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الفهرس  /قائمة
تجربة دبي الصحية :الصحة والعافية أسلوب حياة في دبي
دبي :وجهة صحية تصنع الفرق
القصة :البداية والفلسفة
التطلعات :كلمة مدير عام هيئة الصحة بدبي
تجربة دبي الصحية
نظرة عن كثب :الصورة تتحدث عن نفسها
المنظومة :شركاء التجربة
جوهر التجربة :مزايا متفردة ومقومات جاذبة
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التجربة في صور
استعد للرحلة :عبر تطبيق تجربة دبي الصحية والموقع االلكتروني
تجربة دبي الصحية تهتم
الموقع االلكتروني والتطبيقات الذكية
حقوق المريض والمسؤوليات والتجربة الصحية
الرعاية الذكية
الشكاوى اإللكترونية
متميزون :الشركاء الطبيون لتجربة دبي الصحية
تجربة دبي الصحية  ..تجربة تفاعلية :اتصل بنا
الشركاء الرسميون

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفي مدينة دبي ..أحد المدن األسرع نموا ً في
العالم ،حيث الرخاء والرفاهية ونماذج الحياة العصرية والرؤى المستقبلية
التي تطلق العنان لنا لتحقيق كل ما نصبو إليه.
نعمل في هيئة الصحة بدبي على تلبية احتياجات الباحثين عن برامج عالجية
وصحية ذات جودة عالية وتجربة صحية مميزة ،وبيئة مثالية تجدد نشاطهم
وتعيد لهم الحيوية في إطار من الصحة والسعادة،
وذلك بتوجيهات من مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي « رعاه هللا» ،والدعم
الالمحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي ،رئيس المجلس التنفيذي ،والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي.

معالي حـمـيــد القـطــامــي
المدير العام
لهيئة الصحة بدبي

انطالقا ً من هذا الحرص البالغ على صحة وحياة كل من يقصدنا ،فإن رؤيتنا
لمفهوم السياحة الصحية ال تقتصر على توفير الخدمة الطبية فقط ،كما
ال تتوقف جهودنا عند تزويد مستشفياتنا بأفضل التجهيزات والتقنيات
والحلول الذكية ،أو رفدها بالخبرات الطبية عالية الكفاءة فحسب .بل تمتد
الرؤية إلى ما هو أبعد من ذلك وأعمق ،حيث تعمل جميع كوادرنا الصحية
والطبية المساندة والفنية على إحاطة المتعاملين بكل سبل الراحة واألمان
والخصوصية ،وإضفاء أجواء الطمأنينة على كل من يقصد منشآتنا الطبية
الحكومية والخاصة من داخل الدولة وخارجها.
إن هيئة الصحة بدبي تدرك أهمية الصحة ودورها في بلورة حياة سعيدة
لزوارها في السياحة العالجية ،لذا فقد ،حرصت على توفير رعاية طبية
متكاملة ،وسعت في الوقت نفسه إلى تبسيط جميع اإلجراءات التي أسهمت
في استقطاب النخب الطبية في جميع التخصصات ،إلى جانب تسهيل آليات
انضمام كبرى المستشفيات والمرا كز الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات
لقائمة المستشفيات الحكومية والخاصة إلى تجربة دبي الصحية ،ومن ثم
توفير باقة من الخدمات الطبية التنافسية وحزمة من الخيارات المتنوعة التي
تناسب الجميع.
إن ثقة المتعاملين وزوار منشآتنا الطبية ،وسعادتهم بمستويات الرعاية
والعناية فائقة الجودة ،هو ما نعتز به ونقدره ،وهو ما يحفزنا دائما ً على أن
نكون دائما ً في الصدارة وفي طليعة المؤسسات
الصحية العالمية.

تجربة دبي الصحية :الصحة
والعافية أسلوب حياة في دبي
دبي :وجهة صحية تصنع الفرق
قد يتساءل كثيرون :ما هو السر الكامن وراء جاذبية دبي،
لتستقطب ماليين السياح الدوليين عاما ً بعد عام؟ هل يمكن
أن موقعها المثالي الذي يتوسط العالم هو اإلجابة الشافية يكون
عن ذلك التساؤل ،أم أنها باتت تشكل البوابة التي تربط الشرق
بالغرب ،ومقصدا ً لطالبي الراحة واالستجمام ،أم يا ُترى ما تتميز
به من ديناميكية منقطعة النظير على صعيد السرعة في إجراءات
الدخول والخروج؟
قد تكون تلك األسباب مجتمعة ،و ُيضاف إليها تصدرها لمدن
العالم أمانًا وأمناً! نعم ،إنها دبي ،الوجهة المضيافة التي تقدم
تجربة متفردة لكل من يقصدها دون استثناء ،لتترك صداها يتردد
في القلوب والعقول.
في حين قد يرى البعض ،ال سيما من قاصديها للسياحة العالجية،
أن السر قد يكمن في بنيتها التحتية المتطورة ،ومرافقها المميزة
على صعيد الرعاية الصحية ،والتي تمنح بدورها فرصة ذهبية
بلغات ال حصر لها
للمتخصصين في المجال الطبي حصد التقدير
ٍ
من أ كثر من  110جنسية تقصد اإلمارة للعالج.
ولكن كل ما سبق ذكره ربما ال يكفي لتفسير سحر جاذبية هذه
المدينة ،وال بد من التطرق إلى نهجها القائم على مركزية المريض
في كافة الخدمات الصحية التي تقدمها لزوارها ،األمر الذي يجعل
منها محطة الستقطاب المواهب ووجهة جديرة بالثقة والشفافية!
فزوار دبي للسياحة الصحية يعون تماما ً ما نتحدث عنه في هذا
السياق ولهم خبرتهم الخاصة في هذا المجال بكل تأكيد ،فالزائر
لهذه اإلمارة يكتشف سريعا ً أن أصعب ما في األمر ليس أن يجد
سببا لزيارة دبي ،ولكن الصعوبة الحقيقة أن يجد سببا ً يدفعه
لمغادرتها!

التجربة:
البداية والفلسفة
في أبريل  2016كانت البداية ،حيث تم إطالق تجربة
دبي الصحية ( )DXHوذلك تحت إشراف هيئة
الصحة بدبي ( )DHAلجعل الرعاية الصحية جزء من
تجربة أسلوب الحياة في دبي ،مما يمنح زوار السياحة
الصحية رحلة ال تنسى عبر مجموعة مميزة من
العيادات والمستشفيات المعتمدة عالمياً.
تجسد هذه العالمة التجارية عروض صحية وعالجية
ذات جودة عالية ،ترسي أعلى معايير الرضا لدى
الزائرين ،إذ جرى تصميمها لتتماشى مع إيقاع دبي
ومجتمعها األكثر صحة وسعادة ،وتدفع المواطنين
والمقيمين وليس فقط الزائرين إلى تبني أنماط حياة
أفضل ،األمر الذي يشكل أحد دعامات وأسس رؤية
دبي .2021
إن ما يمنح تجربة دبي الصحية طابعها العالمي هو
تركيزها في المقام األول على تجربة السائح العالجية،
إذ يتم توفير مستويات ال ُتضاهى من التميز في
الخدمة والدعم حتى بعد إنهاء العالج.

تجربة دبي الصحية
نظرة عن كثب:

ما الذي يجعل تجربة الزوار ال تنسى؟

تجربة الصحة
والسالمة

تجربة
االستجمام

الحجز الفوري

تواصل الممتاز وسهولة
الحصول على المعلومة

السفر السلس وترتيبات الضيافة

خدمات العالجات التجميلية
خصيصا لزوار السياحة
المصممة
ً
العالجية

خبراء عالميون
مرافق عالمية المستوى
نتائج ممتازة ودعم ما بعد العالج

الترفيه المتميز والوجهات
العالجية المتعددة
ترفيه لجميع أفراد األسرة

تنسيق تفاعلي بين تجربة دبي
الصحية ومزودي الخدمات
الصحية

المنظومة:
شركاء التجربة
بنك الصحة

يقدم هذا المفهوم المتفرد خدمات إدارة الرعاية الصحية لزوار دبي على صعيد

السياحة الصحية حتى يتمكنوا من االستمتاع بتجربة استثنائية تضفي عليها
ئ
طابعا ً من السعادة والراحة المضاعفة ،مع التركيز في الوقت ذاته على الطب الوقا ي
وتوفير برنامج استشفائي متكامل ،إضاف ًة أيضا ً إلى تزويد أفضل برامج الخدمات

العالجية فيما يتعلق بالجراحات التجميلية بما يحاكي أرقى المعايير العالمية

المعمول بها.

