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The 
Neurosciences 
Centre of Excellence 

The Neurosciences Centre of Excellence at 
Al Jalila Children’s is one among the most 
advanced facilities in the region that specifically 
caters to disorders of the nervous system 
in children. As the only dedicated hospital 
for children in the UAE, the Centre features 
state-of-the-art diagnostic equipment and 
consultants with years of paediatric experience 
from some of the renowned hospitals around 
the world.  



 

NEUROLOGY CLINIC  
The neurology clinic is manned by consultant 
pediatric neurologists and specialists, and caters 
to a range of disorders of the brain and spinal cord 
in babies, children and teens, including epilepsy, 
headaches, migraine, fits and faints, neuromuscular 
and movement disorders. The clinic is supported 
by trained ancillary staff including nurses, dieticians, 
and social workers. Our consultants have further 
subspecialist interests including epilepsy, stroke, 
and movement disorders.

NEUROPHYSIOLOGY SERVICE 
The neurophysiology service is run by the neurology 
department and consists of various electrical 
tests of the brain, nerves and muscle like EEG 
(Electroencephalogram), Nerve conduction (NCV), 
Electromyography (EMG) and evoked potentials. 
These tests help in the diagnosis of various 
neurological conditions like epilepsy, neuropathy, 
and myopathy.
The service also provides inpatient video-EEG 
(where the patient is admitted to the hospital to 
undergo continuous video and EEG recording) 
and ambulatory EEG (where the patient’s EEG 
is recorded at home using a portable wearable 
device).
Al Jalila Children’s is the only dedicated paediatric 
facility in the UAE providing inpatient video-EEG 
monitoring for pediatric patients.
The neurophysiology service also benefits from 
having access to an advanced Sleep Lab within the 
premises and specialists in sleep medicine, where 
children with various sleep related problems can be 
investigated. 

NEURODEVELOPMENT AND BEHAVIOURAL 
CLINIC 
Neurodevelopmental disorders are disabilities 
associated primarily with the functioning of the 
neurological system and brain. Examples of 
neurodevelopmental disorders in children include 
attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), 
autism, learning disabilities, intellectual disability, 
developmental delay, and impairments in vision 
and hearing. Children with neurodevelopmental 
disorders can experience difficulties with language 
and speech, motor skills, behaviour, memory, 
learning, and/or other neurological functions. The 
Neurosciences Centre at Al Jalila Children’s works 
closely with the Child and Adolescent Mental Health 
Centre to provide extensive support to children and 
their families.             

NEUROREHABILITATION CLINIC
The neurorehabilitation clinic accepts children 
with a wide range of physical disability including 
cerebral palsy, spina bifida, brain and spinal cord 
injury. The clinic provides a holistic approach by 
focusing on all aspects of a child’s wellbeing. The 
clinic works closely with the different rehabilitation 
therapy staff who offer a variety of therapies from 
the psychological to occupational, teaching or re-
training children on mobility skills, communication 
processes, and other aspects of a child’s daily 
routine. Al Jalila Children’s neurorehabilitation 
clinic accepts infants, children, and teens up to 
18 years for outpatient or inpatient acute/ post-
acute rehabilitation. We provide physiotherapy, 
occupational, speech, and language services in 
addition to orthotic/prosthetic services that are led 
by experienced physicians and therapists.



 
WHAT WE DIAGNOSE AND MANAGE?
• Acute flaccid paralysis
• Autism
• ADHD
• Ataxia
• Brain & spinal cord injury rehabilitation
• Cerebral Palsy
• Developmental delay
• Dystonia
• Down syndrome and other genetic 

syndromes
• Epilepsy
• Headaches
• Mitochondrial Disease
• Muscle disorders including Muscular 

Dystrophy
• Neonatal seizures
• Neurofibromatosis
• Neurogenetic & Neurometabolic Disorders
• Neurological Disorders in Children with 

other systemic disease like cardiac or 
rheumatological

• Neuromuscular Diseases
• Spasticity
• Spina bifida
• Stroke
• Tourette Syndrome and Other Movement 

Disorders
• Tuberous Sclerosis 

WHAT MAKES US DIFFERENT?

• Al Jalila Children’s is the only hospital in the 
UAE to incorporate dedicated inpatient 
paediatric neurology, neurodevelopment 
and neurorehabilitation services in one 
facility.     

• The Neurosciences Centre of Excellence 
enjoys the uniqueness of being part of a 
full-fledged world-class hospital where 
every patient will be assessed by a 
multidisciplinary and highly experienced 
paediatric consulting team that offers a 
360-degree evaluation and treatment under 
one roof, resulting in a definitive and clear 
medical evaluation and treatment. 

• At Al Jalila Children’s, young patients with 
neurological, neurodevelopmental and 
rehabilitation needs are provided with 
the best available care that is evidence 
based and of high standards, in addition to 
being looked after by a well-qualified team 
backed by years of experience in paediatric 
healthcare. 

