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Our nurses, therapists and physicians are all highly qualified and licensed by the relevant authorities
Our admission process is efficient and seamless
Our primary focus is ensuring that we provide the highest quality of patient centered care
Our healthcare professionals are trained to detect and prevent patient complications and to liaise with our patient’s primary
healthcare providers as needed
We are highly responsive to our patient’s needs and tailor programs specifically to their requirements
We are JCI-accredited home healthcare provider in the UAE
We are part of Aster DM Healthcare, giving access to our patients and to our Hospitals, Clinics and Pharmacies

At Wahat Al Aman, we understand that patients recover better and faster, and enjoy a more positive outlook on health when
treated in the comfort and supportive setting of their home. This is why our mission is to become the leading home healthcare
services company in UAE, enhancing the life of every patient we serve.

We assign highly trained, accredited physicians, therapists, professional nurses to provide the right clinical care for our patients.
These clinicians often provide what many consider to be an extension of hospital care as they are trained to meet patient’s
individual needs. They can provide support for patients with chronic conditions, for example diabetes, mothers and newborns,
patient’s recovering from an operation, families caring for an elderly loved one or temporary help in circumstances when
families need it.

Joint Commission International Accreditation

We are proud to be Joint Commission International (JCI)-accredited home healthcare provider in the UAE. JCI Accreditation is
globally recognized as the gold standard in healthcare provision. We view our JCI accreditation as part of our journey of
continuous improvement as it underscores our commitment to providing the highest quality patient care.

Why Wahat Al Aman Home Healthcare?

About Us
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We provide care for all age patients ranging from newborn to the elderly. Our team of healthcare professionals includes physicians, therapists,
registered nurses and assistant nurses who are licensed by regulating authorities in the different geographical area they practice in, for example
in the UAE by HAAD, DHA and MOH. Our physical therapists are specifically trained in adult and pediatric care. We provide skilled nursing care
tailored to individual patient and family needs. Our medical services include Ventilation at Home, Pediatric Care, Post Hospital Discharge Care,
Post-Operative Care, Infusion at Home, Wound Care, Physiotherapy at Home, Diabetes Management, Senior Care and Palliative Care.

Home Care Models
Extended Care: Patients requiring continuous medical care and monitoring by a licensed clinical professional, our services can be delivered through
24/7 coverage in the comfort of their home.

Visiting Care: Licensed Physician, Nurses and Physical or Respiratory therapist provide individualized, intermittent visit when and where needed, for
patients recovering from surgery, illness, or managing a chronic disease in the comfort of their home.

Partners
We are part of Aster DM Healthcare which is one of the largest private healthcare providers operating in Asia (GCC & India) having 25 Hospitals, 116
Clinics and 238 pharmacies. Being part of Aster DM Healthcare, Wahat Al Aman clinical team has access to all specialties and specialization of
physicians.

Our Services





Regular visits from multidisciplinary team including the physician, respiratory therapist,
physiotherapist and nurse supervisor
Blood tests including and not limited to CBC, electrolytes and VBG/ABG if indicated
Troubleshooting of mechanical ventilator

Increased family and community integration 
Increased social interactions that enhance your loved one’s quality of life
Reduced exposure to hospital-borne infections including MRSA/MDRO
For children, living with their parents and family greatly enhances their normal development
and the quality of their relationships with family and friends

Our team of physicians, nurses and respiratory therapists caters to patients ventilated at home
from all age groups, ranging from pediatrics to geriatrics. Regular visits are made by our physician
and respiratory therapist to ensure patient is stable and does not require any escalation of care.

Our aim for the home ventilation patients is to achieve a fulfilling time with family in the comfort of
their homes and to avoid respiratory complications and hospitalizations.

These patients may be on continuous mechanical ventilation or intermittent mechanical ventilation
and maybe using mask or tracheostomy tube as interface. For our ventilator patients our home
services include (apart from bedside nursing):
      

Benefits:

Ventilation at Home



Antibiotic Therapy 
Total Parenteral Nutrition (TPN)
Pain Management
Hydration Therapy 

Our home infusion therapy services provides patients with a safe,
effective and cost-effective alternative to inpatient treatment and helps
them resume their normal lifestyle and work activities while recovering
from illness.

