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Every year, thousands of expectant mothers choose Mediclinic for their prenatal care and 
the birth of their baby.  Whether you deliver in Dubai, Abu Dhabi or Al Ain, Mediclinic 
offers you exactly the same standard of high quality, personalised service, from the 
moment you find out you are pregnant, to the time you leave the hospital with your baby 
in your arms, and beyond.

This leaflet outlines what you can expect when you select Mediclinic as your pregnancy 
and birth care provider*.  All services listed here are available at every Mediclinic hospital 
in the UAE.

BEFORE YOUR BABY IS BORN
As you prepare for the birth of your baby, your happiness may be mixed with worry or 
concern about what lies ahead.  Mediclinic offers a range of services for mothers- (and 
fathers-) to-be to set your mind at rest and fully prepare you for this life-changing 
experience:

• Access to latest state-of-the-art diagnostic scans and prenatal tests at Mediclinic‘s 
Fetal Medicine unit

• Free antenatal classes for all expectant mothers booked to deliver at Mediclinic
• Free antenatal classes for expectant mothers not delivering at Mediclinic (subject to 

availability)
• Educational video explaining the stages of pregnancy and your birthing experience at 

Mediclinic
• Dedicated hotline and email for all your maternity-related queries
• Mediclinic Baby website to track all the details of your pregnancy

DURING DELIVERY
At Mediclinic, our primary aim is to ensure that your delivery is as safe and stress-free as 
it possibly can be.  Our facilities and services are designed to provide a calm environment 
in which you will feel comfortable and reassured:

• Expert care around-the-clock from our multicultural team of midwives
• Spacious private rooms with sleeper couch for your companion
• Full entertainment selection and free WiFi
• VIP rooms available for those who seek an even more luxurious setting
• Choice of freshly cooked meals from our varied menu
• Welcome package on arrival including a range of quality amenities for mother and 

baby

AFTER YOUR BABY IS BORN
Your baby has arrived!  In this exciting and emotional time, we endeavour to ensure that 
both mother and baby are healthy, happy and feel confident about leaving the hospital to 

*Terms and conditions may apply. Please contact your maternity unit manager for more 
details.



start their new life together:

• Free newborn hearing screening
• Breastfeeding counselling and advice to ensure the successful establishment of 

breastfeeding (subject to preference)
• Advice on kangaroo care to give your baby the most comforting start in life
• Onsite issue of birth certificate
• Celebratory cake
• Free Mediclinic baby bag filled with essential items for baby
• Escort to vehicle on departure to ensure you are familiar with how to strap baby safely 

into his car seat

AFTER YOU’VE GONE HOME
Just because you‘ve left the hospital doesn‘t mean you have left our care.  Mediclinic 
offers a selection of services which are designed to support you as you settle into your 
new routine and offer you reassurance as you adapt to your new responsibilities:

• Post-discharge phone call to check all is well
• Complimentary consultation with a dietician to advise on postnatal diet to ensure you 

maintain your health and strength
• Access to women‘s health physiotherapy services
• Access to post-discharge support services including support groups and advice lines
• One free post-discharge consultation with an OB/GYN for the mother if not covered 

by insurance (not applicable for independent doctors)
• Dedicated breastfeeding facilities within the hospitals for follow-up visits
• Discounted vaccination package for baby for two years after birth
• Access to support for mothers who suspect they be suffering from postpartum blues 

or depression
• Vouchers for discounted products and services in your area
• Access to baby massage services

HOSPITAL-SPECIFIC SERVICES
In addition to the wide range of services provided as standard in all Mediclinic hospitals, 
some individual facilities offer extra facilities for mothers delivering there:

• Dedicated operating theatre for caesarean sections (Mediclinic City Hospital, 
Mediclinic Airport Road Hospital and Mediclinic Al Jowhara Hospital)

• Water birthing suite (Mediclinic City Hospital, Mediclinic Parkview Hospital and 
Mediclinic Airport Road Hospital)

