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Abu Dhabi features three main regions – Abu Dhabi city, and its surrounding Al Ain 
region and Al Dhafra region. The Emirate is a diverse destination with awe-inspiring 
desert landscapes, bountiful oases, towering mountains, stunning coastlines, 
warm clear waters, natural islands, and vibrant cities. It is where stunning desert 
landscapes and traditional Arabian culture merge together to create a memorable 
visitor experience.

Abu Dhabi is known for its cultural diversity and its unique blending of ancient 
traditions with modern lifestyles. It has a number of world heritage sites classified 
by UNESCO, where traces of many cultures, dating back to prehistoric times, are 
located. These sites stand as testimonies of sedentary human occupation of a 
desert region since the Neolithic Age. Additionally, it is also the home of modern 
architectural masterpieces, thrilling headline attractions, award-winning golf courses, 
luxurious resorts, world-class shopping centres, and a packed calendar of headline 
events covering the arts, culture, sports, concerts and trade shows.
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تتألف أبوظبي من ثالث مناطق رئيسية وهي مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وهي بالتالي 
وجهة تنبض بالتنوع الجغرافي حيث يمكن للزوار استكشاف الجزر الطبيعية والصحاري الشاسعة 

والمناظر العصرية والمرتفعات الصخرية والواحات المنعشة والشواطئ التي لم تمّسها أيدي البشر. 
وتمتاز أيضًا بكونها موقع امتزاج الطبيعة الصحراوية المهيبة بالثقافة العربية األصيلة، مقّدمة بذلك 

تجربة استثنائية لجميع الزوار.

تتمتع أبوظبي بتنوعها الثقافي الذي يجمع بين القديم والحديث، فهي تضّم مواقع مدرجة على الئحة 
اليونسكو للتراث العالمي، لتي تقف شاهدة على تواجد اإلنسان في هذه المنطقة الصحراوية منذ العصر 

الحجري الحديث مع ما فيها من آثار لثقافات عديدة تعود إلى زمن ما قبل التاريخ. فضاًل عن الروائع 
المعمارية الحديثة، وأبرز معالم الجذب المشوقة، إلى جانب مالعب الجولف الحائزة على عدة جوائز، 

والمنتجعات الفاخرة، وبعض من أفضل مراكز التسوق في المنطقة، والفعاليات المميزة المقامة فيها 
والتي تغطي الفنون، والثقافة، والرياضة، والحفالت الموسيقية، والعروض التجارية.

مرحــبًا بكــم في 
في أبوظـــــبي

WELCOME TO
ABU DHABI
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WHY 
ABU DHABI?

Abu Dhabi offers state-of-the-art medical infrastructure, facilities and  treatments, 
and embraces a holistic environment for rejuvenation and recovery. Seeking 
treatment in Abu Dhabi will not only provide travelling patients with high-end medical 
services, it will ensure they are being taken care of from the moment they set foot in 
the Emirate, until they depart safely. With an easy-to-obtain medical visa, on-ground 
transportation and fully involved hotels and tourism agencies, patients will enjoy a 
steady and smooth recovery while feeling right at home.

What distinguishes Abu Dhabi from other cities is the Jawda programme, a quality 
index that provides precise data and figures of the quality and standards of healthcare 
services offered in different cities and countries, enabling patients to decide on the right 
destination for the best treatment. The Department of Health – Abu Dhabi launched the 
“Abu Dhabi Healthcare Quality Indicators – JAWDA” in 2014, with the aim to improve the 
quality of healthcare services provided to nationals and residents in the Emirate of Abu 
Dhabi. The quality metrics cover four main areas: safety, effectiveness of care, timeliness 
of service delivery, and patient-centric delivery of care.

Abu Dhabi is not only growing as a major tourism destination in the world, but also 
makes one of the most popular countries for medical tourism in the region. So, whether 
you are developing a health problem, seeking specialised medical treatment, or 
alternative medicine methods, Abu Dhabi guarantees you a rapid recovery like nowhere 
else in the region. 