ذا رتريت نخلة دبي

مفهوم متفرد ،فهو أول منتجع لالستجمام من نوعه في الشرق األوسط ،إذ يقدم

تجربة ساحرة تبقى تفاصيلها تترد في الذا كرة مدى الحياة .مستوحى من المفهوم
ً
وحلول
عالجات
الصحي الشامل ،حيث يعد أول مركز لالستشفاء في العالم يوفر
ٍ
صحية متكاملة وبرامج مميزة للنقاهة.

شركاء السفر والضيافة

• فندق العنوان

• مجموعة جميرا

• الريس للسياحة والعطالت

• دناتا للسفريات
• الرستماني للسفر والعطالت

شركاء القطاع العام

• وزارة االقتصاد

• الهيئة االتحادية للهوية والجنسية – اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون
األجانب – دبي
• دائرة السياحة والتسويق التجاري
• شرطة دبي
• مركز دبي لإلحصاء
• إسعاف دبي

جــوهر التـجربة:
مــزايا متفردة
ومقومات جاذبة
عبر توظيف مكثف لمجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية
التي توفرها دبي ،باعتبارها وجهة عالمية لصناعة الترفيه،
غيرت تجربة دبي الصحية مفهوم السياحة الطبية إلى
مفهوم أ كثر عمقا ً وشمولية وهو سياحة العافية.

تجــربة دبي الصحية:
مزيج التجربة الصحية
مع تجربة دبي:
تجربة دبي الصحية توظف صناعة الترفيه في دبي
تجربة دبي الصحية توظف صناعة التسوق في دبي
تجربة دبي الصحية توظف األنماط الغذائية في دبي
تجربة دبي الصحية توظف نمط الحياة الثقافية في دبي
تجربة دبي الصحية توظف صناعة السفاري في دبي
تجربة دبي الصحية توظف صناعة الموضة واألزياء في دبي
تجربة دبي الصحية توظف قطاع الضيافة في دبي
تجربة دبي الصحية توظف نمط الحياة المستقبلية في دبي
تجربة دبي الصحية توظف حياة المغامرات واإلثارة في دبي
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ما يميز تجربة دبي الصحية هو ربطها السياح العالجيين بأمهر
األخصائيين في سبعة تخصصات أساسية للصحة والعافية:

طب األمراض الجلدية
طب العظام

تقنيات المساعدة
على اإلنجاب

فحوصات العافية
والطب الوقائي

عالج األسنان

طب العيون

التجميل وجراحات
السمنة

استعد للرحلة:

عبر تطبيق تجربة دبي الصحية
الذكي والموقع االلكتروني
ما عليك سوى مسح رمز االستجابة السريعة
هذا للبحث عن أفضل المرافق أو الخبراء
في مختلف التخصصات ،واحجز فو ًرا.

تجربة دبي الصحية تهتم

الموقع االلكتروني والتطبيقات الذكية
استكشف البوابة الذكية لتجربة دبي الصحية ( )DXH.aeلتتصفح قائمة متنوعة من المرافق والخدمات الصحية.
يتضمن هذا الموقع أ كثر من  70مزود خدمة للرعاية الصحية  ،يمكنك تصفحه بسهولة الختيار ما يناسبك من
الباقات الصحية:

الباقات الصحية:
• التجميل وجراحات السمنة
• طب العظام
• طب العيون
• طب األسنان
• األمراض الجلدية
• الفحوصات الشاملة والصحة الوقائية
• المساعدة على اإلنجاب
تتميز هذه الباقات بمرونة االختيار في التفاصيل ،األمر الذي يسهل
االختيار على السياح الصحيين وتحديد ما يناسب احتياجتهم.

مميزات فائقة التنافسية
• أسعار مخفضة لتذا كر الطيران من شركة طيران
اإلمارات
• خدمات التأشيرة
• توصيات وعروض خاصة يوفرها شركاء تجربة دبي
المختصون بالضيافة
لتوفير تجربة أسهل للسياح الصحيين من خارج
اإلمارات ،يتضمن الموقع معلومات السفر شاملة
متطلبات التأشيرة (إذا لزم األمر) وخيار حجز اإلقامة
الفندقية ورحالت العودة عبر طيران اإلمارات.
إن توافر جميع الخدمات الضرورية في دبي ،والتي يوفرها
شركاؤنا االستراتيجيون على موقع  DXH.aeاإللكتروني،
ُتسهل للسياح الصحيين القادمين إلى دبي ترتيب
أمورهم بكل سهولة عبر منصة واحدة فقط.
وفي الوقت نفسه يوفر تطبيق  DXHالذكي للهواتف
ً
وسريعا إلى المرافق الصحية
بسيطا
وصول
المحمولة
ً
ً
واالختصاصيين الذين تم اختيارهم في دبي.

حقوق ومسؤوليات
المريض وعافيته
تتبع هيئة الصحة بدبي استراتيجية يشكل المريض محورها األساسي ،حيث تعد سعادة الزائرين هي الهدف األول لكل ما
تقوم به هذه التجربة.
انطالقا ً من هذه الجزئية ،وضعت هيئة الصحة بدبي ميثاقا ً لحقوق المرضى ومسؤولياتهم تمكن للسائح الصحي من االطالع
على كافة التفاصيل المتعلقة برحلته قبل السفر إلى دبي والحصول على الرعاية الصحية.

كونك مريض لك الحق في:
 .1تلقي العالج على مستوى عال من المهنية
واألخالقية من قبل فريق طبي مرخص
ومؤهل وذو خبرة.
 .2معرفة تكلفة العالج والخدمات الصحية التي
تقدمها المنشأة.
 .3معرفة اسم وتخصص الطبيب المسؤول عن
رعايتك.
 .4مناقشة حالتك الصحية بلغة مفهومة
وواضحة ،والحصول على ترجمة إن كانت
هناك عوائق لغوية تمنعك من الفهم.
 .5التعامل مع حالتك الصحية خالل وقت
محدد ومناسب.
 .6الحصول على معلومات شاملة عن
تشخيصك بما في ذلك العالج المقترح،
األخطار المترتبة ،تطور حالتك الصحية ،مع
تلقي اإلرشادات المطلوبة لمتابعة العالج.

 .7الحصول على معلومات كاملة عن التحاليل
والفحوصات المطلوبة وأسبابها.
 .8الحصول على كافة المعلومات المتعلقة كالتدخل
الجراحي أو اإلجراءات الطبية ،وقد يتطلب منك
موافقة خطية بعد حصولك على كافة المعلومات
والتي تشمل الفوائد والبدائل المتاحة والمخاطر
المحتملة.
 .9رفض العالج او اإلجراء الطبي على أن يتم إبالغك
بالعواقب الطبية المترتبة على قرارك.
 .10طلب الرأي أو المشورة من طبيب آخر أو تغيير
المنشأة الصحية لتلقي العالج.
 .11معرفة وضع األدلة العلمية عن العالج أو اإلجراء
الذي ستتلقاه في المنشأة الصحية ،وإعالمك عن
النتائج المتوقعة ،األخطار المحتملة والبدائل
المتاحة إذا كان غير معتمد.

 .12تلقي الرعاية الفورية في الحاالت الطارئة.

 .17تلقي العالج في بيئة سليمة وآمنة.

 .13توفير رعاية كريمة للمرضى الميؤوس من
شفائهم مع احترام احتياجاتهم.

 .18توفير الحماية والخدمات المناسبة لذوي
االحتياجات الخاصة وكبار السن.

 .14الحصول على تقييم وعالج مناسب لأللم الذي
تعاني منه.

 .19معرفة كيفية تقديم االقتراحات والشكاوى في
المنشأة الصحية.

 .15احترام الخصوصية أثناء جميع الفحوصات
وإجراءات العالج والحفاظ على سرية جميع
المعلومات الخاصة بك حسب القوانين
المتبعة في دولة االمارات.

 .20حرية قبول او رفض المشاركة في أي برنامج طبي
تدريبي أو بحث طبي مقترح من قبل المنشأة.

 .16االطالع على سجلك الطبي.

 .21االنسحاب من المشاركة في بحث طبي في أي
وقت وألي سبب بدون تأثير قرارك سلبا ً على
جودة العالج المقدم لك.

