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جمعية ماليزيا الوطنية
لمرض السرطان

خريطة ا�ماكن

للمزيد من المعلومات أو
لحجز موعد التواصل مع:

المعهد الوطني للقلب
,Jalan Tun Razak ,145

 Kuala Lumpur, Malaysia 50400

المفوضية العليا
السنغافورية

العيادة الخاصة،
A الطابق 6، بلوك

العيادة الخاصة
للمعهد الوطني للقلب

نحن هنا

امسح الكود لتحميل
تطبيق العيادات الخاصة

في المعهد الوطني للقلب

أِحب�    
قلبك



أِحب�    
قلبك

هذا الكتّيب مصمم ليساعدكم
على تحديد باقة الفحوصات
ا كثر مالئمة الحتياجاتكم.



فــي  للقلــب  الوطنــي  المعهــد  تأســس 
عــام 1992 وهــو أكبر مركز مســتقل لطب 

القلب في جنوب شرق آسيا.
فريقنــا المؤلــف مــن 140 طبيبــ� وأكثــر مــن 
1,900 مــن طواقــم الدعــم ســاهموا فــي 

عالج 3.7 مليون مريض� منذ التأسيس.

والمركــز  الخاصــة  العيــادة  إطــالق  مــع 
ــد  ــح المعه ــام 2017،  أصب ــي ع ــي ف الصح
الوطنــي للقلــب مركــز¢ متكامــًال لخدمــات 

طب القلب المتخصصة.

رحلتكم لقلب أكثر صحة تبدأ من

العيادة الخاصة في المعهد الوطني للقلب.



باقة
الصحة

باقات فحص الدم

فحص مؤشرات السرطان   |  خيار إضافي

الصحة الضرورية

الصحة الرفيعة

الصحة الممتازة

الصحة المفضلة

لياقة التحمل للرياضيين

الفحوصات الطبية ما قبل التوظيف والجامعة

لياقة الرياضيين

الصحة واللياقة

الصحة المتقدمة

الصحة ا�ساسية

الفحوصات الطبية
ما قبل التوظيف والجامعة

باقات
الرياضيين

الباقات
الرئيسية

االستعداد لفحصكم

الرجاء إحضار ما يلي

الرجاء إعالمنا إذا كنتم تعانون من أي مشاكل قلبية سابقة.

بطاقة الهوية أو جواز السفر.

رسالة تعريف أو هوية الموظف

لحسابات الشركات.

أدوات النظافة ومالبس احتياطية (في حال البقاء في المستشفى).

إذا كنتم تتناولون أي أدوية ال تتناولوا جرعة الصباح،

الرجاء إحضار ا�دوية معكم.

يمكنكم شرب الماء فقط.يمكنكم شرب الماء فقط.

ابدأوا الصيام من 12 منتصف الليل قبل يوم موعدكم .

العناية بقلبك
قد يكون كالم» مكررª إال أن الوقاية هي فعال
أفضل حل عندما يتعلق ا�مر بأمراض القلب.

تناولوا الطعام الصحي
حافظوا على وزن صحي

ابتعدوا عن التدخين والكحول
مارسوا الرياضة بانتظام

تعرفوا على تاريخ عائلتكم المرضي



احصل على فحص الدم
للصحة ا�ساسية، والصحة

الضرورية وفحوصات
مؤشرات السرطان

اعرفوا ما المعلومات التي يقدمها لكم

فحص الدم عبر حجز موعدكم اليوم في

العيادة الخاصة للمعهد الوطني للقلب.

الدم هو مؤشر هام على الصحة، ويقدم

لكم معلومات هامة حول مستويات

الكوليسترول وأعداد خاليا الدم،

ووظائف الكلية والكثير غيرها.

لديكم باقتان لفحص الدم لالختيار بينها:

الصحة ا�ساسية والصحة الضرورية،

مع باقة فحوصات مؤشرات السرطان

كخيار إضافي.

نساعدكم
للحفاظ على

دم صحّي.