Abu Dhabi also has a solid reputation for safety, an aspect of living that brings great 
pride to all residents alike. The Emirate has been ranked the safest city in the world twice, 
according to its outstanding digital security, health security, infrastructure safety, and 
personal security. Safety closely follows the desire for excellent healthcare amongst the 
top priorities of travelling patients, where Abu Dhabi achieves the highest ranks in both 
categories in contrast with many other countries. 
 
Today, it brings together key players in tourism, transport, immigration and healthcare, 
to offer an unprecedented, high-quality and specialised healthcare experience 
to international patients. With a holistic network of service providers, it acquires a 
comprehensive system to meet international patient requirements utilising existing local 
expertise and capacity in healthcare and infrastructure. 

This guide is for those who are seeking a seamless medical experience, through 
a number of exceptional hospitals and world-renowned doctors with international 
recognition that the Emirate of Abu Dhabi offers to its visitors worldwide.
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تتمتع إمارة أبوظبي ببنية تحتية شاملة في المجال الطبي، حيث تقّدم أحدث المرافق العالجية في بيئة 
متكاملة تمّكن كافة المرضى على اختالف حاالتهم الصحية من استعادة قواهم وحيويتهم. ال يقتصر 

العالج في إمارة أبوظبي على الحصول على رعاية صحية فائقة الجودة وخدمات طبية متطورة فحسب 
بل يضمن العناية بالمرضى المسافرين منذ اللحظة التي يصلون فيها إلى اإلمارة وحتى مغادرتهم 
بأمان، وذلك عبر الباقات المخصصة للسياحة العالجية والتي تتضمن الحصول على تأشيرة طبية 

مخصصة، وضمان وسائل التنقل عبر المدينة، واختيار المكان األمثل لإلقامة والمكوث فيها خالل 
فترة العالج.

ما يميز تجربة العالج في أبوظبي عن غيرها من المدن هو برنامج »جودة«، الذي يُمّكن الراغبين في الحصول 
على خدمات السياحة العالجية من اتخاذ قرارهم بناًء على بيانات وأرقام دقيقة لجودة خدمات الرعاية الصحية 

ومقارنتها مع المدن األخرى التخاذ القرار الصائب، حيث أطلقت إمارة أبوظبي متمثلة بدائرة الصحة برنامج جودة 
في عام 2014 والذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في 

إمارة أبوظبي، ويعد األول من نوعه في المنطقة من حيث الشمولية والفعالية ويغطي البرنامج أربعة مقاييس 
أساسية هي: السالمة، الفعالية، تجربة المريض، ومدة االنتظار. 

وتعد أبوظبي إحدى أبرز الوجهات في مجال السياحة العالجية في المنطقة، حيث إن كنت تعاني من مشكلة 
صحية معينة أو تسعى إليجاد عالج طبي متخصص أو الحصول على طرق طبية بديلة، فإن أبوظبي بمرافقها 

العالجية والصحية المتنوعة تضمن لك تعافيًا سريعًا وعناية فائقة خالل فترة النقاهة.

كما تزدهر اإلمارة أيضًا بسمعة طيبة كونها أكثر مدن العالم أمانًا، األمر الذي يعد من األولويات التي يفخر بها 
مجتمع أبوظبي، فضاًل عن كونه العنصر األهم عند اختيار وجهة السفر سواء للسياحة أو للحصول على العالج 

لما له من أهمية تتعلق بتوفر راحة البال والشعور بالطمأنينة، فحيث يتوفر األمان، تتوفر معه الكثير من 
العوامل األخرى التي تغمر الزائر بشعور عام من السعادة والرضا. وقد حازت اإلمارة على مرتبة »األكثر أمانًا« 

استناداً على تميزها في ضمان األمان في المعيشة، واإلسكان والرعاية الصحية، وحركة المرور، والمحافظة على 
معدل منخفض للجريمة فيها.

