הכנס לבריאות וסביבה
יום שני 2 ,ביוני  - 2008בית חיל האוויר ,הרצליה

זיהום סביבתי כסיכון בריאותי -
הידוע ,הבלתי ידוע ,ומה עלינו לדעת
9:30-9:00

הרשמה ,קפה ועוגה

10:00-9:30
		
		
		

ברכות
פרופ אילן חת ,יור הועד המנהל ,הקרן לבריאות וסביבה
חכ גדעון עזרא ,השר להגנת הסביבה
מר מוריס קאהן ,חבר ועד מנהל ,הקרן לבריאות וסביבה

10:45-10:00

KEYNOTE ADDRESS
 “Environment and Health: what we know & what we can know”Evidence from international research
Prof. Paul Wilkinson, London School of Hygiene and Tropical Medicine

11:45-10:45
		
		
		
		
		
		

זיהום סביבתי כסיכון בריאותי  - Iמצב הסביבה בישראל
מנחה :דר יוסי ענבר ,משנה למנכ"ל ,המשרד להגנת הסביבה
זיהום אוויר ד"ר דוד ברודאי ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,הטכניון
זיהום מים פרופ אבנר עדין ,הפקולטה למדעי החקלאות ,המזון ,ואיכות הסביבה,
האוניברסיטה העברית
זיהום קרקע גב' רוני בריל ,מהנדסת איכות סביבה ,אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
קרינה מייננת ובלתי מייננת ד"ר סטליאן גלברג ,ראש אגף רעש וקרינה ,המשרד להגנת הסביבה

12:00-11:45

הפסקת קפה

12:20-12:00
		

מגמות בזיהום סביבתי בישראל
ד"ר ישעיהו בראור ,המדען הראשי ,המשרד להגנת הסביבה

12:45-12:20
		

“”RISKY BUSINESS: DEFINING “RISK” IN CONTEXT
Prof. Baruch Fischhoff, Carnegie Mellon University

		

15:15-13:45
		
		
		
		
		
		
		

זיהום סביבתי כסיכון בריאותי  - IIמצב בריאות הציבור בישראל
מנחה :ד"ר בועז לב ,משנה למנכ"ל ,משרד הבריאות
מחלות ריאה פרופ חיים ביבי ,מנהל מחלקת ילדים ,בית החולים כרמל
מחלות לב ד"ר יריב גרבר ,ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת תל אביב
סרטן ד"ר מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי ,משרד הבריאות
מומים מולדים פרופ יונה אמיתי ,לשעבר ראש המחלקה לאם ,לילד ולמתבגר במשרד הבריאות
מגמות בתחלואה כרונית בישראל ד"ר איתמר גרוטו ,ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות

16:30-15:15
		

זיהום סביבתי ותחלואה :הצעדים הבאים ,המחסומים וכיצד ניתן להתגבר עליהם?
שיחה בשיתוף הדוברים והקהל

		
		

הכנס ללא תשלום ,מספר המקומות מוגבל ,נא להרשם דרך אתר האינטרנט בכתובתwww.ehf.org.il :
בחסות מר סמי שמעון -נשיא הקונגרס הספרדי העולמי ויור חברת יכין חקל בעמ

הפקה :חותם  -חוויה | תרבות | מקום

13:45-13:00

ארוחת צהריים

עיצוב :סטודיו מיכל ודקל

13:00-12:45

שאלות ותגובות מהקהל