• Our consultants, therapists and nursing 
teams work closely to offer care that is not 
only comprehensive but tailored to every 
child’s needs.      



  

AL JALILA CHILDREN’S HOSPITAL  … 

A PLACE WHERE I CAN BE A 
CHILD

Our patients are no ordinary patients, which is why 
our hospital is no ordinary hospital. It’s an inspiring, 
child friendly world with innovative facilities and 
highly qualified doctors who know everything there 
is to know about young bodies and minds. We 
have spared no efforts in ensuring that our services 
and our facilities are customized to eliminate any 
stress or anxiety that might affect the children from 
being in a traditional hospital environment. Our 
care and attention goes beyond the patients and 
reaches out to their families, for we firmly believe 
that all children are entitled to a happy and normal 
childhood, regardless of their medical condition.  .   

For more information, please visit
 www.aljalilachildrens.ae.

الجليلة لألطفال

... لطفولٍة صحيٍة وسعيدة

المرضى هنا ليسوا كأية مرضى.. لذا فإن مستشفى الجليلة 
لألطفال ليس كأية مستشفى. إنه عالم خاص باألطفال، 

مجهز بكافة األجهزة والكوادر الطبية التي تتكلم لغتهم 
وتتفهم احتياجاتهم. ألننا ببساطة ندرك بأنه عندما يحلم 

األطفال ويؤمنون بقوة أحالمهم، فهم يصنعون المعجزات. 
ولم يّدخر المستشفى جهدًا في سبيل ضمان تكييف كافة 
الخدمات والمرافق للتخفيف من حدة التوتر والقلق الذي قد 
يؤثر على األطفال أثناء وجودهم في مستشفى تقليدي. 

فعنايتنا واهتمامنا ال يقتصران على األطفال، بل نتخطى 
ذلك إلى عائالتهم أيضًا. فإننا نؤمن وبشدة بأن جميع األطفال 
يستحقون أن يعيشوا طفولة صحية وسعيدة أيًا كانت حالتهم 

الصحية وأينما كانوا يعيشون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: 
www.aljalilachildrens.ae



 

الحاالت التي نقوم بتشخيصها وإدارتها؟

الشلل الرخو الحاد  •
التوحد  •

اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  •
الرنح (فقد انتظام الحركة)  •

إعادة تأهيل إصابات الدماغ والحبل الشوكي  •
خلل التوتر  •

متالزمة داون واالضطرابات الجينية األخرى  •
الصرع  •

الصداع  •
مرض الميتوكوندريا  •

اضطرابات العضالت بما في ذلك ضمور العضالت  •
اضطرابات حديثي الوالدة  •

الورم العصبي الليفي  •
االضطرابات العصبية الجينية والعصبية األيضية  •

االضطرابات العصبية في األطفال الذين يعانون   •
من أمراض مجموعية أخرى مثل أمراض القلب أو 

الروماتيزم
األمراض العصبية والعضلية  •

الشلل التشنجي  •
السنسنة المشقوقة  •

السكتة الدماغية  •
متالزمة توريت واضطرابات الحركة األخرى  •

التصلب الدرني.  •

ما الذي يميزنا عن غيرنا؟

إن مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال هو   •
المستشفى الوحيد في دولة اإلمارات الذي يقوم 

بدمج خدمات مكرسة للجهاز العصبي لألطفال مع 
خدمات إعادة تأهيل الجهاز العصبي في منشأة 

واحدة للمرضى المقيمين في المستشفى.

يتمتع مركز التميز في علم األعصاب بتفرده   •
بأن يكون جزءًا من مستشفى متطور بالكامل 
وبمستوى عالمي، مما يعني أنه سوف يتم 

تقييم كل مريض من قبل فريق استشاري متعدد 
التخصصات وذي خبرات عالية في طب األطفال 

يقدم تقييمًا وعالجًا شاماًل ومتكاماًل تحت سقف 
واحد، مما يؤدي إلى تحقيق حل طبي واضح ومحدد.

في مستشفى الجليلة لألطفال يتم توفير أفضل   •
رعاية طبية متاحة وباالستناد إلى أدلة ومعايير عالية 

لألطفال ذوي االحتياجات العصبّية، والعصبّية النمائية 
واحتياجات إعادة التأهيل، ويتم تقديم ذلك من قبل 

فريق مؤهل جيدًا وحاصل على سنوات من الخبرة 
في مجال الرعاية الصحية لألطفال.

يعمل فريقنا الطبّي واختصاصيو المعالجة وفريق   •
التمريض لدينا بشكٍل وثيق لتقديم الرعاية الشاملة 

والمصّممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل طفل بحسب 
حالته الصحية.



 

عيادة طب األعصاب

تضم عيادة طب األعصاب استشاريين متخصصين 
في أعصاب األطفال باإلضافة إلى أطباء أخصائيين، 

وتعنى بنطاق من اضطرابات الدماغ والحبل 
الشوكي عند الرضع واألطفال واليافعين. وهذه 

االضطرابات تشمل الصرع والصداع والشقيقة 
ونوبات اإلغماء واضطرابات العضالت واألعصاب. 