Conditions commonly requiring infusion therapy which may be
provided by us include infections that do not respond to oral
antibiotics, cancer and cancer-related pain management, dehydration
and gastrointestinal diseases/disorders that  prevent normal
functioning of the gastrointestinal system, congestive heart failure,
Crohn’s Disease, hemophilia, immune deficiencies, multiple sclerosis,
osteoporosis and rheumatoid arthritis, urinary tract infections,
pneumonia, and sinusitis.

Scope of Service:

Infusion at home



The elderly enjoy a higher quality of life and have a more positive outlook on their health if they remain in the
comfort and supportive setting of their home. However if they require assistance with medication management,
mobility, and daily living requirements, they can feel like they are becoming a burden on family and a disruption
to family life.

Our qualified team of nurses and practitioners are ready to dedicate their experience and time to educate and
assist the family members about the best needed practices and therapies. They will coordinate with the family
through a senior care program, which provides a multidisciplinary approach to caring for the patients and
relieving their suffering at any stage of their disease.

Our skilled elderly nursing care includes care for a wide range of conditions  including those related to
respiratory, neurological, orthopedic, cardiac, renal,  blood and metabolic disorders.

Our multidisciplinary team will develop an individualized age-specific plan of  care based on the patients’ needs
including:

•Activities of daily living (assistance with or comprehensive care)
•Mobilization
•Medication management
•Pain management
•Catheter care
•Wound care
•Physiotherapy

Senior Care



Extensive nursing care hours
Intermittent nurse and other clinician visits
Respite care

Multidisciplinary assessment and care planning to manage pain or other symptom of the illness
Provide durable medical equipment to aid care at home for example oxygen, suction and nebulizers.
Nutritional assessment and support
Support for patients and families to meet cultural and religious obligations and emotional and spiritual
concerns
Counselling and grief support

Cancer
Severe heart failure, cardiomyopathy and advanced cardiac disease
Advanced lung disease, end stage pulmonary fibrosis, advanced Chronic Obstructive Pulmonary  Disease
(COPD)
Advanced neurological disorders like motor neuron disease, advanced Parkinson’s disease, Progressive
Supranuclear Palsy (PSP), and Multiple sclerosis (MS)
End stage kidney or liver disease

Palliative Care is an approach that improves the quality of life for patients and their families facing
problems associated with life threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of
early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical,
emotional and spiritual as appropriate (WHO, 2002).

Scope of Service:

What we do:

Type of patients who will benefit from this program
Examples include those with:

Palliative Care



Comprehensive patient assessment and monitoring
Monitoring of surgical site
Medication administration including intravenous therapy (IV)
Wound care and dressing
Infection prevention
Pain management
Physiotherapy and respiratory therapy 
Patient and family education

Activities of Daily Living (assistance with or total care)
Medication management including TPN and intravenous therapy (IV)-
Pain management
Tube feeding (PEG/NG)
Tracheostomy care

Patients recovering from operations generally require assistance during the phase leading up to their full recovery and return to normal life. To assist patients, our physicians,
nurses and therapists provide comprehensive, individualized, post-surgical care to help them recover in the comfort of their home.

Whether a patient needs extended care or daily intermittent visits, our clinicians will design a holistic plan of care for recovery including recovery from major operations such as
large bowel, urological, gynecology, bariatric, orthopedic, cardiothoracic surgeries, stroke, heart disease or chronic illnesses for example diabetes or Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD).

Scope of Service:

Our multidisciplinary team will develop an individualized plan of care based on patient needs. This includes:

Post-Operative Care

Tracheostomy care
Respiratory Therapy
Catheter Care
Stoma Care
Mobilization
Wound Care

 



Comprehensive patient assessment, monitoring, and management of complex
wounds including complicated surgical wounds, pressure ulcers, diabetic foot,
and leg ulcers
Wound cleaning and disinfecting
Regular wound dressing change
Wound Vacuum Assisted Closure (VAC) therapy
Infection prevention and control
Pain assessment and management
Exit site wound care (surgical drains)
Ostomy care and management
Post-discharge health education and rehabilitation 

Patients recovering from wounds generally require assistance to help them make a
full recovery and return to normal life. To assist patients, our wound care
specialized nurses provide comprehensive, individualized wound care in the
comfort of the patients’ homes. Whether a patient needs extended care or daily
visits, our multidisciplinary clinical team will design a holistic plan of care that
encompasses all aspects of care and recovery from major operations such as
large bowel, urological, gynecology, bariatric orthopedic, cardiothoracic surgeries,
stroke, heart disease as well as chronic illnesses ( such as Diabetes and Chronic
Obstructive Pulmonary Disease).

