
الـخـدمـات الـطبية
Medical Services

Dallah Clinicsعيادات دله



In continuation of our commitment to 
provide health care services to fulfill 
the community needs, through our 
various specialized clinics spread 
in various regions of the Kingdom, 
and in line with the strategy of Dallah 
Health Services Company, we strive 
to provide our health services in the 
various neighborhoods of the Kingdom 
of Saudi Arabia, so that we meet the 
needs of our patients intimately.

الرعاية  خـــدمات  بتقديم  اللتزامنا  اســـتمرار� 
الصحيـــة لتلبيـــة احتياجـــات المجتمـــع عبر 
والمنتشـــرة  التخصصية  عياداتنـــا  مختلـــف 
في مختلف مناطق المملكة، وتماشـــي� مع 
الصحية،   للخدمات  دله  شـــركة  استراتيجية 
نسعى لتقديم خدماتنا الصحية في ا�حياء 
المختلفة بمدن المملكة العربية السعودية، 

حتى نلبي احتياجات مرضانا، وعن قرب.

Dallah Clinics عيادات دله

الرؤية
تتطلع عيـــادات دله أن تكـــون رائدة في مجـــال الرعاية 
الصحية ا�ولية في القطاع الخاص في المملكة العربية 

السعودية

Our Vision
Dallah Clinics aspires to be a pioneer in the 
field of primary health care in the private sector 
in the Kingdom of Saudi Arabia 

Our Mission
Dallah Clinics is committed to providing 
medical services efficiently and professionally 
to satisfy patients' expectations and needs 
intimately

الرسالة
تلتزم عيـــادات دله بتقديـــم الخدمات الطبيـــة بطريقة 
لتلبيـــة توقعـــات واحتياجات  فعالـــة واحترافية وذلـــك 

المرضى عن قرب.

Core Values قيم عيادات دله
 Caring and respecting patients and meeting their ••    رعاية واحترام المرضى وتلبية احتياجاتهم عن قرب

needs closely
االلتزام الثابت بأخالقيات المهنة وتطبيق المعايير   •

الوطنية والدولية في تقديم الخدمة
• Steadfast commitment to the ethics of the 

profession and the application of national and 
international standards in service provision

•    االلتزام الوثيق بالتفوق واإلحترافية في تقديم خدمات 
الرعاية الصحية األولية

• A deep adherence to excellence and 
professionalism in providing primary health care 
services

Serving and respecting our society ••    خدمة واحترام مجتمعنا

•    استقطاب المواهب والتدريب المستمر وتقدير 
موظفينا

• Talent acquisition, ongoing training, and 
appreciation of our staff



 Dallah Clinics
Medical Services
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عيادات دله 

Orthopedics
Clinics

Ophthalmology
Clinics

عيادات
العظام

عيادات
العيـــــون 

Dental
Clinics

عيادات
ا�سنــــــان

Internal Medicine
Clinics

عيادات
ا�مراض الباطنية

Emergency
 (ER)

الطوارئ

عيادات النساء
والوالدة

عيادات
ا�طفال

Pediatrics
Clinics

Obstetrics & Gynaecology
Clinics

Radiology

ا�شعة

Laboratory

المختبر



The pediatric clinics at Dallah Clinics 
includes a team specialized in pediatrics 
and neonatology and provides 
comprehensive, high-quality health care.

في  ا�طفال  ا�طفـــال  عيـــادات  تضم 
عيادات دله فريق متخصص  في مجال 
ويقدم  الوالدة،  وحديثي  ا�طفال  طب 

الرعاية الصحية الشاملة عالية الجودة.

Pediatrics
Clinics

عيادات
ا�طــفــال 

The Offered Servicesالخدمات المقدمة

Treatment of Gastroenteritisعالج حاالت التهاب المعدة واألمعاء 

 Treatment of Respiratory Tact Infectionعالج أمراض الجهاز التنفسي   

Treatment of Fever Conditionsعالج حاالت الحمى  

Treatment of Sore Throat and Tonsillitisعالج التهاب الحلق واللوز   

 Diagnose and Treatment of Growth Retardationتشخيص وعالج حاالت تأخر النمو  

 Treatment of Pediatric Diabetes and Endocrineعالج أمراض السكري والغدد الصماء لألطفال 
Gland Diseases

 Treatment of Cardiac Diseasesعالج أمراض القلب    

Treatment of General Internal Medicine Diseasesعالج أمراض الباطنية العامة  



The clinics of Obstetrics and 
Gynecology includes all the patient's 
needs in one place. In addition, it is 
equipped with the latest technology 
with the support of the best specialists.