كـونــك مــريض نتـوقع منـك:
 .1احترام قواعد وقوانين المنشأة الصحية التي تتلقى فيها العالج.
 .2تقديم الهوية الشخصية والتأمين الصحي إن لزم األمر.
 .3حضور موعدك في الوقت المحدد ،وان كنت ترغب في إلغاء الموعد عليك إبالغ المنشأة قبل الموعد بوقت
مناسب حسب قواعد وآليات العمل بالمنشأة.
 .4احترام الحاالت الطارئة وإعطاء األولوية لها.
 .5اعطاء معلومات كاملة ودقيقة عن حالتك الصحية وعن اية عالجات أو حساسية إن وجدت.
 .6إخطار الطبيب المعالج في حالة عدم فهمك لحالتك الصحية والعالج المقترح.
 .7إتباع تعليمات الطبيب المعالج لحالتك الصحية و متابعة العالج الموصوف.
 .8تحمل المسؤولية الكاملة عند رفضك أو عدم إتباعك لخطة العالج وذلك بعد إبالغك بالعواقب.
 .9مراعاة المرضى األخرين واحترام جميع العاملين بالمنشأة
 .10ضمان الوفاء بااللتزامات المالية المستحقة للمنشأة وسدادها في الوقت المحدد.
 .11الحفاظ على ممتلكاتك الشخصية القيمة عند تلقيك العالج في المنشأة الصحية.
 .12االلتزام بقواعد السالمة بما في ذلك سياسة عدم التدخين والمحافظة على نظافة المكان وغسل اليدين.

الرعاية الذكية

جا رائدًا تم إعداده بشكل مشترك بين تجربة دبي الصحية وبنك الصحة ،ليتخطى مفهوم خدمة
تعد الرعاية الذكية منت ً
السياحة الصحية بحدودها البسيطة المتعارف عليها ،حيث يتمتع السياح الصحيون الذين يستفيدون من هذه الخدمة
بالوصول إلى منسقي الرعاية المحترفين على مدار الساعة طوال أيام األسبوع والذين يساعدونهم في العثور على
أخصائي أو خدمة صحية مناسبة ،وإدارة بياناتهم الصحية االلكترونية ،وتنسيق المواعيد الطبية وتسهيل الحصول على
رأي طبي ثان من أحد المرا كز المتميزة الرائدة.
وتوفر الرعاية الذكية للسياح الصحيين نقطة اتصال واحدة تجمع بسهولة بين الرعاية الصحية وحجز الرحالت
والتأشيرات واإلقامة والنقل من المطار واألنشطة الترفيهية ودعم ما بعد العالج.

الشكاوى اإللكترونية
من خالل التزامها بروح الشفافية ،ابتكرت هيئة الصحة بدبي عملية واضحة وشفافة للتعامل مع الشكاوى الطبية
المتعلقة بأي من الكوادر المختصة أو أي منشأة صحية في دبي .وتعالج منظومة الشكاوى االلكترونية القضايا على
ً
جدول
أساس مستوى شدة الحالة وتزويد المرضى وعائالتهم بجدول زمني واضح للقرار ،ويوفر للمرضى وعائالتهم
حا لتقديم الحلول المقترحة لمشكالتهم.
زمن ًيا واض ً
وينبغي التنويه هنا إلى أن الشكاوى غير الطبية كالشكاوى المالية والجنائية والتأمينية والسلوكية تقع خارج نطاق
اختصاصنا ،ويمكن معالجتها من خالل مكاتب خدمة العمالء في مرافق الرعاية الصحية.
قدم الشكوى الطبية عبر اإلنترنت
https://mc.dha.gov.ae
أو
اتصل 800 342

أعضاء مجموعة تجربة دبي الصحية
المستشفيات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مستشفى القرهود الخاص
مستشفى الزهراء الخاص
المستشفى األمريكي
مستشفى أستر دبي
مستشفى برجيل للجراحة المتطورة
المستشفى الكندي التخصصي
مستشفى وعيادة دبي لندن التخصصي
مستشفى اإلمارات
المستشفى الدولي الحديث
مستشفى كينجز كوليدج لندن
ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري
ميدكلينك مستشفى بارك فيو
مستشفى ميدي كلينك ويلكير
مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري
مستشفى ان ام سي – مجمع دبي لالستثمار
مستشفى أن أم سي التخصصي
مستشفى برايم
المستشفى السعودي األلماني
مستشفى ثومبي
مستشفى زليخة

مرا كز جراحة اليوم الواحد
والعيادات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مركز أ كاسيا الطبي
مركز استيتيك ديرمال الطبي (مركز الدكتور زين أوباجي)
عيادة اسثيتكس انترناشيونال لجراحة التجميل
ُ
الشنار لجراحة التجميل
أمريكان أبرايت أم أر آي
مركز أبا استيتك لألسنان و التجميل
عيادة ابكس الطبية
مركز أرمادا الطبي
مركز بيال روما للطب وجراحة التجميل
بيوليت استيتك كلينيك
عيادة بلوم للتجميل و الليزر
برنا مديكال سبا ليزر سنتر
عيادة بورن هول لإلخصاب

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مركز كوكونا للتجميل وجراحة يوم واحد
عيادات كوزمسيرج
مركز دي أن إيه هيلث الطبي
ذا دوم ميددينتال كلينيك
عيادة الدكتورة أمينة األميري
عيادة د .كيله التجميلية
عيادة الدكتور جوي لألسنان
مركز الدكتور نيقوال وآسب
مركز ا كسالنسي للعالج الطبيعي
ا كستر ميديكال سنتر لصحة العظام والمفاصل
مركز دكتور فقيه للخصوبة
عيادة ليبرتي لطب األسنان
عيادة ميزون لوتيشيا للتجميل -الفطيم
مركز ميدكير للعيون
ميدكلينك دبي مول
ميد ستار للرعاية الصحية
مينت للعناية باألسنان
مركز نيوروبيديا لطب أعصاب األطفال
مرا كز نوفوميد
مركز أوريس لطب األسنان
معهد كيرون سلود برشلونه لطب العيون
عيادة سيم داي لطب األسنان
مركز السبعة لطب االسنان
شماع كلينك
عيادة سيلكور لليزر
عيادة ذا هيليرز
ذي هاندرد للياقة البدنية
عيادة تونيك ويت لوس للجراحة
مركز يونايتد الطبي
فاليانت للعناية الطبية
مركز زد اي ايه الطبي

مقترنة بكل ما هو متميز:
أعضاء مجموعة تجربة دبي الصحية
المستشفيات
مستشفى القرهود الخاص
مستشفى القرهود الخاص ،معتمد من قبل اللجنة الدولية المشتركة منذ عام  ،2013ومن أشهر المؤسسات الطبية إقليميا ً في تقديم
خدمات راقية ،حيث تتسع األقسام المتخصصة لـ  72سرير خاص ،إضافة إلى أجنحة فاخرة للوالدة ،ومرافق متطورة للعالج الطبيعي.
ويقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية التي تتضمن قسم أمراض القلب واألوعية الدموية ،وقسم طب األسنان وقسم األشعة
التشخيصية وقسم أمراض النساء والوالدة ،واألمراض الجلدية والعناية بالبشرة والطب الباطني.
العنوان :القرهود  ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97144545119 :

مستشفى الزهراء الخاص
مستشفى الزهراء الخاص بدبي معتمد من قبل اللجنة الدولية المشتركة منذ عام  .2014يضم المستشفى  187سري ًرا مجهزة بأحدث
المعدات الطبية ،ويوفر العديد من الخدمات الطبية كقسم أمراض القلب واألوعية الدموية ،والطوارئ ،وقسم الغدد الصماء ،وقسم
مناظير الجهاز الهضمي ،طب األسرة ،والجراحة العامة ووحدة العناية المركزة
وقسم الطب الباطني.
العنوان :البرشاء ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143786666 :

المستشفى األمريكي
أول مستشفى في الشرق األوسط حاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة .بطاقة استيعابية تبلغ  183سري ًرا وتقديم خدمات
طبية عامة ،يوفر المستشفى أيضا ً العديد من الخدمات مثل رعاية الحاالت الحرجة وقسم للجراحات المتخصصة .وقد جرى تصميم
عال من الجودة وفقا ً لمتطلبات الرعاية الصحية األمريكية ،ويقدم خدمات طبية متطورة في أقسام أمراض
المستشفى لتوفير مستوى
ٍ
القلب واألوعية الدموية ،االمراض الجلدية وطب التجميل ،ومرض السكري واألنف واألذن والحنجرة ،والطب الباطني وطب األعصاب
وأمراض النساء والوالدة.
العنوان :شارع  ،19طريق عود ميثاء ،عود ميثاء ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143367777 :

مستشفى أستر دبي
يعكس مستشفى أستر دبي النهج الطبي الرائد لمجموعة أستر دي أم للرعاية الصحية وسعيها إلنشاء مستشفيات ذات مستوى عالمي
محورها هو العناية الفائقة بالمريض وتعزيز ثقافة التميز واالبتكار .ويضم مستشفى أستر دبي أ كثر من  100سرير ،وهو معتمد من قبل
اللجنة الدولية المشتركة .ويقدم خدمات الرعاية الصحية في مجاالت التخدير وأمراض القلب واألوعية الدموية والرعاية المركزة ،واألمراض
الجلدية ،وطب األسرة ،واألنف واألذن والحنجرة ،والعناية
المتكاملة بالكبد.