Scope of Service:

Wound Care



Post-Surgery and Trauma Therapy

Movement therapy

Lower Back and Neck Pain Therapy

Post-Stroke and Neurological Disease Therapy

Physiotherapy is a vital part of recovery. It offers effective treatment of injury, illness, or
disability through movement and exercise, manual therapy and education. Physiotherapy helps
patients of all ages, from pediatric to elderly care to maintain their health, manage pain and
prevent disease. Our qualified physiotherapists help patients at home by providing care
tailored to the individual patient’s condition and needs. 

Scope of services:

 
 

For high-risk infants, our physiotherapists evaluate overall developmental status, including
muscle tone, primitive reflex, stimulation response, and developmental milestones. They can
provide positioning, massage and teach parents how to care for the preterm infant in a
comfortable and safe environment.

Physiotherapy at Home



Worried about starting insulin
Unsure what to do with their blood sugar when it is high or low
Don’t know how to manage their lifestyle to improve diabetes control
Need help mapping out a diet plan customized to their needs
Don’t know how to check their feet to prevent diabetic foot complications
Already suffer from a diabetic foot ulcers
Want to reduce the stress of frequent trips to the hospital to treat diabetes-related complications

Development of patient assessment and comprehensive care plan
Screening and monitoring blood glucose levels, weight and blood pressure
Insulin administration and management
Diabetes education customized to patient needs
Diet counseling and monitoring
Active lifestyle education and counseling
Monitoring for diabetes-related complications and implementation of preventive measures
Diabetic foot care, counseling, and support

We offer a comprehensive home based diabetes support and management program designed to help patients
with Type 1 and Type 2 diabetes who are:

In this program, our diabetes advisors work in collaboration with you to provide you with the requisite attention
in the comfort of your home.

Our diabetes program combines at home diabetes care, complemented by support through a diabetes
management portal designed to specifically help patients manage and monitor their condition.

Scope of service:

Diabetes Management



Activities of daily living (assistance with or comprehensive care)                                                          
Medication management
Total parenteral nutrition (TPN)
Intravenous therapy (IV)
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG)/

Pain management

Providing for the needs of an unwell child can be emotionally very stressful for many families and
require experienced and delicate professional care. Our skilled physicians, pediatric nurses and
therapists work with families to provide for the child’s needs and help balance nursing care with
providing a comfortable environment for the child, its siblings and parents. Whether the child
needs 24/7 care or intermittent visits, we can design a family centered, holistic plan of care that
encompasses all aspects of recovery or continuing care while minimizing stressful hospital visits
and facilitating normal household living.

Our skilled pediatric nursing care includes care for a wide range of conditions including those
related to complications of prematurity, respiratory, neurological,   orthopedic, cardiac, renal,
blood and metabolic disorders

Our multidisciplinary team will develop an individualized age-specific plan of care based on the
child’s needs. This includes:

nasogastric tube (NG) feeding

Pediatric Care

Tracheostomy care
Respiratory Therapy
Catheter Care
Stoma Care
Mobilization
Wound Care

 



Care of new born such as feeding, bathing, nappy changing, baby settling, sleeping and helping families
cope with a crying infant
Baby health monitoring including growth charting, baby weighing and observation of fontanelle
Mothers’ breastfeeding support and education
Post-delivery wound care
Sibling integration and comfort
Childcare services

Supporting you on returning home from hospital stay
Helping you get a good night sleep
Helping care for multiple babies at home
Smoothing your return to work or attending to other commitments
Assisting you during your nanny’s leave

Going home with a newborn baby is often a challenge especially for mothers. Our certified caregivers will
join you through the life-changing experience of becoming a mother and growing a family.

Our experienced caregivers have undergone specialized education in providing instruction and practical
help in mother and infant care, including what to expect during the first few weeks at home with a
newborn. This includes but is not limited to, nutrition, exercise, breast-feeding, and assisting parents in
introducing their new baby with his/her sibling(s).

