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فريق »الدولي« خالل توزيع املرطبات واملياه الباردة

»الدولي« يطلق مبادراته لتوزيع املرطبات
واملياه الباردة خالل أجواء الصيف احلارة

كعادته السنوية مع دخول 
فصل الصيف، قام بنك الكويت 
الدولي مؤخرا بإطالق مبادرة 
توزيع املرطبات واملياه الباردة 
على العمال في مختلف مناطق 
الكويت، وذلك في إطار برنامجه 
الرائد للمسؤولية االجتماعية 
الذي يضم عددا من األنشــطة 
اإلنسانية واملبادرات اخليرية 
التــي تســتهدف كل شــرائح 

املجتمع.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
وحدة االتصال املؤسســي في 
البنــك، نواف ناجيا: »إن هذه 
املبادرة تترجم مــدى اهتمام 
البنــك وحرصه على تخفيف 
وطأة ارتفاع درجات احلرارة 
التــي تشــهدها البــالد علــى 
مراجعــي اجلهــات احلكومية 
والعاملني في األماكن املكشوفة 
واملفتوحــة مما قــد يعرضهم 
لظروف الطقس القاســية في 
هذا الوقت من السنة. كما أنها 
جتسد في الوقت ذاته احلس 
والدور اإلنساني الذي يقوم به 

مهامهم الوظيفية فحسب، بل 
حبهم ملد يد العون لكل من هم 
بحاجــة لذلك، مؤكــدا أن هذه 
املبــادرة القت جناحــا كبيرا 
وأدخلت البهجة والسرور إلى 
قلــوب املتطوعني واملراجعني 

والعمال على حد سواء.
ويحــرص بنــك الكويــت 

البنك من خالل مساعدته جلميع 
الفئات من جهة وتشجيع العمل 

التطوعي من جهة أخرى«.
كمــا ثمــن ناجيــا جهــود 
املوظفني املتطوعني وتفاعلهم 
اإليجابي مع املبادرة الهادفة، 
مما عكس صدقهم وإحساسهم 
باملسؤولية الذي ال يقتصر على 

الدولــي دائمــا علــى القيــام 
التــي  باألعمــال اإلنســانية 
تعكس رسالته ورؤيته الدينية 
واالجتماعية من جهة والتزامه 
الشــريعة اإلسالمية  مببادئ 
الغراء مــن جهة أخرى، وذلك 
ينــدرج حتت إطــار برنامجه 
الرائد للمسؤولية االجتماعية.

املشاركون في برنامج »برقان« للتدريب الصيفي

»برقان« أطلق برنامج التدريب الصيفي 2017
أطلق بنــك برقان برنامج 
التدريــب الصيفــي املصمــم 
خصوصــا للطلبــة، والــذي 
أقيــم على مــدى أســبوعني، 
وانطلق البرنامج بهدف توفير 
األساليب الرائدة واملميزة في 
عالم األعمال جليل الشــباب، 
العمــل  لســوق  وتأهيلهــم 

املصرفي.
وأكــد بنك برقــان أنه في 
ظل التغير السريع في مجال 
األعمــال املصرفيــة واملالية، 
فهــو ملتــزم بتعزيــز قدرات 
رأس املال البشري في الدولة، 
وتســلم زمام املبادرة لتلبية 
املتناميــة وفــق  املتطلبــات 
أحــدث املمارســات املبتكرة، 
وصقــل اخلبرات الدراســية، 
إضافــة إلى أنشــطة تفاعلية 
وزيارات ميدانيــة هادفة إلى 
مختلف إدارات وأفرع البنك. 
وتتضمن الزيارات التعليمية 
امليدانية شــبكة واســعة من 
فروع البنــك ومركز االتصال 
لديه، كما قامــت على هامش 
تلك الزيارات فصول دراسية 
وحلقات نقاشية وبحث شملت 
شرحا واسعا حول األنشطة 
التدريب،  اليوميــة. وخــالل 
حصــل الطلبــة علــى فرصة 
الستكشــاف جوانب مختلفة 
من العمل املصرفي، فضال عن 

