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التوسعة الجديدة بُحّلة فريدة

تم االفتتاح
Now Open 

A NEW REFINED HEALTHCARE 
EXPERIENCE AWAITS YOU.





Mediclinic Airport Road Hospital was established in 2008 with a total licensed capacity of 134 beds. This Joint 
Commission International (JCI) accredited hospital offers a high standard of healthcare, delivered by a highly 
qualified team of medical experts, with a wide range of inpatient and outpatient services including a 24-hour 
Urgent Care Centre. 

A significant expansion project was launched at Mediclinic Airport Road Hospital which will see the hospital more 
than double in size. The new building is open and it is located directly adjacent to the current hospital.  In its initial 
phase, the new building houses a number of outpatient clinics including:

•  Paediatrics and paediatric sub-specialities 
•  Obstetrics and Gynaecology
•  Dermatology and Cosmetology 
•  Medical Oncology and Haematology

A Comprehensive Cancer Centre modelled on Mediclinic’s existing leading oncology treatment unit at Mediclinic 
City Hospital in Dubai and Hirslanden in Switzerland will open later this year, featuring the very latest in 
radiotherapy and nuclear medicine.  

The new extension will also feature new services such as:  

•  Paediatric high dependency and intensive care units 
•  Maternity wards
•  Luxurious suites 

The new extension is now open.  

A new refined healthcare experience awaits you. 



افتتحت ميديكلينيك مستشفى شارع المطار أبوابها في عام 2008 بإجمالي 134 سرير مرخص للمرضى المقيمين. وهو مستشفى معتمد من اللجنة 
المشتركة الدولية JCI  لتقديمه مستوى عالي من الرعاية الصحية على يد فريق من األطباء المحترفين والخبراء ذوي المؤهالت العالية، باإلضافة إلى 

مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية للمرضى المقيمين والمراجعين بما في ذلك مركز الرعاية العاجلة مفتوح على مدار24 ساعة.

تم إطالق مشروع كبير لتوسعة ميديكلينيك مستشفى شارع المطار يضاعف حجم المبنى. ولقد تم افتتاح المبنى الجديد الذي يقع مباشرة بجوار 
المستشفى الحالي. حيث يحتوي المبنى الجديد في مرحلته األولية على عدد من العيادات الخارجية، بما في ذلك:

• طب األطفال والتخصصات الفرعية 
• طب أمراض النساء والوالدة

• طب األمراض الجلدية والتجميل 
• طب األورام وأمراض الدم

سيتم افتتاح مركز شامل للسرطان في وقت الحق من هذا العام وهو مركز مشابه لما توفره ميديكلينيك مستشفى المدينة في وحدة عالج األورام 
في دبي وهيرسالندن في سويسرا، حيث سيوفر تقنيات حديثة للعالج اإلشعاعي والطب النووي.

كما ستضم التوسعة الجديدة إضافات مثل:  

• وحدات الرعاية الفائقة والرعاية المركزة لألطفال
• أجنحة األمومة

• أجنحة فاخرة 

تستقبلكم  التوسعة  الجديدة  اآلن 

حيث تنتظركم تجربة جديدة من الرعاية الصحية بُحّلة فريدة  


