
 28.2.12 - בנגבהרפואה הראשונית 

 תודה שאישרתם את השתתפותכם ביום העיון בנושא הרפואה הדחופה והרפואה הראשונית

  .2012בפברואר 

  .10:00-14:00בין השעות , 

 dopelt@bgu.ac.il ל"בדוא לקרן

  . רישוי' צבע הרכב ומס

  ג"אב

, סיכום המלצות כנס מצפה הראשון והדיון בשדולת הבריאות בכנסת

  ג"אב, קרן דופלט|  ג"אב 

  ג"אב, דן גרינברג

  ג"אב, איה בידרמן| שירותי בריאות כללית 

  ג"אב, דניאל- לימור אהרנסון| " סורוקה

  נון-גבי בן' 

  אוניברסיטת בן גוריון, בריאות בנגב והמחלקה לניהול מערכות בריאות

  054-8139933 בטלפוןאו 

  

                    

הרפואה הראשונית והרפואה הדחופה   יום עיון בנושא
  

תודה שאישרתם את השתתפותכם ביום העיון בנושא הרפואה הדחופה והרפואה הראשונית

בפברואר  28 - השלישי גוריון ביום - תקיים באוניברסיטת בן

, 204בניין קרוליין חדר , יום העיון ייערך בפקולטה למדעי הבריאות

לקרןיש לשלוח , על מנת לחנות בחניון הפקולטה למדעי הבריאות

צבע הרכב ומס, סוג הרכב, שם: את הפרטים הבאים

  התכנסות

אב, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, גבי שרייבר -

  'נשיא קרן מיראז', דיוויד מיראז 

סיכום המלצות כנס מצפה הראשון והדיון בשדולת הבריאות בכנסת? מה נעשה עד כה

 ',דוידוביץ בנד' | קרן מיראז , נעמה דהן - ותוכניות לעתיד

  פרספקטיבה מהשטח: ראשי רשויות מקומיות

דן גרינברג - לסטודנטים לרפואה מרכזי הוראה בקהילה

שירותי בריאות כללית , אסי סיקורל - רפואת הקהילה בנגב

סורוקה"המרכז הרפואי , כרמי ברטל - הדחופה בנגבהרפואה 

  הפסקת קפה וחלוקה לקבוצות עניין

  דיונים בקבוצות 

  ג"אב, נון-גבי בן - ותוכניות להמשך

  .אישיתההזמנה הינה 

  ,נשמח לראותכם

' פרופ, קרן דופלטר "ד', נדב דוידוביץ' פרופ

בריאות בנגב והמחלקה לניהול מערכות בריאותההמרכז לחקר מדיניות 

  נעמה דהןד "עו

  לפיתוח הנגב' רן מיראזק

  

  

או  dopelt@bgu.ac.ilל "בדוא לקרןבשאלות ניתן לפנות 

        

  2012 בפברואר 20

  

  

יום עיון בנושא

תודה שאישרתם את השתתפותכם ביום העיון בנושא הרפואה הדחופה והרפואה הראשונית

תקיים באוניברסיטת בןיאשר  ,בנגב

יום העיון ייערך בפקולטה למדעי הבריאות

  

על מנת לחנות בחניון הפקולטה למדעי הבריאות

את הפרטים הבאים 26.2.12עד לתאריך 
   

  :סדר היום

התכנסות - 10:00-10:20

- פתיחה - 10:20-10:25

 -ברכות  - 10:25-10:30

מה נעשה עד כה - 10:30-11:00

ותוכניות לעתיד

ראשי רשויות מקומיות - 11:00-11:30

מרכזי הוראה בקהילה פיתוח - 11:30-11:40

רפואת הקהילה בנגב - 11:40-12:00

הרפואה  - 12:00-12:20

הפסקת קפה וחלוקה לקבוצות עניין - 12:20-12:35

דיונים בקבוצות  - 12:35-13:30

ותוכניות להמשך סיכום - 13:30-14:00

  

ההזמנה הינה : לתשומת ליבכם

 

פרופ

המרכז לחקר מדיניות 

בשאלות ניתן לפנות 

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  הפקולטה למדעי הבריאות

  ש גילפורד גלייזר"והפקולטה לניהול ע

 המחלקה לניהול מערכות בריאות