اكتساب اخلبرات الوظيفية.
وانطالقــا من التــزام بنك 
برقان مبساعدة الطلبة وجيل 
الشباب على التطور في بيئة 
تنافســية، ســاهم البرنامــج 
املهارات  التدريبي في تعزيز 
الفرديــة والتكنولوجية لدى 

برنامــج التدريــب الصيفــي 
عام ٢٠٠٢، واســتمر منذ ذلك 
احلني باحلفاظ على دور رائد 
في تلبية احتياجات األجيال 
اجلديــدة، مــن خــالل توفير 
التدريب للشــباب وتعريفهم 
علــى عالم األعمال املصرفية. 
وتهدف هذه البرامج التدريبية 
إلى ســد الفجوة بني الفصول 
الدراســية من جهة، وجتربة 
عالم األعمال احلقيقي من جهة 
أخــرى، كمــا تعزز اســتثمار 
الطلبــة  ومواهــب  قــدرات 
ومتكنهم من مواكبة متطلبات 
سوق العمل وتطوير مهاراتهم 
احلالية، ويواصل بنك برقان 
مسيرة مساهماته في تطوير 
أفراد املجتمع، وخاصة الشباب، 
وتأكيد دوره كمؤسسة رائدة 
ملتزمة بتعزيز قدرات الشباب 

في السوق احمللي.

الطلبة املشاركني في فعالياته، 
حيث حصل الطلبة على فرصة 
للمشــاركة فــي ورش العمل 
اخلاصة ببناء وتطوير مهارات 
التواصــل لديهــم وتوعيتهم 
بأهميته، إلى جانب تدريبهم 
على كيفية إنشاء وبناء فرق 
عمــل من خالل منوذج لغرفة 
ألعاب تسمى بغرفة احملاصرين 
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وقد شمل برنامج التدريب 
الصيفي، أيضا، تدريبا للطلبة 
على طــرق التعامل اإليجابي 
مع التحديات، وذلك من خالل 
مقابلة رؤســاء األقسام داخل 
البنــك، ضمــن متريــن »لقاء 
القــادة«، بهــدف تعزيز إدارة 
املعرفة وتطوير الثقافة لديهم 
وتأهيلهــم لالنطالق بشــكل 

صحيح في حياتهم املهنية.
وقــد أطلــق بنــك برقــان 

ويأتــي برنامــج التدريب 
الصيفــي كجــزء مــن برامج 
بنك برقان اإلرشادية، وضمن 
املســؤولية  اســتراتيجية 
إلــى  الهادفــة  االجتماعيــة 
توفيــر مزايــا مختلفــة لكل 
فئــات املجتمــع. كمــا تندرج 
هــذه املبادرة ضمــن برنامج 
بنك برقــان االجتماعي حتت 
عنوان »ENGAGE« »معا لنكون 
التغيير«، والــذي يهدف إلى 
تسليط الضوء على اجلوانب 
املهمة واملؤثــرة في املجتمع، 
إضافــة إلــى دعم املبــادرات 
اإليجابية ضمن استراتيجيته 
للمسؤولية االجتماعية. ويأتي 
نهج حملة »ENGAGE« متاشيا 
مع مبادئ بنك برقان، كمؤسسة 
مالية كويتيــة رائدة، بحيث 
ينسجم أسلوب سياساته مع 
احتياجات ومصالح املجتمع.

