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Dallah Home Care





Dallah Home Care provides a 
range of services by a variety of 
skilled health care providers in the 
patients’ private home to meet 
their specific needs in line with 
their set care plan determined by 
the physicians.

Home Care الرعاية المنزلية
يقـــدم فريق دلـــه للرعايـــة المنزلية 
لتلبية  متخصصـــة  صحيـــة  خدمات 
خطة  بوضـــع  المريـــض  إحتياجـــات 
عالجيـــة متكاملة بنـــاًء على أهداف 
إشـــراف  تحـــت  وعائلتـــه  المريـــض 

الطبيب.

Our Valuesقيم دله للرعاية المنزلية

الــرؤيـــة

أن نكون الجهـــة الرائدة في مجـــال الرعاية 
الصحية المنزلية في المنطقة. 

الــرسـالـة

صحيـــة  خدمـــات  بتقديـــم  ملتزمـــة  دلـــه 
المرضى  احتياجـــات  لتحقيق  الجـــودة  عالية 

وتطلعات المجتمع. 

Our Vision
To be a leading Home care provider in 
the region.

Our Mission
Dallah Home care, is committed to 
provide excellent healthcare services 
in effective and professional ways to 
meet patient needs and community 
expectations. 

 Our Goalsأهداف دله للرعاية المنزلية
لتوفير  المنزلية  للرعايـــة  دله  خدمات  تهدف 
التامـــة بكفاءة مـــع توفيـــر تجربة  الرعايـــة 

للمريض ذات جودةعالية.

Our goal is to provide care to our 
patients with compassion, efficiency, 
and the highest patient experience 
quality.  

• Care and respect for our patients and 
their needs

• Commitment for professional ethics
• Commitment for excellence in 

delivering healthcare
• Serve and respect our society
• Value our employees

رعاية واحترام المرضى وتلبية •
احتياجاتهم 

االلتزام الثابت بأخالقيات المهنة•
االلتزام  الوثيق بالتفوق في تقديم •

خدمات الرعاية الصحية
خدمة واحترام مجتمعنا  •
تقدير موظفينا•
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Dallah
Home Care Services

خدمات
دله للرعاية المنزلية 

زيارة الطبيب

غسيل الكلى المنزلي العالج الطبيعي

رعاية ا�م والطفل 

خدمات المختبرالخدمات التمريضية

اللقاحات 

المرافق الصحي ا�شعة

Doctor Visit

Physical Therapy

Nursing ServicesLab Services

Home Hemodialysis Vaccinations

Mother and Child Care RadiologyCare Giver
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Doctor Visit زيارة الطبيب
العديد  المنزليـــة  للرعايـــة  دله  توفر 
كفاءة  ذو  المختصيـــن  ا�طبـــاء  من 
االستشـــارات  لتقديم  عاليـــة  وخبرة 
الطبيـــة والفحـــص المنزلـــي لوضع 
خطة عالجية مناسبة ومتابعة حالة 

المريض.

Dallah Home Care offers a 
wide range of highly skilled and 
experienced physicians providing 
consultations and doctor visits 
to develop a proper patient 
treatment plan continuing with 
patient follow-ups. 
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Nursing Services الخدمات التمريضية

يعمل فريق التمريض على 
توفير خدمات متعددة:

Our nursing team provide a 
number of services:

Post-surgical care 
رعاية ما بعد الجراحة

Chronic patients care 
متابعة ا�مراض المزمنة

Urinary catheterization
القسطرة البولية 

(تركيبها ، تغييرها أو إزالتها)
Wound care

(Pressure injury and diabetic foot) 

العناية بالجروح
(كالعناية بالتقرحات السريرية وقدم السكري)

Injections
 (Muscle injection, IV infusions)

الحقن
(حقنة العضل -  حقنة الوريد) 

Tracheostomy care
 (Tracheostomy, Gastrostomy and Colostomy)

العناية بأنبوب التنفس عن طريق القصبة الهوائية
(فغر المعدة وفغر القولون)

Nasogastric tube
 (Insertion, removal and care)

العناية بأنبوب التغذية المعدي
(تركيبه ، تغييره أو إزالته)

Oxygen Therapy 
العالج با�وكسجين 

Elderly care 
المتابعة الصحية  لكبار السن

Palliative Care 
العناية التلطيفية

Home ECG 
تخطيط القلب المنزلي

(insertion/ removal and care)
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Lab Services   خدمات المختبر

توفـــر دله للرعايـــة المنزليـــة خدمة 
التحاليل  لجميـــع  العينـــات  ســـحب 
وعرض نتائج التحاليل عبر تطبيق دله. 

