Letter
from
the CEO
Welcome to Capital Health’s Specialized Rehabilitation Hospital,
located in the capital Abu Dhabi.
We are fundamentally the first specialty hospital serving patients
with complex conditions. From our state of the art facilities and
equipment to our patient-centric care, we are shaping the future
of our industry. I am pleased to say, moreover, our emerging
applications in healthcare and rehabilitative medicine will
provide the opportunity to apply best practices for future industry
players.
We are especially proud of our assembled team of experts –
therapists, doctors and nursing staff – who have an unconditional
understanding of SRH’s mission to deliver compassionate care
and scientifically backed hope for our patients.
Creating a positive impact in our patients lives remains our most
valued foundation. Aligned with our corporate strategy and
brand commitments, our work is driven by a deep commitment to
ethics and integrity: Capital Health’s moto – Trust & Pride!
We measure progress of our efforts against the highest worldwide
standards and those frameworks guide our work. Our activities
will focus on three priority areas: improving people’s lives with
breakthrough rehabilitative medicine, conducting our business
with trust & pride, and championing our own people.
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As we move into our operational phase in 2018, we remain ever
more committed to making a positive long-term impact in our
community and paving the way for a better tomorrow.

Dr. Mishal Al Kasimi

Capital Health’s
Specialized
Rehabilitation
Hospital
A specialty hospital serving patients with
complex conditions - is setting out to change the
rehabilitation statistic of our region.
Central to ensuring break-through therapy is a healing
space in which interdisciplinary teams of therapists,
doctors and nursing staff work together. This strategic
deployment of talent will ensure scientifically backed
hope for the patient and their families.
The setting is a state of the art “Space” - From the
prominent facade to the private patient rooms,
from the revolutionary Hydrotherapy suites to the
exceptional “Bayt Al Qudra” suites, all designed with
patient healing in mind.

Capital Health’s SRH introduces its progressive model of
care through seven core offerings, focused on areas of
rehabilitation science that will change the way patients
get better:
•
•
•
•
•
•
•

Brain & Spinal Cord Rehabilitation
Orthopedic / Musculoskeletal Rehabilitation
Cardiac and Pulmonary Rehabilitation
Pediatric Long-Term Care & Rehabilitation
Outpatient Rehabilitation
Long-Term Care
Home Care Services

our
Services
SRH is more than just a list of equipment, staff and
facilities, it’s a community, cultivated by talent,
knowledge, trust and pride…for a more empowered
tomorrow.
Central to ensuring break-through therapy is a healing
space in which interdisciplinary teams of therapists,
doctors and nursing staff work together. This strategic
deployment of talent will ensure scientifically backed hope
for the patient and their families.
We offer a progressive model of care through seven core
offerings, focused on areas of rehabilitation science that
will change the way patients get better.

Brain & Spinal Cord Rehabilitation
A physiatrist-led program providing structured therapy
that promotes recovery and healing for conditions
affecting the human brain and spinal cord; a rehabilitation
course to facilitate cognitive & neurological repair and
recovery. Our patients will receive care from physicians
with expertise in functional recovery and therapies for
holistic brain recovery, with nursing and therapeutic focus.

Orthopedic / Musculoskeletal Rehabilitation
A fully dedicated hospital ward with our revolutionary
gymnasium – Bay Al Qudra - focusing on the rehabilitation
of patients with diminished function and mobility caused
by muscular disorders, joint replacement surgery, fractures,
sports injuries and limb loss. We offer sophisticated
therapeutic tools coupled with the knowledge from our
team of medical professionals.

Cardiac and Pulmonary Rehabilitation
A rehabilitation course designed for patients with disabilities
related to heart disease and/or severe respiratory disorders.
This program includes supervised exercise programs to
increase strength and endurance, as well as services to help
patients manage and modify behavioral risk factors.

Pediatric Long-Term Care & Rehabilitation
An entire child-centered hospital wing dedicated to
providing care for young patients and their families.
A Telemetry wing, a fully outfitted & dedicated gymnasium,
intensive care and rehabilitation beds and the most
advanced medicine and technology, coupled with our
experienced team of physicians and nursing staff, offer the
best chance to help our patients lead a happier and more
empowered life.

Outpatient Rehabilitation
A program designed to provide comprehensive care for
patients who need help navigating the road of recovery.
We have created a wing for recovering inpatients in need
of follow-ups and consultation in neurology, internal
medicine, cardiology, pulmonology, pediatrics, and dental
services. Facilities for outpatients include a gender-specific
gymnasium with adjacent retail amenities.

Long-Term Care
A primary care model complete with skilled nursing facilities,
to provide critical care in a home setting. Multiple floors
dedicated to serve both temporary and ongoing long- term
patients with levels of acuity - ranging from simple to severe,
requiring a varying range of medical care including cardiac
monitoring, bedside nursing and ventilators.