وتقّدم أبوظبي تجربة صحية متخصصة عالية الجودة لم يسبق لها مثيل للمرضى المسافرين، والتي تجمع بين 
الشركاء الرئيسيين في مجال السياحة والنقل وأذونات الدخول والرعاية الصحية في اإلمارة، مشّيدة بذلك نظامًا 

شاماًل يتمركز على تلبية كافة االحتياجات العالجية للمرضى من خالل إفادتهم بالخبرات المحلية المتواجدة 
وتسهيل حصولهم على الرعاية الصحية والعالج ضمن أحدث المرافق واألجهزة حول العالم المتوفرة في 

أبوظبي.

يحتوي هذا الكتيب على كافة المعلومات الهامة ألولئك الذين يسعون للحصول على تجربة طبية سلسة 
في إمارة أبوظبي، ويتضمن أهم المستشفيات واألطباء ذوي الشهرة العالمية واالعتراف الدولي، وما يعرف به 

المجال الصحي فيها من تخصصات طبية وعالجات حديثة.

لماذا 
أبوظبي؟
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ABU DHABI 
TREATMENT & 
MEDICAL SERVICES

الخدمات الطّبية 
والعالجية في أبوظبي

03
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Advanced Cardiology أمراض القلب المتقّدمة

Oncology & Oncology 
Surgery

معالجة األورام وجراحاتها

Cardiothoracic 
Surgery

جراحة القلب والقفص 
الصدري

Dentistry طب األسنان

Dermatology طب أمراض الجلدية

ENT جراحة األنف واألذن 
والحنجرة

Bariatric Surgery جراحة عالج البدانة

Obstetrics طب التوليد

Ophthalmology طب العيون

Trauma Orthopaedics الجراحة العظمية

Paediatric Cardiology أمراض القلب لدى األطفال

Paediatric Neurology طب أعصاب األطفال

Advanced Fertility 
Assistance

الخصوبة المتقّدمة 
المساعدة

Gastroenterology أمراض الجهاز الهضمي

General Medicine الطب العام

General Surgery الجراحة العامة

Genetic Screening & 
Testing 

الفحص واالختبار الجيني

Gynaecology طب النساء

Internal Medicine الطب الباطني

Trauma جراحة الكسور والحوادث

Nephrology طب الكلى

Paediatric Surgery جراحة األطفال

Plastic Surgery الجراحة التجميلية

Rheumatology أمراض المفاصل

Vascular Surgery جراحة األوعية الدموية

Podiatry Clinic العناية بصحة القدمين

Rehabilitation إعادة التأهيل

Respiratory Medicine أمراض الجهاز التنفسي

Transplant Surgery جراحة زراعة األعضاء

Urology Surgery جراحة المسالك البولية

Neurological Surgery جراحة الجهاز العصبي

Endocrinology & 
Diabetes

طب الغدد الصماء 
والسكري
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ABU DHABI: 
EQUIPPED WITH 
THE LATEST 
TECHNOLOGY 

Many operations are being done 
using the most advanced robotic 
surgery approaches that enhance 
the precision and success of open 
surgeries. 

Wide-bore high-field strength 3 Tesla MRI 
provides crisp images of even the smallest 
structures in the body, aiding diagnosis 
of conditions that might be missed in 
other MRI units. In addition to all routine 
examinations, the 3T MRI is capable 
of executing multiple newer advanced 
MRI techniques, including diffusion 
weighted MRI, diffusion tensor imaging 
and tractography, perfusion MRI, MR 
spectroscopy, MRCP, MR fistulography, 
MR urography, MR mammography, MR 
angiography and cardiac MRI.

Most successful gamma camera ever  
built with multi-purpose SPECT system.

Advanced high-tech Optical Coherence 
Tomography (OCT) for anterior and 
posterior segment for precise diagnostic 
of retinal diseases and Glaucoma.

