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פתיחה

שאול מ. שאשא

לבאי ומשתתפי כנס נהריה ה־16 על רפואה ושואה, 

השלום והברכה, 

בשם עמיתי בוועדה המארגנת, ובשם כל חברי וחברותי שעמלו רבות בתכנון, הכנה וקיום הכנס, אני  מבקש 
לברך את כולכם ולאחל לכולנו מפגש מעניין ומרגש, מחכים ומלמד. בסופו של יום נצא מכאן  עשירים יותר 
בידע על קורות הרפואה בימים הנוראים ההם שחווה עמנו, מודעים יותר לצרכי הניצולים  החיים בקרבנו 

וצאצאיהם, ונבונים יותר כדי להפיק את הלקחים האתיים המתבקשים וליישמם  בהתנהגותנו ובהווייתנו. 

יסופר  ונעמיק בכל שלושת הנושאים הללו. המושב הראשון מוקדש לעבר.  נדון  גם השנה  כמו בקודמיו, 
של  בקורותיהם  נמשיך  למחלה.  חיסון  הכנת  על־ידי  הבהרות  בטיפוס  להילחם  ההרואיים  הניסיונות   על 
 רופאי העור היהודים בגרמניה ובאוסטריה, שהיוו את עמוד השדרה של הדרמטולוגיה שם. נדון בטיפול 
 באוכלוסייה הקשישה בגטאות כמו טרזין, ובסיפורי הזוועה על ניסיונותיו של הורסט שומאן לעקר  בעזרת 

קרינה.  

המושב השני ידון בבריאות הניצולים מאז השחרור ועד היום. נחל בציון המעבר מרפואה בשואה לרפואה 
בתקומה ונאזין לסיפורו של מורנו הד"ר אלפרד דרוקר. נלמד על בעיות התזונה במחנות העקורים ובהמשך 
נעסוק הרבה בשאלה של ההעברה הבין דורית,  שהיתה מוקד לדיונים שלנו גם בכנסים הקודמים. שלוש 

 . EMDR  הרצאות תהיינה בהקשר של בריאות הנפש  והרביעית תדון בטיפול מיוחד בניצול שואה על־ידי

אי אפשר, כמובן, שלא להתייחס להיבטים האתיים שאירועי השואה מעמידים בפנינו ובהשלכותיהם  לימינו 
ובו  ייטלו חלק  יוקדש לדיון פנל על האתיקה הרפואית והחברה בישראל,  אלה. עיקר הישיבה השלישית 
של  ראש  ושני  יושבי  אידלמן,  ליאוניד  ד"ר  הרפואית  ההסתדרות  יו"ר  בארץ:  הרפואית  המנהיגות  בכירי 
הלשכה לאתיקה של הר"י: האחת, היושבת ראש הנוכחית שהובילה מספר החלטות  אתיות משמעותיות 

השנה, הד"ר תמי קרני. והשני הוא היו"ר הקודם ואיש אתיקה ורפואה מוערך,  הפרופ' ערן דולב. 

אני מבקש בטרם סיום להודות לכל העוסקים במלאכה: לחברי במרכז הרפואי לגליל ובראשם למנהלו,  ידידי 
הד"ר ברהום ולכל צוות ההנהלה. לרותי, בת שבע וצוות מרכז אנגל, לצוות ההסעדה ולכל  העובדים. במיוחד 

חייב אני תודה לאיה קיפרשלק על מסירות והשקעה של אין ספור שעות ועל עצות  מועילות ומלמדות. 

תודה לחברי בוועדה המארגנת: הד"ר מרים עופר והגב' איה קיפרשלק. לבית לוחמי הגטאות ולמנכ"לית 
 ד"ר ענת ליבנה. ותודה ענקית לחברי בהסתדרות הרפואית: הד"ר ליאוניד אידלמן והד"ר תמי קרני, ולא  רק 
על תרומתם לכנס שלנו בלבד, אלא גם על פעילותם כל השנים למען ציבור הרופאים מחד, ולמען  הרפואה 

בישראל מאידך.  

