
About Us
At Wahat Al Aman, we believe that patient care is 
a way of life.

We are proud to be JCI accredited homecare that 
provide premium quality range of home care services 
with the support of  registered physicians, nurses 
and therapists that allow us to focus on providing 
the necessary care, rapid medical intervention, lab 
tests, backup medical equipment and devices to 
meet your loved one’s unique needs and prevent 
emergency room visits and re-hospitalizations.

Our Services
We provide tailored care for paediatric and adult 
patients ranging from the new born to the elderly. 
Our team of healthcare professoinals includes 
licensed and registered nurses. Our medical  services 
include the following:

 Paediatric Care
 Post-Hospital Discharge and Post-Operative Care
 Ventilator at Home
 Infusion at Home
 Wound Care
 Diabetes Management
 Palliative Care
 Home Visit
 Physiotherapy
 Geriatric Care
 Respiratory Therapy

Home Care Models
Visiting Care: Wahat Al Aman’s skillled nurses are 
available to provide individualized medical, nursing, 
rehabilitation, and support services when and where 
needed for patients recovering from surgery, illness 
or managing a chronic disease in the comfort of 
their home.

Extended Care: When patients require continuous 
medical care and monitoring by licensed nurse, our 
services can be delivered to provide care - 24 hours, 
seven days a week.

Bringing the hospital to your home

800 WAHAT (800 92428)

info@wahatalaman.ae

www.wahatalaman.ae

703 Silver Wave Tower
Mina Rd, Abu Dhabi



 نماذج الرعاية المنزلية
الزيارة الطبية: تتوفر ممرضات واحة األمان من أجل توفير خدمات طبية 
وتمريض وإعادة تأهيل ودعم متى وحيثما دعت الحاجة للمرضى الذين 

يتعافون من الجراحة أو المرض أو إدارة مرض مزمن في راحة منازلهم.

الرعاية طويلة األمد: عندما يحتاج المرضى إلى رعاية طبية مستمرة ومراقبة من 
قبل ممرضة مرخصة، يمكن تقديم خدماتنا لتوفير الرعاية - 24 ساعة ، سبعة 

أيام في األسبوع.

سبب اختيار الرعاية الصحية المنزلية؟
تقليل التكلفة  •

رعاية ممتازة في المنزل دون انقطاع األنشطة اليومية  •
الحصول على رعاية مميزة مبنية على أسس الممارسة القائمة على األدلة  •

الخروج المبكر من المستشفى للحصول على رعاية في المنزل  •
تحسين الكفاءة  •

التقليل من أخطار العدوى  •
رعاية مخصصة مصممة حسب احتياجات المرضى  •

التقليل من إعادة الدخول إلى المستشفى  •

لماذا واحة االمان؟
استجابة الحتياجات المريض واألسرة  •

العمل مع مرضانا لمنع دخول المستشفى  •
يوجد في واحة األمان معالجون وأخصائيون طبيون وممرضات متمرسات   •

وذوات خبرة عالية 

كيف تستفيد من الخدمة؟
عادة ما يتم وصف الخدمات الطبية في المنزل من قبل طبيبك ومصرح 

للخدمة مسبًقا من خالل شركة التأمين الصحي الخاصة بك. بالنسبة للمرضى 
الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، يمكننا توفير نظام للدفع الذاتي.

بناًء على موافقة األسرة، سيتم تنسيق اجتماع بين منسق حاالت المرضى 
الخاص بواحة األمان وعائلة المريض، كما سيتم تحديد موعد لتقييم 
منزل المريض ووضع خطة مخصصة للرعاية. سيتصل منسقو 

الحاالت لدينا بشركة التأمين الخاصة بالمريض، إذا 
كان ذلك مناسًبا، والمساعدة في اإلجابة على 

االستفسارات.

How to avail the service?
Home skilled medical services are typically prescribed 
by your physician and pre-authorized through your 
health insurance provider. For patients without insurance 
coverage, we can provide a self-pay scheme. 

Upon family consent, our care coordinator will meet the 
family, schedule a patient home assessment and develop 

a customized plan of care. 

Our case coordinators will contact the patient’s 
insurance provider, if relevant, and help 

answer new queries.

Why Home Healthcare?
• Cost optimization
• Excellent care at home without interuption to  
daily activities

• Access to quality care based on Evidence Based 
Practice

• Early discharged to care at home improving 
efficiency

• Reduced Risk of infections
• Customised care tailored to the needs of individual 
patients

• Reduces re-hospitalizations and remissions

Why Wahat Al Aman?
• Responsive to patient and family needs
• Wahat work with our patients to prevent  
hospitalization

• Wahat has our clinical specialists include highly 
skilled and experienced nurses, and therapists

معلومات عنا
في واحة األمان ، نعتقد أن رعاية المرضى هي طريقة للحياة.

نحن فخورون كوننا شركة رعاية منزلية معتمدة من قبل اللجنة الدولية 
المشتركة )JCI(. نوفر في شركة واحة األمان مجموعة متميزة من خدمات 

الرعاية المنزلية بدعم من األطباء والممرضين والمعالجين المرخصين 
الذين يقومون بالتركيز على توفير الرعاية الالزمة والتدخل الطبي السريع 

والفحوصات المعملية واألجهزة الطبية االحتياطية واألجهزة لتلبية االحتياجات 
الفريدة ألحبائك ومنع زيارات غرف الطوارئ كما التقليل من نسبة الدخول إلى 

المستشفى.

خدماتنا 
إننا نقدم رعاية مخصصة لمختلف أعمار المرضى بدءاً من المولودين 

حديثي الوالدة إلى كبار السن. يضم فريقنا أطباء، أخصائيين رعاية صحية، 
وممرضين مرخصين في الدولة. تشمل خدماتنا الطبية ما يلي:

رعاية األطفال وحديثي الوالدة
رعاية ما بعد الخروج من المستشفى وعناية ما بعد 

الجراجة
جهاز التنفس الصناعي في المنزل
التسريب الوريدي في المنزل

العناية بالجروح
إدارة مرض السكري
رعاية كبار السن

زيارة منزلية طبية
العالج الطبيعي

رعاية المسنين
العالج التنفسي