04
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يتم إجراء العديد من العمليات الجراحية 
بأحدث التقنيات الروبوتية والتي تعزّز من 

دقة ونجاح الجراحات المفتوحة.

أبوظبي ُمجّهزة 
بأحدث التقنيات

التصوير بالرنين المغناطيسي Tesla 3 ذو الحقل 
الواسع وقدرة تحّمل عالية، يقّدم صوراً في غاية 

الوضوح، حتى ألصغر هياكل الجسم، ما يساعد على 
تشخيص الحاالت التي من الممكن أّلا نراها عند 

التصوير بأجهزة الرنين المغناطيسي األخرى. يمتلك 
التصوير بالرنين المغناطيسي Tesla 3 قدرة على 

تقديم عّدة تقنيات جديدة بما فيها التصوير بالرنين 
المغناطيسي مرّجح االنتشار، تصوير انتشار التوّتر 

والمسالك العصبية، حقن الرنين المغناطيسي، الرنين 
المغناطيسي، التحليل الطيفي، تصوير البنكرياس 

واألقنية الصفراوية بالتنظير الباطني بالطريق الراجع، 
التصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي، التصوير 

الشعاعي للثدي، تصوير األوعية، ورسم حركة القلب، 
باإلضافة إلى جميع الفحوصات الروتينية.

كاميرا غاما األكثر نجاحًا على اإلطالق مع نظام 
SPECT  متعّدد األغراض.

أحدث أجهزة األشعة المقطعية للتشخيص والتدقيق 
في العين وباألخص لعالج أمراض الشبكية والقزحية.
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VIP patients are provided with fast-track services by a dedicated medical team and will be provided 
with a single point of contact to access all services in the hospital. Other VIP benefits include:

- A choice of Royal Suites/Luxurious Presidential Suites/Premier and Deluxe Rooms
- Priority bookings for both OPD, IP and ancillary services 
- Patients’ companions are provided with a free bed
- Free internet - Wi-Fi
- 24-hour patient services and VIP hotline
- Assigned a Coordinator of Health Care 
- Accompanied by a Customer Care Executive during visits to the hospital
- In-patient services are provided in luxurious VIP rooms 
- Separate private entrance to their luxurious Royal Suites
- Health facilities include well-equipped gym, female and male spa, quiet relaxing rooms, 
restaurants, coffee shops, and gift shops 

- Luxury transportation 
- Valet parking
- Royal clients may also avail hotel visits

خدمات كبار 
الشخصيات

يتم تزويد المرضى من كبار الشخصيات بخدمات طبية مسّرعة وذلك لتوفر فريق طبي متخصص لهم 
فقط، إضافة إلى تعيين شخص يتكّفل بتلبية كافة رغباتهم وإتمام اإلجراءات المتطلبة خالل حصولهم 

على الخدمات العالجية. وتشمل المزايا األخرى لكبار الشخصيات من المرضى المسافرين:

االختيار بين أجنحة ملكية، وأجنحة رئاسية فاخرة، وغرف ديلوكس فاخرة   -
األولوية في الحجز والمواعيد لخدمات العيادات الخارجية، والعيادات الداخلية، وللخدمات اإلضافية  -

توفر سرير إضافي لمرافق المريض  -
خدمة اإلنترنت )واي فاي( مجانية  -

خدمة المريض تكون على مدار اليوم )24 ساعة( وتوفر خط ساخن مخصص لكبار الشخصيات  -
تعيين منسق الرعاية الصحية   -

يرافق كبار الشخصيات مدير خدمة العمالء خالل زايرتهم للمستشفى وتلقيهم العالج  -
توفير العالج المطلوب والخدمات الداخلية في حجرة كبار الشخصيات الفاخرة  -

توفر مدخل / مخرج خاص لغرفة أو جناح كبار الشخصيات المنفصل عن المدخل الرئيسي للمستشفى    -
توفر صالة رياضية متكاملة، ومنتجع صحي للنساء والرجال، وغرفة استراحة هادئة، ومطاعم ومقاهي   -