Scope of Service:

Our services also include providing professional, specialized Childcare Services at home. We offer flexible
solutions for your childcare needs and cater for babies and older children. The main aim of our services is
to provide you with the support that you can rely on, such as:

Mother & Baby



األم والطفل

نطاق الخدمة:·       

التقييم والتوعية واإلرشاد لمرحلة ما قبل الوالدة

رعاية المولود الجديد بما في ذلك التغذية، االستحمام، تغيير الحفاض، استقرار الطفل، النوم ومساعدة األسرة عىل التعامل مع
بكاء الرضيع·       

مراقبة صحة الطفل بما في ذلك رسم النمو البياني، وزن الطفل، الويافوخ
دعم األمهات وتعليمهن عىل الرضاعة الطبيعية

تضميد ورعاية الجروح واإلصابات الناشئة عن الوالدة

الدعم النفسي واالجتماعي     

تأقلم األشقة وتقبلهم للمولود الجديد      

خدمات رعاية الطفل

دعمك عند عودتك من إقامتك في المستشفى

مساعدبك عىل الحصول عىل ليلة نوم جيدة

المساعدة في رعاية أطفال متعددين في البيت

تمهيد عودتك إىل العمل أو االلتحاق بالتزامات أخرى

مساعدتك خالل إجازة المربية الخاص بك

الذهاب إىل البيت مع مولود جديد غالبا ما يكون تحديا، وخاصة بالنسبة لألمهات. لذلك، ستنضم إليكم مقدمي الرعاية لدينا

إلرشادك عبر تجربة الحياة الجديدة وتنمية األسرة.وقد خضعت ممرضاتنا وقابالتنا.

 
وقد خضعت مقدمي الرعاية لدينا وقابالتنا لتحريب متخصص في توفير التعليم والمساعدة العملية في رعاية األم والرضيع، بما في
ذلك ما يمكن توقعه خالل األسابيع القليلة األوىل في البيت مع حديثي الوالدة. وهذا يشمل، عىل سبيل المثال، التغذية الصحيحة،

ممارسة الرياضة، الرضاعة الطبيعية، ومساعدة اآلباء واألمهات عىل تعريف طفلهم الجديد عىل أخوته.

برنامج "األم والطفل" يوفر أيضا خدمات متخصصة في رعاية الطفل في البيت، حيث نقدم حلوالً مرنة الحتياجات رعاية أطفالك،

وتلبية األطفال الرضع واألطفال األكبر سناً. الهدف الرئيسي من خدماتنا هو تزويدك بالدعم الذي يمكنك االعتماد عليه مثل:
   



رعاية األطفال

أنشطة الحياة اليومية (المساعدة أو الرعاية الشاملة)

إدارة الدواء
مجموع التغذية الوردية

العالج الوريدي عن طريق الجلد

إدارة األلم
تعذية األنبوب

يتطلب األطفال المرضى إىل رعاية دقيقة ومهنية. قد يكون ذلك وقت عاطفي جدا للعائالت ويتطلب حساسية في

التعامل مع المريض وكذلك أفراد األسرة اآلخرين. سوف يعمل الممرضون والمعالجون ذوي المهارات العالية معكم،

لتوفير احتياجات الرعاية الصحية للطفل في حينن موازنة متطلبات البيت لتوفير بيئة مريحة للطفل واألشقاء واآلباء
واألمهات. وسواء كان المريض يحتاج إىل رعاية كاملة أو زيارات يومية، يمكننا تصميم خطة شاملة للرعية تتمحور

حول األسرة، وتشمل جميع جوانب التعافي أو الرعاية المستمرة للطفل. يمكن أن تساعد الرعاية التمريضية في

التقليل من الزيارات المجهدة إىل المستشفى، وتسهيل المعيشة المنزلية العادية.

وتشمل الرعاية التمريضية، الرعاية لمجموعة واسعة من الظروف: اضطرابات الجهاز التنفسي، االضطرابات

العصبية، اضطرابات العظام، اضطرابات القلب، االضطرابات الكلوية، اضطرابات الدم، مضاعفات الخداع، اضطرابات

التمثيل الغذائي.

وسيقوم فريقنا بوضع خطط رعاية خاصة بالعمر حسب احتياجات الطفل. ويتضمن ذلك:

  



إدارة مرض السكري

قلقون بشأن بدء األنسولين

غير متأكدين بما يجب القيام به مع نسبة السكر في الدم عندما تكون مرتفعة أو منخفضة
ال يعلمون كيفية إدارة أسلوب حياتهم للتحكم بشكل أفضل بمرض السكري
بحاجة إىل مساعدة لرسم خطة النظام الغذائي الصحيح حسب احتياجاتهم