ويدعم العيادة طاقم مدرب من الممرضين 
الممارسين وأخصائيي التغذية واألخصائيين 

االجتماعيين. كما يمتاز مستشارونا بالتركيز على 
تخصصات فرعية مثل: الصرع، السكتة الدماغية 

واضطرابات الحركة. 

الفسيولوجيا العصبية

تتألف خدمة الفسيولوجيا العصبية من اختبارات 
كهربائية متعددة للدماغ واألعصاب مثل تخطيط 
أمواج الدماغ واختبار توصيل األعصاب وتخطيط 

كهربية العضالت واختبار الجهود المحرضة. ويمكن 
لهذه االختبارات المساعدة في تشخيص الحاالت 

العصبية المتعددة كالصرع واالعتالل العصبي 
واالعتالل العضلي. كما توفر هذه الخدمة تخطيط 

أمواج الدماغ والتسجيل بالفيديو للمرضى الداخلين 
(حيث يتم إدخال المريض إلى المستشفى ليخضع 
إلى تسجيل مستمر بالفيديو وبجهاز تخطيط أمواج 
الدماغ) وتوفر كذلك تخطيط أمواج دماغ من المنزل 

(حيث يتم تسجيل أمواج الدماغ للمريض وهو 
في بيته باستخدام جهاز محمول يمكن ارتداؤه). 

وتعد الجليلة لألطفال المنشأة الطبية الوحيدة 
ل في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي توفر 

خدمة تخطيط أمواج الدماغ لألطفال للمرضى 
المقيمين. كما يتعاون مركز التمّيز لعلوم األعصاب 

مع مركز معالجة اضطرابات النوم لألطفال ضمن 
المستشفى بطاقم طبي متخصص في هذا 

المجال، والذي يتم فيها فحص األطفال الذين يعانون 
من مشاكل النوم المختلفة التي قد تكون ذات صلة 

ويمكن التحقيق فيها.

عيادة النمو العصبي والسلوكي

إن اضطرابات نمو الجهاز العصبي هي عبارة عن 
مشكالت مصحوبة بشكل رئيس بخلل وظيفي 
في الجهاز العصبي والدماغ. ومن األمثلة على 

اضطرابات النمو العصبي عند األطفال اضطراب 
نقص االنتباه وفرط الحركة، التوحد، صعوبات 

التعلم، اإلعاقة الذهنية، الشلل الدماغي، 
واعتالالت البصر والسمع. 

قد يعاني األطفال المصابون باضطرابات النمو 
العصبي من واحدة أو أكثر من صعوبات اللغة 

والنطق أو المهارات الحركية أو السلوك أو الذاكرة أو 
غير ذلك من الوظائف العصبية. ويعمل مركز التمّيز 

لعلوم األعصاب جنبًا إلى جنب مع مركز التمّيز للصحة 
النفسية لألطفال واليافعين في المستشفى 

لتقديم دعم شامل إلى األطفال وُأسرهم. 

عيادة إعادة تأهيل الجهاز العصبي

من خالل تركيزها على كافة الجوانب الحياتية 
األساسية لألطفال، تقدم عيادة إعادة تأهيل الجهاز 

العصبي سلسلة من العالجات النفسية والوظيفية، 
وتعمل على تعليم أو إعادة تدريب األطفال على 

المهارات الحركية وإجراءات التواصل وغيرها من 
الجوانب الالزمة للحياة اليومية الروتينية للطفل. كما 
تركز عيادة إعادة تأهيل الجهاز العصبي على التغذية 

والجوانب النفسية واإلبداعية الالزمة لشفاء الطفل. 
ويستقبل قسم إعادة تأهيل الجهاز العصبي في 

مستشفى الجليلة لألطفال الرضع واألطفال 
واليافعين حتى عمر 18 عامًا سواًء كمرضى عيادات 
خارجية أو المرضى المقيمين من أجل إعادة التأهيل 

للحاالت الحادة ولمتابعة التأهيل بعد الشفاء. 
ونقوم بتقديم خدمات عالج طبيعي ووظيفي 

وعالج للنطق واللغة باإلضافة إلى خدمات تقويم 
العظام واألطراف الصناعية بقيادة أخصائيي عالج 

متمرسين. 



 

إن مركز التمّيز لعلوم األعصاب في مستشفى 
الجليلة التخصصي لألطفال هو واحٌد من بين أكثر 

المراكز الطبية تطورًا في المنطقة، ويعنى بشكل 
خاص باضطرابات الجهاز العصبي عند األطفال. 

س  وباعتباره يقع ضمن المستشفى الوحيد الُمكرَّ
لألطفال في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن 

المركز يتميز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من 
معدات تشخيصية واستشاريين يتمتعون بسنوات 
من الخبرة في طب األطفال من كافة أنحاء العالم. 

مركز التمّيز 
لعلوم 

األعصاب
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