مستشفى أستر ،القصيص
العنوان :شارع بيروت التاسع ،منطقة القصيص الصناعية  ،2القصيص ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97144400500 :
مستشفى أستر ،المنخول
العنوان :طريق الكويت ،المنخول ،بر دبي ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97144400500 :

مستشفى برجيل للجراحة المتطورة
مستشفى برجيل أحد أفضل وأشهر المرافق الطبية في دبي ،حيث إنه حاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة .بطاقة استيعابية
تبلغ  50سري ًرا ،وثالث غرف للعمليات ،يقدم المستشفى خدمات راقية ومتميزة في جراحة المفاصل وجراحة عظام األطفال وجراحة اليد
وجراحة العظام الرياضية وجراحة العمود الفقري ،وذلك تحت إشراف طاقم طبي يضم جراحين وممرضين متميزين في تخصصات
طب العظام.
العنوان :شارع الشيخ زايد ،القوز ،دبي  -اإلمارات
الهاتف +97144070100 :

المستشفى الكندي التخصصي
المستشفى الكندي التخصصي معتمد من اللجنة الدولية المشتركة ،وتبلغ طاقته االستيعابية  200سرير ،حيث يعد وجهة ألكثر من
متخصصا.
 500مريض يوم ًيا للحصول على الخدمات الطبية في أ كثر من  30مرك ًزا
ً
يقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية وفقا ً ألرقى المعايير العالمية ،حيث تشمل تلك الخدمات طب الغدد الصماء ،واألنف واألذن
والحنجرة ،الجراحة العامة والعناية المركزة وأمراض النساء والوالدة وطب العيون وجراحة العظام والكسور ،وغرف العمليات
وطب األطفال.
العنوان :خلف وزارة البيئة و المياه ،أبوهيل ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97147072222 :

مستشفى وعيادة دبي لندن التخصصي
تأسس مستشفى وعيادة دبي لندن التخصصي عام  1987ومعتمد من قبل اللجنة الدولية المشتركة .بطاقة استيعابية تتضمن ما يقرب
من  50سريراً ،يوفر المستشفى خدمات طبية تتنوع ما بين جراحة المناظير المتقدمة ألمراض النساء ،وطب األمراض الجلدية والتجميل
واألنف واألذن والحنجرة ،والجراحة العامة وجراحات التجميل ،وكل ذلك يتم في أجواء مريحة للغاية.
العنوان :شارع جميرا ،دبي  -اإلمارات
الهاتف800 352 :

مستشفى اإلمارات
تم تصميم مستشفى اإلمارات ليوفر للمرضى أرقى خدمات الرعاية الصحية وفقا ً ألفضل المعايير العالمية ضمن أجواء تتسم باالهتمام
المطلق والرعاية المتميزة  .تتراوح الطاقة االستيعابية للمستشفى بين ( )100-50سرير وتتضمن خدماته الصحية كال ً من طب وجراحة
العيون ،جراحة األنف واألذن والحنجرة ،وامراض القلب واألوعية الدموية ،وجراحة المسالك البولية والسمنة والجراحة العامة وأمراض
النساء والوالدة وسرطان الثدي ،وجراحة استبدال المفاصل لألطفال وفقا لمعايير اللجنة الدولية المشتركة.
العنوان :شارع شاطئ جميرا ،أمام حديقة جميرا ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143496666 :

المستشفى الدولي الحديث
بموقعه القريب من أماكن الجذب السياحية في دبي ،تأسس المستشفى الدولي الحديث عام  2005ليكون مستشفى متعدد التخصصات
ومزودا ً بأحدث المرافق والمعدات الطبية .تتراوح الطاقة االستيعابية للمستشفى بين ( )100-50سرير وهو معتمد من قبل اللجنة
الدولية المشتركة ويقدم العديد من الخدمات الطبية المتضمنة الجراحة العامة وعالجات السمنة وجراحة المسالك البولية وأمراض
وجراحة الجهاز الهضمي وطب وجراحة األورام وجراحات العظام والكسور والطب الرياضي.
العنوان :شارع الشيخ راشد ،منطقة الرفاعة ،بر دبي ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97144063000 :

مستشفى كينغز كوليدج لندن
المستشفى التعليمي البريطاني األشهر على مستوى العالم ،ويستوعب مستشفى كينجز كوليدج لندن في اإلمارات من  100-50سرير،
ويوفر مجموعة متنوعة من التخصصات والتي تشمل جراحة العظام أمراض القلب واألوعية الدموية بما في ذلك أمراض القلب التداخلية،
والجراحة العامة وجراحات تكميم المعدة واألنف واألذن والحنجرة وجراحات التجميل وأمراض النساء والوالدة وغيرها مثل أمراض الجهاز
الهضمي والكبد والغدد الصماء وطب األطفال وأمراض المسالك البولية وعالج اآلالم.
مستشفى كينغز كوليدج جميرا
العنوان :جميرا ،دبي  -اإلمارت
هاتف+97143789555 :
مستشفى كينغز كوليدج دبي
العنوان :دبي  -اإلمارت
الهاتف+97145813222 :

ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري
يعد المستشفى واحدا ً من أرقى المرافق الطبية التي توفر خدمات متميزة وحديثة في المنطقة .ويقدم المستشفى المعتمد من قبل اللجنة
الدولية المشتركة بطاقة استيعابية  100-50سريرا ً خدمات طبية متنوعة في الجراحات الترميمية للبالغين وإطالة األطراف وتشوهها وعالج
جميع اإلصابات الرياضية وعالج الركبة والكتف والجراحة وذلك باستخدام أحدث التقنيات.
العنوان :التقاطع الثاني  ،شارع الشيخ زايد  ،دبي  -اإلمارات
الهاتف8006332273 :

ميدكلينك مستشفى بارك فيو
تخصصا ،بما في ذلك الحجز في
يقدم ميدكلينك مستشفى بارك فيو خدمات الرعاية الصحية والعالج بمعايير دولية وذلك في أ كثر من 25
ً
نفس اليوم لألطفال والطوارئ على مدار الساعة وجراحات الثدي وأمراض الجهاز الهضمي وبرامج إلنقاص الوزن وأمراض القلب وغيرها
من خدمات التجميل .كما يوفر أعلى مستوى من الفخامة مع  6أجنحة لكبار الزوار وجناح ملكي.
العنوان :العرجان ،البرشاء جنوب ،دبي  -اإلمارات
الهاتف8001999 :

مستشفى ميدكلينك ويلكير
تأسس مستشفى ميدكلينك ويلكير في عام  1998وهو أول مستشفى خاص في دبي يحصل على جائزة دبي للجودة التقديرية 2000
وشهادة أيزو  .9001المستشفى معتمد من اللجنة الدولية المشتركة بطاقة استيعابية  118سريراً ،ويقدم حزمة من الخدمات الطبية
تتضمن التخدير وامراض القلب واالوعية الدموية واألمراض الجلدية ووحدة طوارئ تعمل على مدار  24ساعة ،بجانب قسم األنف واألذن
والحنجرة وطب األسرة والجراحة العامة وأمراض النساء والوالدة وغيرها.
العنوان :ص.ب ،31500 .القرهود ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97142827788 :

مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري
تأسس مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري بدبي عام  2002ليوفر خدمات صحية راقية في مجاالت الجراحات العصبية وجراحات
العظام في دبي .ويستوعب المستشفى المعتمد من اللجنة الدولية المشتركة  70سري ًرا ويستقبل المرضى من دول أخرى في منطقة
الخليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ليوفر لهم الرعاية في مجاالت آالم الظهر والعمود الفقري والدماغ والمفاصل وجراحة العظام
وأمراض األعصاب لألطفال والطب الرياضي.
العنوان :ص .ب ،71444 .شارع شاطئ جميرا  ،جميرا  ،2دبي -اإلمارات
الهاتف+97143420000 :