ומחקריהם  בעבודתם  אותנו  לשתף  הארץ  קצות  מכל  ובאו  שנאספו  והמרצים  החוקרים  לכל  ותודה 
 החשובים, ולכם, קהל נכבד, על השתתפותכם בכנסים שלנו. 

אני מאחל לכולנו כנס מלמד ומחכים, מעניין ופורה. ולוואי ונזכה כולנו לעוד הרבה כנסים כאלה. 

שלכם בברכה,        
פרופ' שאול מ. שאשא        
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תוכנית

התכנסות, הרשמה וכיבוד קל  09:00 — 08:30

פתיחה וברכות    09:30 — 09:00
— יו"ר הכנס פרופ' שאול מ. שאשא    

ד"ר מסעד ברהום — מנכ"ל המרכז הרפואי לגליל  
ד"ר ענת ליבנה — מנכ"לית בית לוחמי הגטאות  

פרופ' דב דביר — נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי  
ד"ר ליאוניד אידלמן — יו"ר הסתדרות הרפואית בישראל     

 

ישיבה ראשונה: תחלואה ורפואה בשואה   11:00 — 09:30
ד"ר מרים עופר  — המכללה האקדמית גליל מערבי   יו"ר:    

ד"ר בני רביב  — המרכז הרפואי לגליל    

09:30 — 10:00  "הכינה הטובה"  — סיפורו של לודוויק פלק 
העברית  האוניברסיטה  לרפואה,  הפקולטה   — ביגל  מיכאל  ד"ר  דונחין,  יואל  פרופ'   

בירושלים 
ד"ר יעל פארן — הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב   

רפואת עור ורופאי עור בגרמניה ואוסטריה בשנים 1945-1933   10:20 — 10:00
לרפואה,  הפקולטה  כרם,  עין  הדסה  הרפואי  המרכז   — אינגבר  אריה  פרופ'   

האוניברסיטה העברית בירושלים 

10:20 — 10:40   "אל תשליכני לעת זקנה" — טיפול בזקנים בגטו טרזיינשטאט  
גב' תמי קינברג  — בית טרזין, גבעת חיים )איחוד(  

שימוש בהקרנות רנטגן לצורך סירוס ועיקור המוני: שימוש מעוות בטכנולוגיה    11:00 — 10:40
רפואית על־ידי  רופאים באושוויץ   

ד"ר מתיו פוקס — אוניברסיטת בן־גוריון, באר־שבע   
ד"ר פרנסיסקה איקרט — אוניברסיטת טיבינגן, גרמניה  
פרופ' יעקב סוסנה — האוניברסיטה העברית בירושלים   

הפסקה   11:20 — 11:00

ישיבה שנייה: לאחר השואה — בעיות ואתגרים    13:40 — 11:20
ד"ר דניאל נדב — אוניברסיטת תל־אביב יו"ר:    

ד"ר אירית וייסמן — המרכז הרפואי לגליל    

מרפואה בשואה לרפואה בתקומה    11:40 — 11:20
ד"ר רחל הרצוג  —  רמת גן   

רופא ושורד — עבר והווה, בטרם קץ   12:00 — 11:40
פרופ' אלפרד דרוקר — ירושלים   

בעקבות הרעב: הניצולים במחנות העקורים וסוגיית תזונתם    12:20 — 12:00
פרופ' חגית לבסקי — המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים, לימודי   

השואה, אוניברסיטת חיפה
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חשיפה לשואה והסיכון לסכיזופרניה  12:40 — 12:20
נפש  לבריאות  המחלקה   — גולדברג  יאיר  ד"ר  לבב,  יצחק  פרופ'  לוין,  סטיבן  פרופ'   

קהילתית, אוניברסיטת חיפה
ואומדן, משרד  יופה — המחלקה למידע  רינת  גב'  בכר,  יפעת  גב'  פוגצ'וב,  אינה  גב'   

 הבריאות 

הניצולים  בקרב  ונפשית  פיזית  פגיעות  השואה:  טראומת  של  דורית  בין  העברה   13:00 — 12:40
וילדיהם ותפקידה  הממתן של העמידות 

החברה,  למדעי  המשולב  החוג   — שרירא  עמית  ד"ר  רובינשטיין־שאשא,  תום  גב'   
אוברסיטת בר־אילן, רמת־גן.

