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مرخص من هيئة الصحة بأبوظبي



-بيت الطبيعة أهال ومرحبا بك في هاوس أوف نيتشر 
األساسية األطفال  فحوصات   باقة 

رعاية مرضى السكري 

الحساسية إختبار 

 باقة ما قبل الحمل

السن لكبار  الروتنية  الطبية  الفحصوات   باقة 

 إختبار الحساسية و حساسية الطعام 

باقة فحوصات للرجل و المرأة



 هاوس أوف نيترش -بيت الطبيعة- هو
 منزلك لإلستشفاء الكيل. يقع يف مدينة
 البطني يف أبو ظبي، سيساعدك فريقنا
 من خرباء الصحة املتميزين واملرخصني
عىل االستشفاء بطريقة آمنة وفعالة٠

 نحن نقدم أفضل خدمات العالج
 الطبيعي، مثل األيورفيدا، عالج

 اليوجا، الحجامه، العالج الفيزيايئ،
 الطب العام، وغرفة امللح الوحيدة يف

أبوظبي٠

لماذا هاوس
نيتشر؟ أوف 

 نحن مرخصون من وزارة الصحة، لدينا
 أطباء متخصيصني يتمتعون مبهارات

 عالية ومرافق متميزة، ومواقف
 مجانية للسيارات، كمل يتم تحضري
العالجات لتناسب حالتك الصحية٠

نقبل التأمني الصحي٠



 باقة ما قبل الحمل

 يتضمن إستشارة الطبيب العام

 اختبار تحمل الجلوكوز )صيام 2 ساعة(، تحليل نسبة الهيموجلوبني يف الدم، تحليل زمرة الدم، تحليل فايروس

 نقص املناعة وفايروس الوباء الكبدي يب ويس تحليل مخزون الحديد، تحليل نسبة األمالح، تحليل نسبة الفوليك

 أسيد يف الدم، تحليل نسبة الكالسيوم وفيتامني دي فحص األجسام املضادة للزهري



األساسية األطفال  فحوصات   باقة 

 يتضمن إستشارة الطبيب العام

 تحليل نسبة األلبومني يف الدم، صورة دم، زمرة الدم، كالسيوم، 

 مخزون الحديد، فيتامني دال



الحساسية   إختبار 

 يتضمن إستشارة الطبيب العام

  تحديد الحساسية الناجمة عن حبوب اللقاح والغبار والعفن

 وبر الحيوانات األليفة، واألطعمة والكثري الكثري



 إختبار الحساسية و حساسية الطعام 

 يتضمن إستشارة الطبيب العام

 إذا كنت تعاين من الطفح الجلدي، الرشى، وذمة وعائية، التهاب الجلد، األكزميا،

 األنف احتقان، التهاب الجيوب األنفية، الربو، تقرحات الفم، النفخ، الغثيان، انتفاخ

البطن، متالزمة األمعاء الدقيقة، اإلمساك، آالم املفاصل



 باقة فحوصات للرجل و المرأة

 يتضمن إستشارة الطبيب العام

 فحص نسبة الفيتامينات يف الدم، فحص رسطان الربوستاتا، فحص هرمون التستوستريون،

 فحص السكري، قياس نسبة الجلوكوز يف الدم، صورة دم، تحليل الكلوسرتول، تحليل وظائف

 كبد وكيل، تحليل نسبة الحديد، تحليل الغدة الدرقية



رعاية مرضى السكري 

 يتضمن إستشارة الطبيب العام

  ) الكرياتينني + تحليل الغدة الدرقية + نسبة السكر يف الدم )صائم( + تحليل السكر الرتاكمي يف الدم(

 تحليل الكولستورول + تحليل وظائف كبد 



السن لكبار  الروتنية  الطبية  الفحصوات   باقة 

 يتضمن إستشارة الطبيب العام

 صورة دم، تحليل السكري، تحليل الكولسرتول، تحليل وظائف كبد وكيل، تحليل الغدة

 الدرقية، تحليل بول، تحليل نسبة األمالح، تحليل البوتاسيوم وتحليل عامل الروماتويد



الطبية الفحوصات  باقات 
األسعار قائمة 

ِ  باقة الفحوصات الطبية لألطفال د.أ 179
 تحليل نسبة األلبومني يف الدم، صورة دم، زمرة الدم، كالسيوم، مخزون الحديد، فيتامني دال

اختبار الحساسية  د.أ 299
 تحديد الحساسية الناجمة عن حبوب اللقاح والغبار والعفن، وبر الحيوانات األليفة، واألطعمة والكثري الكثري

 اختبار حساسية الطعام  د.أ 1،357
 الطفح الجلدي، االرتكاريا، وذمة وعائية، التهاب الجلد، األكزميا، األنف احتقان، التهاب الجيوب األنفية، الربو، تقرحات الفم،

النفخ، الغثيان، انتفاخ البطن، متالزمة األمعاء الدقيقة، اإلمساك، آالم املفاصل

باقة مرضى السكري د.أ 399 
 الكرياتينني + تحليل الغدة الدرقية + نسبة السكر يف الدم )صائم( + تحليل السكر الرتاكمي يف الدم+ تحليل الكولستورول  

 + تحليل وظائف كبد

 باقة ما قبل الحمل د.أ 689 
  اختبار تحمل الجلوكوز )صيام 2 ساعة(، تحليل نسبة الهيموجلوبني يف الدم، تحليل زمرة الدم، تحليل فايروس نقص املناعة

 وفايروس الوباء الكبدي يب ويس تحليل مخزون الحديد، تحليل نسبة األمالح، تحليل نسبة الفوليك أسيد يف الدم، تحليل نسبة

 الكالسيوم وفيتامني دي فحص األجسام املضادة للزهري

 باقة فحوصات للرجل و المرأة د.أ 1،475 
 فحص نسبة الفيتامينات يف الدم، فحص رسطان الربوستاتا، فحص هرمون التستوستريون، فحص السكري، قياس نسبة الجلوكوز

 يف الدم، صورة دم، تحليل الكلوسرتول، تحليل وظائف كبد وكيل، تحليل نسبة الحديد، تحليل الغدة الدرقية

 باقة الفحصوات الطبية الروتنية لكبار السن د.أ 399
 صورة دم، تحليل السكري، تحليل الكولسرتول، تحليل وظائف كبد وكيل، تحليل الغدة الدرقية، تحليل بول، تحليل نسبة

 األمالح، تحليل البوتاسيوم وتحليل عامل الروماتويد



  زورونا يف املركز الطبي هاوس أوف نيترش-بيت الطبيعة
لتنعموا بتجربة الصفاء يف بيئة هادئة طبيعية٠

 فيال 11، شارع مرفأ البطني - البطني، 
أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة٠
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