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نحن امة معظمها من الشباب حيث أن من 60 الي 65 % من المصرين سنهم 

اقل من 35 سنة، ونحن نعيش في عصر الثورة المعلوماتية، والتى اليستطيع 

القيام بها اال الشباب، اذ مستقبل مصر او اي امة ناهضة يعتمد علي شبابها، 

ويتولي مسئوليتها وشئونها، الن المعرفة الحالية ال يستطيع القيام بها كبار 

السن .

وانا اعني هنا التمثيل وليس الفكر والحكمة التي يتميز بها كبار السن، 

والصحة النفسية للشباب هي اساس نهضة أية امة، والصحة النفسية تعنى 

استطاعة العمل، والحب، والعطاء بكل امانة، والتمتع بالصمود امام المحن، 

ومواكبة قدراتك مع تطلعاتك، و اخيرا احساسك باحترام الذات في وطنك، 

احترامك لوطنك، واحترام الوطن لك.

فإعادة االمل والروح المعنوية و الهوية المصرية لشبابنا هو املنا للنهوض، 

ويعد هذا المؤتمر احد وسائل المساعدة لشبابنا الزالة المعاناة الصحية 

وانخفاض الروح المعنوية، وتجنبه األصابة باألمراض المزمنة، والتوافق 

المجتمعي وتعزيز امل الشباب في اسهامه في النهضة بوطننا العزيز.

  

 الدكتور أحمد عكاشة
 رئيس المؤتمر
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مؤسسة االهرام هي اعرق المؤسسات الصحفية في مصر والعالم العربي 
فعبر أكثر من 143 عاما كانت ضمير اإلمة وخير من يعبر عن هموم الوطن 
واليوم ونتيجة لتغير دور االعالم وعدم اقتصاره علي أن يكون ناقل أمين 

لما يجري في المجتمع من أحداث وفاعليات وأنما أصبح له دورا ومسئولية 
مجتمعية في وضع تصورات وحلول للمشكالت التي يعاني منها المجتمع 

من هنا جاء اهتمام اإلهرام بالقضايا الكبري والمحورية التي تؤثر علي 
االقتصاد والتنمية والحياة بشكل عام في مصر وكان االهتمام بقضايا الطاقة 

والتعليم والصحة . وألن مؤسسة اإلهرام لها السبق دائما في التصدي لما 
يهم المواطن لذا كنا أول مؤسسة صحفية تتبني قضايا الصحة والتي تعد 
في صدارة اولويات  المصريين وفي العام الماضي تصدت نصف الدنيا وهي 

أحد أهم أصدارات االهرام لعمل مؤتمر عن صحة المرأة المصرية وهذا العام 
تقوم  المؤسسة برعاية مؤتمر صحة الشباب الذي يقام بالتعاون بين جريدة 
اإلهرام ومجلة نصف الدنيا . ومن المعلوم أن الحكومة وبناء علي توجيهات 
الرئيس السيسي تولي قضايا الشباب كل االهتمام لذا كانت الرعاية الكريمة 

من السيد رئيس الوزراء  لهذا المؤتمر . ونرجو ان يسهم المؤتمر في رسم 
صورة عن خريطة االمراض لدي الشباب في مصر وكيفية التصدي لمكافحتها . 
علي وعد بان يكون هناك مؤتمرا طبيا سنويا برعاية اإلهرام يسلط الضوء علي 

أهم القضايا في هذا القطاع الهام  .

عبد المحسن سالمة 

رئيس مجلس ادارة مؤسسة اإلهرام 
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قضية امن قومي

الشباب هم أمل األمة دائما، وثروتها الحقيقة فى معارك الحاضر والمستقبل 
. ايمان راسخ لم تتخل عنه مؤسسة االهرام فى يوم، وهو الدافع الحقيقي 

لهذا المؤتمر الذي ترعاه »االهرام« بالتعاون مع مجلة »نصف الدنيا«، ويشارك 
فيه نخبة من كبار االساتذة والعلماء والمتخصصين فى كافة المجاالت 

الطبية في مصر، ويتضمن عرضا وافيا للعديد من البحوث الطبية الجديدة، 
التى تعني بصحة الشباب التى تمثل لنا فى مؤسسة االهرام، أحد أهم عناصر 
األمن القومي فى بلد تحيطه التحديات من كل جانب . األرقام التى تتضمنها 

االحصائيات الرسمية الحديثة، حول أمراض الشباب فى مصر، تدعو للقلق، 
خصوصا عندما يتعلق االمر ببالدنا التى تصل نسبة الشباب فيها الى اكثر من 

60% من جملة السكان، وهو ما يدفع »االهرام« وهي تستضيف مؤتمرها الطبي 
الـثاني، الذى ينطلق تحت شعار »صحة الشباب.. امن قومي«، الى أن تجدد 

دعوتها كافة الجهات المعنية بالدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة واالجهزة 
المعاونة لها، بضرورة وضع هذا الملف فى صدارة االهتمام، باعتبار الشباب 

هم ذخيرة األمة، وزادها الذى ال ينضب فى معارك البناء والتنمية.