البنك قام بتدريب دفعة من الطلبة الطموحني لتأهيلهم للعمل املصرفي

»البروتيجيز« ينهي جولته في برلني وينطلق إلى براغ

انطلــق مرشــحو اجليــل 
السابع من برنامج البروتيجيز 
األحد املاضي إلى مدينة برلني، 
واآلن في جولتهم الثانية داخل 

براغ »عاصمة التشيك«.
ووصــل املرشــحون بعــد 
الرحلة التي استمرت ساعات إلى 
برلني ولدى وصولهم، شاركوا 
في محاضرة مع املرشد شمالن 
البحر حتت مســمى »حلظات 
صغيــرة« تعبر عــن أهميتها 
فــي حياتنــا اليوميــة وكيف 
ميكننا التعرف عليها، ثم أنهى 
املرشحون يومهم في حالة من 
التشــويق والتخيل ملا حتمله 

الرحلة من مفاجآت.
وبــدأ اليوم األول في برلني 
بالترحيــب برعــاة برنامــج 
البروتيجيز - اجليل السابع، 
ابتســام احلــداد من مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي، ومعاذ 
الرومي من مجموعة التمدين، 
وقدما عرضا عن دور كل شريك 
في دعم برنامــج البروتيجيز 
وبرامج الشباب التي تساهم في 
رفعة شباب الكويت، ثم انتقل 
املرشحون إلى جولة حضارية 
بقيادة مرشدة سياحية، حيث 
شملت اجلولة زيارة جدار برلني.

اســتمر ما يقرب مــن ٣٠ عاما، 
مع أمثلــة مختلفة من العمارة 
الســوفييتية والنازيــة حتت 
الفصــل بــني أملانيا الشــرقية 
والغربية. وانضمت عبير العمر 
مديــر املســؤولية االجتماعية 
للشركات في مجموعة كيبكو إلى 
املرشحني لهذا اليوم، وأتيحت 
لها الفرصــة ملعرفة املزيد عن 
املرشحني والسماع منهم كيف 
قامــوا بقضاء أوقاتهم الى اآلن 

في برلني.
وركز اليــوم الرابــع على 
تطوير األعمــال ومهارات حل 
املشكالت، حيث قامت املجموعة 
بزيــارة حصرية ملقر شــركة 
هيــرو ديليفــري، حيــث تعد 
أكبر منصة في العالم لطلبات 
األغذيــة عبر اإلنترنــت، وقد 
اشــترت »هيــرو ديليفــري« 
شــركات مثل طلبــات وكريج 
إلضافتها إلى مدى انتشــارها 
العاملي، وبدأت الزيارة مبقدمة 
عــن تاريــخ الشــركة، وكيف 
تطورت على مر الســنني، ثم 
انتقل املرشــحون إلــى جولة 
داخلها للتعرف على اإلدارات 
املختلفة في الشــركة وانتهت 
اجلولــة مبحادثــات صغيرة 

الثانــي على  اليــوم  وبــدأ 
خطــوات كاتدرائيــة برلــني، 
حيــث ناقش املرشــد شــمالن 
البحر وسأل املرشحني »ما هي 
العظمــة؟«، ثم واصل املرشــد 
يعرب بورحمه منح مرشــحي 
اجليل الســابع نظرة متجددة 
لنقاط قوتهم وعظمتهم، ثم ألقت 
األستاذة ناندين محاضرة عن 
آداب األعمال اخلاصة، شارحة 
كيفية التعامل مع اآلخرين من 
الثقافات واجلنسيات  مختلف 

والتفاعل معهم.
وانضم ممثل شركة اتصاالت 
أوريــدو يوســف الشــالل إلى 
املرشــحني وشــارك بتجربته 
الشخصية معهم، وحتدث أيضا 
عن دور أوريدو في دعم برنامج 
البروتيجيــز وبرامــج متكــني 
الشباب، واختتم الشالل حديثه 
بتكرمي مرشحة اجليل السابع 
رمي اخلشتي ألدائها املتميز في 
العمل االستثنائي بجهاز آيفون 

