
  |  www.bndrgene.med.sa  |  92.000.7153 - 05.7700.7153  |  طريق ا��م�� مقرن، حي المبعوث  |  
 bndrgene@بندرج	�

�� ��� ��� ����
���� ��

��
����

Elite

التشخيص الصحيح يبدأ معنا

التحليل يتطلب سحب عينة دم وبول وبراز - يتوجب الصيام لمدة ٨ ساعات
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والشاملة المتخصصة  الطبية  للتحاليل  ”إيليت“  باقة 
ألكثر من خمسين تحليل نوعي ألهم العمليات الحيوية

معنافي جسم اإلنسان. يبدأ  الصحيح  التشخيص 

تحاليل نوعية متخصصة

د��ت ا��ورام ال�طانية للقولون4
وستات والرئة والثدي والكبد وال��

د��ت إصابة عضلة القلب4
والجلطات الدموية

مسببات حساسية الطعام من نوع28
Allergen-speci�c IgE المستضدات

ات وزارة الصحة وكذلك السجل السعودي ل��ورام لعام 2013 *حسب مسح المعلومات الصحية الصادر من إحصاءات ومؤ��

ارتفاع حا�ت ما قبل ا�¬صابة بضغط الدم إ© أك�� من 5 مليون شخص
� المنطقة الغربية ومنطقة حائل


كز الحا�ت ± خاصة بعد سن 55 حيث ت�³

� الدم إ© أك�� من 2

ول ± ارتفاع حا�ت ما قبل ا�¬صابة بارتفاع الكوليس�³

مليون شخص وتصل النسبة إ© %28 لمن اعمارهم أك�� من 64 سنة

أك�� من ث�ثة أرباع سكان المملكة لم يقوموا بمراجعة الطبيب بقصد
الفحص الدوري عند عدم وجود أعراض مرضية

� صحة جيدة جداً

أك�� من ث�ثة أرباع سكان المملكة يعتقدون أنهم ±

فقط ��نهم � يشعرون بأي أعراض مرضية

ناث حيث 
 الذكور وا�¬ أك�� من 15 ألف إصابة جديدة با��ورام ال�طانية عÃ مستوى مناطق المملكة ب	�
كانت أك�� ال�طانات تسجي�ً هي �طان الثدي ثم القولون والمستقيم ثم الغدة الدرقية

ضغط الدم

الكوليسترول

إهمال الفحص

الوهم الصحي

األورام السرطانية

تحاليل لوظائف وإنزيمات وإفرازات
� الدم


الكبد وتراكم السموم ±

نزيمات والمركبات تحاليل المعادن وا�¬
المهمة للعض�ت والعظام والمفاصل

نزيمات والمركبات والهرمونات تحاليل ا�¬
الخاصة بتنظيم عمل العض�ت ومنها القلب

تحاليل الهرمونات والمركبات والمستضدات
از لس�مة الجهاز الهضمي � الدم وال��


الحيوية ±

ات فرازات والمؤ�� ات وا�¬ تحاليل المفل�³

 � الدم والبول لس�مة الكليت	�


الحيوية ±
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CBC  بصمة الدم الكاملة
FBS  نسبة السكر الصائم 
AST  �Ãإتزيم الكبد التفاع
ALT  �Ãإتزيم الكبد التفاع
Urea  مفل�³ الكلية - اليوريا
Crea  
 مفل�³ الكلية - الكرياتين	�
Urinalysis تحليل البول الرقمي
ALB  الز�ل
TP  �Ãالك 
 وت	� ال��
A/G  
 وت	� نسبة الز�ل لل��
GGT  إنزيم جاما
eGFR  شيح المئوية  نسبة ال�³
TBil  �Ãنسبة الصفار الك
A1c  اكمي السكر ال�³
Fe  الحديد
LDH  إنزيم نازعة ال�كتات
ALP  نزيم القلوي ا�¬
UA  أم�ح الدم
CK  إنزيم العض�ت
Ca  الكالسيوم
Phos  الفسفور
Mg  المغنيسيوم

CEA  المضغي �

Ëالمستضد ال�طا

AFP  ألفا 
 بروت	�
T.PSA  النوعي �

³Ëوستا المستضد ال��
MYO  عضلة القلب 
  بروت	�
CKMB إنزيم عضلة القلب
TnI  �Ãالقلب الهيك 
 بروت	�
DDi  دايمر 
 بروت	�
Chol  �Ãالكوليت�ول الك 
HDL  ول النافع الكوليس�³
LDL  ول الضار  الكوليس�³
TG  الدهون الث�ثية
Vit D  د 
 فيتام	�
Vit B12 12ب 
 فيتام	�
TSH  هرمون الغدة الدرقية
CRP  التفاعلية �Î بروتينات
H.Pylori از � ال��


جرثومة المعدة ±
FIT  از � ال��


تحليل الدم المناعي ±
ANA  مستضدات المناعة الذاتية
Zinc  الزنك

التحاليل ا��ساسية
تحاليل الكبد المتقدمة
تحاليل الكÃ المتقدمة

تحاليل العظام والعض�ت والمفاصل
د��ت ا��ورام ال�طانية

د��ت الجلطات والنوبات القلبية
مجموعة الدهون الكاملة

تحاليل الوظائف التخصصية
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