باقات الوالدة

DELIVERY
PACKAGES

At Al Sharq we offer a wide range of maternity packages,
which are tailored to suit all your requirements.
We believe maternity to be the most significant stage in
women’s life and we at Al Sharq Hospital strive to make it a
happy journey.
We will look after you throughout your pregnancy; from the
moment you discover that you are pregnant through to your
delivery and even afterwards.
Our team of experienced obstetricians and midwives aim to
provide quality care and service to help you stay in the best
of health and prepare you for the birth of your baby.
Any questions you have regarding your pregnancy and new
baby can be directed to us and we will endeavour to do our
very best to answer them thoroughly and give you the very
best guidance.
We will be there for you 24 hours of the day, 7 days of
the week so you feel confident and have complete peace of
mind.

مستشفى الشرق يقدم لك خيارات باقات الوالدة ،التي صممت
ً
خصيصا لتتناسب مع احتياجاتك.
األمومة هي أهم مرحلة في حياة المرأة ونحن في مستشفى
الشرق نسعى جاهدين لجعلها رحلة سعيدة.
ً
سنعتني بك طوال فترة الحمل ،بدءا من اللحظة التي تكتشفين
فيها أنك حامل حتى الوالدة وبعد ذلك.
هدفنا هو توفير رعاية صحية شاملة لك واعدادك الستقبال
مولودك بإشراف خبرات وكفاءات طبيباتنا في قسم التوليد.
يمكنك توجيه أي أسئلة لديك إلينا فيما يتعلق بحملك
ومولودك الجديد وسنسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا
لإلجابة عليها بشكل كامل ومنحك أفضل اإلرشادات.
سنكون هناك من أجلك على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع ،
بحيث تشعرين بالثقة وراحة البال.

MATERNITY PACKAGE
( NORMAL DELIVERY)
AED 6495
Package Includes :
• 1-2 Day Room rent (as required)
• Labor Room charges
• Consultant’s Fees
• Routine Test and Investigations
• Resuscitation, Essential Newborn Care (ENR) and Pediatric consultation charges
• Medicines and Consumables

Package Excludes :
• Epidural / Spinal Anesthesia (if required will be charged at discounted rate of AED 1,900)
• Baby specific charges - NICU admission, vaccination, neonatal screening test and birth certificate
• Additional charges for Specialist / Consultant review from other doctors (non ObGyn)
• Blood Cross matching and transfusion to be charged extra

باقات الوالدة
( الوالدة الطبيعية)
 6495درهم
الباقة تتضمن
•رسوم اإلقامة ليوم أو يومين (حسب الضرورة)
•رسوم غرفة الوالدة
•رسوم االستشارة
•الفحوصات الروتينية والتحاليل
•رسوم اإلنعاش والرعاية األساسية لحديثي الوالدة ( )ENRورسوم استشارة طبيب األطفال حديثي الوالدة
•األدوية والمستهلكات

الباقة ال تشمل
•التخدير فوق الجافية (في حال الضرورة ،يتم احتساب الحقنة بسعر مخفض قيمته  1900درهم)
•رسوم إضافية لرعاية الطفل – رسوم وحدة العناية المركزة للخدج ،التطعيم ،فحص حديثي الوالدة وشهادة
الميالد
•رسوم للمتابعات اإلضافية عن طريق أخصائي  /استشاري من األقسام األخرى عدا قسم النسائية والتوليد
•فحص التوافق ونقل وحدات الدم

MATERNITY PACKAGE
( C- SECTION DELIVERY)
AED 9995
Package Includes :
• 3 Days Room rent
• OT and Anesthesia charges
• Surgeon’s Fees
• Routine Test and Investigations
• Resuscitation, Essential Newborn Care (ENR) and Pediatric consultation charges
• Pre Anesthesia charges

Package Excludes :
• Room Rent beyond 3 days will be charged extra
• Baby specific charges - NICU admission, vaccination, neonatal screening test and birth certificate
• Additional charges for Specialist / Consultant review from other doctors (non ObGyn)
• Blood Cross matching and transfusion to be charged extra
• Medicines and Consumables would be charged extra

باقات الوالدة
( الوالدة القيصرية )
 9995درهم
الباقة تتضمن
•رسوم اإلقامة لـ  3أيام
•رسوم الجراحة القيصرية والتخدير
•رسوم جراح التوليد
•الفحوصات الروتينية والتحاليل
•رسوم اإلنعاش والرعاية األساسية لحديثي الوالدة ( )ENRورسوم استشارة طبيب األطفال حديثي الوالدة
•رسوم ما قبل التخدير

الباقة ال تشمل
•اإلقامة لما يزيد عن  3أيام
•رسوم إضافية لرعاية الطفل – رسوم وحدة العناية المركزة للخدج ،التطعيم ،فحص حديثي الوالدة وشهادة
الميالد
•رسوم للمتابعات اإلضافية عن طريق أخصائي  /استشاري من األقسام األخرى عدا قسم النسائية والتوليد
•فحص التوافق ونقل وحدات الدم
•قيمة إضافية لألدوية والمستهلكات

Tel: +971 9 2249999
www.alsharqhospital.ae
/alsharqhospital