يريدون التحقق من أفدامهم لمنع مضاعفات القدم السكري

قد يعانون من قرحة القدم السكري
يرغبون في الحد من التوتر من الرحالت المتكررة إىل المستشفى لعالج المضاعفات المرتبطة بمرض السكري

     
تطوير تقييم المريض وخطة الرعاية الشاملة

فحص ومراقبة مستويات الجلوكوز في الدم والوزن وضغط الدم

إدارة األنسولين وحقنة
تثقيف مرضى السكري حسب احتياجات المرضى

المشورة والرصد الغذائي

تعليم ومشورة حول نمط الحياة النشطة

رصد المضاعفات المرتبطة بمرض السكري وتنفيذ التدابير الوقائية 

رعاية القدمين، وتقديم المشورة والدعم

نحن نقدم برنامجاً منزلياً شامًال لدعم وإدارة مرض السكري مصمم لمساعدة مرضى السكري من النوع 1 والنوع 2 وهم:     

 

Iيعمل فريقنا من الممرضين المهنيين ومستشاري السكري بالتعاون معكم لتوفر لكم االهتمام الالزم من راحة منازلكم. 
 

يجمع برنامجنا الخاص بمرض السكري بين الرعاية المنزلية لمرض السكري، ويكمله الدعم من خالل بوابة إدارة مرض السكري

المصممة خصيصاً لمساعدة المرضى عىل إدارة ومراقبة حالتهم.

نطاق الخدمة:

 



العالج الفيزيائي في البيت

العالج بعد الجراحة وعالج الصدمة

اإلصابات الرياضية وعالج األلم

العالج بالحركة

العالج آالم أسفل الظهر والرقبة

العالج بعد السكتة الدماغية واألمراض العصبية

العالج الفيزيائي الطبيعي هو جزء من عملية التعافي. يوفر العالج الفعال لإلصابة أو المرض أو اإلعاقة من خالل

الحركة وممارسة الرياضة، والعالج اليدوي، والتعليم.  يساعد العالج الفيزيائي المرضى من جميع األعمار عىل

الحفاظ عىل الصحة، إدارة اإللم، ومنع المرض. يساعد أخصائيو العالج الفيزياي المؤهلون المريض في البيت

ببرامج مصممة خصيصا لتلبية احتايجاته، من رعاية األطفال إىل رعاية المسنين.

 
نطاق الخدمة:

 
 

بالنسبة للرضع المعرضين للخطر، يقوم أخصائيو العالج الفيزيائي بتقييم الوضع التنموي الشامل، بما

في ذلك لهدة العضالت، رد الفعل البدائي، استجابة التحفيز، والمعالم التنموية. يمكن أن يوفر

المعالدين الطبيعيين تحديد المواقع ، والتدليك، وكذلك تعليم اآلباء كيفية رعاية الطفل المولود قبل

أوانه في بيئة مريحة وآمنة.



العناية بالجروح

تقييم شامل للمريض، رصد وإدارة الجروح الجراحية

وقروح الضغط ، والقرحة والمواقع الجراحية

تضميد الجرح والتنظيف والتعقيم

إدارة الدواء    
العالج عن طريق الحقن

إدارة األلم
التغذية باألنبوب

الرعاية بالقصبة الهوائية     
العناية بالقسطرة   

العناية بالثغرة 
الحركة 

تثقيف المريض واألسرة حول الرعاية والجسيف للجرح

يمكن أن تكون رعاية الجرح تحديا دقيقا ومرهقا للمرضى ولمقدمي الرعاية.  وهي تتطلب الخبرة

الطبية والرصد المنتظم لضمان الوقاية من العدوى أو المضاعفات.  تعتبر الممرضات ذات

المهارات العالية خبيرة في توفير العالجات الفعالة القائمة عىل األدلة في البيت لرعاية وإدارة

الجروج المعقدة أو التي يصعب أن تلتئم.  نقوم بزيارة البيت لتقييم احتياجات المرضى ومن ثم

العمل مع الطبيب المحيل لوضع خطة محددة للرعاية.  يقوم فريق العناية بالجروح بإدارة الجروح

للمساعدة عىل ضمان تعافي مرضانا وبدون مضاعفات. يستخدم الفريق أفضل الممارسات

العالجية للمساعدة عىل شفاء الجروح ومنع تكرارها.  كما يوفر فريق رعاية الجروح التدخالت

المبكرة لمنع إعادة دخول المستشفيات وتثقيف المرضى واألسر في إدارة الجرح وتحسين نوعية

حياة المريض في البيت.
 

