
 

 

  )لغير البحرينيين( والعمليات الرعاية الصحية تكلفة
 

 
 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية

 التوصيف ب. دالبحريني 
 ذن ، حنجرة أ  ،أنف 
 ذن األ 

 تقويم غشاء الطبلة  100
 تقويم األذن  100
 طبلة األذن  100
 شاء غشق ال 100
 ياستئصال العظم الرآاب 100
 صاب الوجه تفقع الدم في أع 100
  آيس غشائي إزالة 50
نالتهاب وتقشر قناة استاآيوس من الجانبي 50  
 الشفط/ شق طبلة األذن التهاب قناة استاآيوس  50
 شحمة األذن 50
 نف األ 

 استئصال األغشية المخاطية من التجاويف الداخلية 100
 استئصال الغضروف  100
 استئصال اللحمية الزائدة  100
  جانبي األنف شق 100
 استئصال اللحمية األنفية جانبي  100
 آالدويل لس 75
 استئصال الغدانيات 50
 تنظير الشق  50
 قطع المرجل  50
 تنظيف غار األنف  50
 فحص تحت التخدير للجيوب األنفية 50
 تنظير أيمن  50
 نظير أيسر ت 50
 الحلق 

 استئصال آلي للحنجرة  100
 وزتيناستئصال الل 75
 تنظير البلعوم  50
 تنظير الحلق 50
 فك عقدة اللسان  50
 آيس غشاء فمي  50
   يءتنظير المر 50
 الحنجرة  

 )إي بي(شفط مباشر  50



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 

 آسر في الوجه  
 إثارة استجابة جذع المخ 60
  عامة جراحة 
 للقولون  

 استئصال جزئي لبذل البطن  150
  العاصرة ظإجراء حف 150
 استئصال القولون  150

 جراحة مستقيمة للقولون 
  أمامي جزئياستئصال  100
 تعطيل فتحة القولون وشق البطن  100
 تمن رعملية ها 100
 الناصور الشرجي العالمي  100
 أليسراقطع نصف القولون األيمن و 100
 إعادة بنيان العاصرة 100
 قيم عملية تصحيحية بالكامل لتدلي المعي المست 100
 استئصال القولون السيني  100
 قطع عضلة القولون السيني 100
 استئصال المستعرض  100

 الغدة الصماء  
 رقبة لل جزئيتعديل  150
 قطع ثنائي جوهري 150
 استئصال آامل أو تقريبي للدرقية  150
 استئصال الغدة الكظرية  100
 استئصال الفحص الدرقي األيمن واأليسر  100
 الفحص الدرقي الثانوي ل استئصا 100

 العمليات المعوية والمعدية  
 تمديد جزئي للمعدة  150
 استئصال أساس المعدة  150
 قطع المعدة أو جزء منها  150
  يمساريقاستئصال آيس غشائي  100
 شق المعدة  100
 قطع العصب التائه  100
 شق البطن و خياطة ثقب معوي مساريقي  100
 استئصال جزئي للمعدة  100
 الصغير وتفحم األوعية الدموية ياستئصال جزئي للمع 100
 تلفاز ونزح  100
 احتقان الدوالي المريئية  100

 تنظير داخلي 
 تنظير باطني  50
 )شعبي (تنظير المعدة تنظير قصبي  70



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 تنظير قولوني  70
 تنظير داخلي للقنوات الصفراوية والبنكرياس 100

 الكبد ، البنكرياس  ، والمرارة 
 القنوات الصفراوية تصحيح ضيق  150
 تصحيح الناصور الصفراوي 150
 استئصال الفص الكبد األيمن  150
طريقة وبيل (استئصال عفج التفميم البنكرياسي المعدي  150

( 
 استئصال المرارة  100
 تفيم القناة الصفراوية جزئيًا 100
 قولوني استئصال ناصور  100
 آيس مائي في الكبد/تصريف  100
 تصريف آبدى أو خراج تحت الحاجز  100
 استكشاف البواسير الشائعة  100
 استكشاف البواسير الشائعة وتقويم مصيرة الشرج  100
  الفض األيمن أو األيسر �شق مسال الكبد  100
 فغر صائم القلب البنكرياسي الكاذب  100
 نكرياسي الكاذب ثقب القلب الب 100

