
Access to Sheikh Khalifa
General Hospital Services

Referral System

Sheikh Khalifa General Hospital

Umm Al Quwain

About SKGH referral system 

SKGH deployed a referral system to provide our 

clients with the easiest and fastest access to our 

services.

Before initiation of referral process the referring 

physician must check:

   •  The scope of service of SKGH

   •  Insurance contrast status or other financial     

       eligibility criteria

   •  Availability of hospital resources

       (i.e. available beds)

The referral team are committed to:

   •  Ensure a smooth referral process.

   •  Meet the patient’s expectations.

   •  Meet the timeframe for patient transfer.

Type of Referral 

IN PATIENT

Classification Time Frame 

Emergency
Contact emergency

department directly

Urgency Within 12 hours 

Routine Within 24 hours 

Neurology

Gastroenterology

Ophthalmology

ENT

Pathology &
Laboratory

Emergency
Services

NICU

Nephrology

Intensive
Service

Urology

Physiotherapy

Endoscopy

Cardiology

Internal
Medicine

Emergency
Surgery

Orthopedics

Neurosurgery

Pharmacy

Dermatology

Endocrinology

Maxillofacial
care unit

Anesthesia

General surgery

Radiology

Scope of service

Obstetrics & Gynecology

Required documents

Referral letter

Medical report

Emirates ID

Insurance

Laboratory results

Diagnostic images

Patient Contact

Contact us

Referral@skgh.ae, 067061111, 0561888664, Al Salama,

Opp. Ministry of Social Affairs, UAQ, UAE

Refer a patient

Referral facility will

contact SKGH Referral team

The referral team will check all

    documents for completeness

The SKGH concerned physician   

will Review the case

SKGH referral

team will

provide feedback

timeously

Referral Team Will

      Provide The Feedback

         From The Physician

          Within Timeframe

The referring

physician will

review the case

SKGH Referral team will

arrange admission

SKGH Referral team will

Book OPD appointment

Feedback

100% ACCEPTEDREJECTED



Feedback

100% ACCEPTEDREJECTED

الوصول إلى نظام ا�حالة في خدمات 
مستشفى الشيخ خليفة العام

مستشفى الشيخ خليفة العام
أم القيوين

نبذة عن نظام ا�حالة في
مستشفى الشيخ خليفة العام

قام مستشفى الشيخ خليفة العام بنشر نظام إحالة 
لتزويد عمالئنا بخدمة سهولة وسرعة الوصول إلى 

خدماتنا.

قبل البدء في عملية ا�حالة، يجب على الطبيب المعالج 
التحقق من:

    نطاق خدمات مستشفى الشيخ خليفة العام.
    وضع عقد التأمين أو معايير ا�هلية المالية ا�خرى.

    توافر موارد المستشفى (أي؛ ا�سرة المتاحة) 

يلتزم فريق ا�حالة بما يلي: 
    ضمان سالسة عملية ا�حالة 

    تلبية توقعات المريض. 
    مطابقة ا�طار الزمني لنقل المريض.

 

المستندات المطلوبة: 
خطاب ا�حالة 

التقرير الطبي 
رقم بطاقة الهوية ا�ماراتي 

التأمين 
النتائج المعملية 

الصور التشخيصية 
رقم التواصل مع المريض 

اتصل بنا على: 
،Referral@skgh.ae، 067061111، 0561888664

السلمة، مقابل وزارة الشؤون االجتماعية، أم القيوين، ا�مارات 
العربية المتحدة

نوع ا�حالة

مريض داخلي

التصنيف

االتصال بقسمطوارئ
الطوارئ مباشرة.

خالل 12 ساعةعاجلة

خالل 24 ساعةروتينية

النطاق الزمني

وحدة العناية المركزةا�عصاب

المسالك البولية

العالج الطبيعي

التنظير الداخلي

أمراض القلب

الطب الباطني

العمليات الطارئه

العظام

جراحة االعصاب

الصيدلية

امراض الجلدية 

الغدد الصماء

وحدة العناية
بالوجه والفكين

التخدير

الجراحة العامة

ا�شعة

النساء والتوليد

الجهاز الهضمي
وا�معاء

طب العيون 

االنف واالذن
والحنجرة

علم االمراض
والفحوصات  المعملية 

خدمات الطوارئ

وحدة العناية
المركزية بالرضع

ا�مراض الكلوية

سيراجع طبيب
ا�حالة حالة

المريض 

ستتواصل منشأة
ا�حالة بفريق ا�حالة
التابع لمستشفى

الشيخ خليفة العام 

سيراجع فريق ا�حالة جميع
المستندات وا�وراق

للتأكد من اكتمالها 

سيقدم فريق ا�حالة
التابع  لمستشفى

الشيخ خليفة العام
التعليقات في الوقت

المناسب.

سيقدم فريق ا�حالة
التعليقات الواردة من

الطبيب خالل
ا�طار الزمني

سيحجز فريق ا�حالة بمستشفى
الشيخ خليفة العام موعد في قسم

العيادات الخارجية 

سيرتب فريق ا�حالة بمستشفى
الشيخ خليفة العام

إجراءات دخول المريض

سيراجع الطبيب المسؤول من مستشفى
الشيخ خليفة العام الحالة 

مسار إحالة المريض

نطاق الخدمة

•

•

•

•

•

•


