتش اإلصاب

 1 الكبد ثاني أكبر عضو في
جسم اإلنسان بعد الجلد

5 حقائق مهمة عن الكبد

ــو ــض ــع ال ــو  ــ ه الـــكـــبـــد     2 
النمو يـــعـــاود  ــذي  ــ ال ــد  ــي ــوح  ال
ــن الــمــمــكــن ــ ــل م ــع ــج مـــمـــا ي
من  بجزء  يتبرع  أن   للشخص 

كبده لشخص آخر

من  %10 ــى  ــل ع ــوي  ــت ــح ي   3 
حوالي يضخ  و  الجسم  في  الدم 
في  ــم  ــس ــج ال ــر  ــب ع ــر  ــت ل  1.4 

الدقيقة الواحدة

ــدك بــمــثــابــة الــبــطــاريــة في ــب  4  ك
لوقت السكر  يــخــزن  حيث   جــســدك 
 حاجة الجسم له و بدون هذه الطاقة
في الــدم  سكر  مستويات   ستتهاوى 

الدم و ستدخل في غيبوبة

ــد عــن ــزيـ ــا يـ ــ ــؤدي الـــكـــبـــد م ــ ــ ي  5
ذلك  فــي  بما  مختلفة  وظيفة   500 
 القضاء على العدوى و ابطال مفعول
السموم و المساعدة في تخثر الدم
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الفـــــروع:
الرياض

الروضة 0546702032 البديعة 0114257979 الفرع الرئيسي العليا 0112167979
شرق الرياض 0546702032 خريص  920010505 شمال الرياض  0546702032

انس بن مالك 0112167979 وادي لبن 920010505
القصيم

الراجحي 0163827979 بريدة )2( 0163827979 بريدة 0163697979
عنيزة  0163657979 البكيرية 0163357979 الرس 0163397979

المنطقة الشمالية
ضبا 0144357979 حايل  0165437979 تبوك 0144247979

سكاكا 0146467979
المنطقة الشرقية

االحساء 0135827979 الدمام )2(  0138347979 الدمام)1( 0138357979
الخبر 920010505 حفر الباطن 0137217979

المنطقة الجنوبية
بيشة 0176207979 أبها 0172257979 خميس مشيط 0172557979

بللسمر 0172257979 سبت العالية 0176307979 محايل 0172857979
جيزان 0173227979

Our Branches :

Alriyadh
Olaya 0112167979 ALbadaiah  0114257979 Alrawdah  0546702032
Alnassem 0546702032 North Riyadh 0546702032 khrais 920010505
Wadi laban  920010505 Anas bin malik 0112167979
Qassim
Buraidah 0163697979 Buraidah(2) 0163827979 Alrajhi 0163827979
Albukairiah 0163357979 Alrass 0163397979 Onaiza 0163657979
Northern Area
Tabouk  0144247979 Hail 0165437979 Dba 0144357979
Skaka 0146467979
Alshrqia
Dammam 0138357979 Dammam(2) 0138347979 Alahsa 0135827979
Hafr Albaten 0137217979 Alkobar 920010505
Southern area
Abha 0172257979 Khmismusheate 0172557979 Ballsmar  0172257979
 Bishah 0176207979 Sabat AlUlya  0176307979 Mahail Asir 0172857979
Jazan 0173227979
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الشهادات واالعتماد 
CEBAHI اإلعتماد من املركز السعودي إلعتماد املنشأت الصحية

Riqas اإلندماج مع برنامج اجلودة اخلارجية الـ

Iso 9001 اإلعتماد من الـ

  Cap االشتراك لإلعتماد من الـ

JCI اإلشتراك لإلعتماد من الـ

Accreditation

CEBAHI  (Saudi central board for accreditation of healthcare institutions.)

Integration with program of external quality assessment (RIQAS)

Accrditation from ISO9001

Participation for accreditation from College of American Pathologicts (CAP).

Participation for accreditation from Joint Commission International (Jci)
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تابعـــــــــــــــــــونا
FOLLOW US

920010505 

920029955

/alfalab.sa /alfalab_sa/alfalab_sa/alfalab_sa

      الرقم الموحد
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