٧ املقدم من شركة أوريدو.
ثم قام املرشحون في اليوم 
الثالث مــن الرحلة بجولة في 
شرق وغرب برلني، حيث رأوا 
بقايا اجلدار الفاصل بني كل من 
أملانيا الشرقية والغربية الذي 

وغداء. وقد انضمت عبير العمر 
مدير املســؤولية االجتماعية 
للشركات في مجموعة كيبكو 
ومعاذ الرومي مدير التسويق 
العام فــي مجموعــة التمدين 
وابتسام احلداد مدير البرنامج 
في مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمي إلى املرشحني هذا اليوم.
أما اجلزء الثاني من اليوم، 
فقد قاده املرشدان محمد املنيخ 
وعبد العزيز اللوغاني، اللذان 
حتدثا عــن خبرتهما في مجال 
الشركات الناشــئة مثل غنوة 

وطلبات.
وقد أخذ حيز اليوم اخلامس 
كامال في »بنتهاوس بالي« في 
برلني، من خالل جلسة صعبة 
بدأت بحكايات ناجحة من قبل 
اللوغاني،  املرشــد عبدالعزيز 
ونقلت إلى تأمل يسترشــد به 
املرشد يعرب بورحمه، عالوة 
على ذلك قدمت املرشدة فاطمة 
الفيزيائية  القطفــان املظاهــر 
للعمل اجلماعي من خالل عدد 
مــن األلعاب املصممــة لتحدي 
مجموعات، ثم قدم املرشد محمد 
املنيــخ فكــرة توليد مشــروع 
البروتيجيز اجليل السابع الذي 
مت تفعيله في إطار عمل الفريق. 

جانب من الزيارة

»الوطني« ينظم مع »لوياك« عماًل تطوعيًا 
ملتدربي برنامج التدريب الصيفي

اختتم بنك الكويت الوطني 
التدريبية  الــدورة  فعاليــات 
الثالثة مــن برنامج التدريب 
الصيفي لعام ٢٠١٧ واملخصص 
لطلبــة املــدارس والكليــات، 
بزيــارة إلى مؤسســة لوياك 
األعمــال  بأحــد  للمشــاركة 
التطوعيــة للمؤسســة ممــا 
يتيــح للطلبــة التعــرف عن 
كثب على النشاطات التي تقوم 
بها املؤسســة جتاه الشــباب 
املدنــي وأهميــة  واملجتمــع 
الهادفة  الرســالة االنســانية 
التي تقــوم عليها. وتضمنت 
الزيــارة عمال ميدانيا للطلبة 
املتدربــني في أحد املشــاريع 

برنامــج التدريــب الصيفــي 
الذي يأتــي تنظيمه في إطار 
املســؤولية االجتماعية لبنك 
الكويــت الوطنــي يهدف إلى 
صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم 
لدخول سوق العمل، ويتضمن 
مجموعــة من مــواد التدريب 
املــدارس  والدراســة لطلبــة 
والكليات تشمل أساليب عمل 
الفريق وطرق التفكير اإلبداعي 
الذاتي األمثل  وسبل التعبير 
وأساليب التعامل مع العمالء، 
إضافة إلى مفهوم جودة اخلدمة 
وتأهيــل ومتكــني الطلبة من 
خــالل ما يوفره البرنامج من 
املــواد التدريبية واألكادميية 

القائمة التي تعمل عليها لوياك 
من اجل افتتاح حديقة جديدة، 
وقام فريق من املتطوعني في 
املؤسسة بشرح أهمية املشروع 
وقيمتــه االجتماعية.  وتأتي 
هذه الزيــارة في إطار حرص 
البنــك علــى تعزيــز معارف 
وخبــرات الطلبــة بجوانــب 
إضافيــة تتعلــق باملجــاالت 
والقطاعات احليوية املختلفة 
وخاصة فيما يتعلق باملجتمع 
املدني وتنمية الوعي وااللتزام 
جتاهه، ملا لهــذه املعارف من 
قيمة مضافة يكتسبها الشباب 