مستشفى ان ام سي – مجمع دبي لالستثمار
تبلغ طاقة المستشفى االستيعابية  72سري ًرا وهو معتمد من قبل اللجنة الدولية المشتركة .ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية
المختلفة بما في ذلك جراحات السمنة وجراحات التجميل واألمراض الجلدية واألنف واألذن والحنجرة وأمراض الجهاز الهضمي والجراحة
العامة وجراحة الرأس والعنق والطب الباطني وأمراض الكلى وغيرها الكثير تحت إشراف نخبة من الجراحين والمعالجين في بيئة متناغمة
من الراحة والطمأنينة.
العنوان :مقابل المجتمع األخضر في مجمع دبي لالستثمار  ،شارع الشيخ محمد بن زايد (طريق اإلمارات القديم)  ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97148108802 :

مستشفى أن أم سي التخصصي
تأسس مستشفى أن أم سي التخصصي في دبي عام  2004كمركز متعدد التخصصات ضمن مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية.
المستشفى معتمد من قبل اللجنة الدولية المشتركة ،ويتسع ألكثر من  100سرير ويوفر العديد من الخدمات الطبية مثل جراحات
السمنة وأمراض القولون والمستقيم واألمراض الجلدية والطب الباطني العام ،والطب الطبيعي وإعادة التأهيل وطب أمراض المفاصل
والروماتيزم وجراحة العمود الفقري.
العنوان :شارع عمان  ,النهدة ، 2دبي  -اإلمارات
الهاتف+97142679999 :

مستشفى برايم
أنشأ مستشفى برايم المعتمد من قبل اللجنة الدولة المشتركة ،ليكون نموذجا ً رائدا ً لحلول الرعاية الصحية في اإلمارات .يبلغ عدد األطباء
العاملين فيه أ كثر من  350طبي ًبا و 1000من فريق الدعم المؤهل ،ويستوعب  100-50سري ًرا .ويوفر خدمات الرعاية الصحية في بيئة
رعاية صحية مثالية في التخصصات التالية :أمراض القلب واألوعية الدموية والجلدية والطوارئ وأمراض الغدد الصماء واألنف واألذن
والحنجرة والجراحة العامة والطب الباطني وأمرض الكلى وجراحة األعصاب.
العنوان :القرهود ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97142929777 :

المستشفى السعودي األلماني
المستشفى السعودي األلماني – دبي جزء من مجموعة مستشفيات السعودي األلماني والمعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة وكلية
علماء األمراض األمريكية ،وأحد أ كبر وأهم مجموعات المستشفيات الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .يتسع المستشفى
ألكثر من  100سرير ،حيث استطاع خالل فترة وجيزة ال تتخطى األربع سنوات تطوير خدماتها الصحية الراقية لتشمل جراحات القلب
والصدر والتغذية السريرية ،وطب األسنان واألمراض الجلدية والتجميل والجراحة العامة إلى جانب مرفق اإلسعاف الجوي.
العنوان :شارع حصة  331غرب ،البرشاء ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143403949 :

مستشفى ثومبي

BEHIND STADIUM METRO STATION, AL QUSAIS, DUBAI

مستشفى ثومبي دبي هو مستشفى رعاية متخصصة بسعة  100-50سرير .المستشفى معتمد من قبل اللجنة الدولية المشتركة،
ويضم أحدث المرافق الطبية إلجراء العمليات الجراحية المعقدة في مختلف التخصصات مثل جراحة العظام والجراحة العصبية والجراحة
العامة واألوعية الدموية وجراحة المسالك البولية وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض األورام وأمراض النساء والوالدة
وأمراض العيون وهو مجهز ً
أيضا بأحدث معمل قسطرة لتقديم رعاية القلب على مستوى عالمي في المنطقة.
العنوان :القصيص ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97146030663 :

مستشفى زليخة
يعد مستشفى زليخة جزء من مجموعة زليخة للرعاية الصحية ،أحد أبرز رواد الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى والمجتمع اإلماراتي
عاما .فمن خالل مستشفياتها الثالثة متعددة التخصصات في اإلمارات والهند ومرا كزها الطبية األربعة في اإلمارات وكذلك
منذ ً 25
صيدلياتها األربعة ،تقدم المجموعة عالجات تخصصية في أ كثر من  30تخصصا ً بما في ذلك جراحات السمنة وجراحات القلب واألوعية
الدموية واألورام وجراحة المسالك البولية وامراض النساء والوالدة وجراحة العظام والكسور ،وطب األعصاب وجراحة التجميل .تبلغ الطاقة
االستيعابية لمستشفى دبي أ كثر من  100سرير وهو معتمد من قبل اللجنة الدولية المشتركة.
العنوان :شارع الدوحة ،النهدة  ،2القصيص ،دبي  -اإلمارات
الهاتف600524442 :

مرا كز جراحة اليوم الواحد والعيادات
مركز أ كاسيا الطبي
مركز أ كاسيا الطبي في دبي ،هو عيادة خارجية متعددة التخصصات أسسها مجموعة من األطباء الذين يسعون لتوفير معايير عالمية
المستوى للخدمات الطبية في مجاالت الجراحات التجميلية والجراحات الترميمية ونحت الجسم وشفط الدهون وتجميل اليد والحروق.،
ويهدف المركز إلى أن ينعم رواده بتجربة صحية ال مثيل لها عنوانها الراحة والخدمة المتميزة.
العنوان :مركز أ كاسيا الطبي ،مبنى الشعفار  ،7شارع الوصل ،جميرا ،دبي  -اإلمارات.
الهاتف+97143445515 :

مركز استيتيك ديرمال الطبي (مركز الدكتور زين أوباجي)
وضع مركز مركز استيتيك ديرمال الطبي (مركز الدكتور زين أوباجي) في دبي خالصة تجربته الرائدة التي تجمع بين علوم الجلد المتطورة
والخبرة السريرية الشاملة ،ضمن بيئة مريحة وأنيقة .ويتميز المركز بخدماته الرائدة في األمراض الجلدية والجراحات التجميلية وف ًقا
للمعايير الدولية.
العنوان 585b :شارع جميرا ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143809517 :

عيادة اسثيتكس انترناشيونال لجراحة التجميل
راق  ،تحولت عيادة اسثيتكس انترناشيونال لجراحة التجميل في دبي إلى وجهة
بربطها المميز بين أحدث النظم العالجية ومنهج رعاية ٍ
للباحثين عن الجراحات التجميلية ومكافحة الشيخوخة .وتوفر العيادة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الجراحات التجميلية وطب األسرة
والعافية تحت إشراف نخبة من األطباء المدربين على أعلى مستوى في أجواء باعثة على الراحة والسرية التامة.
العنوان :فيال رقم  ، 1049تقاطع شارع الوصل و شارع آل ثاني  ،مقابل سوبرماركت االتحاد ،جميرا  ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143845600 :

ُ
الشنار لجراحة التجميل
يوفر ُ
الشنار لجراحة التجميل ،خدمات جراحية وغير جراحية آمنة وموثوقة ،تتضمن الجراحة التجميلية للوجه ونحت الجسم وجراحة الثدي
والعالجات غير الجراحية المضادة للشيخوخة والليزر ،والعالجات التجميلية والعناية بالبشرة باستخدام التقنيات الموثوقة ،من قبل فريق
عمل مختص من الجراحين والممرضات من ذوي الخبرة.
العنوان :أم سقيم  ،1دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143953033 :

أمريكان أبرايت أم أر آي
يعتبر مركز أمريكان أبرايت أم آر أي ،الذي اتخذ من دبي أول مقر له ،من أبرز المرا كز الصحية التي توظف أحدث التقنيات الطبية
األمريكية .إذ إنه مزود بأول جهاز رنين مغناطيسي متعدد الوظائف في الشرق األوسط .ويقدم المركز الخدمات الطبية المختلفة من
التشخيص بالرنين المغناطيسي المفتوح ،والرنين المغناطيسي لمرضى رهاب األماكن المغلقة ،والرنين المغناطيسي لألطفال ،والرنين
المغناطيسي الرئيسي والرنين المغناطيسي ألصحاب األوزان الكبيرة.
العنوان :متجر رقم  ، 1مبنى  ،RDK-1مجمع دبي لإلستثمار  ،1دبي  -اإلمارات
الهاتف+97148853838 :

مركز أبا استيتك لألسنان و التجميل
مركز أبا للتجميل وطب األسنان هو عيادة فاخرة وعصرية تقدم أحدث التقنيات التي توفر للجميع ابتسامة صحية وجذابة .ويقدم المركز
ً
تأهيل عال ًيا على يد الخبراء في نيويورك الذي يستطيعون تغطية كل الجوانب
جميع خدمات طب األسنان التجميلية من قبل فريق مؤهل
المتعلقة بطب األسنان وكل ذلك تحت سقف واحد.
العنوان :فيال  63ب  ،شارع الثنية ،أم سقيم  ،2دبي  -اإلمارات
الهاتف+97147091000 :