م
ص الد

ح
ت ف

باقا

باقات
فحص

الدم

رنجتالصحة ا�ساسية

استشارة الطبيب
التقييم العام
فحص الجسم

(BMI) مؤشر كتلة الجسم

ضغط الدم (BP) ومعدل

ضربات القلب

الفحوص المخبرية
تحليل البول

العد الدموي الشامل

اختبار وظيفة الكلية وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

تحليل الدهون صائم

تحليل السكر صائم

(TSH و FT4) اختبار وظائف الغدة الدرقية

رنجتالصحة الضرورية

استشارة الطبيب
التقييم العام
فحص الجسم

(BMI) مؤشر كتلة الجسم

ضغط الدم (BP) ومعدل ضربات القلب

الفحوص المخبرية
تحليل البول

العد الدموي الشامل

اختبار وظيفة الكلية وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

تحليل الدهون صائم

تحليل السكر صائم

HbA1c اختبار الهيموغلوبين

(TSH و FT4) اختبار وظائف الغدة الدرقية

ا�يض العظمي - الكالسيوم والفوسفات

اختبار البروتين المتفاعل

مستضدات التهاب الكبد (ب)

ا�جسام المضادة اللتهاب الكبد (ب)

التهاب الكبد (سي)

فحص الروماتيزم (عامل الروماتويد)

رنجتالصحة الضرورية |  خيار إضافي

الفحوص المخبرية
اختبار العالمات البيولوجية للنساء

أو اختبار مستضد البروستات للذكور

مستضد السرطان المضغي

بروتين ألفا



ليس من السابق �وانه
أن تطمئن على صحة قلبك.

ال يوجد عمر صغير على فحص القلب، 
خصوص� لمن يستمر بالحركة والتنقل، باقة 

الصحة المتقدمة مخصصة ولئك الذين 
يعيشون حياة مشغولة، هذا الفحص 

سيساعد في تشخيص أي عوامل خطورة 
قد تمتلكونها مراض القلب ليكون من 

السهل عالجها قبل أن تصبح غير قابلة 
للعالج.

احجزوا موعدكم ا�ن في العيادة الخاصة 
بالمعهد الوطني للقلب للحصول على 

هذه الباقة من الفحوصات.

"عش طويًال بصحة جيدة"
كل ذلك يبدأ بفحص القلب.

باقات
الصحة

المتقدمة

حة المتقدمة
ص

باقة ال

رنجتالصحة المتقدمة

استشارة الطبيب
التقييم العام

العالج الفيزيائي
اختبار وظيفة الرئة

(CO) اختبار أول أكسيد الكربون

فحوص القلب
(ECG) تخطيط القلب الكهربائي

فحص ا�شعة

فحص الجسم

(BMI) مؤشر كتلة الجسم

ضغط الدم  ومعدل ضربات القلب

تصوير الصدر باشعة السينية

الفحوص المخبرية
العد الدموي الكامل

اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

 تحليل الدهون صائم

تحليل السكر صائم

اختبار العالمات البيولوجية للنساء

أو اختبار مستضد البروستات للذكور

مستضد السرطان المضغي

بروتين ألفا

خيار إضافي: فحص مؤشرات السرطان

رنجت

اسعار قابلة للتغيير



باقة الصحة واللياقة صممت
خصيص� للشباب الذين يتمتعون

بالصحة والحياة النشطة.

الحفاظ على اللياقة من خالل الرياضة 
أمر رائع للجسم، لكن هل تعلمون كم 
يستطيع قلبكم التحمل؟ باقة الصحة 

واللياقة خيار مثالي للشباب تحت عمر 35 
عام� حيث تشمل كل المؤشرات والعالمات 

التي تساعد على رصد عوامل الخطورة 
في حال وجودها، مما يساعد على تقديم 
العالج المناسب قبل أن تصبح تلك العوامل 

غير قابلة للعالج.

تواصلوا مع العيادة الخاصة في المعهد 
الوطني للقلب لحجز موعدكم في هذه 

الباقة.

الجسم الصحي
يستحق قلب� قوي�.

باقة
الصحة

واللياقة

رنجت

يتضمن التقرير الطبي.
ا¬سعار قابلة للتغير.

الصحة واللياقة

استشارة الطبيب
الفحص العام

العالج الفيزيائي
اختبار وظيفة الرئة

فحص ا�شعة
تصوير الصدر با¬شعة السينية

فحوص القلب
(ECG) تخطيط القلب الكهربائي

اختبار الجهد على البساط المتحرك

أو تخطيط صدى القلب

فحص الجسم

(BMI) مؤشر كتلة الجسم

ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

الفحوص المخبرية
تحليل البول

العد الدموي الكامل

اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

 تحليل الدهون صائم

اختبار وظيفة الغدة الدرقية

تحليل السكر صائم

اختبار العالمات البيولوجية للنساء

أو اختبار مستضد البروستات للذكور

مستضد السرطان المضغي

بروتين ألفا

خيار إضافي: فحص مؤشرات السرطان

رنجت



باقة صحية مخصصة
لمن يتجاوز عمرهم 35 عام�.

أنت في أوج عمرك وأكثر نشاط� من أي 
وقت مضى، لكن مع التقدم في السن 

يجب الحفاظ على صحتك وجعلها 
أولويتك.