تضم عيادات  النســـاء والـــوالدة جميع 
الخدمات التي تحتاجهـــا المريضة في 
مكان واحد، تم تجهيز القسم بأحدث 
التقنيات بدعم من أفضل  المختصين.  

Obstetrics &
Gynaecology
Clinics

عيادات
النساء والوالدة

The Offered Servicesالخدمات المقدمة

Follow up Pregnancyمتابعه الحمل   

Diagnose and Treatment of Delayed Pregnancyتشخيص وعالج حاالت تأخر الحمل   

 Diagnose and Treatment of Women Fertility Problemتشخيص وعالج حاالت العقم   

 Treatment of Genital Tract Infectionsعالج التهاب الجهاز التناسلي والرحم   

Cervix Cryocautery Procedureإجراء كي لعنق الرحم  

Treatment of Menstruation Irregularitiesعالج اضطرابات الدورة الشهرية   



The clinics of Internal Medicine are 
concerned with providing treatment 
services with the highest quality 
standards in many specialties. The 
medical and administrative team 
are constantly striving to provide 
distinguished services with the latest 
technologies and medical methods

الباطنيـــة،  ا�مـــراض  عيـــادات  تهتـــم 
معايير  بأعلى  عالجية  خدمات  بتقديم 
الجودة فـــي العديد مـــن التخصصات 
ا�داري  و  الطبـــي  الفريـــق  ويســـعى 
متميزة  خدمـــات  لتقديـــم  باســـتمرار 
ا�ســـاليب  و  التقنيات  أحـــدث  تواكـــب 

الطبية

Internal Medicine
Clinics

عيادات ا�مراض
الباطنية   

The Offered Servicesالخدمات المقدمة

Treatment of Gastroentrology Diseasesعالج أمراض الجهاز الهضمي  

 Dignose and Treatment of Diabetes and Endocrineتشخيص وعالج أمراض الغدد الصماء والسكري 
Gland Diseases

 Diagnose and Treatment of Hypertensionتشخيص وعالج ارتفاع ضغط الدم  

 Diagnose and Treatment of General Cardiovascularتشخيص وعالج أمراض القلب والشرايين العامة   
and Arterial Diseases

 Diagnose and Treatment of Anaemiaتشخيص وعالج فقر الدم   

 Treatment of Chest Conditionsعالج أمراض الصدر   

Treatment of Liver Diseasesعالج أمراض الكبد  



The orthopedic clinics specializes in 
treating all orthopedic cases under the 
supervision of an outstanding medical 
team of consultants and specialists.

خدمـــات  العظـــام  عيـــادات  تقـــدم 
طبي  فريق  بإشراف  والعالج  التشخيص 

متميز من االستشاريين وا�خصائيين.

Orthopedics
Clinics

عيادات
العظام

The Offered Servicesالخدمات المقدمة

Treatment of Inflammatory Arthritisعالج التهاب المفاصل البكتيري 

Treatment of Osteoarthritisعالج أمراض خشونة المفاصل   

 Treatment of Bone Fracturesعالج كسور العظام والتجبير  

 Treatment of Bone Deformitiesعالج أمراض تشوهات العظام   

 Treatment of Immune Arthritisعالج التهاب المفاصل المناعية   

 Treatment of Pediatrics Bone Diseasesعالج أمراض عظام األطفال   

 Treatment of Muscloskletal Diseasesعالج التهاب األوتار والعضالت   

 Treatment the Pain of Scoliosis and Spinal Discعالج ألم العمود الفقري واإلنزالق الغضروفي  
Herniation

 Diagnose and Treatment of Sports Traumaتشخيص وعالج إصابات المالعب والطب الرياضي  



The dental clinics provides all Oral care 
services for all individuals of all ages, 
using the latest therapeutic and surgical 
technologies.

تقدم عيادات ا�ســـنان جميع خدمات 
الرعاية الصحية ل�سنان  لكافة ا�فراد 
أحدث  باســـتخدام  ا�عمـــار  ولمختلف 

التقنيات العالجية والجراحية.

Dental Clinics عيادات ا�سنـان

The Offered Servicesالخدمات المقدمة

Teeth Extractionإجراء عمليات خلع األسنان  

Therapeutic and Cosmetic Fillingsإجراء حشوات تجميلية وعالجية  

Installing Dental Implantsتركيب أوتاد األسنان  

Treatment of Endodonticsعالج عصب أسنان بسيط  

Treatment of Endodontics Emerganciesعالج عصب طارئ  

Pediatric Dentistry Disease Treatmentعالج أمراض األسنان لدى األطفال  

Teeth Cleaning and Whiteningتنظيف وتبييض األسنان  

Denture Reline Processإعادة لصق التركيبات   



The Ophthalmology clinics provides 
diagnostic and therapeutic services to 
patients with care of highly qualified 
doctors.