عيادة ابكس الطبية
تضمن عيادات مركز أبكس الطبي وعيادات األسنان تجربة رائدة مبنية على مبدأ توفير بيئة عالجية بعيدة عن القلق تضمن أعلى
مستويات الراحة .ويقدم المركز العديد من الخدمات الطبية تتضمن زراعة األسنان وتجميل االبتسامة وعالج األسنان بالليزر واالستخراج
المعقد وابتسامات هوليوود والجراحات التجميلية.
العنوان :جناح  ،304 - 303أبيكس أتريوم ،موتور سيتي ،دبي -اإلمارات
الهاتف043608881 :

مركز أرمادا الطبي
يقدم مركز أرمادا الطبي للمرضى مجموعة شاملة من الخدمات تتضمن الجراحات التجميلية ،طب األسنان ،األنف واألذن والحنجرة،
الجراحة العامة ،جراحة العظام والكسور ،العالج الطبيعي ،التطعيمات ،جراحة القلب واألوعية الدموية ،من قبل أطباء وجراحين
متخصصين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة في بيئة صحية مثالية تحافظ على الخصوصية ،آمنة وموثوقة.
العنوان :أبراج بحيرة جميرا ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143990022 :

مركز بيال روما للطب وجراحة التجميل
دائما على دمج
يقدم مركز بيال روما للطب وجراحة التجميل خدمات عالمية المستوى من الرعاية الصحية والعالجات الطبية ،ويركز
ً
العلوم الطبية الحديثة والمتطورة بالفن والتجميل .تخصصات عديدة يقدمها المركز منها جراحة التجميل ،طب األسنان العام ،العناية
بالجسم والبشرة وإزالة الشعر بالليزر ،األمراض الجلدية ،العالج الطبيعي وإعادة التأهيل باستخدام أحدث التقنيات في عالم جراحة
التجميل.
العنوان :شارع الوصل ،صفا ،2فيال  ،843دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143940006 :

بيوليت استيتك كلينيك
بيوليت استيتك كلينيك هي عيادة متخصصة تقدم لعمالئها المميزين الجراحات التجميلية والترميمية وإزالة الشعر ومكافحة الشيخوخة
والتخسيس بدون جراحة وعالج تساقط الشعر ،إضافة إلى مجموعة من العالجات التجميلية األخرى للرجال والنساء في بيئة عالجية راقية.
العنوان :فيال  ،57شارع الثنية ،أم سقيم  ،2دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143466641 :

عيادة بلوم للتجميل و الليزر
راق من الخدمة الطبية عالية
عيادة بلوم للتجميل والليزر هي الوجهة المتكاملة في دبي لعالجات التجميل المتطورة ،حيث تقدم مستوى ٍ
الجودة في مجال مكافحة الشيخوخة وأمراض حب الشباب وزرع الشعر وزراعة اللحية بالليزر وإزالة الشعر والمساعدة في إنقاص الوزن
والجراحات التجميلية تحت إشراف فريق طبي موهوب مزود بأحدث التقنيات وأ كثرها فعالية في مجال طب التجميل.
العنوان :فيال  ،1059شارع المنارة ،جميرا ،ص.ب 283363 .دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143993434 :

برنا مديكال سبا ليزر سنتر
عاما من الخبرة ،يقدم منتجع برونا الطبي ومركز الليزر أحدث الخدمات في
من خالل فرعيه في شارعي الجميرا والوصل وأ كثر من ً 18
الجراحات التجميلية واألمراض الجلدية والتجميل مع مجموعة واسعة من أحدث المنتجات واألجهزة الطبية التي تم استقدامها من
الواليات المتحدة األمريكية ،ويقدم خدمات الجراحات التجميلية وإزالة الشعر بالليزر وشفط الدهون في أجواء راقية ومميزة.
العنوان :دبي  -اإلمارات
الهاتف+971502550383 :

عيادة بورن هول لإلخصاب
تأسست عيادة بورن هول في إنجلترا عام  1980لتكون وجهة طبية متميزة للمقبلين على الزواج واألزواج ،ومنها فحص توقيت ثبوت
الجنين بالرحم ،وتحديد جنس الجنين ،الحقن المجهري ،العقم ،التلقيح داخل الرحم ،التخصيب في المختبر ،الدورة الطبيعية ،الفحص
الوراثي لألجنة ،التشخيص الوراثي قبل الغرس ،و استخالص الحيوانات المنوية من الخصية  ،والعقم الثانوي ،واسترجاع الحيوانات المنوية
للرجال .وتوفر العيادة مرافق مجهزة بأحدث المعدات الطبية التي تضمن تطور األجنة بأحدث الطرق استقرا ًرا ووفقا للمعايير الدولية.
العنوان :جميرا ،دبي  -اإلمارات
+97147055055
هاتف:

مركز كوكونا للتجميل وجراحة يوم واحد
ً
متكامل يقدم الجراحات التجميلية
تأسس مركز كوكونا للتجميل وجراحة اليوم الواحد في عام  2009في منطقة جميرا بدبي ،ليكون مرك ًزا
والعالج بالليزر وخدمات الرعاية الصحية وجراحات السمنة وطب األسنان والجراحات الترميمية ،في جو هادئ ومريح يضمن لرواده الراحة
والخصوصية و تجربة ال تنسى.
العنوان :الوصل ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143884589 :

عيادات كوزمسيرج
تغطي عيادات كوزمسيرج جميع مجاالت خدمات التجميل والعناية بالبشرة ،حيث تتميز بتقديم عالجات جلدية حديثة عالية الجودة
والجراحات التجميلية التي تتضمن نحت الجسم والجراحة الجلدية ومستحضرات التجميل التي يقدمها أخصائيو تجميل وجراحون ذوو
خبرة عالية في بيئة مثالية من الهدوء والراحة.
كوزمسيرج جميرا
العنوان :ص .ب 71860 .شارع شاطئ جميرا ،بجانب مستشفى اإلمارات ،مقابل نادي دبي للسيدات ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143445915 :
كوزمسيرج في فندق كونراد
العنوان :الطابق  ، 18أبراج كونراد  ،بجوار محطة مترو مركز التجارة العالمي ،شارع الشيخ زايد ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143728888 :

مركز دي أن إيه هيلث الطبي

Center for Integrative Medicine, Wellness & Bio-Aesthetics
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عيادة صحية متخصصة توفر منظومة طبية متكاملة ومميزة من خالل خدمات عالية المستوى في العديد من التخصصات منها :إنقاص
الوزن ،إزالة السموم ،تجديد الشباب ،الفحص الصحي ،مكافحة الشيخوخة ،العالجات التجميلية غير الغازية باإلضافة ألنشطة اخرى مثل
اليوجا والتشي التايواني والتأمل.
ب
العنوان :القصر ،مدينة جميرا ،شارع الصفوح ،بالقرب من تاليس سبا ،د ي  -اإلمارات
الهاتف+97145571006 :

ذا دوم ميددينتال كلينيك
تتميز ذا دوم ميددينتال كلينيك بأنها تملك فريقا ً متخصصا ً في طب األسنان يتحلون بالموهبة والخبرة في إجراء جميع العمليات الجراحية
لألسنان والتي تتضمن استخراج ضروس العقل ،وعمليات زرع االسنان الفردية (في نفس اليوم ،وإعادة التأهيل /إعادة بناء الفم بالكامل،
وعالجات الجذور وطب أسنان األطفال والعديد من خدمات طب األسنان.
العنوان :ص.ب  ،336677أبراج بحيرات جميرا  ،برج القبة ،طابق  12مكتب رقم  ،1201دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143999772 :

عيادة الدكتورة أمينة األميري
عاما في األمراض الجلدية والتجميلية ،تعد عيادة الدكتورة أمينة األميري من أبرز المرا كز الصحية المتميزة في اإلمارات.
بخبرة تصل إلى ً 17
يوجد للعيادة  3فروع مختلفة في كل من دبي ورأس الخيمة ،وتقدم أرقى الخدمات الطبية في تخصصات األمراض الجلدية والتجميلية
المتقدمة في الجلد والشعر واألظافر على يد كادر طبي محترف ضمن بيئة توفر أعلى درجات الراحة للمريض.
فرع الممزر
العنوان 206،205،204 :مبنى الخالفي ،طريق الوحيدة ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97142666527 :
فرع جميرا
العنوان :فيال  504ب ،جميرا  ،3دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143952226 :