 عمليات الغدة اللعابية  
 استئصال الغدة النكفية بالكامل  150
 استئصال الغدة النكفية السطحية  100
 استئصال الغدة اللعابية تحت الفك األسفل 75
 فرط ضغط الدم البابيإجراءات  150

 عملية الصدر  
 صال باتي المخفف للثدي ئاست 100
 ثدي استئصال باتي لل 100
 استئصال قطع الثدي  100
 استئصال شدفة  75
 استئصال العضلة الرباعية الرؤوس  75
 اقتطاع عينة من الصدر 50
 تصريف خراج الصدر  50
 يفي للاإزالة الورم  50
 إصالح فتق  

 إصالح فتق حجابي  100
 فتق فرجوي  100
 بضعيفتق  100
 )دهني(فتق شرسوفي  75
 فتق فخدي  75
 ال نفتق انكيو 75
 فتق سري أو نظير الفتق الري 75



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 

 متصلة بالقرن الخلفي السنجابي �يفية بطانية لشبكة  
  العقدة اللمفية الحوضيةاستئصال  100
 استئصال الطحال  100
  ،استئصال الطحال االستقصائيشق البطن  100

  
 استئصال آيس شعر  75
  

 شق استقصائي وغلق ثقب قرحة  75
  

 عددة ت خياطة جروح م�الجلد والزوائد الجلدية  50
  

 ناصور و  لساني درقي غشائياستئصال آيس  50
  
 ية جعمليات شر 

 )ناصور هابط(استئصال ناصور شرجي  50
 استئصال العاصرة  �استئصال ناصور شرجي  50
 إخالء الشرجية من األورام الثؤلولية 50
 لشرجي قطع عينة من الجلد ا 50
 تصريف خراج حول الشرج  50
 استئصال بواسير متجلطة  50
  

 )عام(تصريف خراج  50
  
 عظام الجراحة  

 استخدام آالت هارينجتون للعمود الفقري 150
 استئصال قوس العمود الفقار الخلفي  150
 تبين فيبستريشن  150
 عملية تصحيح و ضعية الكتف  150
 عملية لشلل ايرب 150
 إعادة وضعية الورك 150
 اندماج فقري  150
 إصالح وضعية الترقوة  100
 إصالح آفات الكف 100
 قطع عظام الساعد  100
 ضد عقطع عظم ال 100
 استئصال رأس الكعبرة  100
 استئصال نهاية العظم اإلنسي في الساعد  100
 قطع  عظم حوضي  100
 عملية تصحيح وضعية عظام الحوض 100
 )مفصل الفخذ(بديل مور ، أو ثومبسون للورك  100



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
دي اتش اس ، دبوس (تثبيت آسور فخذ داخلية  100

 )،صفيحة ،دبابيس نويل 
 قطع المدور ،وادخل المدور  100
 نقل آشحية الحرقفة  100
 لصق العضلة المربعة الرؤوس  100
 إصالح أو إعادة وضعية رباط الرآبة  100
 ة الظنبوبي مقل درنية حدبي 100
 إصالح أو إعادة وضعية رباط العرقوب  100
 في  تحرير النسيج الناعم لتصحيح سي تي آي 100
 )إحراءات روبرت ، جونر ، ألخ(و تر عارضة القدم  100
 عمليات ترقيع مختلف العظام  100
 إصالحات التوتر بشكل عام  100
 إجراءات ترقيع الوتر  100
 إصالحات العصب  100
  ىبتر األطراف العليا أو السفل 100
 نقل عضلة أو وتر في الذراع أو اليد 75
 قطع اللفافة الكفية في تقفع دفيترن  75
 تعويض األجزاء المفقودة من مفاصل اإلصبع  75
 مقرب فضاعة عضلية ، وابديوريتر نيوريكتوم 75
 تطويل هامسترنج  75
 بتر عظمة الفخذ  75
 اء الزاللي في الرآبة  الغشاستئصال 75
 فتح خزع غضروفي أو تنظير مفصلي  75
  الداغصة استئصال 75
 تحرير جانبي للشبكية  75
 فك أنسجة تقفع خلف الرآبة  75
 فك أنسجة لتصحيح إنخالع الورك الخلفي المخلخل 75
 قطع عظم أو سكاليز  75
 قطع عظم ميتاثارسال 75
 ي األطفال عملية آيلر للقدم األفحج ف 75
 عملية مكبرايد للقدم األفحج في األطفال  75
 نقل عظم الظنبوب الخلفي  75
 تثبيت آسر داخلي بشكل عام  75
 تثبيت آسر خارجي بشكل عام  75
 بزل المفضل المختلف في المفاصل الكبيرة والصغيرة  75
 تصريف التهاب العظام الحاد أو المزمن  75
 أو خللى النسيج ورم حميد  استئصال 75
 فك التصاق األصابع  50
  األصابع انثناءفك  50
 استئصال لفافة أخمصية  50