عالء ثابت

 رئيس تحرير االهرام
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بعد النجاح الذي تحقق في مؤتمر صحة المرأة العام الماضي والذي عقدته  
مجلة نصف الدنيا برعاية مؤسسة اإلهرام كأول مؤتمر طبي تعقده 
مؤسسة صحفية وما لمسناه من اهمية تبني المؤسسات الصحفية 

للقضايا التي تشغل المجتمع وذلك كنوع من انواع المسئولية االجتماعية 
لذا اخترنا ان نقيم مؤتمر هذا العام بعنوان صحة شباب المصريين 

وكان االختيار لعدة اسباب :
أوال الن هناك 62.5% من تعداد المصريين تحت سن الثالثين 

وثانيا الن االبحاث والدراسات العالمية تؤكد ان االمراض المزمنة تصيب 
المصريين في اعمار اقل من المعدالت العالمية بعشر سنوات علي األقل ، من 

هنا كان تصدينا لتلك القضية الهامة والتي تؤثر وال شك علي كل مناحي 
الحياة في مصر ونحن نرجو ان يناقش المؤتمر عبر جلساته كل جوانب تلك 
القضية و أن يخرج بنتائج تجد سبيلها للتنفيذ علي أرض الواقع ال سيما في 

ظل االهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي للشباب.

أمل فوزي 

رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا 
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مع بداية الفترة الثانية للرئيس السيسى 
تطلق مؤسسة االهرام ) جريدة االهرام و  نصف الدنيا( 

المؤتمرالقومى لصحة الشباب

NCYH
فى 19  و 20  ابريل2018  تحت رعاية السيد رئيس الوزراء 

و تضع  مؤسسة األهرام ) جريدة االهرام و نصف الدنيا ( فى المؤتمر  خطة 

للنهوض بصحة الشباب والذى يمثل 62.5 % من تعداد السكان 

حيث تؤكد الدراسات ان معدالت االصابة باالمراض  المزمنة والخطيرة 

فى اعمار الشباب فى مصر اعلى من المعدالت العالمية بعشر سنوات . 
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جلسات المؤتمر 

الجلسة االفتتاحية 

الدكتور احمد عماد الدين 

وزير الصحة 

الدكتور احمد  عكاشة 

رئيس المؤتمر

االستاذ عبد المحسن سالمة  

رئيس مجلس ادارة االهرام 

االستاذ عالء ثابت 

رئيس تحرير جريدة االهرام 

امل فوزى  

رئيسة تحرير  نصف الدنيا

الجلسة االولى

االكتئاب
الخطر االول على الشباب  وتاثير ذلك على الناتج القومى 

دكتور احمد عكاشة
استاذ الطب النفسى جامعة عين شمس وعضو المجلس الرئاسى االستشارى لكبار 

علماء وخبراء مصرالتابع لرئيس الجمهورية مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق 
المجتمعى  عضو المجلس االعلى لمواجهة االرهاب والتطرف  
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الجلسة الثانية 

امراض القلب .. والسكر  .. الجهاز الهضمى 

الدكتور سامح شاهين
استاذ امراض القلب كلية الطب جامعة عين شمس  ورئيس الجمعية المصرية

 للقلب 

الدكتور محمد خطاب 
استاذ امراض الغدد الصماء والسكر ورئيس الجمعية المصرية للسكر ودهينات 

الدم  

الدكتور سراج زكريا
استاذ الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى  نائب رئيس الجمعية المصرية للمناظير 

وسكرتير عام الجمعية المصرية لدراسة الجهاز الهضمى والمناظير 

الجلسة الثالثة  

التجميل و عالقته بالصحة النفسية  

الدكتور فتحى خضير 
استاذ جراحة التجميل عميد كلية الطب جامعة القاهرة
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الجلسة الرابعة 

التغذية و جراحة السمنة المفرطة و الصحة الجنسية 
) عالقاتها بامراض السمنة(

الدكتور محمد ابو الغيط 
استاذ بالقصر العينى وسكرتير الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة  وعضو 

الجمعية االوربية واالمريكية لدراسة السمنة

الدكتور خالد جودت  
استاذ جراحة السمنة بكلية الطب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات 

السمنة المفرطة 

الدكتورة هبة قطب  
استشارى العالقات الجنسية واالسرية تراجع الصحة الجنسية لدى الشباب االسباب 

والعالج 

الجلسة الخامسة

االسنان

 

الدكتور نور الدين مصطفى
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الجلسة السادسة 

االدمان والوسائل التكنولوجية الحديثة وتاثيرها على العيون

الدكتور مصطفى نبية 
استاذ امراض العيون بكلية طب جامعة القاهرة 

الدكتور  طارق اسعد
استاذ االمراض النفسية واالدمان كلية طب جامعة عين شمس 

الجلسة السابعة

امراض االورام ) القولون والثدى  ( و االمراض الصدرية

دكتور ياسر عبد القادر
استاذ عالج االورام كلية طب القصر العينى

الدكتور ابتسام سعد الدين 
استاذ عالج االورام كلية الطب جامعة القاهرة 

الدكتور هشام الغزالى
استاذ عالج االورام كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مركز االبحاث بجامعة عين 

شمس 

الدكتور طارق صفوت 
استاذ االمراض الصدرية طب عين شمس ورئيس الجمعية المصريةالعلمية للشعب 

الهوائية ومقرر اللجنة الدائمة لالمراض الصدرية
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الجلسة الثامنة

مخ واعصاب  

الدكتور ساهر  هاشم  
استاذ االمراض العصبية كلية طب جامعة القاهرة عضو المجلس االستشارى 

لجمعيات التصلب المتعدد بالشرق االوسط وافريقيا الشمالية 

الجلسة التاسعة

العظام 

الدكتور عادل عدوى 
استاذ جراحة العظام ووزير الصحة السابق 

الجلسة العاشرة

حوداث طرق 

الدكتور احمد االنصارى 
رئيس هيئة اسعاف مصر 
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