Our Highly skilled team of nurses 
will collect the samples to run 
a variety of tests. The results of 
your test can easily be accessed 
and viewed through Dallah 
Hospital’s application.  
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Vaccination   اللقاحات
التطعيم  اللقاحـــات  خدمـــة  تقدم 
المنزلي من قبل مختصين ذوي خبرة 

لتعزيز مناعة المرضى. 

Dallah Home Care provides 
in-home vaccinations delivered 
by highly skilled and experienced 
nurses.  
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Physical Therapy العالج الطبيعي 
العـــالج  أخصائـــي  زيـــارة  تتضمـــن 
الطبيعي الفحص المنزلي وتشخيص 
حالة المريض لرســـم برنامج تأهيلي 
العالج  على  يســـاعد  شـــامل  صحي 
ا�جهزة  باســـتخدام  فعال  بشـــكل 
الطبيـــة الحديثـــة وفق�ـــ �حتياجات 
المريض لتحسين حالته الصحية نحو 

العودة إلى الحياة الطبيعية. 

Physiotherapy home visits 
including assessment and 
diagnosis to design individual 
rehabilitation program for each 
patient to set appropriate 
physiotherapy treatment plan 
and applying the determined 
plan using up-to-date tools, 
equipment, and techniques 
for a fast and safe recovery 
towards a normal life.  
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Home
Hemodialysis 

غسيل
الكلى المنزلي

يؤمن غسيل الكلى المنزلي للمريض 
العالج  لمواصلة  والخصوصية  الراحة 
المركز تحت إشراف كادر طبي  خارج 
أجهـــزة عالية  وباســـتخدام  مختص 

الجودة.

Home hemodialysis allows the 
patient to maintain treatment in 
the comfort and privacy of their 
homes, under the supervision 
of Dallah’s medical team which 
are equipped with the latest 
technologies. 

08



توفير خدمات ا�شعة 
التشخيصية في المنزل:

Radiology   شعة�ا

Dallah Home Care radiology 
services include:

• Portable X-Ray Machines
• Ultrasound Scanners 

ا�شعة السينية •
أشعة الموجات فوق الصوتية•
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Mother and
Child Care 

رعاية
ا�م والطفل

تقدم دله للرعاية المنزلية 
برنامج لرعاية ا�م والطفل 

يشمل التالي:

Mother and Child Care 
program includes:

Doctor Visit and Consultation for 
maternity and follow-ups.

Lab test 

Ultrasound 

Nursing services  

Parent and Family education 

Newborn growth measurements

Physiotherapy sessions  

زيارة طبيبة مختصة لمتابعة الحمل

تحاليل مخبرية 

أشعة الموجات فوق الصوتية

الخدمات التمريضية 

تقديم المشورة والتثقيف الصحي 

قياسات نمو الجنين 

جلسات العالج الطبيعي
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Care Giver  المرافق الصحي
الصحي  المرافـــق  خدمـــة  تتضمـــن 
ممـــرض مقيـــم ذو كفـــاءة عاليـــة 
لتقديـــم الرعايـــة الالزمـــة بحســـب 
حاجة المريض وحالته تحت إشـــراف 
فريق دله الطبي للرعاية المســـتمرة 

أو المتقطعة.

Our Care Giver service aims 
to meet the patient’s needs by 
providing highly qualified and 
well trained nurses for both 
long term and short term care, 
under the supervision of Dallah’s 
medical team.
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Stay Well
دمتم بصحة وعافية

For inquiries and more details:
92 001 2222

966118275005

لالستفسار والمزيد من المعلومات