• Private floor of VIP rooms (Mediclinic City Hospital and Mediclinic Parkview Hospital)
• Gestational diabetes clinic (Mediclinic Al Jowhara Hospital and Mediclinic  

Welcare Hospital)
• Free lactation clinic (Mediclinic City Hospital)



يختار اآلالف من األمهات الحوامل كل عام مستشفيات ميديكلينيك للحصول على خدمات رعاية ما قبل 
الوالدة ووالدة أطفالهن بها. وسواء كنت ترغبين في الوالدة في دبي أو أبوظبي أو العين، ستقدم لك 
مستشفيات ميديكلينيك المستوى نفسه من الجودة العالية والخدمة التي تناسب احتياجاتك الشخصية 
منذ اللحظة األولى التي تكتشفين فيها حملك وحتى وقت مغادرة المستشفى في صحبة طفلك بين 

ذراعيك، وما بعد ذلك.

توضح هذه النشرة الخدمات التي يمكنك الحصول عليها عند اختيار ميديكلينيك لتقديم خدمات رعاية الحمل 
والوالدة* لك، علمًا بأن جميع الخدمات الواردة في هذه النشرة متاحة ومتوافرة في كل مستشفى من 

مستشفيات ميديكلينيك الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

قبل والدة طفلك
أثناء استعدادك لوالدة طفلك، قد تمتزج سعادتك بالقلق أو الخوف مما ينتظرك خالل الوالدة. ومن 

هذا المنطلق تقدم مستشفيات ميديكلينيك مجموعة متنوعة من الخدمات ألمهات )وآباء( المستقبل 
لطمأنتهن وإشعارهن بالراحة وإعدادهن بالكامل لهذه التجربة التي تغير حياتهن ومن بين هذه الخدمات:

إمكانية إجراء أحدث الفحوصات التشخيصية واختبارات ما قبل الوالدة في وحدة طب األجنة في 	 
ميديكلينيك

دروس تعليمية مجانية في مرحلة ما قبل الوالدة لجميع األمهات الحوامل اللواتي يسجلن حجزهن 	 
للوالدة في ميديكلينيك

دروس تعليمية مجانية في مرحلة ما قبل الوالدة لألمهات الحوامل الالتي لن يلدن في ميديكلينيك 	 
)حسب توافرها(

فيديو تعليمي لشرح مراحل الحمل وتجربة الوالدة في ميديكلينيك	 
خط ساخن وبريد إلكتروني مخصصين للرد على جميع استفساراتك الخاصة باألمومة	 
موقع إلكتروني لعيادة طب األطفال الرضع في ميديكلينيك لمتابعة جميع تفاصيل حملك	 

أثناء الوالدة
هدفنا األساسي في ميديكلينيك هو ضمان أن تتم عملية والدتك بطريقة آمنة وأن تكون خالية من 

اإلجهاد قدر اإلمكان. ولتحقيق هذا الهدف، صممنا مرافقنا وخدماتنا بحيث توفر بيئة هادئة تشعرين فيها 
بالراحة والطمأنينة:

خدمات رعاية متمرسة على مدار الساعة على أيدي فريق من القابالت من خلفيات ثقافية متعددة	 
غرف خاصة واسعة تحتوي على أريكة للنوم مخصصة لمرافقك	 
مجموعة من الوسائل الترفيهية الكاملة وخدمة ‘واي فاي’ مجانية لالتصال باإلنترنت	 
توافر غرف لكبار الشخصيات )VIP( لألشخاص الذين يبحثون عن أجواء أكثر فخامة	 
مجموعة مختارة من الوجبات المطبوخة الطازجة من القائمة المتنوعة لدينا	 
باقة ترحيب عند الوصول تشمل مجموعة من وسائل الراحة عالية الجودة لألم والطفل	 

بعد والدة طفلك
عند والدة طفلك تكون األجواء حافلة بالبهجة والعواطف الجياشة، عندئذ نبذل قصارى جهدنا لضمان 

تمتع األم والطفل بصحة جيدة وسعادتهما وشعور األم بالثقة والطمأنينة ومغادرتها المستشفى ليبدءا 
حياتهما الجديدة معًا:

فحص مجاني لحاسة السمع لدى المولود	 

* قد ُتطبق الشروط واألحكام. يرجى االتصال بمدير وحدة األمومة لمعرفة المزيد من التفاصيل.



