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  ושואה פואהר על 19- כנס נהרייה ה

  

  המרכז הרפואי לגליל,  ש אנגל"המרכז לחינוך לבריאות ע

  )2019, במאי 15( ט"תשע י' באייר' , דיום 
  

  

  

  

  

 הודעה והזמנה
  

  
  אנו מתכבדים להזמינכם

  

  "על רפואה ושואה 19-כנס נהרייה ה" ל
  

    )2019 במאי 15( ' באייר תשע"ט י, רביעי ביו� שיתקיי�

   לגליל הרפואי במרכז
  

  . הרחב ולקהל הכנס בנושאי חוקרי�, היסטוריוני�, רפואה לאנשי פתוח והוא
  

  

  תכנית הכנס מצורפת

  

   הגעה ואשרו, התאריך את לפניכם רשמו אנא

  AYAK@GMC.GOV.IL:  ל"בדוא

  04-9107266  : בטלפון או

  

  

  , טרמפיאדה מול תחנת המשטרה בנהרייהתצא מההסעה לבאי הכנס 

  

    08:15שעה ב   Iהסעה 

  08:30בשעה  IIהסעה 

  בכנס  תראותלה
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  הכנס תכנית
          
  .התכנסות, רישו�, כיבוד  09:00 – 08:00

  .חלבי בותנייה   הדרוזית הציירת של השואה להנצחת בתערוכה יקורב    
  
  

   וברכות פתיחה  09:30  & 09:00
  ., המרכז הרפואי לגלילהכנס ר"יו  &  שאשא. מ שאול' פרופ      
  .לגליל הרפואי המרכז, ל"מנכ   &     ברהו� מסעד ר"ד      
  איל)& , אונ' ברש עזריאלי"עהפקולטה לרפואה , דיק)   &  פרופ' קרל סקורצקי      
  ., התכנית ללימודי השואהמערבי גליל האקדמית    &     עופר מרי� ר"ד      

  ) Marek Magierowski( מארק מגירובסקי   כבוד השגריר      
    בישראל פולי) שגריר              
  .הגטאות לוחמי בית ,ל"מנכ   &    כה) יגאל מר      

  

  

  

  .סוריי� נפגעי� למע) פעילותו על לגליל הרפואי למרכז מג) הענקת    09:35 – 09:30

  .הגטאות לוחמי בית ל"מנכ, כה) יגאל מר      
  

  

  .עורי אבי' לפרופ הוקרה אות הענקת    09:45 – 09:35

  .רייס  שמואל' פרופ  &  ופועלו האיש      
  .עופר מרי� ר"וד  שאשא. מ שאול' פרופ   &  האות הענקת      
  .עורי אבי' פרופ    &     דברי�      

  

  

  

                                                       .היבטי� רפואיי�  &הניצולי� וצאצאיה�   :ישיבה ראשונה     11:30 – 09:45
          האקדמית גליל מערבי. –ד"ר מרי� עופר   יו"ר :           
    בית לוחמי הגטאות. –מר יגאל כה)           

      

  .תערוכת תמונות לזכר השואה    10:15 – 09:45
  .בותנייה חלביגב' הציירת הדרוזית       

  

  

   .סיבות מוות בקרב ניצולי שואה ורדיפות הנאצי�  10:40 – 10:15
  .אג* המידע, משרד הבריאות & גולדברגר נחמהגב' 
  .הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אונ' תל אביב  & ציונה חקלאיגב' 

   נ' תל אביב.והמרכז לבריאות הנפש "שלוותה", הוד השרו), וא – עידו לוריאמר  
  

  שיעורי תמותה ותחלואה בקרב ניצולי שואה במכבי שירותי בריאות.    11:05 – 10:40
  מכבי שרותי בריאות ואונ' ווסטר), קנדה. &קור)גדעו) פרופ' 
  מכבי שירותי בריאות. – נעמה פונדגב' 

   .מכבי שירותי בריאות ואונ' ב) גוריו) – אבי פורתפרופ' 
  מכבי שירותי בריאות ואונ' ת"א.ורדה שלו פרופ' 

  מכבי שירותי בריאות ואוניברסיטת אריאל. –פרופ' נחמ) אש 
  

  .דורית&ורוזיס לאחר השואה והעברה בי)אוסטאופ    11:30 – 11:05
    ואונ' ניו אינגלנד ארמידל,  ,סאות וולס, סידני&אונ' ניו & פרופ' ג'ורג' משה וייס      
  .ניו סאות וולס, אוסטרליה            
                 