ومحالت هدايا 
وسائل نقل راقية  -

خدمة صف السيارات لكبار الشخصيات القادمين بسياراتهم الخاصة    -
كما يتسنى لكبار الشخصيات تلقي الزيارات العالجية في غرفهم الفندقية الخاصة  -

05

VIP & ROYAL 
SERVICES
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ABU DHABI: 
HEALTHY LIVING

06

Abu Dhabi is an exciting destination where an action-packed calendar takes 
place within an atmosphere promoting healthy lifestyle and wellness. The Emirate 
recognises wellness as an essential component of day-to-day life, which allows 
communities to function at an optimum level in all aspects. Consequently, Abu 
Dhabi adopts a health-driven lifestyle through a selection of international healthy 
restaurants, sports festivals and activities, and high-end spas and health clubs. 

SPORTS FESTIVALS, EVENTS & FACILITIES
With warm sunshine, blue waters and expansive coastlines, Abu Dhabi’s waters are 
abuzz with year-round activity. Home to a full range of sailing vessels, from beginner’s 
toppers and seasoned-veteran’s catamarans to traditional and modern Arabian dhows, 
Abu Dhabi is a great destination for water sports, from those wanting to learn the 
basics, to experienced sailors wanting to push themselves to the limit.

From Arabia’s first wakeboarding, waterskiing and knee-boarding cable ski parks, to 
the region’s first man-made white-water rafting, kayaking and surf facility in the foothills 
of the majestic Jebel Hafeet heights, the Emirate has something for every watersports 
lover. Visitors to Al Dhafra’s first specialised watersports service provider can enjoy a 
wide range of marine sports and activities, including sailing, pedal boats, kayaking, 
wakeboarding, knee-boarding, water skiing, jet skiing, parasailing, floating loungers and 
inflatable bubbles.
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الحياة الصحّية
في أبوظبي

تعتبر أبوظبي وجهًة مليئة بالفعاليات المختلفة والمتنّوعة بتنّوع مناظرها الطبيعية، وهي جميعها 
تثري تجارب زوارها وسكانها معًا في بيئة مفعمة بالحياة ونمط الحياة الصحي. وتعتبر اإلمارة أن 

العافية عنصراً أساسيًا في الحياة اليومية، وعليه فإن أبوظبي تتبنى نمط حياة مندفعًا بحب الصحة من 
خالل مجموعة متنوعة من المطاعم الصحية العالمية، والمهرجانات الرياضية واألنشطة، والنوادي 

والمنتجعات الصحية الراقية والمتنوعة.

الفعاليات والمهرجانات الرياضية في أبوظبي
ال تخلو مياه أبوظبي من األنشطة على مدار السنة، مع أشعة الشمس الدافئة والمياه الزرقاء المتأللئة، 
والساحل الفسيح. فهي تعتَبر موئاًل لمجموعة كاملة من السفن الشراعية، بدءاً من المراكب الخاصة 

بالمبتدئين والقوارب الخاصة بذوي الخبرة المحنكين والمخضرمين وصواًل إلى المراكب الشراعية العربية 
التقليدية والحديثة، تُعّد أبوظبي وجهة رائعة لمن يريدون تعلم األساسيات، وللبحارة الذين يرغبون بدفع 

 أنفسهم إلى أقصى حدود طاقاتهم.

تعتبر اإلمارة مقصداً لجميع محّبي الرياضات المائية، بدءاً من أول منتزه في الجزيرة العربية لرياضة التزّلج على 
المياه بواسطة الكابل وبكافة أشكاله، وصواًل إلى الحديقة المائية األولى من نوعها في المنطقة، عند سفح 
مرتفعات جبل حفيت، حيث يمكنكم االستمتاع برياضة التجديف، والكاياك والتزلج على المياه. كما يمكن 

