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مرحبًا بكم في مستشفى 
الشيخ خليفة للنساء 

واألطفال!
عندما تتطلع المرأة إلى والدة طفلها ، تحتاج كل من األم 

والطفل إلى رعاية خاصة قبل الوالدة وأثناءها وبعدها.
تركز رعاية الحمل واألمومة على ضمان صحة األم والطفل  

وتقليل المخاطر أثناء الحمل, والوالدة اآلمنة.
 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. وبالتعاون مع مركز راشد 
للسكري واألبحاث، نوفر أيضا 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 ”
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أنشئت عيادة “أنتِ الحياة” لتثقيف النساء حول 
الحمل والوالدة ورعاية أطفالهن. تتمثل رؤيتنا في 

كوننا نريد أن تشعر جميع أمهاتنا بالترحيب وأن 
نخبرهن أنها عيادة يمكن أن يلجأن إليها في أي 
وقت للحصول على الدعم. 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 أيضًا 

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

بـاقـات الوالدة

01 | باقة ما قبل الوالدة
02 | باقة الوالدة الطبيعية
03 | باقة الوالدة القيصرية
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ابتداًء من األسبوع الثامن

باقة ما قبل 
الوالدة
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2500
درهم

إماراتي
السعر

المعدلالخدماتالخدمات المقدمة
 استشارات العيادات

 12زيارات استشاريةالخارجية

المختبر

 3فحص شامل للدم
 10فحص البول

 2تحليل البول الروتيني
 1اختبار حساسية الجلوكوز )عينتان(

فصيلة الدم و عامل ريزوس
1 
1 

اختبار جلوكوز عشوائي وصائم
1 
1 

الفحوصات المخبرية ألبحاث األمراض التناسلية 
 1)اختبار فحص األجسام المضادة لمرض الزهري(

 1فيروس نقص المناعة البشرية
 1فحص إلتهاب الكبد بالفيروس “ب”

 1تحليل األجسام المضادة للحصبة األلمانية
 1فيروس إلتهاب الكبد الوبائي “ج”

األشعة
 8الموجات فوق الصوتية للوالدة

 1فحص التشوهات الجنينية

مـــالحـــظــات:

تبدأ )الباقة/ الخطة( فقط في األسبوع الثامن من الحمل.  •
تكون أي خدمة إضافية غير مذكورة أعاله هي لمرضى الحاالت الخطرة.  •

يكون أي فحص دم أو أشعة، وأي إجراء أو زيارات غير المذكورة في الباقة ستكون بتكلفة   •
إضافية.

إذا كانت فصيلة دمك “ريزوس سالب” ، فلن تتضمن )باقة/ خطة( رعاية ما قبل الوالدة   •
عمليات الحقن المطلوبة للحالة المعنية.
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يوم واحد بالمشفى

 باقة الوالدة
الطبيعية
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4500
درهم

إماراتي
السعر

المعدلالخدماتالخدمات المقدمة

الجراحة / العمليات
 1إجراء الوالدة

 1رسوم غرفة الوالدة

المختبر
فحص دم شامل، فحوصات تخثر الدم  )فحص زمن 
البروثرومبين، فحص زمن الثرمبوبالستين الجزئي(، 

فحص فصيلة دم.
1 

 1تخطيط قلب الجنيناألشعة
 1الغرفة والخدمةالغرفة

أخــرى
 2زيارات استشارية

 1اللقاحات والتطعيمات
 1األدوية ) بما في ذلك أدوية الخروج(

المشــــتمـالت:  

إقامة يوم واحد في المستشفى.  •
الغرفة والمكان: غرفة مشتركة، مع نظام غذائي للمريض.  •

•  غرفة الوالدة.
مواد استهالكية طبية روتينية المستخدمة أثناء الدخول والوالدة.  •

رسوم الطبيب الجراح ورسوم جوالت المتابعة اليومية.  •
االختبارات المعملية الروتينية ؛ فحص دم شامل، فحوصات تخثر الدم )فحص زمن البروثرومبين،   •

فحص زمن الثرمبوبالستين الجزئي(، فحص فصيلة دم، حسب الضرورة الطبية.
تخطيط قلب الجنين   •

تطعيم المولود + فحوصات فصيلة الدم.  •
استشارة أولى طبيب أطفال + حضانة.  •

األدوية الروتينية )األم والمولود(، الضرورية طبيًا، بحد أقصى 500 درهم إماراتي  •
   )وصفة لمدة أسبوع واحد فقط(.

زيارة روتينية بعد الخروج من المستشفى في غضون 7 أيام ، إذا تطلب األمر.  •
• الغرفة الخاصة العادية تخصص على أساس ما هو متوفر منها.

االستــــثنــاءات:  

أي أيام إقامة إضافية.  •
أي عالج متعلق بأي تخصص آخر.  •

أي عمليات نقل دم.  •
أي إجراء تخدير فوق منطقة الجافية )رسوم تقريبية 500 درهم(.  •

دخول المولود في وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة ، وفحوصات وحدة العناية المركزة   •
لحديثي الوالدة.