ד"ר יובל פלגי  —  החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה   

הקשר בין דפוסי התקשורת במשפחות ניצולי שואה לטראומטיזציה משנית וצמיחה   13:20 — 13:00
פוסט־טראומטית איכות חיים וצריכת  שרותי בריאות בקרב הדור השני לשואה 

לסיעוד,  החוג   — בלובשטין  עירית  ד"ר  קוגן,  אילייה  ד"ר  אייזנברג,  שרית  גב'   
אוניברסיטת תל־אביב 

 EMDR  טיפול בניצול שואה בעזרת   13:40 — 13:20
גב' דגנית אדן — "עמך", נהריה   

הפסקה  14:00 — 13:40

ישיבה שלישית: האתיקה הרפואית לאחר השואה   16:00 — 14:00
פרופ' שאול מ. שאשא — המרכז הרפואי לגליל  יו"ר:    

— קבלה ותנאי קבלה של ההסתדרות הרפואית הגרמנית להסתדרות  מחרם לשגרה   14:20 — 14:00
הרפואית העולמית — 1951-1947 

ד"ר איתן לה־פיקאר — ביה"ס למקצועות בריאות, המכללה האקדמית אשקלון  

דיון פאנל — אתיקה רפואית והחברה בישראל  16:00 — 14:20
מנחה: ד"ר תמי קרני — יו"ר הלשכה לאתיקה, ההסתדרות הרפואית בישראל   

הטיפול בפליטים בישראל בשנים האחרונות   14:40 — 14:20
ד"ר ליאוניד אידלמן — יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל  

מתיאוריה למעשה — ניסיון רופאי ישראל עם 70 שובתי רעב    15:00 — 14:40
ד"ר תמי קרני — יו"ר הלשכה לאתיקה, ההסתדרות הרפואית בישראל  

האמנם עניי עירך קודמים?    15:20 — 15:00
פרופ' ערן דולב — בעבר יו"ר הלשכה לאתיקה, ההסתדרות הרפואית בישראל   

דיון בפאנל ועם הקהל   16:00 — 15:20

דברי סיום וסיכום  16:00
פרופ' שאול מ. שאשא — המרכז הרפואי לגליל  

 הסעה תצא בשעה 16:00 מהמרכז הרפואי לתחנת הרכבת בנהריה
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"הכינה הטובה"  — סיפורו של לודוויק פלק

פרופ' יואל דונחין, ד"ר מיכאל ביגל — הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