لزائري الظفرة االستمتاع بمجموعة كبيرة من النشاطات والرياضات المائية المتخّصصة، التي تقّدمها هذه 
المنطقة مثل، اإلبحار، قوارب الدواسات، الكاياك، قوارب التجديف، التزّلج على المياه بالكابل بكافة أنواعه، قيادة 

موتور البحر، اإلبحار المظّلي، االسترخاء في المناطق العائمة والفقاعات الهوائية العائمة.
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HOW TO TRAVEL 
TO ABU DHABI
Abu Dhabi is also home to Etihad Airways, the national airline of the United Arab 
Emirates, which connects the capital to the Middle East, Africa, Europe, Asia, Australia 
and the Americas. 

On arrival into Abu Dhabi, travellers will find an award-winning terminal in Abu Dhabi 
International Airport - one of the world’s most customer-friendly airports and the winner 
of the 2013 World Airport Awards ‘Best Airport in the Middle East’ accolade. 

The airport features a refurbished Terminal 1, with design and architecture reflecting 
traditional Emirati hospitality elements, twinned with high-end, ultramodern facilities. 
Terminal 3 - where Etihad Airways is based – welcomes travellers to high-quality plush 
Etihad lounges and an award-winning concierge style check-in. Impressive retail outlets 
are managed by DFS, the world’s largest luxury retailer, and the terminal is also home to 
several up-market restaurants and cafés. 

Entry visas are available upon arrival at the airport and are free-of-charge for citizens 
of numerous countries around the world. GCC citizens do not need a visa to enter the 
UAE. Patients travelling via Etihad Airways can have their visa arranged for them upon 
request, a visit visa may also be arranged upon request. Five, four and three-star hotels 
may also apply for visas on behalf of guests. To know if you require a visa to visit the 
UAE, please go to visitabudhabi.ae 
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خّطط رحلتك إلى 
أبوظبي

إمارة أبوظبي هي موطن طيران االّتحاد، الخطوط الجوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المّتحدة، والتي 
تربط العاصمة بالشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا واألمريكيتين.

تستقبل أبوظبي زّوارها في مطار أبوظبي الدولي، من خالل مبنى حائز على الجوائز – وهو من أكثر المطارات 
المحّببة للمسافرين في العالم – والحائز على جائزة »أفضل مطار في الشرق األوسط« ضمن جوائز 

المطارات العالمية لعام 2013.

كما يستقبل المطار العالمي زّواره في المبنى 1 للمسافرين المحّدث كلّيًا بتصميم وهندسة معمارية 
تعكس حسن الضيافة اإلماراتّية األصيلة، ضمن جّو في غاية العصرّية والحداثة، بينما يستقبل المبنى 3 

مسافري طيران االتحاد، والذي يرحب بزّواره من خالل صاالت االتحاد الفخمة مع خدمات تسجيل دخول 
حائزة على الجوائز على شكل خدمات الكونسيرج.

متاجر متمّيزة وكبيرة تتم إدارتها من قبل دي أف أس والذي يعتبر من أكثر المتاجر فخامة في العالم، 
باإلضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي الراقية. تتوّفر تأشيرة الدخول عند الوصول إلى المطار 

وهي مجانية لمواطني بعض الدول حول العالم، بينما ال يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
تأشيرة دخول إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ويمكن للمرضى المسافرين عبر شركة االتحاد للطيران طلب تأشيرة زيارة من طيران االتحاد ذاته، في 
حين أن الفنادق ذات الخمس أو األربع أو الثالث نجوم، يمكنها أيضًا تقديم طلب الحصول على التأشيرة 

بالنيابة عن ضيوفها يرجى زيارة visitabudhabi.ae لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة لدخول دولة.
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For more information, go to www.health.abudhabi.ae
The Abu Dhabi Government Portal www.abudhabi.ae 

www.health.abudhabi.ae لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
 لمزيد من التفاصيل حول أبوظبي، تفضلوا بزيارة بوابة حكومة 

www.abudhabi.ae أبوظبي الرقمية عبر
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