
 

 

 

 

UNIREM provide medical care for patients in 

hospital, rehabilitation center or home through 

qualify & registered nursing team according to 

international medical stander under 

supervision of our doctor…. 

UNIREM provide the following medical 

services: 

 

 - Elderly care services. 

 - Newborn & children care services. 

 - Critical Care Services. 

 - Maternity care. 

 - Post- surgery and fractures care. 

 - Feeding Patient Services. 

 - Escort nurse service inside and outside the 

UAE. 

 - Care Services for Special Needs. 

 - Wound Care Service. 

 - Physiotherapy services. 

 - Provide medical equipment and 

medical instruments in the patient's home. 

 - Medical education for patient & co-

patient. 

  

 

You can request your medical services now and 
call: Land Line: +971 43955225  

       Mobile:      +971 522950500 
Or through our website or email: 
www.uniremcare.com 
contact@uniremcare.com 
And our team will call you & select the best 
nurse according to patient condition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تقدم يونيريم للرعاية المنزلية مجموعة من الخدمات 

الطبية للمرضى في المستشفيات، مراكز التأهيل الطبي 

و المنازل من خالل فريق تمريض مرخص و مؤهل 

وفق المعايير الطبية العالمية و بأشراف طبيب و فريق 

 طبي متكامل....

 
 

يونيريم للرعاية المنزلية تقدم الخدمات الطبية التالية 
 للمرضى :

 
 السن. كبار رعاية خدمات -
 الوالدة. وحديثي األطفال رعاية خدمات -
 الحرجة. الحاالت رعاية خدمات -
 االمومة. خدمات -
 و الجراحية العمليات بعد الرعاية خدمات -

 الكسور.
 المرضى. تغذية خدمات -
 خارج و داخل للعالج المريض مرافقة خدمة -

 المتحدة. العربية اإلمارات دولة
 الخاصة. االحتياجات بذوي العناية خدمات -
 بالجروح. العناية خدمة -
 الطبيعي. العالج خدمات -
 منزل في الطبية المعدات و التجهيزات توفير -

 المريض.
 مرافقيه. و للمريض الطبي التثقيف خدمات -

 

 

 

 اآلن يمكنك طلب خدمتك من خالل األقراام التالية:
 خط أرضي: 43955225 971+
 جوال:      522950500 971+

  أو من خالل صفحتنا اإللكترونية 
www.uniremcare.com 

contact@uniremcare.com 

ليقوم فريقنا بالتواصل و إختياقر الممرض المناسب وفقا 

 للحالة الصحية للمريض 
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