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مرحبا بكم في مستشفى 
الشيخ خليفة للنساء 

واألطفال!
نفخر بتقديم رعاية صحية بلمسة سويدية. تركز الرعاية 

الصحية التي نقدمها على برنامج رعاية الحمل، وهذا 
البرنامج متاح لجميع النساء الحوامل ليستطيعوا من خالله 

تحسين مجموعة كبيرة من النتائج الصحية لكل من األم 
والطفل.

كما نوفر عيادات لرعاية جوانب مختلفة من الحمل، بما 
في ذلك: التثقيف قبل الوالدة، وتمكين المرضى والعائالت، 

والخدمات المتخصصة التي تقدم التشخيص والعالج المتقدم 
لمضاعفات األم والجنين، هذا إلى جانب تقديم خدمة والدة 

خاصة ورعاية لحديثي الوالدة كجزء ال يتجزأ في مسار 
مستمر. وبالتعاون مع مركز راشد للسكري واألبحاث، نوفر 

أيضًا عيادة لمرضى السكري قبل الوالدة لتقديم الرعاية 
المثلى لمرضانا.

سيقوم فريقنا من أطباء التوليد والقابالت والممرضات ذوي 
الخبرة بتقديم رعاية عالية الجودة وخدمة لتجهيزك أنت 

وعائلتك لوالدة طفلك.

“ نتطلع إلى دعم عائلتك في هذا الوقت المهم من الحياة ”

جوران لينجمان
مدير التنفيذي

لمستشفى الشيخ خليفة للنساء واألطفال

4

مدينة الشيخ خليفة الطبية عجمان مدينة الشيخ خليفة الطبية عجمان

5



نريد أن تشعر جميع أمهاتنا بالترحيب وأن نخبرهن 
أنها عيادة يمكن أن يلجأن إليها في أي وقت 

للحصول على الدعم. وتماشيا مع هذه الرؤية، 
ُأنشئت عيادة “أنتي الحياة” لتثقيف النساء حول 
الحمل والوالدة ورعاية أطفالهن. ويتم تشجيع 

األزواج على المشاركة والحضور عند والدة 
أطفالهم. وتساعد محاضراتنا الخاصة بالقبالة في 

إعداد األمهات للمخاض، بما في ذلك تخفيف األلم، 
وتمارين التنفس، وتغيير المواضع وأي مواضيع 
أخرى تثير القلق أثناء الحمل. ويشمل ذلك أيضا 

التحضير للرضاعة الطبيعية ورعاية حديثي الوالدة 
وكذلك زيارات إلى جناح الوالدة.

الرعاية األسرية

01 | حزمة ما قبل الوالدة
02 | حزمة الوالدة الطبيعية
03 | حزمة الوالدة القيصرية
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حزمة
ما قبل
الوالدة

عدد المراتالخدماتم

10االستشارات-   12 زيارة متابعة1

صورة كاملة للدم، تحليل مؤتمت )الهيموجلوبين، كتلة كريات الدم، عدد خاليا الدم الحمراء في 2
الدم ، عدد خاليا الدم البيضاء في الدم، وعدد الصفائح الدموية( 

2

1تصنيف الدم؛ فحص عامل رايزس لفصيلة الدم، تحليل شامل 3

1كمية الجلوكوز في الدم )باستثناء الشريط الكاشف( 4

1اختبار التحمل للجلوكوز، 3 عينات )يشمل الجلوكوز( 5

اختبار الزهري، االجسام المضادة غير النوعية )على سبيل المثال، مختبر أبحاث األمراض التناسلية ، اختبار 6
الراجنة البالزمية السريع ، اختبار الراجنة المؤتمت( 

1

1األجسام المضادة. فيروس نقص المناعة البشرية  و فيروس نقص المناعة البشرية - 2، فحص واحد 7

2فحص األجسام المضادة لخاليا الدم الحمراء، تقنية المصل الواحد 8

الكشف عن مستضد العدوى بواسطة تقنية األنزيمات المناعية، نوعية أو شبه نوعية، طريقة متعددة 9
الخطوات؛ المستضد السطحي اللتهاب الكبد الوبائي ب 

1

2تحليل مزرعة البول والحساسية للمضاد الحيوي10

1فحص أضداد فيروس الحصبة األلمانية11

موجات فوق صوتية على الرحم للحوامل، فحص فوري مع صور، تقييم لحالة الجنين واألم لألشهر الثالثة األولى 12
)أقل من 14 أسبوع(، عبر جدار البطن، للحمل المفرد أو في أول الحمل 

1

موجات فوق صوتية على الرحم للحوامل، فحص فوري مع صور، تقييم لحالة الجنين واألم باإلضافة 13
إلى فحص تشريحي مفصل  للجنين، عبر جدار البطن، للحمل المفرد أو في أول الحمل

1

موجات فوق صوتية على الرحم للحوامل، فحص فوري مع صور، تقييم لحالة الجنين واألم لألشهر 14
الثالثة األولى )أكثر من أو في عمر 14 أسبوع(، عبر جدار البطن، لكل حمل إضافي )قائمة منفصلة 

باإلضافة إلى رمز اإلجراء األساسي( 

1

1تحليل هرمون تحفيز الغدة الدرقية15

سيتم تعديل سعر الحزمة ، إذا بدأت في وقت 
متأخر من الحمل.

4,462
درهم

السعر
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مالحظة: كعرض ترويجي، سيكون التخدير حول الجافية خالل األشهر الستة 
األولى، والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2018. مجانا بقيمة 1000 درهم.

حزمة 
الوالدة 

الطبيعية

الخدماتم

الوالدة

غرفة خاصة1

غرفة والدة + والدة مهبلية طبيعية2

سرير يومي للطفل 3

اللوازم الطبية والجراحية4

زيارة يومية من قبل طبيب الوالدة5

تحليل فصيلة الدم وفحص عامل رايزس للمولود 6

7.)G6PD( تحليل نازعة الهيدروجين جلوكوز 6 فوسفات

تطعيم المولود ضد السل والتهاب الكبد الوبائي ب8

األدوية )في غرفة + جناح الوالدة( باستثناء الدواء المنزلي9

رسوم عالجات التلقيح الصناعي10

رسوم الحقن11

مبيت للمرافق12

بعد الوالدة

زيارة واحدة لطبيب األطفال في العيادات الخارجية في غضون 10 أيام1

فحص شامل للمولود، فحص وخز الكعب2

زيارة واحدة إلى طبيب التوليد في العيادات الخارجية بعد 6 أسابيع3

صورة كاملة للدم 4

2
يوم

قياسية

8,000
درهم

السعر

3
يوم

ممتازة

9,000
درهم

السعر

1
يوم

أساسية

7,000
درهم

السعر
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الخدماتم

الوالدة

غرفة خاصة1

استشارة التخدير 2

زيارة يومية لطبيب لألطفال 3

غرفة افاقة بعد العملية4

سرير يومي للطفل 5

اللوازم الطبية والجراحية6

زيارة يومية لطبيب التوليد7

تحليل فصيلة الدم وفحص عامل رايزس للمولود 8

9.)G6PD( تحليل نازعة الهيدروجين جلوكوز 6 فوسفات

تطعيم المولود ضد السل والتهاب الكبد الوبائي ب10

األدوية )في غرفة + جناح الوالدة( باستثناء الدواء المنزلي11

رسوم عالجات التلقيح الصناعي12

رسوم الحقن13

مبيت للمرافق14

بعد الوالدة

زيارة واحدة لطبيب األطفال في العيادات الخارجية في غضون 10 أيام1

فحص شامل للمولود، فحص وخز الكعب2

زيارة واحدة إلى طبيب التوليد في العيادات الخارجية بعد 6 أسابيع3

صورة كاملة للدم 4

4
يوم

قياسية

16,000
درهم

السعر

5
يوم

ممتازة

17,000
درهم

السعر

3
يوم

أساسية

15,000
درهم

السعر

حزمة 
الوالدة 

القيصرية
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سيتم فرض رسوم على أي خدمات غير مدرجة في الحزم بشكل منفصل

يمكن الدفع على ثالثة أقساط عند التسجيل لكٍل من حزمة ما قبل الوالدة وحزمة الوالدة. 
وفي جميع الحاالت األخرى، سيتم سداد المبلغ بالكامل مقدمًا قبل بدء الحزمة.

ال يمكن إلغاء الحزم التي تم الحصول عليها ولن يتم استرداد أي مبالغ. وال يمكن تبادل 
الخدمات المتضمنة في الحزمة أو تكرارها أو إلغاؤها.

للمرضى المشمولين بالتأمين، لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بشؤون المرضى
06 - 7553 711 

إستثناء من جميع الحزم

شروط الدفع

“نفخر  بتمكين الرعاية للعائالت في مجتمعنا”

سوزان لجونجكفيست
المدير المالي

لمدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان
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