في حياتهم املستقبلية.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن 

املتطورة واحلديثة. وتتخلل 
هذه الدورات جوالت ميدانية 
للمشاركني بهدف إتاحة املجال 
أمامهم لالطالع عن كثب على 

عمل إدارات وفروع البنك.
وينظم بنك الكويت الوطني 
هذا البرنامج للعام الســادس 
عشــر على التوالي، ويشــهد 
البرنامج إقباال متزايدا كل عام، 
ويهدف إلى تشــجيع الطلبة 
خالل إجازتهم الصيفية على 
االنخــراط في جتربــة العمل 
املصرفي، كمــا يأتي في إطار 
التــزام البنك جتاه الشــباب 
ودعمهم في مسيرتهم للقيام 

بدور فاعل في املستقبل.

د.محمد جمال

د.عبداهلل احلداد د.خالد عياشأحمد نصر اهلل

د.يوسف عكاش

د.حسام عبدالرازق

د.عبداهلل احلداد:  أحدث التقنيات املعتمدة 
في اجلراحة وجراحات السمنة في »دار الشفاء«

يواصــل قســم اجلراحــة 
مبستشفى دار الشفاء مسيرته 
الناجحة، والتي اســتمرت ملا 
يزيد على 5٠ عامًا من اإلصرار 
على تقدمي كل ما هو حديث في 
مجــال اجلراحة بكل أنواعها، 
وذلك بتجهيز القســم بأحدث 
املتطــورة مع  التكنولوجيــا 
توافــر الطاقــم الطبــي ذوي 
الكفاءة العاليــة من جراحني 
ذوي خبــرة عاملية من داخل 
وخارج البالد وطاقم متريضي 
عالي الكفاءة ومدرب على أعلى 
املعايير، ما ميكن األطباء من 
أداء معظم العمليات اجلراحية 

املتقدمة بكفاءة عالية.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
الرئيس التنفيذي في مستشفى 
دار الشــفاء أحمد نصر اهلل: 
»يعتبر قسم اجلراحة العامة 
في مستشــفى دار الشفاء من 
أكثر االقســام متيزاً، حيث مت 
جتهيزه بأحدث غرف العمليات 
وأحــدث األجهــزة واملعــدات 
اجلراحية الصغرى واملتوسطة 
والكبــرى، والتــي تتم حتت 
العــام، النصفــي  التخديــر 
واملوضعــي، كمــا مت تزويــد 
القسم بغرف خاصة لإلنعاش 
واإلفاقة، وذلك لتوفير أفضل 
مســتويات الرعاية الصحية 
ملا بعد العمليات اجلراحية«.

وأضــاف: »ليس غريبًا أن 
حترص إدارة مستشــفى دار 
الشفاء على استقطاب الكفاءات 
الطبيــة املميــزة دومــًا، لكن 
املميز أن يكون قسم اجلراحة 
باملستشفى هو أحد أهم وأفضل 
أقسام اجلراحة على مستوى 
املنطقة، فهو يضم مجموعة من 
الطبية املتخصصة  الكفاءات 
مــن اجلراحني االستشــاريني 
املميزين على مستوى الكويت 
باالضافة إلى الفريق املساعد 
املدرب مــن جامعات وكليات 
أوروبية موثوقة للتعامل مع 

احلاالت اجلراحية املعقدة«.
وفي نفس الســياق، أشار 
د.عبداهلل احلداد استشــاري 
ورئيس قسم اجلراحة العامة 
القولون واملستقيم  وجراحة 
مبستشفى دار الشفاء والذي 
يحظــى بشــهرة واســعة في 
القولــون  مجــال جراحــات 
واملســتقيم وجراحات الثقب 
الواحــد واملناظيــر، إلــى أن 
قســم اجلراحــة مبستشــفى 
دار الشــفاء يقــدم اخلدمــات 
اختــالف  علــى  اجلراحيــة 
أنواعهــا كعــالج البواســير، 
الشــرخ والناصور الشرجي 
بالليزر واجلراحة والدباســة 
اجلراحية، باإلضافة إلى عالج 