يوفـــر قســـم طـــب العيـــون خدمات 
التشخيص لجميع ا�مراض التي تصيب 
التقنيات  أحـــدث  باســـتخدام  العيـــون 
لعالج المرضى على يد نخبة من ا�طباء.

Ophthalmology
Clinics

عيادات
العيـــــون 

The Offered Servicesالخدمات المقدمة

Management of general eye diseasesتشخيص وعالج أمراض العيون العامة

Diagnose and treatment of cataractتشخيص وعالج المياه البيضاء

.Management of retinal diseases   and optic nerveفحص وعالج أمراض الشبكية والعصب البصري.

Ocular trauma and corneal abrasionsعالج إصابات العين والقرنية

Dignaose and Treatment Dry eye and blepharitisفحص وعالج حاالت العدوى والحساسية والتهابات العيون

Management and Treatment of strabismusفحص حاالت الحول.

Management of glaucomaفحص المياه الزرقاء

Optometry and lensesقياس النظر والعدسات الالصقة

Color Vision Testفحص عمى األلوان

Excision And Management of eye lid lesionsعالج أمراض الجفون



The department of Radiology provides 
various services under the supervision 
of a qualified and competent medical 
staff using modern technologies.

خدمات  متعددة  ا�شعة  قسم  يقدم 
بإشـــراف ومشـــاركة طاقم ذو كفاءة 
من ا�طباء والفنيين وباستخدام تقنيات 

حديثة.

Radiology ا�شعة

The Offered Servicesالخدمات المقدمة

Conventional X-Rayاألشعة السينية

CT Scan Without Contrastاألشعة المقطعية بدون صبغة   

All Ultrasoundفحوصات الموجات فوق الصوتية

Ultrasound Arterial & Venus Dopplerأشعة الدوبلر لألوردة والشرايين 

Ultrasound Routine Pregnancyأشعة السونار لمتابعة الحمل 



The laboratory department is essential 
in a patient’s therapeutic process. It is 
equipped with the latest technologies 
and an efficient staff of technicians and 
specialists to provide all the services 
needed for the patient.

عنصًرا أساســـًيا في  المختبـــر   يعتبـــر  
المختبر  تجهيز  تـــم  العالجية.  العملية 
التقنيات والكـــوادر ا�كفاء من  بأحدث 
الفنيين والمتخصصيـــن لتقديم كافة 

الخدمات التي يحتاجها المريض.

Laboratory المختبر

The Offered Servicesالخدمات المقدمة

CBCعمل صورة الدم الكامل

IRON and  FERRITINفحص مستوى ومخزون الحديد

 URINE Testتحليل البول

 STOOL Testتحليل البراز

Calcium Test ( CA++)تحليل الكالسيوم

 Vitamin Dتحليل فيتامين د

Vitamin B12تحليل فيتامين ب 12

LIPID PROFILEفحص الدهون الكاملة

HBA1C and  RBSفحص السكر التراكمي و العشوائي

Thyroid hormonesفحص هرمونات الغدة الدرقية 

PRLتحليل هرمون الحليب

 Liver Function Testفحص وظائف الكبد

 Kidney Function Testفحص وظائف الكلى

H.PY IGG &  UREA BREATH TESTجرثومة المعدة بالدم وبالتنفس

SEMEN analysisتحليل السائل المنوي

TESTOSTERONتحليل هرمون التيستوتيرون

 BHCGتحليل الحمل 



The emergency department operates 
24 hours a day, seven days a week, and 
receives all emergencies for adults and 
children.

 24 مـــدار  على  الطوارئ  قســـم  يعمل 
ســـاعة 7 ايام في ا�ســـبوع و يستقبل 
جميع الحاالت الطارئة للكبار و ا�طفال.

Emergency (ER) الطوارئ

The Offered Servicesالخدمات المقدمة
تواجد الطاقم الطبي على مدار 24 ساعة في جميع أيام 

Availably of Medical Team 7/24األسبوع  

Pediatric Emergency Servicesتقديم خدمات الطوارئ الطبية لألطفال   

Adult Emergency Servicesتقديم خدمات الطوارئ الطبية للكبار   

استقبال الحاالت الطارئة في عدد من التخصصات 
Providing Emergency in many Medical Servicesالطبية 



For inquiries and more details
لالستفسار والمزيد من التفاصيل

920012222