Home Care Services
A dedicated program supported by some of the best doctors,
clinicians, therapists and nursing staff that comes to the
patient where needed. For our patients who are homebound,
bedbound, wheelchair bound and/or need assistance in daily
living activities, our dedicated nursing teams, physicians and
therapists deliver recovery and comfort care.
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إعادة تأهيل القلب والرئة

برنامج متخصص بالتأهيل ومصمم للمرضى الذين يعانون من قصور
في وظائف القلب و/أو اضطرابات حادة في الجهاز التنفسي .ويحتوي
البرنامج على ممارسات تخضع لإلشراف والمتابعة من قبل الفريق
الطبي سعيا لزيادة القوة والقدرة على التحمل ،كما يتضمن البرنامج
خدمات تساعد المرضى في إدارة عوامل الخطر السلوكي وتعدليها.

رعاية األطفال على المدى الطويل وإعادة التأهيل

قسم متكامل للرعاية واالهتمام باألطفال وأسرهم ،متكون من أجهزة
متخصصة لتشخيص األطفال و "بيت القدرة" المخصص لألطفال
واألس َرة المخصصة للتأهيل وأحدث التقنيات
ِ
ووحدة الرعاية المركزة
الطبية والتكنولوجيا المتطورة ،مدعومة بالفريق المخضرم من األطباء
وطاقم التمريض ،بهدف توفير أفضل فرصة تساعد مرضانا في
السيطرة على حياتهم وتقودهم إلى حياة أكثر سعادة.

إعادة تأهيل المرضى الغير مقيمين في المستشفى

هو برنامج مصمم لتقديم رعاية شاملة للمرضى الذين يحتاجون إلى
مساعدة خالل مرحلة النقاهة والمتابعة بشكل دوري .لقد أنشأنا جناح
للمرضى المقيمين داخل المستشفى ممن يحتاجون إلى المتابعة
والحصول على استشارة في مجاالت األمراض العصبية والطب
الباطني وطب القلب والطب الرئوي وطب األطفال وطب األسنان .أما
المرافقة المخصصة للمرضى المقيمين خارج المستشفى فتتضمن
فضال عن وجود متاجر
صالة لياقة بدنية للسيدات والرجال كل على حدة،
ً
بالقرب منها.

الرعاية على المدى الطويل

ً
ً
أساسيا للرعاية الصحية  ،متضمن منظومة
نموذجا
تُ عد المستشفى
عال
من الكادر التمريضي المتأهل والمرافق المتخصصة على مستوى
ٍ
للتمريض و الرعاية الدائمة .تم تخصيص العديد من الطوابق لخدمة
المرضى الذين يأتون إلى المستشفى لفترة وجيزة والذين يتلقون
ً
ً
مستمرا طويل المدى ممن يعانون من اعتالالت بسيطة أو حادة
عالجا
ويحتاجون إلى رعاية طبية منها مراقبة معدل ضربات القلب وتقديم
تمريض مباشر للمريض.

خدمات الرعاية المنزلية

برنامج متخصص متضمن نخبة من أفضل األطباء والمعالجين
الفيزيائيين وفريق التمريض لخدمة المريض في منزلهُ ،يقدم الفريق
لدينا الرعاية الفائقة خالل مراحل الشفاء للمرضى المالزمين للمنزل أو
للفراش أو المقعدين والذين يحتاجون إلى مساعدة لممارسة أنشطتهم
اليومية.

الخدمات
التي نقدمها

مستشفى التأهيل التخصصي هو أكثر من
مجرد أسطول من المعدات والعاملين والمرافق
والمنشآت ،إنه مجتمع متكامل تغذيه المواهب
لغد أفضل.
والمعرفة والثقة والفخر ،كل ذلك ٍ
ً
تطورا ،ويتميز
يضمن لكم المستشفى تقديم أحدث العالجات وأكثرها
المستشفى بفرقه المتعددة التخصصات من المعالجين واألطباء
والممرضين الذين يتكاتفون لتحقيق أعلى مستويات الجودة .وتأتي تلك
الكوادر المهنية المتعددة التخصصات لتمنح األمل القائم على أسس
علمية للمرضى وأسرهم.
ً
نموذجا
يقدم مستشفى التأهيل التخصصي التابع لشركة كابيتال هيلث
ً
متطورا للرعاية الصحية يضم سبع خدمات أساسية ،ترتكز تلك الخدمات
على التأهيل الذي سيغير طريقة تماثل المرضى للشفاء.

إعادة تأهيل الدماغ والحبل الشوكي

ً
ً
رئيسيا ،ويضم البرنامج
دورا
هو برنامج يشكل فيه طبيب العالج الطبيعي
منظومة من العالجات التي تعزز النقاهة والشفاء لدى الحاالت التي
تعاني من التأثيرات على الدماغ البشري والحبل والشوكي .فهذا البرنامج
هو دورة للتأهيل تعمل على تيسير عملية اإلصالح والنقاهة على
المستوى اإلدراكي والعصبي.
ويتلقى مرضانا الرعاية الالزمة من األطباء الذين لديهم خبرة في العالج
الوظيفي لألعضاء البشرية والعالجات التي تعزز الشفاء التام ،ضمن
االحتواء و االهتمام المقدم من طاقم التمريض والفريق العالجي.

إعادة تأهيل العظام والجهاز العضلي الهيكلي

"بيت القدرة" هو قسم متكامل متعدد األجنحة يتكون من صاالت
ألعاب رياضية مجهزة بأحدث المعدات يهتم بتأهيل المرضى الذين
يعانون من انخفاض القدرات الوظيفية والحركية نتيجة االضطرابات
العضلية ،أو جراحة استبدال المفاصل والكسور واإلصابات الرياضية
ً
تطورا و
وفقدان األطراف .كما أننا نُ قدم أحدث الوسائل العالجية وأكثرها
المدعومة بالمعرفة التي يتحلى بها فريقنا من األطباء المحترفين.

مستشفى التأهيل
التخصصي التابع
لكابيتال هيلث
يقدم خدماته للمرضى الذين يعانون من حاالت
معقدة ،ويهدف المستشفى المتخصص إلى
تغيير خطة إعادة التأهيل في المنطقة.
ً
تطورا،
يضمن لكم المستشفى تقديم أحدث العالجات وأكثرها
ويتميز بالفرق المتعددة التخصصات من المعالجين واألطباء
والممرضين ،الذين يتكاتفون لتحقيق أعلى مستويات الجودة.
وتأتي تلك الكوادر المهنية لتمنح األمل القائم على أسس علمية
للمرضى وأسرهم.
الط ُرز ،وجاء تصميم
المستشفى هو ساحة مجهزة على أحدث ُّ
ً
ً
بدءا من
مراعيا لمهمة تحقيق الشفاء للمرضى
كل ركن فيها
وصوال إلى غرف المرضى الخاصة ،و أجنحة العالج
الواجهة البارزة،
ً
الهيدروليكي و أجنحة "بيت القدرة" المتميز.
مستشفى التأهيل التخصصي التابع لكابيتال هيلثُ ،يقدم نموذجه
المتطور للرعاية من خالل سبعة عروض أساسية ،ترتكز على علم
إعادة التأهيل الذي سيغير طريقة تماثل المرضى للشفاء:
•إعادة تأهيل الدماغ والحبل الشوكي
•إعادة تأهيل العظام والجهاز العضلي الهيكلي
•إعادة تأهيل القلب والرئة
•رعاية األطفال على المدى الطويل وإعادة التأهيل
•إعادة تأهيل المرضى المقيمين خارج المستشفى
•الرعاية على المدى الطويل
•خدمات الرعاية المنزلية

رسالة
الرئيس
التنفيذي
ً
مرحبا بكم في مستشفى التأهيل التخصصي التابع لشركة كابيتال
هيلث ،والذي يقع في العاصمة أبوظبي.
أول مستشفى تخصصي يقدم خدماته للمرضى الذين يعانون من
ً
ً
مهما في تشكيل المستقبل في
دورا
حاالت مرضية معقدة ،ونؤدي
مجال الرعاية الصحية من خالل المنشآت والمعدات المتطورة والتي
خصصت لتقديم أفضل مستويات من العالج الرعاية للمرض وحتى
الشفاء التام .وإنه لمن دواعي سروري أن أعلن لكم أن التطبيقات
الجديدة في مجال الرعاية الصحية والطب التأهيلي ستُ تيح لكم فرصة
اتباع أفضل الممارسات المقدمة من المساهمين في هذا المجال.
وإننا نفتخر بالكوادر المهنية لدينا من خبراء ومعالجين وأطباء وفريق
ً
تماما رؤية و رسالة مستشفى التأهيل
تمريض الذين يتفهمون
التخصصي والتي تتمثل في تقديم أعلى مستويات الرعاية
واالهتمام للمرضى وبث األمل القائم على أسس علمية لديهم.
إن التأثير اإليجابي الذي نودعه في مرضانا أهم المقومات التي
ً
وانسجاما مع إستراتيجية المؤسسة
نعتمد عليها في تقديم خدماتنا.
ً
مدفوعا
وااللتزامات التي تفرضها العالمة التجارية ،يأتي عملنا
بااللتزام العميق تجاه األخالقيات والنزاهة ،فشعارنا هو الثقة والفخر!

ص ب  32932أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة
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ثم فتلك
ً
نحن نقيس جهودنا
مقارنة بأعلى المعايير العالمية ،ومن َّ
وجه عملنا .كما أن أنشطتنا تتركز على ثالثة جوانب تحتل
األطر هي ما تُ ِّ
أولوية لدينا :تحسين حياة مرضانا عن طريق الطب التأهيلي المتطور،
وتقديم خدماتنا بكل ثقة وفخر ،ومنح الدعم والتأييد للمرضى لدينا.
ً
لزاما علينا
وعندما ننتقل إلى المرحلة التشغيلية عام  ،2018سيظل
طويال وتمهيد الطريق نحو
إحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا يمتد
ً
مستقبل أفضل.

الدكتور مشعل القاسمي

