הכנס הבינלאומי השני לחוקרי "הרפואה בשואה ולאחריה" יתקיים ב , 7-11.5.17 -בגליל המערבי ,ישראל[ .סדנאות
מחקר בינ"ל יתקיימו יומיים במכללה האקדמית גליל מערבי ,יום עיון פתוח לציבור ייערך במרכז הרפואי לגליל ,יום נוסף
יוקדש לתכניות לימוד בנושא רפואה ושואה בבה"ס לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בצפת וייערך ביקור במוזיאון בית
לוחמי הגטאות].
בעקבות הכנס שהתקיים ב "מרכז לרפואה לאחר השואה" ביוסטון ,במרץ  , 2015חברו יחדיו גופים רבים במטרה להמשיך
ולהאיץ את שיתוף הפעולה הבינלאומי לפיתוח המחקר  ,ההוראה והשיח של תחום "הרפואה בשואה ולאחריה" .מארגני
הכנס מאמינים כי הפעילות הרפואית שהתחוללה בתקופת השלטון הנאצי מציבה אתגר מולטי-דיסציפלינרי שיש בכוחו
לתרום להבנה מעמיקה יותר הן של היבטים מרכזיים בתקופת הנאציזם והשואה והן של ההשלכות לאחר המלחמה ועד
ימינו.
מטרת הכנס היא להציג מחקרים חדשים ועדכניים בחקר "הרפואה בתקופת השואה ולאחריה" על כל היבטיה  ,לדון בסדר
היום המחקרי בתחום ולהאיץ שיתופי פעולה בינ"ל לקידום המחקר  ,ההוראה והשיח הציבורי .
אנו פונים לחוקרים להציג את מחקריהם בתחומים הבאים:
 .1היבטים מתודולוגיים והיסטוריוגרפיים בחקר הרפואה והשואה
 .2פעילות רפואית ומדעית בין שתי מלחמות העולם  ,בתקופת הרייך השלישי ובשואה
 זרמים ומגמות בתחומי הרפואה והמדע בין שתי מלחמות העולם וההשלכות על הבנת ההתפתחות בתקופתהשלטון הנאצי
 קהיליית המדע ,מערכת הבריאות ועובדיהן לפני ובמהלך השואה :מוסדות וארגונים מדעיים ורפואיים מבצעי העיקור ו"המתת החסד"; הניסויים הרפואיים והמדעיים הפליליים המדיניות הרפואית הגרמנית באזורי הכיבוש השונים תחת השלטון הנאצי הפעילות הרפואית בגטאות ובמחנות-

מחקרים ביוגרפיים של רופאים ואחיות בשואה [ "רודפים " ו"קורבנות"]
דילמות אתיות של צוותי הרפואה בגטאות ובמחנות
מעורבותם של אנשי רפואה ומוסדות רפואה מקומיים לא  -יהודיים ברדיפות רפואיות או בפעולות הצלה

 .3הרפואה לאחר השואה
 תחלואה במחנות העקורים בריאות ותחלואה ייחודית בקרב הניצולים ,מערכות ושיטות טיפול ייעודיות לניצולים ,דור שני ושלישי משפטי הרופאים בנירנברג ניצול אברי גופות הקורבנות בשואה ולאחריה והעלמת מידע תהליכי התמודדות ואי התמודדות של מוסדות בריאות ומדע בגרמניה שלאחר המלחמה ועד ימינו חוסן ופוסט טראומה  ,עדות ,בקשות סליחה של מבצעים. שירותי בריאות במצבי קיצון ורצח עם .4ביו -אתיקה לאחר השואה
 הקודים האתיים לאחר השואה ועד ימינו סוגיות ביו  -אתיות מודרניות ומקומן של תובנות השואה בקבלת ההחלטות היבטים סוציולוגים ופסיכולוגיים של רפואה פושעת ורפואה אלטרואיסטית .5חינוך רפואה ושואה
 תכניות לימודים בפקולטות לרפואה ובמוסדות לחקר השואה והג'נוסייד בנושא הרפואה בשואה ולאחריה ספרי לימוד וחומרי עזר ,כנסים ופרויקטים בתחום החינוך וההוראה ,תערוכות ,ספרות ,מחקר וכתבי עת סיורים לאתרים בגרמניה ,פולין ,אוסטריה וצ'כיה בדגש רפואה ושואהאנו מזמינים את ציבור החוקרים בתחום להציג את מחקריהם בנושאי הכנס .מתכונות ההצגה:
 .1הרצאות במושב מקביל או במליאה  20( :דקות להרצאה )
 .2פוסטר :הצגת עבודה מנושאי הכנס בצורה גרפית
יש לשלוח  :תקצירים של עמוד אחד  ,באנגלית  ,שיכללו :שם ההרצאה ,מגיש ההצעה  ,כותרת ,תיאור הנושא הנחקר ,
תקציר הממצאים  ,מקורות  .וכן קו"ח – עד עמוד אחד .
את התקצירים וקו"ח יש לשלוח בדואר אלקטרוני אל. Holocaustmed@wgalil.ac.il :
תאריך אחרון לשליחת התקצירים  ,1.7.2016:הודעות על קבלת העבודות תשלחנה במהלך חודש ספטמבר.
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