نطاق الخدمة:



 الرعاية بعد الجراحة

نطاق الخدمة:

التقييم الشامل ومراقبة المرضى

المراقبة الموقغ الجراحي

إدارة الدواء بما في ذلك العالج عن طريق الوريد
رعاية الجروح وتضميدها

الوقاية من العدوى
إدارة األلم

العالج الطبيعي أو العالج التنفسي

تثقيف المريض واألسرة

أنشطة الحياة اليومية (المساعدة مع أو الرعاية الكاملة)

إدارة األلم
تغذية األنبوب

العناية بالقصبة الهوائية 
العالج التنفسي

العناية بالقسطرة
العناية بالثغرة

العناية بالجروح
الحركة

العمليات هي إجراءات تطفلية. عادة ما يطلب المرضى الذين يتعافون من العمليات، المساعدة خالل المرحلة المؤدية إىل التعافي الكامل والعودة إىل الحياة الطبيعية. لمساعدة المرضى، يوفر الممرضون

والمعالجون ذوي المهارات العالية، الرعاية الفردية بعد العملية الجراحية، لمساعدتهم في التعافي في راحة منازلهم.

 
في حال كان المريض يحتاج اىل الرعاية الممتدة أو الزيارات اليومية، يمكننا تصميم خطة شاملة للرعاية التي تشمل جميع جوانب التعافي بما في ذلك التعافي من العمليات الرئيسية مثل عمليات جراحية كبيرة

في األمعاء، وجراحات المسالك البوالية، وجراحات أمراض النساء، وجراحات لعالج البدانة، وجراحات العظام وجراحات القلب والصدر، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب، فضال عن األمراض المزمنة (السكري،

مرض االنسداد الرئوي المزمن).

 

وسيقوم فريقنا بوضع خطة فردية للرعاية بناء عىل احتياجات المرضى. يتضمن ذلك:       



الرعاية التلطيفية

ساعات رعاية تمريضية مكثفة

الممرضة المتقطعة وزيارات الطبيب األخرى

الرعاية المؤقتة

    
التقييم المتعدد التخصصات وتخطيط الرعاية إلدارة األلم أو أعراض المرض األخرى    

توفير معدات طبية متينة للمساعدة في الرعاية في المنزل عىل سبيل المثال األكسجين والشفط وأجهزة
البخاخات

تقييم غذائي ودعم

دعم المرضى واألسر للوفاء بااللتزامات الثقافية والدينية ودعم لتخطي الخاوف

العاطفية والروحية·       

تقديم المشورة والدعم لتخطي الحزن

مرضى السرطان

المصابون بقصور القلب الحاد، اعتالل عضلة القلب وأمراض القلب المتقدمة

المصابون بأمراض الرئة المتقدمة، نهاية مرحلة التليف الرئوي، مرض االنسداد الرئوي المزمن المتقدم      

المصابون باضطرابات عصبية متقدمة مثل مرض الخاليا العصبية الحركية، مرض باركنسون المتقدم، الشلل فوق

النوى المترقي، والتصلب المتعدد     

داء الكىل أو أمراض الكبد في المراحل االخيرة

الرعاية التلطيفية هي نهج يعمل عىل تحسين نوعية الحياة للمرضى وأسرهم الذين يواجهون مشاكل مرتبطة بمرض
مهدد للحياة، من خالل الوقاية والتخفيف من المعاناة عن طريق التحديد المبكر والتقييم والعالج الذقيق لأللم

والمشاكل األخرى الجسدية والعاطفية والروحية حسب االقتضاء.

 
النطاق الخدمة:

ما الذي نفعله:·   

من المستفيد من البرنامج؟    



رعاية كبار السن

أنشطة الحياة اليومية (المساعدة مع أو الرعاية الشاملة)

الحركة

إدارة الدواء
العناية بالقسطرة

العناية بالجروح
العالج الطبيعي

تمتع كبار السن بنوعية حياة أعىل ولديهم نظرة أكثر إيجابية عىل صحتهم إذا بقوا في بيئة مريحة وداعمة في منازلهم. عندما يحتاجون

إىل المساعدة في إدارة الدواء، والتنقل، ومتطالبات المعيشة اليومية، يمكن أن سشعروا أنهم أصبحوا عبئا عىل األسرة ويسببون

في تعطيل الحياة األسرية.

