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يس���ر مستشفى الراشد 
)الرائد األول لرعاية العائلة( 
ان يرحب بانضمام د.أحمد 
املوسوي اختصاصي جراحة 
عامة ومناظي���ر وزم���يل 
الكلي���ة امللكية البريطانية 
للجراحني )دبلن( ب����العديد 
من دول العالم، وهو يتميز 
الواس���عة ف���ي  بخبرت���ه 
تش���خيص وعالج عمليات 
املفرطة )تدبيس  الس���منة 
املعدة( وعمليات املناظير 
اجلراحية  )الفتق � املرارة 
� الزائ���دة الدودية واالثنى 
عش���ر( وع���الج وعمليات 
قرح����ة املعدة، باالضافة الى 

انه متخصص في عالج جراحات األورام احلميدة 
الدقي���قة  واخلبيثة للجهاز الهضمي )األمعاء 

القول���ون( وجراح���ات   �
األورام احلميدة واخل��بيثة 
لل����ثدي وجراحات األورام 
احلمي����دة واخلبيثة لل���غدة 

الدرقي���ة. 
كذلك يقوم بعالج عمليات 
الشرج والبواسير والناسور 
الش���رجي وكيس الش���عر 
وعالج البواسير من دون ألم 
بالدباسة اجلراحية وعالج 
القدم السكرية وعمليات شد 

البطن.
أع���رب د.اح��مد  وق���د 
املوس���وي ع���ن س���عادته 
امل��راجعني  الس���تق�����بال 
ال�خدمات  أف����ضل  وتقدمي 
الطبي���ة لهم ف���ي ظ���ل الرائ���د األول لرعاية 

العائلة.

د.أحمد املوسوي اختصاصي اجلراحة العامة

مستشفى الراشد يرحب بانضمام الدكتور
أحمد الموسوي اختصاصي الجراحة العامة

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

الو�ساو�س القهرية

العالقات الأ�سرية

العالقات الزوجية

م�سكالت امل�سنني

م�سكالت املراهقني

الكتئاب والغ�سب

معاجلة ال�سغوط احلياتية

العناد والتمرد

العدوانية والنعزال

اآداب ال�سلوك الجتماعي

الن�ساط الزائد - ت�ستت النتباه

امل�سكالت ال�سلوكية

مهارات التعامل مع الطفل

اللجلجة - التاأتاأة - الإبدال - الدمج

م�سكالت التخاطب - عيوب النطق والكالم

التاأخر الدرا�سي

�سعوبات التعلم

اختبارات الذكاء

التبول الالاإرادي

القلق - التوتر

ا�سطرابات ال�سلوك

ا�سطرابات النوم

ا�سطرابات ال�سخ�سية

التحكم يف الغ�سب والنفعال

جميع اأنواع املخاوف )الفوبيا(

الثقة بالنف�س - الوحدة والنعزال

اإدمان التدخني

املخاوف الجتماعية

الن�سيان وعدم الرتكيز

مهارات ك�سب اأ�سدقاء

قواعد ال�سلوك الجتماعي

�سغوط العمل واأعباء احلياة

مهارات التعامل مع الآخرين

ا�ست�سارات متخ�س�سة يف:

ق�سم خا�س لعالج جميع م�سكالت الطفولة:

للحجز: 22666206 - داخلي )301( نقال: 99917530

اإ�ساأل عن

Life coaching جل�سات

برنامج املدرب ال�سخ�سي

Life coaching
برنامج اإدارة ال�سغوط

Stress management
جل�سات العالج بال�سرتخاء

جل�سات العالج بالتنومي

ا�ست�سارة الأورا )الهالة(

ا�ست�سارات هاتفية جمانية

دورات تدريبية متخ�س�سة

خدمات جديدة

لالإعــــــالن

يف �شفحة 

دليــل الأطبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24831168
24834356

لالإعــــــالن

يف �شفحة 

دليــل الأطبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24831168
24834356

جانب من احلملة في مجمع األڤنيوز

كشفت عن نتائج فحوصاتها بعد زيارتها لمجمع األڤنيوز

الحملة الوطنية الصحية: 60% نسبة اإلصابة بالسمنة في الكويت
Gethealthykuwait. أعلنت احلملة الوطنية الصحية
com ان نحو 60% من االش����خاص الذين مت فحصهم 
خ����الل الزيارات االخيرة الى مجمع األڤنيوز يعانون 
من زيادة الوزن أو السمنة املفرطة. وقد قدمت احلملة 
الفحوص واالستشارات الصحية املجانية الفورية ل� 
577 شخصا خالل ثالث زيارات متتالية للمجمع. وقد 
اكتشف فريق احلملة الوطنية الصحية ايضا خالل 
هذه الزيارات الثالث أن 23% من االشخاص الذين مت 
فحصهم يتعايش����ون مع السكري و22% يعانون من 
نسب كوليس����ترول عالية. ومن األشخاص الذين مت 
فحصهم خالل الزيارتني االخيرتني للمجمع والذين وصل 
عددهم الى 384 شخصا، ظهر ان 59% منهم مؤشر كتلة 
جسمهم يفوق املعدل الطبيعي الذي عادة يتراوح بني 
ال� 20 وال� 25. وقال مدير العمليات في ش����ركة دايت 
كير ورئيس اخصائيي التغذية في احلملة الوطنية 
الصحية سامي البدر: »السمنة املفرطة أصبحت واقعا 
خطي����را في املجتمع الكويت����ي والكثير من االفراد ال 
يعرفون مدى خطورتها على حياتهم. ما يقارب %60 
من االشخاص الذين قمنا بفحصهم يعانون من مشاكل 

الس����منة وهذه النتائج تثبت حقيقة مخيفة تعيش 
فيها الكويت يوميا. هدف احلملة الوطنية الصحية 
gethealthykuwait.com هو حتفيز أفراد املجتمع على 
تغيير منط حياتهم إلى األفضل مبساعدة االستشارات 
الت����ي تقدمها احلملة فوريا او البرامج الغذائية التي 
تقدمه����ا احلملة ودعم فريق اخصائيي التغذية الذي 
ساعد 250 شخصا على خسارة أكثر من طن من الدهون 
خالل االشهر الستة األولى من انطالقة احلملة«. ومن 
جانبه قال رئيس قطاع التشغيل في مستشفى طيبة 
ورئيس الفحوص في احلملة الوطنية الصحية راشد 
الفضالة: »كل زيارة نقوم بها كحملة وطنية صحية تدفع 
فريقنا الى االستمرار في املواصلة مع افراد املجتمع، 
وباألخص مع اكتش����افنا لهذه النتائج غير الصحية 
التي تشجعنا يوميا على احداث فارق ايجابي بحياة 
الكثيرين من االفراد. ومن هذا املنطلق أسست شركة 
دايت كير ومستشفى طيبة احلملة الوطنية الصحية 
األولى من نوعها للتواصل مباشرة مع االفراد أينما 
كانوا ولتقدمي اخلطوات األولى كي يتبناها الكثير من 

افراد املجتمع حلياة أكثر صحة«.