فريــق طبــي متكامــل يضم 
أفضل اجلراحني املتخصصني 
فــي إجــراء أحدث األســاليب 
اجلراحيــة كجراحــة تغييــر 
املسار، جراحة حتزمي املعدة، 
جراحة تكميم املعدة وزراعة 
بالــون املعــدة، باإلضافة إلى 
تقدمي خدمات العناية واملتابعة 
بعد إجراء العمليات عن طريق 
فحوصــات املختبــر وضبط 
الڤيتامينات وحتديد  نســبة 
األنظمة الغذائية املناسبة ملا 
بعد العمليات، فضال عن توافر 
أعلى معدالت لألمان أثناء وبعد 

إجراء العملية.
علــى جانب آخر، يســعى 
دوما قسم اجلراحة إلى جمع 
أفضل الكوادر الطبية، وذلك 
لتقدمي أفضل خدماته اجلراحية 
للمرضى حيث يضم القســم 
د. خالــد عيــاش استشــاري 
اجلراحة العامة مبستشفى دار 
الشفاء واحلاصل على الزمالة 
البريطانية في اجلراحة العامة 
العامــة واملناظير  اجلراحــة 
والذي يتخصص في جراحات 
السمنة املختلفة مثل تدبيس 
وتكميم املعدة، متابعة حاالت 
أمراض الغدة الدرقية وأورام 
الثدي، متابعة حاالت أمراض 
الشرج املختلفة مثل الشرخ، 
الناصــور واخلــراج، متابعة 
حاالت الفتق اإلربي عن األطفال، 
إزالة جميــع أنواع التقرحات 
مثل الورم الشحمي، األكياس 
الدهنية، الورم احلليمي باجللد 
باإلضافة إلــى متابعة حاالت 

أورام القولون.
كما يضم فريق العمل املميز 
د.محمد جمال وهو اســتاذ م 
بكلية الطب في جامعة الكويت 
وحاصل على البورد الكندي 
والبورد األميركــي للجراحة 
العامــة مــن جامعــة مكجيل 
بكندا، زمالة جراحات السمنة 
املتقدمة من كليفالند كلينيك 
أحد أفضل املستشفيات الرائدة 
في العالم وفي الواليات املتحدة 
األميركيــة، الزمالة األميركية 
جلراحات الســمنة، باإلضافة 

أمراض الثدي، أمراض الغدة 
الدرقية واستئصال أورامها، 
عالج فتق السرة والفتق اإلربي 
باجلراحة واملنظار، عالج أورام 
القولون واملستقيم باملنظار، 
عالج اخلصية املعلقة والقيلة 
املائية ومرض كرونز بجراحة 
املنظار والقولــون التقرحي، 
باإلضافة إلى جراحات السمنة 
املختلفة كتكميم املعدة، حلقة 

املعدة وبالون املعدة.
ود.احلــداد حاصــل على 
البــورد والزمالــة األميركية 
والكندية في اجلراحة العامة 
والبــورد األميركــي بجراحة 
القولــون واملســتقيم إضافة 
إلى البورد األميركي للعناية 
املركزة اجلراحية.  ويتخصص 
د. عبــداهلل احلداد في حاالت 
القولون  القولــون،  التهابات 
التقرحــي، غســيل القولــون 
وجراحات ســقوط املستقيم 
إضافــة إلــى مناظيــر املعدة 
والقولون وجراحات البواسير 
والنواسير املعقدة وغيرها من 