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 إزالة ضغط عصب قابض جانبي  50
 )قذفة بسيطة (إزالة نفق ثمير  50
 إزالة ضغط عظم رسغي فك قورفين تنسوسيوفتين 50
 فك زيد إصبع  50
 خزع الوآعة  50
 )رةعج(استئصال آيس أو عقدة  50
  غريبة أجسامإزالة  50
 قطع وتر تحت الجلد  50
 عمليات الجهاز البولي  

 زرع آلية  5,000
  
 الكلية والكظر  

 استئصال جذري الكظر  100
 استئصال الكلية  100
 استئصال جزئي للكظر  100
 تقويم حوض الكلية  100
 تصريف خراج حول الكلية  100
 فتح الكلية  100
 ستخراج حصاة الكلية خالل الجلدا 100
استخراج حصاة الكلية خالل الجلد مع األشعة الفوق  100

 صوتية
 راج حصاة بتوسعة حوض الكلية خاست 100
 استخراج حصاة بشق حوض الكلية  100
 استئصال بسيط للكلية  100
 فغر بسيط للكلية  100
 تفتيت الحصاة الكلوية باستخدام الليزر 100

 ب الحال 
 )المبال( الحالب عبر اإلحليل قطع 100
 نزع حصاة حالبية  100
 تنظير الحالب 100
 فتح الحالب  100
 )عرز(إعادة زرع حالبي  100
 نزع حصاة حالبية مستبطنة  100
 زرع قالب في الحالب 75
  تفلون أخماج 75
 آيس وتوسيع حالبي  50
 المثانة  

 يالت استئصال آيس المثانة وتحو 100
 استئصال جزئي لكيس المثانة  100
 تقويم المثانة  100



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 استئصال ورم المثانة عبر المبال  100
 استئصال حصى المثانة  100
 خزع الرنج  100
 استخراج حصى بشق المثانة  100
 فتح المثانة من فوق العانة  75
 تنظير ونفخ المثانة  75
 ء تنظير وإرجاع المثانة إلى الورا 50
 تنظير المثانة  50
   البروستاتة 

 البروستاتةاستئصال  100
  عبر المبال البروستاتةاستئصال  100
 بضع عنق المثانة  100

 القضيب ،الحبل المنوي ، وأعضاء التناسل  
 )تغريز (زرع القضيب  100
  )رأب اإلحليل(تقويم المبال  100
 إصالح نسبت  100
 كهفي تحويلة الصافن ال 100
 تحويل بدن الصفن  100
 ) مبال تحتاني (�إصالح إحليل  100
 تفهيم األسهرين  100
 استئصال البربخ  100
 )تفميم المبال(تنظير المثانة وفغر اإلحليل الداخلي  75
 استئصال دوالي متصلة  75
 قطع طبقة الخصية الغمدية  75
 استئصال األسهر 50
 خزع خصوي  50
 ) الطهور(الختان  50
 صماخبضع ال 50
  الدموية و األوعيةالقلب  
 الحاالت القلبية  