 
لدينا فريق الممرضات والممارسين مؤهلين عىل استعداد لتكريس خبرتهم ووقتهم لتثقيف ومساعدة أفراد األسرة حول أفضل

الممارسات والعالجات المطلوبة.

 
تشمل رعاية تمريض المسنين الماهرة لدينا رعاية مجموعة واسعة من الحاالت بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهاز التنفسي

والعصبي والعظام ,والقلب والكىل والدم واضطرابات التمثيل الغذائي.

 
وسيقوم فريقنا متعدد التخصصات بتطوير خطة رعاية محددة خاصة حسب العمر بناًء عىل احتياجات المرضى بما في ذلك:

 

 



الحقن الوريدي في البيت

مضادات حيوية

التغذية الوريدية الكلية
إدارة األلم

العالج بالماء

تطور العالج بالحقن المنزلي، إىل عالج طبي شامل بديل للعالج الداخلي في

المستشفى، أو منشأة التمريض. توفر خدمة العالج المنزلي الشاملة للمرضى بديًال

آمناً وفعاالً من حيث التكلفة لعالج المرضى الداخليين تساعدهم عىل استئناف نمط

حياتهم الطبيعي وأنشطة العمل أثناء التعافي من المرض.

 
العالجات الرئيسية للحقن في البيت هي المضادات الحيوية، من خالل المصل التي

يتم وصفها في المقام األول في عالج التهاب النسيج الخلوي، اإلنتان، والتهاب العظم

والنقي. وتشمل الحاالت اإلضافية المعالجة، التهابات المسالك البولية، وااللتهاب

الرئوي، والتهاب الجيوب األنفية.

 
نطاق الخدمة:      



التنفس الصناعي في البيت

زيارات منتظمة من فريق متعدد التخصصات بما في ذلك الطبيب والمعالج التنفسي وأخصائي العالج الطبيعي

والممرضة المشرفة

اختبارات الدم بما في ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر CBC ، والكهارل و VBG   / ABG إذا لزم األمر

استكشاف أخطاء جهاز التنفس الصناعي وإصالحها

زيادة تكامل األسرة والمجتمع
زيادة التفاعالت االجتماعية التي تعزز نوعية حياة من تحب

تقليل التعرض للعدوى التي تنقلها المستشفيات بما في العنقوية الذهبية

المعاومة للمثيسيلين والكائنات المقاومة لألدوية المتعددة.

بالنسبة لألطفال، فإن العيش مع والديهم وعائالتهم يعزز بشكل كبير نموهم

الطبيعي ونوعية عالقاتهم مع العائلة واألصدقاء

يقدم فريقنا من األطباء والممرضات وأخصائيي الجهاز التنفسي خدماته للمرضى الذين يتم تهويهم في المنزل.
يشمل هؤالء المرضى جميع الفئات العمرية التي تتراوح من طب األطفال إىل طب الشيخوخة. يقوم طبيبنا ومعالج

الجهاز التنفسي بزيارات منتظمة للتأكد من أن المريض مستقر وال يتطلب أي تصعيد في الرعاية.

هدفنا لمرضى التهوية المنزلية هو تحقيق وقت ممتع مع العائلة في راحة منازلهم وتجنب المضاعفات التنفسية
واالستشفاء.

 
قد يكون هؤالء المرضى في حالة تهوية ميكانيكية مستمرة أو تهوية ميكانيكية متقطعة وربما يستخدمون قناع أو

أنبوب فغر القصبة الهوائية كواجهة.

 
تشمل خدماتنا المنزلية لمرضى جهاز التنفس الصناعي (بصرف النظر عن التمريض بجانب السرير) ؛      

 
فوائد:





خدمتنا

نقدم الرعاية لألطفال والكبار، من حديثي الوالدة إىل كبار السن. يشمل فريق المهنيين الصحيين لدينا: األطباء، والمعالجين، والممرضين المسجلين والذين نالوا تراخيصهم
من قبل هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة، فضال عن جميع السلطات األخرى التي تنظم مختلف البلدان التي نتواجد فيها. يتم تدريب أخصائيو العالج الطبيعي لدينا عىل

وجه التحديد في رعاية البالغين واألطفال.  نوفر زيارات ممرضة متخصصة اعتمادا عىل احتياجات المرضى. وتشمل الخدمات الطبية لدينا، التنفس االسطناعي في البيت،

رعاية األطفال، الرعاية بعد الخروج من المستشفى، الرعاية ما بعد الجراحة، العالج بالحقن في البيت، العناية بالجروح، العالج الفيزيائي في البيت، إدارة مرض السكري،
رعاية كبار السن وكذلك الرعاية التلطيفية.