  

  הפסקה וסיור בתערוכה    11:50 – 11:30
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          .מתחלואה וחורב) לצמיחה  באר+    : ישיבה שנייה   13:50 – 11:50
      .האוניברסיטה העיברית, ירושלי� –פרופ' שמואל רייס     :יו"ר         
  המרכז הרפואי לגליל. & ד"ר אירית וויסמ)           

  

  .הצאצאי�בריאות שפעת ניסיונות העיקור בגרמניה הנאצית על     12:15 – 11:50
   .ואיי�, הקר) לפיצוי נפגעי הניסויי� הרפועידת התביעות  – רות יולנדה  ווינברגרד"ר 

  המרכז הרפואי לגליל. – אול מ. שאשאפרופ' ש
  

  .1945&1939מחלת הרעב באירופה הכבושה     12:40 – 12:15
  .בית חולי� "רעות", תל אביב & פרופ' אבי עורי
  כבר תבור.  –ד"ר דני ריי- 

  האקדמית גליל מערבי, התכנית ללימודי השואה. &ד"ר מרי� עופר
  רפואי לגליל.המרכז ה –פרופ' שאול מ. שאשא 

  
          .בתי החולי� היהודיי� בהונגריה בתקופת השואה    13:05 – 12:40

          .הונגריה, בודפשט, הצבאיית חולי� ב –ס* שמש ד"ר א      
  ., בודפשט, הונגריהקב' תיעוד השואה, חברת ראול ווינברג –ורוניקה גבור גב'       

  

        ופול שבצפו) הקווקז.עיר סטברבסיפורה של הפקולטה לרפואה     13:30 – 13:05
  .האקדמית גליל מערבי &יוליה שוורצמ) גב'       

  

  סיפור אישי ומשפחתי.  &מרפואה בשואה לרפואה בישראל     14:00  & 13:30
                                                                                              קריית מוצקי). & אריה יגודהד"ר     מנחה :

      

                  ד"ר הלנה פלינט
  המרכז הרפואי אס* הרופא, צריפי).  – עירית בקרד"ר   

ציסטה בגטו ורשה  ת החולי�מרפואה בבי &  סיפור תקומה אישי &  "ר לודויג שטבהול+ד  
                  .לרפואה בישראל  
  העברית הדסה, ירושלי�.' האונ, הפקולטה לרפואת שיניי� &ד"ר אד� שטבהול+  
          משרד עו"ד א. גרובר, תל אביב  &אורית גרובר  ו"ד ע  
  אביב. & תל, משרד עורכי די) י. שטבהול+  & יוס* שטבהול+עו"ד   

  ת צהריי�הפסק      14:20 – 14:00

  

             ., לוחמי� ואתיקהמלחמה   :ישיבה שלישית  16:00 – 14:20
                                                        והמועצה אשקלו)  המכללה האקדמית  – פיקאר&ד"ר אית) לה  יו"ר:           
              לביואתיקה. הלאומית           
  המרכז הרפואי לגליל. & לבסקי–ד"ר הדס שאשא          

  .רופא ולוח� –ר יעקב שפירא ז"ל "ד    14:45 – 14:20
  .אריה זינגר רמו),  ירושלי�מר 

 .תי של גרמניהמהמלח +עתו של ה"פתרו) הסופי" על המאמתחלואה בצמרת הריי- והשפ  15:10 – 14:45
  ., התכנית ללימודי השואההאקדמית גליל מערבי & ירו) פשרד"ר 

  
  .האתית והשפעתה בשואה ההלכה    15:35 – 15:10

  .ג) רמת, איל)& ' ברונ, ואישראל נתניה, לניאדוצאנז,  רפואי מרכז & לוינגר  ד"ר אוריאל
  

 האטלס של פרנקו* וכירורגית עצבי� &נפש מחייב חישוב מסלול אתי מחדשכשפיקוח     16:00  &15:35
  פריפריי�.

  ., ירושלי�המרכז הרפואי הדסה & ד"ר מאדי אל חאג'
  

  .סיכו� ופיזור         & 16:00
  

  16.15ולבית לוחמי הגטאות בשעה  בנהרייה  אוטובוסי� יצאו מרחבת המיו) לתחנת הרכבת
  .18.00ת ע� תו� הסיור, בסביבות השעה מבית לוחמי הגטאות לתחנת הרכב