فحوصات المولود بما في ذلك فحص السمع.  •
إجراء عملية ختان )تبلغ الرسوم 750 درهًما تقريًبا(.  •

استشارة طبيب أطفال بعد الوالدة.  •
تكون أي خدمة إضافية غير مذكورة أعاله هي لمرضى الحاالت الخطرة.  •

سوف يتم تحصيل رسوم أي اختبار أو إجراء أو زيارة أو دواء أو مواد استهالكية غير المذكورة   •
أعاله بشكل منفصل.

سوف يتم تحصيل رسوم أي اختبارات إضافية أو أدوية أو البقاء بسبب المضاعفات بشكل   •
منفصل.
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ثالث أيام بالمستشفى

 باقة الوالدة
القيصرية
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7500
درهم

إماراتي
السعر

المعدلالخدماتالخدمات المقدمة

الجراحة / العمليات
 1والدة قيصرية

 1رسوم غرفة الوالدة
1غرفة العمليات

المختبر
فحص دم شامل، فحوصات تخثر الدم  )فحص زمن 
البروثرومبين، فحص زمن الثرمبوبالستين الجزئي(، 

فحص فصيلة دم.
1 

 1تخطيط قلب الجنيناألشعة
3الغرفة والخدمةالغرفة

أخــرى
 4زيارات استشارية

 1اللقاحات والتطعيمات
 1األدوية ) بما في ذلك أدوية الخروج(

المشــــتمـالت:

إقامة ثالثة أيام في المستشفى.  •
الغرفة والمكان: غرفة مشتركة، مع نظام غذائي للمريض.  •

•  رسوم غرفة العمليات وغرفة اإلنعاش )اإلفاقة(
مواد استهالكية طبية روتينية المستخدمة أثناء الدخول والجراحة.  •

رسوم الطبيب الجراح ورسوم جوالت المتابعة اليومية.  •
رسوم إجراء عملية التخدير.  •

االختبارات المعملية الروتينية ؛ فحص دم شامل، فحوصات تخثر الدم )فحص زمن البروثرومبين،   •
فحص زمن الثرمبوبالستين الجزئي(، فحص فصيلة دم، حسب الضرورة الطبية.

تطعيم المولود + فحوصات فصيلة الدم.  •
استشارة أولى طبيب أطفال + حضانة.  •

األدوية الروتينية )األم والمولود(، الضرورية طبيًا، بحد أقصى 2000 درهم إماراتي  •
   )وصفة لمدة أسبوع واحد فقط(.

زيارة روتينية بعد الخروج من المستشفى في غضون 7 أيام ، إذا تطلب األمر.  •
عدد وحدة نقل دم إذا تطلب األمر.  •

• الغرفة الخاصة العادية تخصص على أساس ما هو متوفر منها.  

االستــــثنــاءات:  

• أي أيام إقامة إضافية.
العالج المتعلق بأي تخصص آخر.  •

أي وحدات إضافية لنقل الدم )تكون وحدة نقل الدم األولى ضمن الباقة(.  •
إجراء تخدير فوق الجافية )رسوم تقريبية 500 درهم(.  •

دخول المولود في وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة ، وفحوصات وحدة العناية المركزة   •
لحديثي الوالدة.

فحوصات المولود بما في ذلك فحص السمع.  •
إجراء عملية ختان )تبلغ الرسوم 750 درهًما تقريًبا(.  •

استشارة طبيب أطفال بعد الوالدة.  •
تكون أي خدمة إضافية غير مذكورة أعاله هي لمرضى الحاالت الخطرة.  •

سوف يتم تحصيل رسوم أي اختبار أو عملية أو زيارة أو دواء أو مواد استهالكية غير المذكورة   •
أعاله بشكل منفصل.

سوف يتم تحصيل رسوم أي اختبارات إضافية أو أدوية أو البقاء بسبب المضاعفات بشكل   •
منفصل.

*إلجراء العملية / الجراحة يتكون فريق العمل من: طبيب نساء وتوليد، طبيب تخدير، ممرضان
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“نفخر  بتمكين 
الرعاية للعائالت 

في مجتمعنا”

سيتم فرض رسوم على أي خدمات غير مدرجة في الباقات بشكل منفصل
إستثناء من جميع الباقات

عرض خاص لباقات األمومة

أحقية االشتراك:

السعرنوع الباقة

باقة ما قبل الوالدة
+

باقة الوالدة الطبيعية
6000 درهم إماراتي

باقة ما قبل الوالدة
+

باقة الوالدة القيصرية
9000 درهم إماراتي

تكون أحقية االشتراك واألولوية إلى: 
   - األمهات الحوامل االتي ُيسجلن في باقة رعاية ما قبل الوالدة

   - الالتي يتم إحالتهن من ِقَبل الطبيب من خالل فريق اإلحالة في مدينة الشيخ خليفة   
     الطبية بعجمان

التطــــــبـــــيق والتنفيذ:-
- ال ينطبق ذلك على األمهات الحوامل الالتي يصلن إلى المستشفى في حالة مخاض 

بدون زيارات سابقة.

- تحتفظ اإلدارة بالحق في مراجعة أي من الباقات بصورة دورية.

إذا تم إجراء عملية ختان للمولود، فسوف يتم تطبيق 750 درهمًا إضافيًا على الباقة وكباقة 
عمليات ختان منفصلة.
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