ד"ר יעל פארן — הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב 

לבוב  העיר  על  המספר  פולני  בסרט  שתחילתו  סיפור  מצולמת.  עדות  גם  יש  אבל  סופר,  כבר  הסיפור 
במהלך  של הלילה'(.  השלישי  'החלק  הוא  הסרט  )שם  הנאצי  והטרור  המלחמת העולם השנייה   במהלך 
טיפוס הבהרות.  מחלת  כנגד  תרכיב  להכנת  ניסוי  כחיית  ומשמש  נמלט  הגיבור  מוזר.  דבר  ראינו   הסרט 
דם  שרוו  הכינים  מכן  ולאחר  הסרט  גיבור  של  הרגל  לעור  מוצמדת  עץ  קופסת  בתוך  הנמצאות   כינים 
מספר  של  אפיזודה  פיפטה.  אל  אדמדם  נוזל  שואב  מעבדה  וטכנאי  בטנן  את  החושף  למתקן   מועברות 
 שניות בסרט שהביאה אותנו לברר האם זהו דמיון פרוע של הבימאי או שמא... ומסתבר כי הסיפור כאן 
 הוא אמיתי ומופלא וקשור בהיסטוריה, ברופא יהודי מפולין ובמערכת הצלת חיים בל תאומן. את  הפרשה 
תיאר מירון רפפורט בכתבה )'המהפכן מנס ציונה' הארץ, 2005, וכל הסיפור מסופר באריכות  בספר בשפה 
האנגלית שטרם תורגם וניתן לקוראו בקינדל. ראו בכותרת ההרצאה(. הרקע לסיפור הוא  ייצור תרכיב 
כנגד מחלת הטיפוס האפידמי או טיפוס אבעבועות, הנגרמת על ידי חיידק בשם ריקציה  פרובזקי. מדובר 
במחלה קשה עם שיעור קטלניות של כ־60%. הווקטור, נושא המחלה היא כינת הגוף  הנדבקת בחיידק 
כאשר היא ניזונה מדם של אדם נגוע. החיידק יושב במעי הכינה והיא תעביר את  החיידק בזמן ארוחת 
הדם בעת שהיא מפרישה את צואתה המכילה את הריקציה. הסיפור מתחיל  בדוקטור לודביק פלק, רופא 
הוא  הכבושה  בפולין  להתמחות  במיקרוביולוגיה.  והחל  ב־1920  לימודיו  סיים  אשר   1896 יליד  יהודי 
נשלח לגטו בלבוב ושם פיתח שיטת אבחון מהירה על ידי בדיקת  שתן של חשודים במחלה ובהמשך החל 
לפתח חיסון גם הוא משתן שנאסף בגטו. פלק היה גם מחשובי  הפילוסופיה של המדע ובספרו של רוברט 
גורלו נחרץ  כיהודי פולני  'מבנה המהפכות המדעיות' הוא משייך חלק מתובנותיו  לספרו של פלק.  קון 
לאושוויץ ואחר כך, מאחר שהיה חיוני למאמץ המלחמה  הנאצי הוא מועבר לבוכנוואלד ושם תחת פיקוח 
ייצור החיסון, פעולה  המחייבת מספר אדיר של עובדים, תורמי דם, שואבי  נאצי הוא משכלל את דרכי 
דם מבטנן של הכינים ועוד וכך מועסקים במערכת  למעלה מ־3,000 איש, אנשים ששרדו את המלחמה 
כפועלים בשרות הכנת תרכיבים כנגד טיפוס.  במקביל לפלק פעלו באותו מתקן לייצור חיסון גם רופאים 
שלא הוכשרו דיים והם יצרו חיסון שנחשב  כלא יעיל בעליל, אשר נשלח לחיילי הוורמכט ואילו תרכיב 
וקטעים  הדוקמנטרי  הסרט  את  ונראה  התרכיב  הפקת  את  עקרונות  בהרצאה  נפרט  לגטו.  הועבר  יעיל 
מהסרט הפולני המתאר את התעשיה הזו.  פלק ומשפחתו חזרו לעבודתם בפולין לאחר תום המלחמה 
ולאחר כמה שנים עלה ארצה אך לא  התקבל לאוניברסיטאות בישראל )לא יודע את השפה ...( עד אשר 
בזכות ידיד התקבל למכון בנס ציונה  ולאחר ארבע שנים נפטר. מוקיריו קראו על שמו את אחד הבניינים 
במכון. את תורתו הפילוסופית  מלמדים באוניברסיטאות. נספר על הניסיונות לאתר את בנו ומשפחתו 
בישראל. כיום אין חיסון למחלה.  קיים טיפול ולא ידוע לנו על מהותו ויעילותו של התרכיב שהוכן בעת 

המלחמה. 
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רפואת עור ורופאי עור בגרמניה ואוסטריה בשנים 1945-1933 

פרופ' אריה אינגבר 

המרכז הרפואי הדסה עין כרם, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים 

לפני מלחמת העולם השנייה רפואת העור בגרמניה ואוסטריה נחשבה, מבחינת רמתה, למובילה בעולם. 
 כ־25% מכל רופאי העור בארצות אלה היו יהודים. בווינה היה ריכוז גדול של רופאי עור וכ־80%  מכלל 
חברי האיגוד הווינאי לרפואת עור היו יהודים. עם עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933 ובמשך כל  שנות 
שלטונם עד שנת 1945, השם הטוב של רפואה העור בארצות דוברות הגרמנית רוסק. רופאי עור  יהודים, 
כמו רופאים יהודים אחרים, נרדפו. חלקם ניספו והאחרים היגרו לארצות אחרות, שם הם העלו  את רמת 
רפואת העור. המהגרים לארצות הברית, ייסדו בה את רפואת העור המודרנית  והרימו את רמתה שהיתה 

כושלת עד הגיעם לגבהים חדשים. 
מטרת הרצאה זו לספר את סיפורה של רפואת העור בגרמניה ואוסטריה בתקופה הנאצית ולהאיר את 

 דמותם וגורלם של רופאי עור יהודים מובילים בארצות אלה באותה תקופה. 
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 "אל תשליכני לעת זקנה" )תהילים ע"א(  —טיפול בזקנים בגטו טרזיינשטאט

תמי קינברג 

בית טרזין, גבעת חיים )איחוד(

ב'ועידת וואנזה' בראשותו של היידריך, שהתכנסה ב־20 בינואר 1942, בברלין, הודיע היידריך על  ייעודו 
הנוסף של גטו טרזיינשטאט: גטו ליהודים זקנים וליהודים בעלי זכויות מגרמניה ומאוסטריה.  החלטה זו 
השפיעה באופן משמעותי על אופיו של הגטו והציבה בפני המערך הטיפולי והרפואי היהודי  בגטו אתגר 

כמעט בלתי אפשרי להתמודדות.  
שכבר  היהודית  לאוכלוסיה  התווספו  הם  לגטו.  ואוסטריה  מגרמניה  הזקנים  משלוחי  החלו   1942 ביוני 
 הגיעה לגטו מפרוטקטורט בוהמיה ומורביה )האזור שגרמניה סיפחה מצ'כוסלובקיה, כיום צ'כיה( החל 
נכללו  לא  ל"מזרח"  מהגטו  שיצאו  המשלוחים  של  המכריע  ברובם  זקנים.  גם  וכללה   1942  מנובמבר 
65 וכך עלה מספר הזקנים בגטו עד שהגיע לכדי אחוזים ניכרים מכלל האסירים, דבר   יהודים מעל גיל 

 שיצר עומס כבד על הצוות הרפואי והטיפולי המצומצם בגטו. 
כבר במסגרת היערכות והתארגנות ההנהגה היהודית בפראג לקראת המעבר לגטו טרזיינשטאט, תוכנן 
 מערך ניהול שכלל גם מחלקת סעד לזקנים. המטפלים בזקנים התמודדו עם קשיים בשני מישורים — פיזי 
 ונפשי. למחלות זקנה אופייניות שהוחמרו בתנאי הגטו נוספו "מחלות רעב". בדוח רפואי מפורט,  המבוסס 
על  נתונים  רבים  המלחמה  לאחר   ) Wolff-Eisner ( וולף־אייזנר  פרופ'  ריכז  בגטו,  שערך  רישומים  על 
65, שימש כיועץ  המחלקה  גיל  וולף־אייזנר, שהיה בעצמו מעל  מחלות הזקנים והתמותה שלהם בגטו. 

הפנימית של בית החולים הכללי בגטו.  
משברים נפשיים קשים היו לרוב התגובה הראשונית של המגיעים לגטו ואצל הזקנים הם הופיעו  בחריפות 
יתר. מקרי התאבדות רבים נרשמו בקרב הזקנים, בעיקר בעקבות מצבי דיכאון )תופעה  אופיינית לזקנה( 
ואובדן רצון לחיות. כחלק ממערך הבריאות בגטו הוקם בהנהלתו של הפסיכיאטר  ויקטור פראנקל "ארגון 
העזרה העצמית" במטרה לספק סיוע נפשי לנזקקים. באופן ספונטני התפתח  בקרב הזקנים תהליך של 

"סקירת חיים", שיטה המשמשת כיום בגרונטולוגיה לטיפול בדיכאון. 
ביום שחרורו של גטו טרזינשטאט נמנו בו כ־30,000 יהודים, מתוכם קרוב ל־5,000 איש מעל גיל 60.  קיום 
אוכלוסיית זקנים יהודים ושימורה בתנאי המחייה הנוראים בגטו היתה תופעה ייחודית בגטאות  שהקימה 

גרמניה הנאצית ועדות לחוזקה של החברה היהודית שם. 
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שימוש בהקרנות רנטגן לצורך סירוס ועיקור המוני: שימוש מעוות בטכנולוגיה רפואית על־
ידי  רופאים באושוויץ

מתיו פוקס — אוניברסיטת בן־גוריון, באר־שבע

פרנסיסקה איקרט — אוניברסיטת טיבינגן, גרמניה 

יעקב סוסנה — האוניברסיטה העברית בירושלים

רנטגן,  וציוד  רדיולוגים  על־ידי  שבוצעו  אלו  כולל  רופאים,  ידי  על  שבוצעו  הזוועות  את  לזכור  מטרה: 
 בתקופת השלטון הנאצי. שבעים שנה חלפו מאז שחרור מחנה אושוויץ, סמל של זוועות השואה. פשע 
 רפואי מחריד במיוחד בוצע על ידי ד"ר הורסט שומאן, שהשתמש במכונות רנטגן מתקדמות באושוויץ 
אירופה  עמי  של  המוניים  ועיקור  סירוס  של  נאצית  תכנית  לממש  בניסיון  מחרידים  ניסויים   לבצע 
 ה"נחותים". השאיפה למימוש מטרה ביולוגית-פוליטית זו על ידי היינריך הימלר, מפקד האס.אס,  הובילה 

להשקעת משאבים רבים בעריכת ניסויים רפואיים לעיקור המוני, כולל השימוש בהקרנות  רנטגן . 
ידי ד"ר הורסט שומאן שהשתמש בהקרנות רנטגן  שיטות: סקירת הספרות לגבי הניסויים שנערכו על 
הביולוגי- החזון  מקורות  של  יותר  הרחב  בהקשר  מוצגות  התוצאות  אסירים.  של  ועיקור  כפוי   לסירוס 
"המתות  תוכנת  גזענית",  "היגיינה  חקיקת  שכללו  פעולות  של  רצף  באמצעות  ויישומו  הנאצי   פוליטי 

 החסד"   T-4 , ניסויים אכזריים בבני אדם, ובסופו של דבר "הפתרון הסופי". 
תוצאות: בסוף 1942, ד"ר שומאן הציב מכונות רנטגן בבלוק 30 של בית החולים לנשים באושוויץ  לניסויי 
של הקורבנות  ברמות  אל אברי המין  כיוון קרני הרנטגן  ידי  ועיקור בכפייה. הניסויים בוצעו על  סירוס 
נרחבות.  בשלב  קרינה  לכוויות  גרמו  דבר  של  שבסופו  שונים,  זמן  ובמרווחי  אינטנסיביות  של  משתנות 
הבא כדי לאמוד את היעילות של העיקור הקורבנות עברו טיפולים אכזריים שכלל איסוף  ברוטאלי של 
זרע מהזכרים והסרה כירורגית גסה של האשכים וההשחלות לבדיקת היסטופתולוגיות.  רוב הקורבנות 