تقديم النصح والمشورة حول الرضاعة الطبيعية لضمان النجاح في بدء عملية الرضاعة الطبيعية )إذا كانت 	 
األم تفضل ذلك(

تقديم النصائح حول رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر لتوفير مزيد من الراحة لطفلك في بداية 	 
حياته

إصدار شهادة الميالد في المستشفى	 
كعكة االحتفال	 
حقيبة أطفال ميديكلينيك مجانية تحتوي على المستلزمات األساسية للطفل	 
مرافق للسيارة عند المغادرة للتأكد من  تعليمك كيفية وضع الطفل بأمان في مقعده في السيارة	 

بعد ذهابك إلى المنزل
مغادرتك للمستشفى ال تعني مطلقًا انتهاء رعايتنا لك. فمستشفيات ميديكلينيك تقدم مجموعة 

مختارة من الخدمات التي تدعمك للتواءم مع أسلوب حياتك الجديد وتوفر لك الطمأنينة مع استعدادك 
للنهوض بمسؤولياتك الجديدة:

مكالمة هاتفية بعد الخروج من المستشفى للتأكد من أن جميع األمور تسير على ما يرام	 
استشارة مجانية مع أخصائي تغذية لتقديم النصائح بخصوص النظام الغذائي في مرحلة ما بعد الوالدة 	 

لضمان حفاظك على صحتك وقوتك
إمكانية الحصول على خدمات العالج الطبيعي لصحة المرأة	 
الحصول على خدمات الدعم المخصصة لمرحلة بعد الخروج من المستشفى، مثل مجموعات الدعم 	 

وخطوط االستشارات والنصائح
استشارة مجانية واحدة بعد الخروج من المستشفى مع أخصائي الوالدة/ طبيب أمراض النساء بالنسبة 	 

لألمهات غير المشموالت بالتأمين )ال تنطبق على األطباء المستقلين عن المستشفى(
مرافق مخصصة للرضاعة الطبيعية داخل المستشفيات يمكن استخدامها في زيارات المتابعة	 
باقة تطعيم بأسعار مخفضة للطفل لمدة عامين بعد الوالدة	 
الحصول على الدعم لألمهات ممن لديهن قلق حيال معاناتهن من أحزان أو اكتئاب ما بعد الوالدة	 
قسائم لمنتجات وخدمات بأسعار مخفضة في منطقتك	 
الحصول على خدمات تدليك للطفل	 

خدمات خاصة بالمستشفيات
باإلضافة إلى المجموعة الواسعة من الخدمات األساسية التي ُتقدم في جميع مستشفيات ميديكلينيك، 

تختص بعض المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ميديكلينيك بتقديم تسهيالت إضافية لألمهات اللواتي 
تلدن في تلك المنشآت:

غرفة عمليات مخصصة للعمليات القيصرية )في ميديكلينيك مستشفى المدينة، و ميديكلينيك 	 
مستشفى شارع المطار، و ميديكلينيك مستشفى الجوهرة(

جناح للوالدة في الماء )في ميديكلينيك مستشفى المدينة، و ميديكلينيك مستشفى بارك فيو،  	 
و ميديكلينيك مستشفى شارع المطار(

طابق خاص لغرف كبار الشخصيات )VIP( )في ميديكلينيك مستشفى المدينة، و ميديكلينيك 	 
مستشفى بارك فيو(

عيادة لسكري الحمل )في ميديكلينيك مستشفى الجوهرة و ميديكلينيك مستشفى ويلكير(	 
عيادة مجانية للرضاعة )في ميديكلينيك مستشفى المدينة(	 
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FOR DUBAI HOSPITALS CONTACT:

For more information about our other facilities, 
please visit www.mediclinic.ae


