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27/02/2020 

 -הבסיס המדעי להיערכות לקורונה ולמגיפות אחרות
 בראייה רחבה והאקדמיה מקומם של בתי הספר לבריאות הציבור

 האקדמיה ואיגוד רופאי בריאות הציבורשולחן עגול בהשתתפות 

 שלום רב,

רופאי ת הציבור בארץ, בתי הספר לבריאוונציגי בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה מתכבד לארח את ראשי 

 משפט, כלכלה, מדעי המדינה) מדיסציפלינות שונות אקדמי עובדי בריאות בכל התחומים וחברי סגל, בריאות הציבור

 . בכלל ומצבי חירום בבריאות הציבור לדיון בנושא הקורונה בפרט וכמודל להתמודדות עם מגיפות, ועוד(

בתי הספר לבריאות הציבור ואנשי בריאות הציבור בהתמודדות  המטרה היא לדון בתפקידם ותרומתם האפשרית של

 בעתות משבר ובפיתוח מחקר בתחום זה. 

 . 11:00-15:00יום חמישי בשעות  05/03/2020מועד הכנס 

 ייתכנו דוברים נוספים()  הכנס תכנית

 דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,פרופ' פייסל עזאיזה  -  11:00

  ברכות

 פרופ' מנפרד גרין, ראש התכנית הבינלאומית, בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה   11:20 - 11:05

  של התחלואה והתגובה לקורונה בעולםסקירה עדכנית 

  , משרד הבריאות, ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלותבוקר-קינןפרופ' ליטל    11:40 -11:20

 קורונה בישראלניעת הנחיות משרד הבריאות למסקירה עדכנית של 

בית הספר לבריאות של ההסתדרות הרפואית ו פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור   12:00- 11:40
  הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה

  בריאות הציבור בעת מצב חירום בינלאומי: מדע ואומנות

 

 הפסקת צהריים
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 רי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניוןצב-פרופ' אילת ברעם  12:50 - 12:30
 תובנות משדה תקשורת המדע

 בנגב, ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון 'פרופ' נדב דוידוביץ   13:10 -12:50

  היבטים חברתיים, אתיים וגלובליים של משבר הקורונה

 בהשתתפות  שולחן עגול   15:00 -13:10

 המרצים 

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, בית הספר לבריאות הציבור, פרופ' ח'יתאם מוחסן 
 אוניברסיטת תל אביבב

 מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום/ת נציג

 ראש המגמה לבריאות הקהילה, בית הספר לבריאות הציבור, רז, עו"ד-ד"ר מאיה פלד 
 אוניברסיטת חיפה, עי הרווחה והבריאותיו"ר ועדת האתיקה במחקר, הפקולטה למד

 רשימה סופית תפורסם בהמשך( מומחים מסקטורים שונים באקדמיה( 

  :בהנחיית

שגיא, ראשת בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת -ופרופ' שירה זלברפרופ' מנפרד גרין 

 חיפה 

 

 חיפה אוניברסיטת, אשכול מגדל 30 קומה, עופר סמי מצפור: מיקום הכנס

 
 את והבטיחו בזמן הירשמו אנא .מוגבל המשתתפים מספר .תשלום ללא היא בכנס ההשתתפות

 בכנס. מקומכם
 mliberzon@univ.haifa.ac.il :להרשמה כתובת

  (58597)פנימי:  04-8288597טלפון לשאלות: 
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