اجلراحات العامة.
ويجــري قســم اجلراحة 
مبستشفى دار الشفاء جراحات 
السمنة على اختالف أنواعها. 
فمؤخراً، اعتمد قسم اجلراحة 
العامة في املستشــفى تقنية 
حديثة خلســارة الــوزن تعد 
األولى من نوعها في الكويت 
وهــي بالــون املعــدة الذكــي 
والذي يعد عامليــًا أحد أقوى 
اخليارات املطروحة التي يلجأ 
إليهــا املرضى نظــراً النعدام 
األعراض اجلانبية املصاحبة 
لها وسهولتها، وكل ما يتوجب 
علــى املريــض أن يذهب إلى 
عيادة الطبيب ويقوم بابتالع 
الكبسولة والعودة إلى املنزل 
في نفس اليوم، باإلضافة الى 
جراحات البدانة املختلفة التي 
يجريهــا كادر طبــي متكامل 
يضم عدداً كبيراً من الكفاءات 
املتخصصــة، فقد أحدث »دار 
الشفاء« خالل األعوام املاضية 
طفرة كبيرة في مجال جراحات 
السمنة والبدانة، وذلك لتوافر 

إلى الزمالة األميركية جلراحات 
الكبد والبنكرياس.

ويتخصص د.محمد جمال 
الســمنة  بإجــراء جراحــات 
املختلفــة كجراحــة التكميم، 
جراحة حتويل املسار وحتويل 
املسار املصغر وحلقة املعدة، 
كما يقــوم بإجــراء جراحات 
الســمنة،  الترميــم لعمليات 
الذكية  البالونة والكبســولة 
واملبرمجة، جراحة فتق رأس 
املعدة وجراحــات احلموضة 
وعسر الهضم، جراحات الفتاق 
باملنظار باإلضافة إلى جراحات 
املــرارة  املــرارة وحصــوات 
الثــدي واألورام  وجراحــات 
والقولــون والغــدة الكظرية 
وسائر عمليات اجلراحة العامة 
وجراحات الكبد والبنكرياس.

ويشمل فريق العمل بقسم 
اجلراحة أيضا د.حســام عبد 
الــرازق استشــاري اجلراحة 
العامة واملناظير بروفيسور 
بكلية الطب في جامعة القاهرة 
واحلاصل على دبلوم جراحة 
املناظير من الهند والذي يحظى 
بخبــرة متتد ألعــوام طويلة 
فــي مجال اجلراحــات العامة 
وجراحــات املنظــار كاملرارة، 
الزائدة، الفتق اإلربي والفتق 
اجلراحــي والســري، وعالج 
الثــدي  أمــراض  ومتابعــة 
وأورامهــا باإلضافة إلى عالج 
وجراحات الشرخ والبواسير 

والنواسير.
ويعتبر د.يوســف عكاش 
اخصائــي اجلراحــة العامــة 
واملناظيــر واحلاصــل علــى 
البورد الفرنسي في اجلراحة 
العامة من جامعة سان انطوان 
بفرنســا أحد أهم أركان قسم 
دار  مبستشــفى  اجلراحــة 
الشفاء، حيث يجري د.عكاش 
جراحات املنظار بكفاءة عالية 
نظــرا حلصوله علــى دبلوم 
املتقدمــة  املناظيــر  جراحــة 
بباريس كجراحــات األورام، 
واملناظيــر املتقدمة في الكبد 
والبنكرياس والطحال، جراحة 
املــرارة والقنــوات املراريــة، 
فتق العانــة، العقد اللمفاوية 
وااللتصاقات، أكياس املبيض 
والرحم، جراحات الغدد الدرقية 
والكظرية وجراحة الثدي، و 
د.عكاش حاصــل على دبلوم 
فــي جراحــة وزراعــة الكبد 
فــي جامعــات باريــس لــدى 
بروفيســور هنري بيســمث 
وحاصل أيضا على تخصص 
في جراحة الســمنة وقد عمل 
ســابقا في مستشــفى ســعد 
التخصصي كاستشاري أول 
ورئيس قسم اجلراحة العامة.