 ربط قناة شريانية مفتوحة  150
 )األبهر (إصالح الشريان األورطي  150
 ) ربط(إنشاء الروتكا  150
 حاالت إعادة نعاش القلب  150
 تحويل ملطف  100

 الرئتين  
 استئصال التهاب رئوي  150
 صال جزئي وسني استئ 150
 استئصال جزئي ألورام حميدة وخبيثة  150
 الفصاستئصال آل الرئة بما في ذلك استئصال  100



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 القطعةاستئصال آل الرئة بما في ذلك استئصال  100
 استئصال حيزومي  100
 )فحص عينة حية (خزع الرئة  100
 تقشير وانتزاع حويصالت الرئة  100
 رة القصبات الملونةتنظير القصبات و صو 50
 تنظيرات المنصف  50
  ءالمريأمراض  

 )ديدان (استئصال فواغر المريئ  150
 )الردب (استئصال رتجي جزئي  100
 قنطرة مريئية  75
 توسع فواغر قناة المريئ  75
 تنظير المريء  50
 األوعية الصدرية و األعصاب  

 استئصال ورم وعائي  150
  السمبثاوي العنقي قطع الوري أو 100

  شرياني �آثير األوعية  
ترميم آثير األوعية بما في ذلك تحويلة االورطة  150

 الفخذي
 قصيرة لألوردة الفخذيتحويلة  100
 بعيدة لألوردة الفخذيتحويلة  100
 استئصال بطانة الشريان  100
 تحويلة تشريحية إضافية  100
 حل تكوينات ناصورية 100
 )انورسما(صال ورم وعائي آاذب استئ 100
 )عرقي(بتر آثير األوعية  100
 آل حاالت آلم األوعية بما في ذلك تنظيم الناصور  100
 حل الناصور تحت قنطرة الترقوة  50
 التغذية / غرز قنطرة هكمات للمعالجة الكيماوية  50
 )تنظيف( القرح أنصار 50
 األوردة 

 ط التوتر تحويلة مجموعة بورتو لفر 150
 استئصال جزئي لتشوه وعائي  100
 دوالي وريدية  75
  النساء والوالدةأمراض  

 استئصال عنق الرحم  150
 جراحة منحرف  150
 جراحة مجهرية وجراحة تقويمية  150
 استئصال ناصور مثاني مهبلي � ناصور إصالح 150
 استئصال ناصور اريثرو مهبلي � ناصور إصالح 150
 استئصال ناصور شرجي مهبلي � ناصور إصالح 150



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 استئصال رحم مهبلي  100
 استئصال رحم بطني 100
 استئصال ورم عضلي 100
  مانشيستر إصالح 100
  أرضية الحوض إصالح 100
 قطع التصاق ، وتحرير النفير ، استئصال النفير  100
 استئصال آيس المبيض  100
 قطع اسفين المبيض  100
 )تونس (صالح هبوط قبوة إ 100
 )خصاء (إعقام مينيالب  75
 أعقام بالتنظير البطني  75
 إعقام مهبلي  75
 تنظير بطني  75
 فحص عينة مخروطية حية من عنق الرحم  75
 )حورتاج(تصبيع وآشط  50
 نفخ انبوبي  50
 آشط تجزئي 50
 آي عنق الرحم  50
 فحص عينة حية عنقية 50
 )المرجل (لسليلة استئصال ا 50
  موانع الحمل الرحمية تحت التخدير الكاملإزالة  50
 خياطة الرغامي  50
  وتوسيع المدخل �ارة كشق غشاء الب 50
 التهاب غدد باثولين �تنظير فرجي  50
 تنظير فرجي وورم حميد  50
 شق وتصريف خراج بارثولين  50
 عملية رأب نابيا  50
 فرجي إصالح ناصور شرجي  50
 أمراض العين  