عيادة د .كيله التجميلية
تشتهر عيادة دكتور كيله للتجميل بتقديم أحدث التقنيات والخدمات اآلمنة للعناية بالجمال ،وهي وجهة موثوق بها لجميع الباحثين عن
الجمال .توفر العيادة العديد من العمليات الجراحية التي تساعد على ظهور رواده بأجمل إطاللة وإزالة عالمات الشيخوخة تحت إشراف
كوكبة من خبراء وجراحي تجميل محترفين.
العنوان :شارع الوصل ،أم سقيم  ،2دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143306611 :

عيادة الدكتور جوي لألسنان
تأسست عيادة الدكتور جوي لألسنان في دبي منذ عام  ،2004ويتميز فريقها الطبي بأعلى مستويات االحتراف والمهنية ،حيث يقدمون
خدمات طب األسنان التجميلي ،وعالج الجذور وتيجان األسنان وطب األسنان العام وعالج األسنان وتبيض األسنان وغيرها من
الخدمات الطبية.
العنوان :فرع جميرا  -فيال رقم  ، 1021شارع الوصل  ،أم سقيم  ، 2دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143285332 :

مركز الدكتور نيقوال وآسب
مركز نيقوال وآسب من أبرز العيادات التخصصية المشهورة بتقديم خدمات طب األسنان واألسرة في دبي  .ويوفر المركز خدمات تقويم
األسنان وطب أسنان األطفال في بيئة تتسم بالحرفية العالية والراحة المطلقة.
العنوان :جميرا  3فيال  ،466دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143947777 :

مركز ا كسالنسي للعالج الطبيعي
مركز متخصص في العالج الطبيعي وإعادة التأهيل ،حيث تتركز خدماته على اآلالم الجسدية التي تؤثر على أنماط الحياة وتتضمن وسائل
المعالجة أساليب متعددة لتخفيف األلم ومكافحة االلتهابات وتحسين تروية األنسجة واستعادة القدرات الوظيفية وتعزيز المرونة والقوة،
كما أنه يعالج اضطرابات العمود الفقري ،اإلصابات الحادة وشبه الحادة.
العنوان :داون تاون دبي  ،الساحة  ،بلوك  ، Dمكتب  ، W406دبي  -اإلمارات
الهاتف+97144533377 :

ا كستر ميديكال سنتر لصحة العظام والمفاصل
باعتباره أول مركز متخصص في صحة العظام والمفاصل ،فإن ا كسترا لصحة العظام والمفاصل يركز على تقديم خدمات راقية متخصصة
في جميع مجاالت العظام والمفاصل .وتتضمن مجاالت تخصصه جراحة العمود الفقري ،جراحة الكتف والجزء العلوي وجراحة مفصل
الركبة والحوض جراحة القدم والكاحل ،والعالج الطبيعي وإعادة التأهيل وجراحة اليد وجراحة عظام األطفال.
العنوان :شارع  ،4Aفيال  ،30جميرا  ،1خلف ذا فيليدج مول ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143801015 :

مركز دكتور فقيه للخصوبة
مركز متخصص في الخصوبة وأمراض النساء والوالدة وعلم الوراثة .يوفر المركز مجموعة من الخدمات الطبية الراقية تشمل عالجات
العقم عند الذكور واإلناث بما في ذلك التخصيب خارج الجسم ،الحقن المجهري ،التوازن العائلي ،جنس المولود ،التلقيح الصناعي ،الحؤول
دون انتقال االمراض الوراثية ،اإلخصاب المصغر خارج الجسم ،التشخيص الوراثي ما قبل اإلرجاع ،دورة اإلخصاب الطبيعي خارج الجسم،
تمديد الخصوبة ،عالجات العقم البدائية.
العنوان :ص.ب 65 ،37 ،72960 .ب  ،شارع  32ب ،شارع الوصل ،جميرا  ،1دبي  -اإلمارات
+97143497600 / 80032544
هاتف:

عيادة ليبرتي لطب األسنان
عيادة رائدة متخصصة في عالج مشاكل األسنان وطب األسنان التجميلي ،مزودة بأحدث التقنيات لخدمة المرضى مثل تصوير األسنان
ثالثي األبعاد وتبيض األسنان بالليزر.
العنوان :شارع جميرا  ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143955009 :

عيادة ميزون لوتيشيا للتجميل -الفطيم
تقع العيادة في قلب دبي وتضع خبرتها الفرنسية الرائدة في جراحات التجميل ورؤيتها للجمال األصيل لمرضاها في المنطقة .وتقدم
العيادة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات ألولئك الذين يواجهون ضعف أو تساقط الشعر ،كما توفر خدمات زراعة الشعر والتجميل
واألمراض الجلدية التجميلية واألمراض الجلدية العامة في بيئة مريحة للغاية.
العنوان :مقابل مدخل  VIPو خدمة صف السيارات ،فسيتفال سيتي مول ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97147064000 :

مركز ميدكير للعيون
مركز ميدكير للعيون هو مركز ذو شهرة عالمية ،متخصص بخدمات العناية المستدامة بالعيون في منطقة الخليج ،وخدمات االنكسار
البصري وشبكية العين وصدمات العيون .ويقدم فريقه المتخصص خدمات تتضمن تشخيص وعالج أمراض العين الطبية والجراحية
المعقدة بما في ذلك جراحة رأب الجفن وإعتام عدسة العين والحول ،والليزك ،والعين الدمعية ،واستئصال الزجاجية.
العنوان :شارع الشيخ زايد ،دبي -اإلمارات
الهاتف+97143807333 :

ميد كلينك دبي مول
أ كبر منشأة طبية لمرضى العيادات الخارجية في دبي ،حيث يقدم مجموعة واسعة من التخصصات وهي جراحة العظام والطب الرياضي
وعمليات التجميل للنساء واألشعة التشخيصية وخدمات عالجات التجميل وخدمات جراحة اليوم الواحد على يد أطباء وممرضين ذوي
خبرة عالية وفي بيئة تتسم بالخصوصية واالسترخاء.
العنوان :ص.ب  ،282890دبي مول ،موقف السيارات مستوى  ،7دبي  -اإلمارات
الهاتف+97144495111 :

ميد ستار للرعاية الصحية
ميد ستار للرعاية الصحية مركز متخصص في خدمات العناية بالجمال ،حيث يقدم فريقه الطبي من الجراحين والمعالجين ذوي الخبرات
المترا كمة خدمات الرعاية الصحية كالتخدير وأمراض القلب وطب األسنان التجميلي وطب النساء التجميلي وطب األسنان وأمراض الجلد
والعناية بالبشرة وغيرها من الجراحات.
العنوان :الطابق األرضي ،برج الخليج ،عود ميثاء ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143577877 :

مينت للعناية باألسنان
مينت للعناية باألسنان هي شركة رعاية سنية متميزة متعددة التخصصات ،حيث تتميز بنموها السريع وتقديمها مجموعة كبيرة من
الخدمات الطبية تتضمن عالجات تقويم األسنان والتحجيم والتلميع والحشوات المركبة وتبيض األسنان واللومينير والقشرة
وإزالة الجير بالليزر ،وتقوم مينت للعناية باألسنان بتحديد أولويات احتياجات المرضى من خالل الحجز بسهولة وموقف سيارات
وخدمات الطب التجميلي.
العنوان :طابق  ،19مجمع  ، 1906مبنى تميم هاوس  ،البرشا هايتس تيكوم ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97145135722 :

مركز نيوروبيديا لطب أعصاب األطفال
مركز نيوروبيديا لطب أعصاب األطفال هو مركز متخصص في طب األعصاب لألطفال في اإلمارات ويتميز بتقديمه رعاية صحية متطورة
ومتخصصة لشريحة األطفال والشباب في جميع أنحاء اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي .وتتضمن تلك الرعاية خدمات طب
األطفال العام وطب األعصاب لألطفال وعالج مشاكل النطق واللغة وعلم نفس الطفل ويغرها في بيئة عالجية
رفيعة المستوى.
العنوان :ص.ب ،333685 .شارع جميرا فيال رقم  24أمام حديقة الحيوان ،جميرا  ،1دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143431113 :

مرا كز نوفوميد
تأسست عام  ،2016إذ نجحت مرا كز نوفوميد في الحصول على  3عالمات تجارية وهي ( )1مرا كز اسيستكا الذي يضم نخبة من جراحي
التجميل وأطباء الجلد وخبراء الليزر )2( ،مركز مخصص لعالج الربو والحساسية )3( ،عيادة متخصصة إلنقاص الوزن ،أمراض النساء
والوالدة ،أمراض المسالك البولية ،أمراض العظام ،األمراض الجلدية ،األمراض العصبية ،أمراض الجهاز الهضمي وغيرها.
العنوان :الطابق  ،30مارينا بالزا ،دبي مارينا  -اإلمارات
الهاتف+97142473100 :