باقة الصحة المفضلة مصممة خصيص� 
لهذا العمر لتساعدك في اكتشاف أي 

عوامل خطورة ممكن أن تؤدي �مراض 
القلب باكر£، ليتم عالجها بأسرع وقت.
حافظ على صحتك في قمتها واحجز 
موعدك في العيادة الخاصة بالمعهد 

الوطني للقلب اليوم.

في الـ 35 أنت في قمة العالم.
سنساعدك لتحافظ على

صحتك في القمة.

باقة
الصحة

المفضلة

رنجت

يتضمن التقرير الطبي.
ا�سعار قابلة للتغير.

الصحة المفضلة

استشارة الطبيب
الفحص العام

العالج الفيزيائي
اختبار وظيفة الرئة

فحص ا�شعة
تصوير الصدر با�شعة السينية

فحص الجسم

مؤشر كتلة الجسم 

ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

فحوص القلب
(ECG) تخطيط القلب الكهربائي

اختبار الجهد على البساط المتحرك

أو تخطيط صدى القلب

مؤشر الضغط الكاحلي العضدي

الفحوص المخبرية
تحليل البول

العد الدموي الكامل

اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

 تحليل الدهون صائم

اختبار وظيفة الغدة الدرقية

تحليل السكر صائم

اختبار البروتين المتفاعل

مستضدات التهاب الكبد (ب)

ا�جسام المضادة اللتهاب الكبد (ب)

اختبار العالمات البيولوجية للنساء أو

اختبار مستضد البروستات للذكور

مستضد السرطان المضغي

بروتين ألفا



يقولون أّنً الحياة تبدأ
عند ال40 نحن نؤكد لك

أّنً قلبك يمكنه أن
يحافظ عليها.

باقة صحية مصممة خصيص�
لمن تجاوزوا عمر 40 عام�.

تجاوز ا�ربعين هي مناسبة تستحق االحتفال. 

لذا فلنحتفل بالطريقة المناسبة عبر فحص 

القلب من خالل باقة الصحة الممتازة. 

سيساعدك الفحص على تقصي وتشخيص 

أي مشاكل مرتبطة بالقلب مبكر� عبر 

مجموعة من الفحوصات واالستشارات التي 

تجعل أي عالج أكثر فعالية وكفاءة.

احجزوا موعدكم اليوم مع العيادة الخاصة 

في المعهد الوطني للقلب وامنحوا 

أنفسكم بداية جديدة.

باقة
الصحة

الممتازة

رنجت

يتضمن التقرير الطبي.
ا�سعار قابلة للتغير.

@ الخدمة متوفرة من االثنين للجمعة فقط.

الصحة الممتازة

استشارة الطبيب
الفحص العام

فحص ا�شعة
تصوير الصدر با�شعة السينية

تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية

إضافة لتصوير الحوض للسيدات

أو البروستات للرجال.

فحص الجسم

مؤشر كتلة الجسم 

ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

العالج الفيزيائي
اختبار وظيفة الرئة

(CO) اختبار أول أكسيد الكربون

فحوص القلب
(ECG) تخطيط القلب الكهربائي

اختبار الجهد (بالبساط المتحرك

أو اختبار جهد الدوبوتامين)

مؤشر الضغط الكاحلي العضدي

الفحوص المخبرية

استشارة طبيب التغذية

تحليل البول

العد الدموي الكامل

اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

 تحليل الدهون صائم

اختبار وظيفة الغدة الدرقية

تحليل السكر صائم

تحليل الهيموغلوبين

اختبار البروتين المتفاعل

مستضدات التهاب الكبد (ب)

ا�جسام المضادة اللتهاب الكبد (ب)

اختبار العالمات البيولوجية للنساء أو

اختبار مستضد البروستات للذكور

مستضد السرطان المضغي

بروتين ألفا
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أكبر خطر على قلبك
هو أال تفعل شيئ�

�جله.

باقة الصحة الرفيعة
معدة خصيص� للمعرضين

ل�صابة بمرض القلب.

البعض يملكون عوامل خطورة أكبر من غيرهم 

ل صابة بمرض القلب، سواء كان السبب العوامل 

الجينية أو نمط الحياة غير الصحي. في حال 

كان لديك عامل أو اثنان من العوامل المرتبطة 

عادة بمرض القلب فإن هذه الباقة مخصصة 

لك، يمكنك تشخيص هذه المشاكل باكر� بما 

يكفي للتعامل معها بفعالية.