نماذج الرعاية

الرعاية الممتدة: يمكن تقديم خدماتنا للمرضى من هالل مناوبة 24 ساعة، سبعة أيام في األسبوع عندما يحتاجون إىل رعاية طبية مستمرة ومراقبة من قبل أخصائي
سريري مرخص.

الرعاية الزائرة: يمكن تقديم الخدمات من قبل طبيب أو ممرضة ماهرة أو معالج طبيعي / نتفسي عند الحاجة، عىل أساس متقطع لتالئم متطلبات الرعاية الفردية. ما إذا
كان المرضى يتعافون من الجراحة أو المرض، أو يتعايشون مع مرض مزمن، يمكن أن نوفر لهم الرعاية التمريضية، وإعادة التأهيل، وخدمات الدعم في راحة منازلهم.

شركاؤنا

واحة  األمان هي جزء من أستر للرعاية الصحية التي تعد واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية الخاصين العاملين في آسيا (دول مجلس التعاون الخليجي والهند) ولديها

25 مستشفى و 116 عيادة و 238 صيدلية. كونه جزءاً من أستر، فإن فريق واحة االمان تخصصات وتخصصات األطباء.



حول الشركة "واحة االمان"

 الممرضات والمعالجون واألطباء لدينا مؤهلون تأهيال عاليا و حاصلون عىل شهادات من السلطات المختصة
عملية القبول لدينا فعالة وسلسلة

هدفنا ضمان تقديم أعىل مستوى من الجودة لرعاية المرضى
ينصب تركيزنا األساسي عىل ضمان التقديم أعىل جودة من الرعاية التي تركز عىل المريض

نملك استجابة سريعة الحتياجات المرضى ولدينا برامج مصممة خصيصا لمتطلباتهم

نحن أول موفر رعاية صحية معتمد من قبل اللجنة الدولية المشتركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

نحن جزء من أستر للرعاية الصحية، نتيح الوصول إىل مرضانا ومستشفياتنا وعياداتنا وصيدلياتنا

في شركة واحة االمان، نفهم أن المرضى يتعافون بشكل أفضل وأسرع، ويتبون نظرة أكثر إيجابية حول الصحة إذا عولجوا في الجو المريح

والداعم في منازلهم. لذلك، مهمتنا هي أن تصبح شركة الرائدة في خدمات الرعاية الصحية المنزلية في اإلمارات العربية المتحدة ، وتعزيز حياة

كل مريض نخدمه. 

قوم واحة االمان بتعيين أطباء ومعالجين وممرضين محترفين مدربين ومعتمدين عىل أعىل مستوى لتقديم الرعاية السريرية المناسبة
لمرضانا. غالباً ما يقدم هؤالء األطباء ما يعتبره الكثيرون امتداداً للرعاية في المستشفى حيث يتم تدريبهم لتلبية االحتياجات الفردية للمريض.

يمكنهم تقديم الدعم للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري، واألمهات واألطفال حديثي الوالدة، والمريض الذي

يتعافي من عملية، والعائالت التي ترعى أحد أفراد أسرته المسنين أو المساعدة المؤقتة في الظروف التي تحتاجها العائالت.

 
 اعتماد اللجنة الدولية المشتركة

 نحن فخورين بأن نكون مقدم الرعاية صحية المنزلي المعتمد منقبل اللجنة المشتركة في اإلمارات العربية المتحدة. واعتماد اللجنة المشتركة
الدولية، معترف به عالمياً كمعيار الذهب في توفير الرعاية الصحية. نحن ننظر إىل اعتماد اللجنة المشتركة الدولية كجزء من رحلتنا من

التحسين المستمر، مما يؤكد التزامنا لتوفير أعىل مستوى من الجودة لرعاية المرضى.

 
لماذا واحة االمان؟
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شقة #105، ميزانين 1،
قطعة #1604، شارع زايد بن سلطان

البريد االلكتروني:
info@wahatalaman.ae

الهاتف:

800-WAHAT (92428)

أبوظبي:

شقة #1001, برج الوحدة التجاري
 شارع هزاع بن زايد األول



نأتي بالمستشفى إىل منزلك

800 WAHAT (92428)

wahatalaman.ae تابعنا:


