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Symbiosis Home
Health Care was
formed in January
2016, with the
goal of offering an
affordable, selfdirected, Private
Duty care model to
the rapidly growing
senior population
in United Arab
Emirates.

WHO WE ARE

The company is focused on delivering a quality client experience that
is achieved through scale, superior infrastructure and processes, and
resources that drive efficiency and effectiveness, while retaining a
local, personal presence.
Our purpose is to provide personalized, skilled home care throughout the greater United Arab Emirates.
We have created an agency that is comprised of dedicated professionals who set out daily to carry out
this purpose and have continued to do so, providing superior home health care services since 2016. Our
staff is trained to recognize the needs of the patient and are committed to each patient’s treatment
goals and regimen, ensuring a healthy recovery and a comfortable lifestyle.
Symbiosis Home Care is a full-service home healthcare agency that employs hundreds of skilled medical
and administrative professionals. Our staff is groomed to ensure that we provide comprehensive health
care services to our patients at home, all the while educating them, their caregivers, and/or their families
on a much improved way of life that is uniquely customized to each patient so that they can achieve the
best physical state and a prolonged, happy and healthy life. We work together to serve the patient, family,
and caregivers in the most beneficial way possible.
Through more than 3 years of providing innovative solutions that improve health and quality of life for
those in need of in-home health services, Symbiosis Home Healthcare has established itself as one of
the most experienced home care companies in the industry. Our approach to quality care focuses on a
commitment to providing a level of expertise, training, patient service, and monitoring that is difficult to
match in our industry.

MISSION

Symbiosis Home Health Care
Services is dedicated to providing
the highest quality care and superior
customer sevice for every client
receiving our service.

VISION

With our dedicated and passionate team of professionals, Symbiosis
Home Care will be an influential and forward-thinking home care
company.
We will provide a full range of in-home healthcare services, specializing in highly complex cases. Symbiosis
Care will produce high quality outcomes, focus on employee excellence through ongoing and thorough
education, and attain exceptional customer satisfaction by carefully matching caregiver expertise to
patient need, all while maintaining a culture of compassion.

BENEFITS
Certified home healthcare
programs

Experienced and credentialed
caregivers.

Pre-employment screening
process to help us select
qualified professionals.

Our staff is on call 24 hours a
day, 7 days a week to provide
the most timely and efficient
services possible.

OUR CARE SERVICES

Home care refers to medical treatment or assistive care for patients who do not
require hospitalization or facility care, but do need additional support to live safely
at home.
Home care can involve medical treatment by medical professionals, but the largest segment of home care involves assisting
individuals with daily tasks such as bathing, dressing, and eating. Such help is carried out by caregivers, or other licensed
or unlicensed non-medical personnel. Most of those receiving home care in United Arab Emirates are over 65 years old and
newly born baby care, with approximately 96 percent requiring assistance with bathing and 88 percent requiring assistance
transferring in and out of bed.
Professional Home Nursing Services

Post Surgical Care

Home Physiotherapy & Rehabilitation

Escorting Patient Traveling Abroad

Elderly Care

Doctor Home Visit

Dementia Care

Laboratory (blood collection services) at Home / Hotel.

Palliative Care

Nurses & Doctors Visits at Hotels & Apartments

Mother and Baby Care

Training for Health Worker

Post Hospital Discharge Care

WHY
CHOOSE
SYMBIOSIS
Home Care as Easy as 1-2-3!
24/7 Availability
Free In-Home Assessment
Laboratory Test Services
Comfort Match Guarantee
Bonded & Qualified Caregivers

العالج الطبيعي والتأهيل المنزلي
HOME PHYSIOTHERAPY & REHABILITATION

info@homenursinguae.com

www.nursinghomedubai.com

لماذا
تختار
تكافل
النها تمتاز بالسهولة الفائقة في تنفيذ خدمات الرعاية المنزلية
كلية أيام األسبوع
التقييم المنزلي المجاني
خدمات االختبارات المعملية
ضمان الراحة
فقدمي رعاية مؤهلين ومتفانين في عملهم
توفر
َّ

خدمات الرعاية لدينا

ُتشير الرعاية المنزلية إلى العالج الطبي أو الرعاية المساعدة للمرضى الذين ال يحتاجون إلى المستشفى أو رعاية
.المنشآت الطبية ،لكنهم بحاجة إلى دعم إضافي للعيش بأمان في منازلهم
كما يُمكن أن تشمل الرعاية المنزلية العالج الطبي من قبل المتخصصين الطبيين ،ولكن الجزء األكبر من الرعاية المنزلية يتضمن مساعدة األفراد في القيام
فقدمو الرعاية تنفيذ هذه المساعدات أو غيرهم من الموظفين غير الطبيين المرخص
بمهامهم اليومية مثل االستحمام وارتداء المالبس وتناول الطعام .ويتولى
َّ
لهم أو غير المرخص لهم .ومن الجدير بالذكر أن معظم الذين يتلقون الرعاية المنزلية في اإلمارات العربية المتحدة تزيد أعمارهم عن  65عامًا كما تتوفر خدمات
رعاية األطفال حديثي الوالدة ،وهناك حوالي  96بالمائة منهم يحتاجون إلى المساعدة في االستحمام و 88بالمائة يحتاجون إلى المساعدة في االنتقال من وإلى
.الفراش
.خدمات التمريض المنزلي ذات الطابع االحترافي والمهني

رعاية ما بعد العمليات الجراحية

العالج الطبيعي والتأهيل المنزلي

مرافقة المريض أثناء السفر للخارج

رعاية المسنين

الزيارة المنزلية لألطباء

رعاية المصابني بأحرافي اليخوفة و الخرف

الخدمات المختبرية (خدمات جمع عينات الدم) في المنزل/الفندق

المخففة لآلالم
الرعاية ُ

زيارات الممرضات للمرضي في الفنادق والشقق السكنية

رعاية األم والطفل

تدريب العاملين الصحيين

رعاية ما بعد الخروج من المستشفى

رؤيتنا

مع فريقنا المتخصص والمتفاني في عمله ،ستكون تكافل للرعاية الصحية المنزلية شركة
.رعاية منزلية مؤثرة وذات تفكير مستقبلي
سنقدم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية ،ونتخصص في عالج الحاالت شديدة التعقيد .وستسعى تكافل للرعاية
الصحية المنزلية لتحقيق نتائج رفيعة المستوى ،من خالل التركيز على تميز الموظفين من خالل تثقيفهم المستمر والشامل ،وتحقيق
رضا العمالء االستثنائي عن طريق مواءمة خبرة مقدمي الرعاية بعناية مع احتياجات المرضى ،والحفاظ على ثقافة التعاطف والتراحم

المزايا
.برامج معتمدة للرعاية الصحية المنزلية

توفير مقدمي رعاية معتمدين وذوي خبرة

القيام بعملية التحري المسبق حول
ّ
المعظف قبل توظيفه لمساعدتنا في
اختيار المهنيين المؤهلين

توفير فريق عمل متاح ومستعد على مدار 24
ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع لتقديم
الخدمات األكثر كفاءة في الوقت المناسب

رسالتنا
تكرس شركة تكافل للرعاية الصحية المنزلية
َّ
جهودها لتوفير أعلى مستويات الجودة في
الرعاية وخدمة العمالء الممتازة لكل عميل
يتلقى خدماتنا

من نحن ?

بناء على النطاق والبنية التحتية
ُتركز الشركة على تقديم تجربة عالية الجودة للعميل
ً
واألساليب والموارد التي ُت ّ
حفز الكفاءة والفعالية ،باإلضافة إلى الحفاظ على التواجد المحلي
والشخصي

هدفنا هو توفير الرعاية المنزلية الشخصية التي تمتاز بالمهارة في كافة أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ ولقد أنشأنا هيئة تضم
مهنيين متخصصين يعملون يوميًا من أجل تحقيق هذا الهدف منذ أن بدأوا بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية الفائقة في عام
 2016وحتى يومنا هذا ،وقد جرى تدريب موظفينا على التعرف على احتياجات المريض وااللتزام بتحقيق األهداف والنظم العالجية لكافة
مرضانا ،وذلك من أجل توفير بيئة تساعدهم على استرداد عافيتهم وتوفير حياة ُمريحة لهم
ُتعد شركة تكافل للرعاية الصحية المنزلية وكالة ذات خدمات متكاملة للرعاية الصحية المنزلية  ،حيث ُتوظف المئات من المهنيين
الطبيين واإلداريين ذوى المهارة والكفاءة ،كما يُجرى تدريب طاقم العمل لدينا لضمان تقديم خدمات رعاية صحية شاملة لمرضانا في
منازلهم ،وكذلك تثقيفهم طوال الوقت باإلضافة إلى تدريب وتثقيف من يقدمون الرعاية لهم أو لعائالتهم أو كالهما طوال فترة
حسن ومخصص بشكل فريد لكل مريض ،حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل حالة بدنية لمرضانا وتوفير حياة
حياتهم بأسلوب حياة ُم َّ
طويلة وسعيدة وصحية ،فنحن نعمل سويًا لخدمة المريض واسرته وكذلك مقدمي الرعاية بأكثر الطرق نفعًا لهم
وقد أثبتت شركة تكافل للرعاية الصحية المنزلية ،على مدار أكثر من  3أعوام من تقديم حلول مبتكرة لتحسين الصحة ونوعية الحياة
ألولئك الذين يحتاجون إلى خدمات صحية في المنزل ،أنها واحدة من أكثر شركات الرعاية المنزلية خبرة في هذا المجال .ويركز نهجنا في
الرعاية الجيدة على االلتزام بتوفير مستوى من الخبرة والتدريب وخدمة المرضى والمراقبة والمتابعة التي تعصب منافستنا فيها في
مجال صناعتنا

تأسست شركة تكافل
للرعاية الصحية المنزلية
في يناير ،2016وذلك
نموذج
بهدف تقديم
ٍ
للرعاية الخاصة بأسعار
وموجه ذات ًيا
معقولة
ّ
لكبار السن الذين يتزايد
عددهم بسرعة في
دولة اإلمارات العربية
المتحدة

البرشاء

دبي
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تكافل للرعاية الصحية اطة لية

أصبحت الرعاية أسهل من أي وقت مضى !

homenursinguae.com

PCR TEST