احجزوا موعدكم اليوم في العيادة الخاصة 

للمعهد الوطني للقلب لنساعدكم على 

التخلص من عوامل الخطورة.

باقة
الصحة

الرفيعة

رنجت

يتضمن التقرير الطبي.
ا¦سعار قابلة للتغير.

@ الخدمة متوفرة من االثنين للجمعة فقط.

الصحة الرفيعة

استشارة الطبيب
الفحص العام
فحص الجسم

مؤشر كتلة الجسم 

ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

العالج الفيزيائي
اختبار وظيفة الرئة

(CO) اختبار أول أكسيد الكربون

فحص ا�شعة
تصوير الصدر با¦شعة السينية

تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية

إضافة لتصوير الحوض للسيدات

أو البروستات للرجال.

صورة مقطعية للشريان التاجي

فحوص القلب
(ECG) تخطيط القلب الكهربائي

تخطيط صدى القلب

مؤشر الضغط الكاحلي العضدي

الفحوص المخبرية

استشارة طبيب التغذية

تحليل البول

العد الدموي الكامل

اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

 تحليل الدهون صائم

اختبار وظيفة الغدة الدرقية

تحليل السكر صائم

تحليل الهيموغلوبين

اختبار البروتين المتفاعل

مستضدات التهاب الكبد (ب)

ا¦جسام المضادة اللتهاب الكبد (ب)

اختبار العالمات البيولوجية للنساء أو

اختبار مستضد البروستات للذكور

مستضد السرطان المضغي

بروتين ألفا

إقامة ليلة مجانية في
غرفة لشخص واحد



يحتاج ا�مر قلب� قوي�
للمنافسة.

طوروا مستوى لياقتكم بهذه
الباقات الصحية المخصصة

للرياضيين.

القلب هو العضلة التي تبذل الجهد ا�كبر 

في الجسم، والرياضيون بحاجة قلب أقوى 

من غيرهم بكل تأكيد.

باقات الصحة للرياضيين لدينا مخصصة 

لعشاق الرياضة لتساعدهم على كشف أي 

اضطرابات قلبية خفية والتي قد تقود للوفاة 

الفجائية خالل النشاط البدني.

 باقة التحمل للرياضيين تقيس قدرة التحمل 

واللياقة ويساعد على تطوير ا�داء!

احجزوا موعدكم اليوم مع العيادة الخاصة 

في المعهد الوطني للقلب لتتأكدوا من 

جهوزيتكم للفعاليات الرياضية.

باقة
الصحة

للرياضيين

استشارة طبيب القلب
الفحص العام
فحص الجسم

مؤشر كتلة الجسم 

ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

فحوص القلب
تخطيط القلب الكهربائي

مخطط صدى القلب

اختبار الجهد بالبساط المتحرك

فحص ا�شعة
تصوير الصدر با�شعة السينية

الفحوص المخبرية
تحليل البول

العد الدموي الكامل

اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

 تحليل الدهون صائم

تحليل السكر صائم

اختبار البروتين المتفاعل

رنجت 1100لياقة الرياضيين
العالج الفيزيائي

تحليل تركيب الدهون في الجسم

اختبار العالمات البيولوجية للنساء

أو اختبار مستضد البروستات للذكور

مستضد السرطان المضغي

بروتين ألفا

خيار إضافي: فحص مؤشرات السرطان

رنجت

استشارة طبيب القلب
استشارة أخصائي الطب الرياضي

الفحص العام
فحص الجسم

مؤشر كتلة الجسم 

ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

فحوص القلب
تخطيط القلب الكهربائي

مخطط صدى القلب

اختبار الجهد التنفسي (البساط المتحرك

واختبار تحمل ا�وكسجين) أو (مقياس

الجهد العضلي واختبار تحمل ا�وكسجين).

فحص ا�شعة
تصوير الصدر با�شعة السينية

الفحوص المخبرية
تحليل البول

العد الدموي الكامل

اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

 تحليل الدهون صائم

تحليل السكر صائم

اختبار البروتين المتفاعل

رنجت 2100لياقة التحمل للرياضيين

العالج الفيزيائي
تحليل تركيب الدهون في الجسم

يتضمن التقرير الطبي.
ا�سعار قابلة للتغير.
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الصحة الجيدة
تقود إلى

مستقبل عظيم

الفحص الطبي ما قبل التوظيف
أو دخول الجامعة

حصلت لتوك على عرض للعمل، أو قبول في 

الجامعة لكنك تحتاج للقيام بفحص طبي 

للتأكد من سالمتك.