 استخراج الماء األزرق الداخلي  100
 استخراج ماء ازرق إضافي  100
 زرع عدسات  100

 عة العدسات ااستخراج الماء األزرق زائدًا زر 
 تقويم القرنية  100
 استئصال دويعمة  100
 استئصال الجسم الزجاجي  100
 تأبير وسفط العدسة  100
 في تفمم دمعي أن 100
 تصحيح الحول  100
 قطع القزحية 100



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 انكيوليشن  100
  العين نقف 100
 استئصال العدسة  100
 استخراج العين  100
 عالج دوري بالتبريد 100
 شق اشعاعي للقرنية  100
 استئصال البؤبؤ  100
 تشتير الجفن السفلي  100
 تصحيح الجفن العلوي بالتشتير  100
  السفلي بالتشتير تصحيح الجفن 100
 استئصال زاوية الحجرة األمامية للعين  100
 فحص قاع العين 50
 استئصال آيس ثؤلولي  50
 التحليل الكهربي  50
  وحمة الخأواستئصال ورم الملحمة ، نمو ،شامة ، 50
 استخراج بتريجيم  50
 استئصال ثالثي 50
 خياطة ، فك قطب عملية سابقة  50
 أي أو إذا سبقت العملية ورم ظفري  50
 خياطة جفن  50
 فحص تحت التخدير للعين 50
 ) تخطيط(معالجة الكيس الدمعي بالهواء البارد  50
 طفال األعمليات  

 تجزئة ناصور رنماصي مريئي  150
 ي الخلقي ئ المريلالنسدادتفمم ابتدائي  150
 ي خلقييئاستئصال انسداد مر 150
 وي إصالح انسداد مع 150
  منخفض�غير منتظم ) مستقيم (ترميم  150
 منخفض �غير منتظم ) مستقيم (ميم شرج رت 150
 انتزاع مرض هيرشبرنج  150
 تفميم معي متأخر  150
 استئصال جزئي لورم بطني  150
 إصالح فتق سري والدي  150
 إصالح ناصور سري  150
 إصالح فوهة فتق 100
 ذخيرة مطوية  100
 ي يئإصالح ضيق مر 100
 شق عضل القلب  100
 إصالح فتق حجابي  100
  شامال �شق بطن الستقصاء التهاب بالصفاق  100



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 استئصال جزئي لمعي صغير  100
 استئصال جزئي لمعي غليظ  100
 خزع عضل البواب  100
 غلق نخر القولون  100
 إصالح فتق مختنق ازدرادي  100
 الصفراويةاستئصال الحويصلة  100
 استئصال الطحال  100
 تصريف قرح بطنية داخلية  75
  يادةتصريف خراج ز 75
 معوي ف النغاللال  بسيطجاعرإ 75
 تفمم معدي معوي  75
 استئصال الحصاة الصفراوية 75
 تصميم القولون  75
 رتق الفتق  75
 استئصال ناصور حول الشرج  75
 تصريف خراج حول الشرج  50
 لية الك 

 استخراج حصاة بشق الكلية 100
 تقويم حوض الكلية  100
 )تفويه(فغر الكلية  100
 عمل ناصور حالبي  100
 فغر جزئي للكلية   100
  للكلية أساسيفغر  100

 الحالب  
 إعادة الغرز  100
 تغيير بنية حالب مستدق  100
 ترجيع الحالب لحقنة تيلون  100
 فغر الحالب  100
 استئصال تكيس الحالب  100
 نزع حصاه من المثانة  100

 المثانة واإلحليل  
 إصالح تشوه باطني للمثانة  150
 تزييد المثانة  150
 إعادة هيكلة عنق المثانة  150
 شق المثانة  100
 إصعاق صمامات إحليلية متأخرة  100
 نزع حصاة من المثانة  100

  و الخصية يةعضاء التناسلاأل 
 إصالح فتق إحليل علوي  150
 إصالح إحليل تحتاني  100



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 تثبيت الخصية  75
 التواد الخصية لتواد الخصية  75
 ربط أدرة مائبة بعملية مهبلية  75
 )الصفن (استئصال لدوالي الحبل المنوي  75
 الرأس و الرقبة  