مركز أوريس لطب األسنان
عيادة متخصصة في طب األسنان ولها فروع في مردف وجميرا .تأسس المركز على يد طبيب إماراتي متخصص في دبي عام  .2008ويتميز
المركز بتقديم خدمات الرعاية التخصصية في طب األسنان التجميلي وزراعة األسنان ،وتضم مرافق مركز اوريس لطب األسنان أفضل
سبل الراحة وأحدث المعدات الطبية.
فرع مردف:
العنوان :شارع رقم  ،47شارع الجزائر ،أب تاون مردف ،مجمع البراجيل ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97142847774 :
فرع جميرا:
العنوان :أم سقيم  ،3شارع جميرا ،مقابل برج العرب ،فيال رقم  855 1أ ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143809990 :

معهد كيرون سلود برشلونه لطب العيون

Ophthalmological Institute

Dubai

عاما ،يعتبر معهد كيرون سلود برشلونه لطب العيون واحدا ً من أشهر مجموعة المستشفيات اإلسبانية
بخبرة طبية ترا كمية عمرها ً 60
التي تضم أ كثر من  150مستشفى .يقدم كيرون سلود دبي خدمات رعاية طبية شاملة بما في ذلك وحدة شبكية العين ،وحدة العدسة
الكرستالية ،وحدة المياه الزرقاء ،طب وجراحة العيون لألطفال ،تقوية ضعف اإلبصار ،ووحدة العدسات الالصقة ،تحت إشراف أطباء وخبراء
على أعلى مستوى في أجواء من الضيافة المحلية المريحة.
العنوان :ص ب ،6622 .فيال  304 ، 1187شارع الوصل ،أم الشيف .دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143422228 :

عيادة سيم داي لطب األسنان
عيادة سيم داي لزراعة األسنان هي العيادة الوحيدة في الشرق األوسط المتخصصة في عالج المرضى باستخدام طريقة فريدة لزرع
األسنان أطلقت عليها اسم سيم داي ،حيث تتم زراعة االسنان في نفس اليوم من دون ألم وخالل وقت قصير وبتكلفة معقولة .كما تقدم
العيادات خدمات القشرة التجميلية ،التيجان ،إعادة تأهيل الفم بالكامل ،جراحة الفم والوجه والفكين.
العنوان :ص.ب ،413873 .فيال ،733شارع شاطئ جميرا ،أم سقيم  ،2دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143158300 :

مركز السبعة لطب االسنان
يوظف مركز السبعة لطب األسنان ،الوجهة الطبية الرائدة ثالثية المهارة والتكنولوجيا والخبرة تحت سقف واحد ،ليكون الخيار األمثل
لرواده في عمليات تجميل األسنان والعناية العامة باألسنان وعالجات التجميل غير الغازية التي يقدمها أطباء متخصصون في مختلف
تخصصات طب األسنان إلى جانب استخدام أحدث المعدات والتقنيات في أجواء هادئة ومريحة.
العنوان :شارع شاطئ جميرا  ،3فيال  506بجانب سن سيت مول ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143952177 :

شماع كلينك
شماع كلينك معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة ومتخصصة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة في بيئة مريحة في المجاالت
التالية :الطب العام ،األمراض الجلدية والتجميل ،الجراحة التجميلية ،جراحة األوعية الدموية ،أمراض النساء والوالدة ،طب األطفال
والمراهقين ،الطب النفسي ،والتغذية.
العنوان :شارع  10ج ،فيال  ،41جميرا  ،1خلف جميرا بالزا ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143498800 :

عيادة سيلكور لليزر
تأسست مجموعة سيلكور في لبنان عام  ،1997وتعتبر عيادتها في دبي إحدى الوجهات الصحية المفضلة للمرضى ضمن مجموعتها
الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث تختص بتقديم خدمات راقية في مجال األمراض الجلدية والعناية بالبشرة للرجال
والنساء .ويشرف على تقديم تلك الخدمات طاقم طبي على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة ضمن أجواء تتسم بالرفاهية والراحة.
العنوان :شارع شاطئ جميرا ،أم سقيم  ،2دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143480500 :
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عيادة ذا هيليرز
وفعالة للعمالء .إذ يقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية
ما يميز عيادة ذا هيليرز هو توفيرها تجربة عالج آمنة وسريعة
ّ
تتضمن عالجات القولون والمعالجة المائية والعالج الطبيعي واليوجا ،وطب التجميل وااليورفيدا والمعالجة المثل ّية الضرورية مدعومة
باالستشارات الغذائية ونصائح حول أفضل أنماط الحياة.
العنوان :فيال  ، 2شارع  ، 15شارع الوصل  ،مقابل بوكس بارك  ،جميرا  ، 2دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143855677 :

ذي هاندرد للياقة البدنية
ً
وشامل في توفير أفضل سبل الراحة والرفاهية ،حيث يساعد المرضى على عيش حياة
جا معاص ًرا
يتخذ مركز ذي هاندرد للياقة البدنية نه ً
ف
أ كثر سعادة وصحة كل يوم .ويقدم المركز العديد من الخدمات ي مجال العالجات القديمة مثل اليوجا والبيالتيس والعالج الطبيعي،
إنقاص الوزن والتغذية وصحة األطفال والخصوبة ،وغيرهم الكثير باستخدام تقنيات متقدمة مثل اختبار الحمض النووي للوقاية من
االمراض المزمنة .كما يوفرخدمات أخرى مميزة في عالجات صحة الجسد والعقل.
العنوان :دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143447333 :

عيادة تونيك ويت لوس للجراحة
تونيك ويت لوس هي عيادة رائدة متخصصة في خدمات فقدان الوزن وجراحة التجميل .وتقوم بإجراء جميع العمليات في مستشفيات
محلية راقية وذات سمعة مرموقة .وتوفر خدمة سائق خاص للمستشفى في يوم الجراحة لينعم المرضى بالراحة التامة ،كما تقدم
العيادة العديد من الخدمات الطبية بما في ذلك جراحة فقدان الوزن وتكميم المعدة وبالون المعدة وتحويل المسار وربط المعدة.
العنوان :ص.ب ،283642 .برج الشعفار  ،1جناح  ،2304البرشاء هايتس ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97145149660 :

مركز يونايتد الطبي
مركز يونايتد الطبي هو أول منشأة عيادات خارجية إماراتية مستوحاة من حضارة اإلمارات وتراثها األصيل ،حيث تعكس رؤية دبي
الطموحة وريادتها العالمية .ويهدف المركز إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة بأرقى المعايير العالمية عبر مجموعة من المجاالت
المتخصصة التي تتضمن :طب األسرة ،أمراض القلب واألوعية الدموية ،طب األطفال ،أمراض النساء والوالدة ،الطب الباطني ،أمراض
الجهاز الهضمي ،أمراض الصدر والرئة ،أمراض األعصاب ،طب العيون ،التشخيص باألشعة ،وأنواع مختلفة من الجراحة وطب األسنان.
العنوان :وافي مول ،عود ميثاء ،ص.ب ،213466 :دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143708888 :

فاليانت للعناية الطبية
عيادة خارجية متميزة متعددة التخصصات تقدم خدمات التشخيص والعافية والخدمات الطبية بأعلى جودة باستخدام أحدث التقنيات،
وتقدم خدماتها في مجاالت أمراض القلب واألوعية الدموية وطب األسنان واألمراض الجلدية ،وكذلك الغدد الصماء وطب األسرة وأمراض
الجهاز الهضمي والطب الباطني والعالج الطبيعي والطب النفسي وأمراض الرئة والصدر والمسالك البولية ،وأخي ًرا العافية
والتجميل الحيوي.
العنوان :سيتي ووك ،شارع  13ص.ب  ،414296دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143173995 :

مركز زد اي ايه الطبي
يقوم مركز زد اي ايه الطبي على النهج الفريد الذي يتمحور حول المريض وتوفير أفضل المرافق الصحية بأرقى المعايير لمنح المريض
الراحة والخصوصية التي ينشدها .ويقدم المركز جملة من الخدمات المتميزة في الطب الباطني وجراحة العظام وامراض الروماتيزم
وامراض القلب وأمراض النساء والوالدة وطب األطفال وجراحات التجميل وطب االسنان.
العنوان :أم سقيم  ،1شارع شاطئ جميرا ،دبي  -اإلمارات
الهاتف+97143387878 :

الشركاء الرسميون

تجربة دبي الصحية تستمع :اتصل بنا
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