العيادة الخاصة في المعهد الوطني للقلب 

تقدم باقة الفحوصات الطبية لما قبل 

التوظيف أو دخول الجامعة لتحصلوا على 

الشهادة الطبية التي تحتاجونها لالستمرار 

في حلمكم.

احجزوا موعدكم اليوم في العيادة الخاصة 

بالمعهد الوطني للقلب للحصول على 

الفحص.

الفحص الطبي
ما قبل التوظيف

أو دخول الجامعة

استشارة الطبيب العام
الفحص الطبي المبدئي

فحص الجسم

(ضغط الدم، معدل ضربات القلب، 

مؤشر كتلة الجسم)

رنجت 99الفحص الفحص الطبي ما قبل التوظيف أو دخول الجامعة
فحص النظر

تحليل البول

تصوير الصدر با§شعة السينية

ا§سعار قابلة للتغير.
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مالحظات



لياقة التحمل للرياضيينباقات الصحة التنفيذية
رنجت@@ 2100

لياقة الرياضيين
رنجت 1100

الرفيعة
رنجت 4088

الممتازة
1888رنجت

المفضلة
1200رنجت

اللياقة
750رنجت

استشارة أخصائي الطب الرياضي
استشارة طبيب القلب

فحوص القلب

فحوص ا�شعة

الفحوص المخبرية

العالج الفيزيائي

(ECG) تخطيط القلب الكهربائي
مخطط صدى القلب

 تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية
إضافة لتصوير الحوض للسيدات

أو البروستات للرجال.

تصوير الصدر با�شعة السينية

العد الدموي الكامل
اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد

اختبار وظيفة الغدة الدرقية

اختبار البروتين المتفاعل

 ا�جسام المضادة اللتهاب الكبد (ب)

مستضد السرطان المضغي
بروتين ألفا

استشارة طبيب التغذية
ا¨قامة ليلة مجانية في غرفة لشخص واحد

اختبار العالمات البيولوجية للنساء
أو اختبار مستضد البروستات للذكور

مستضدات التهاب الكبد (ب)

تحليل الهيموغلوبين
تحليل السكر صائم

تحليل الدهون صائم

تحليل البول

اختبار وظيفة الرئة
اختبار أحادي الكربون

تحليل تركيب الدهون في الجسم

صورة مقطعية للشريان التاجي

اختبار الجهد بالبساط المتحرك
أو مخطط صدى القلب

اختبار الجهد (بالبساط المتحرك
أو اختبار جهد الدوبوتامين)

مؤشر الضغط الكاحلي العضدي.

اختبار الجهد التنفسي (البساط المتحرك واختبار تحمل ا�وكسجين)
أو (مقياس الجهد العضلي واختبار تحمل ا�وكسجين).

@@ االثنين فقط من (10.30 صباح´ - 12 ظهر³).



الخيارات ا�ضافية

خدمات أخرى

الفحص الطبي ما قبل التوظيف
أو دخول الجامعة

رنجت 99

الفحص النسائي للسيدات في
الجمعية الوطنية للسرطان في ماليزيا

رنجت 450

فحص مؤشرات السرطان

فحوص الدم العامة

رنجت 110
اختبار العالمات البيولوجية للنساء

أو اختبار مستضد البروستات للذكور

فحص سرطان الرحم

فحص الجسم

تحليل البول

اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

تحليل الدهون صائم
تحليل السكر صائم

مستضدات التهاب الكبد (ب)

فحص الروماتيزم (عامل الروماتويد)
التهاب الكبد (سي)

ا�جسام المضادة اللتهاب الكبد (ب)

اختبار البروتين المتفاعل
ا�يض العظمي - الكالسيوم والفوسفات

اختبار وظيفة الغدة الدرقية
تحليل الهيموغلوبين

اختبار وظيفة الكبد

العد الدموي الكامل

استشارة الطبيب العام

تصوير الصدر با�شعة السينية
تحليل البول
اختبار النظر

استشارة الطبيب العام

تصوير البطن والحوض بالموجات فوق الصوتية
تصوير الثدي با�شعة

أو الموجات فوق الصوتية

مستضد السرطان المضغي
بروتين ألفا

ا�ساسية
رنجت 250

الضرورية
رنجت 370

الباقات الخاصة
المتقدمة

رنجت 500
استشارة الطبيب العام

العد الدموي الكامل
اختبار وظيفة الكلى وحمض اليوريك

اختبار وظيفة الكبد
تحليل الدهون صائم

تحليل السكر صائم

(ECG) تخطيط القلب الكهربائي

اختبار أحادي الكربون
اختبار وظيفة الرئة

تصوير الصدر با�شعة السينية
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