 إصالح فلج الشفة  150
 إصالح فلج الحنك  150
 للسان تحرير عقدة ا 15
 استئصال لرانيوال أرضية الفم  40
 استئصال لكيس مائي أو زاللي  150
 استئصال آيش غشائي لورم مائي  100
 تحويلة بريتوني لشريان بطيني دماغي  100
 استئصال آيس غشائي قصي  75
 استئصال آيس اساني درقي  75
  نظير الجلداستئصال 50
 استئصال غدة دهنية  50
 ، الجذع ، األطراف الظهر  

 إصالح فتق السحايا  100
 شرياني /استئصال ورم وريدي  100
 استئصال ورم شحمي  50
 )وحمة (استئصال شامة  50
  غدة دهنية استئصال 50
 تقويم  العملية 

لدية قاعدة واسعة من الساق  سرطانية ج خليةاستئصال 100
  مربعة  جلدية من الساق سرطانية خليةاستئصال 100
 ، ورم عرقي ، ورم غشائيورم شحمي واسع ، آيس  100

  )جلد رقعة أو شريحة (يليمفاو
 إعادة تنظيم الصدر  100
 تصغير الصدر  100
 إعادة تنظيم جدار الصدر  100
 إعادة تنظيم الجدار البطني  100
 هيكلة بطنية  100
  خارجية التناسلية األعضاءإعادة تنظيم  100
 )ضغط(حات سريرية قر 100
 مراجعة ندب واسعة  100
 رقع جلدية 100
 تقويم األنف  100
 تقويم تشنج الجفن  100
  ) الوجهأيسر (خزع الغون  100
 شفط شحمي  100



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 وشم مساحة واسعة  100
 عملية وعائية دقيقة  100
 جزالت جلدية  100
 سي أي خلية قاعدة صغيرة من الساق  75
 ة قاعدة مربعة من الساق شفط شحمي سي أي خلي 75
 خاالت، شامات، أآياس غشائية بأحجام متوسطة 75
 وشم  75
 رقع جلدي صغيرة  75
 أورام وبرية صغيرة  75
 زراعات صدرية  75
 ضغط قرحات  75
 خاالت أو شامات  75
 أآياس غشائية  50
 ورم شحمي صغير  50
 )أربطة (رة شمراجعة ندب الب 50
 راحة العصبيةالج 

 استئصال ورم دماغي  150
 استئصال ورم مداري  150
  وريدي �استئصال ناصور شرياني  150
 قصاصة ورم وعائي من داخل الجمجمة  150
 تفريغ ورم دموي فوق الجافية  150
 تفريغ ورم دموي فوق الجافية  150
 تفريغ ورم دموي في المخ  150
  خراج في المخ لاستئصا 150
  الشوآي ع سائل النخا�إصالح ناصور أمجاني  150
 ) نزع نفايات (إنضار جرح جمجمي مخي  150
 استئصال ورم جمجمي  150
 إزالة ضغط عنقي خلفي  150
 إزالة ضغط عنقي ظهري  150
  أمامياستئصال قرص عنقي  150
 إزالة ورم في العمود الفقري  150
ذر القناة الشوآية ع(تحويل تكهف النخاع الشوآي  150

 )الوسطى 
 إزالة تجلط ناصور سباتي متكهف  150
 شفط دمل مخي  150
 صفاقي �غرز تحويلة بطني ردهي  100
 إصالح أداة سمائية  100
  فتق عضلي -إصالح أداة سمائية 100
 تقويم الجمجمة  100
 ) ديسك(قطع الصفائح ،استئصال قرص قطني  100



 

 

 بالدينار تكلفة الرعاية الصحية
 التوصيف ب. دالبحريني 
 أو ورم مائي . تخثر دموي مزمن إحداث ثقب ،إزالة 100
 مفاغرة بطنية  100
 تحرير تفق متالزمة مدقة بسيطة  75
 نزع تحويلة بطنية بريتونية  75
 رفع منخفض آسر جمجمة  75
 استئصال آيس غشائي في فروة الرأس  50
 بي من الرأس . نزع  50
 شفط ورم مائي تحت األم الجافية  50
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