LONG TERM CARE UNIT
Long term care is a specialised clinical service targeted at a particular group
of paediatric and adult patients who range from being ventilator dependent
to a mobile patient suffering from mild limb weakness.
Patients staying at Mediclinic Al Ain Branch Hospital can be guaranteed to
have all their treatments in the same hospital. They do not need to transfer
to any other place to continue treatment or in emergency situations. The
hospital provides a comprehensive range of medical services under one roof,
including emergency medicine, cardiology specialities, complex neurosurgical
procedures and an intensive care unit. We provide long-term care services
including physiotherapy, speech therapy and occupational therapy, all under
the expertise of internationally trained skilled clinicians.
Leading the long term care service is a multidisciplinary group of clinical and
non-clinical healthcare professionals with extensive experience in this field,
so patients and their families should feel confident and reassured that they
are in safe hands
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وحدة الرعاية طويلة األجل
تعتبر خدمات الرعاية طويلة األجل من الخدمات الصحية المتخصصة والتي تستهدف مجموعة معينة من

المرضى من األطفال والبالغين الذين تتراوح حاالتهم بين الحاالت التي تعتمد على جهاز التنفس الصناعي
وحاالت المرضى الذين يعانون من ضعف بسيط في األطراف.

يمكن للمرضى المقيمين في ميديكلينيك مستشفى فرع العين ضمان الحصول على جميع عالجاتهم في

نفس المستشفى .فال يحتاجون التحويل إلى أي مكان آخر لمتابعة العالج أو في حاالت الطوارئ حيث

تقدم المستشفى مجموعة شاملة من الخدمات الطبية تحت سقف واحد ،بما في ذلك طب الطوارئ و

أمراض القلب و جراحة األعصاب المعقدة ووحدة العناية المركزة و خدمات الرعاية طويلة االجل والتي تشمل
العالج الطبيعي وعالج النطق والعالج الوظيفي.

يقوم فريق متعددة التخصصات في مجال الرعاية الصحية السريرية وغير السريرية ذوي الخبرة الواسعة

بقيادة خدمات الرعاية طويلة األجل في المستشفى ،حيث يشعر المرضى وعائالتهم بالثقة والطمأنينة
التامة بوجودهم ضمن أيدٍ أمينة.
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