של הניסויים מתו מסיבוכים ישירים של "טיפולים" אלו או שנרצחו כעבור זמן בתאי  הגזים . 
של  הניסיון  במהלך  מיוחד  תפקיד  היה  ורדיוטרפיה  רדיולוגיה  של  הרפואיות  לדיסציפלינות  מסקנה: 
רנטגן  בקרינת  מתועב  ניסוי  ידי  על  מעוותת,  ביולוגית-פוליטית  אידיאולוגיה  לממש  הנאצי   המשטר 

 לסירוס ועיקור המוניים . 
מתוך העדויות אנו למדים על הקושי הרב שחוותה המיילדת — שבעבר היתה אמונה על הבאת חיים ועתה 
עסקה בהפלות או בלידה והריגת התינוק עם בואו לעולם. המיילדת היהודייה מצאה עצמה בתפקיד בו 

מעבר לקושי שלה לשרוד, היה עליה לסכן את חייה כדי לעזור לנשים שאת רובן לא הכירה כלל.
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מרפואה בשואה לרפואה בתקומה 

רחל הרצוג

רמת־גן 

ניצולי השואה  ובין החברה הישראלית הוא חלק מהמפגש של כלל  ניצולי השואה  בין רופאים  המפגש 
בצרכי  הרופא,  של  החברתי  במעמדו  הקשורים  ייחודיים  אפיונים  כמה  נושא  אך  הישראלית   והחברה 

 הבריאות של החברה הקולטת, בקשר שבין רפואה לשואה, וביחסי הגומלין שבין אפיונים אלה.  
מהרה  עד  הפליטה.  שארית  עולי  ככלל  כפליטים,  נתפסו  ארצה  שהגיעו  הניצולים  הרופאים  ראשוני 
בפניהם  שנפתחו  המקצועיות  האפשרויות  אף  על  לעלות  שבחרו  כמי  נתפסו  והם  הראייה,   השתנתה 
 באירופה. הרצון לעלות נבע מציונות שברגש ולא מאידיאולוגיה ציונית סדורה. הממסד הרפואי בארץ 
 התכנס לשם הסדרת קליטתם המאורגנת, אך במבחן המציאות הקשה נשא הניסיון לארגן את קליטתם 

 תוצאות דלות.  
למערכת  נשאבו  הם  ישראל.  מרופאי  כשליש  הניצולים  הרופאים  היו  הגדולה  העלייה  תקופת  בתום 
 הבריאות לפי צרכיה, והצורך בהם הלך וגבר ככל שגברו בעיות הבריאות במדינה. בעיות אלו דרשו  פתרון 
בחולים  ובנכים  וטיפול  אשפוז  ב(  השחרור;  מלחמת  בפצועי  וטיפול  אשפוז  )א(  חזיתות:  בשלוש  מידי 
הרבים בקרב העולים. שיעור החולי הוחרף בארץ בשל תנאי דיור ארעי קשים וממושכים ובשל  מגיפות 
ובנקודות  ישוב  )ג( הקמת שירות רפואי מותאם לשינויים הגיאוגרפיים, בריכוזי עולים חדשים  שפרצו; 
שנפתחו  בריכוזי  במרפאות  בעיקר  ניכר  שיעורם  אך  הבריאות,  מחזיתות  אחת  בכל  נקלטו  הם  חדשות. 

עולים, באזורי ההתיישבות החדשה ובמוסדות האשפוז הפסיכיאטריים ולמחלות ריאה.  
בצומתי  אך  קשים.  היו  העבודה  ותנאי  בקליטתם  קשיים  מצא  הרפואי  הממסד  קשה.  היתה  ההתחלה 
בין הרופאים הניצולים לבין המטופלים העולים החדשים, הפכו הרופאים מנקלטים לקולטים,   המפגש 
והקידום  הניוד  עצמם.  את  שיקמו  הם  האחרים,  העולים  של  והשיקום  ההחלמה  בנטל  נושאים   ובעודם 
 המקצועי היו מהירים, אך אישיים. תרומתם של כל אחד מהרופאים האלה, במקומות שבהם הם עבדו, 

 בתחומי התמחותם ובמעמדם, מצטרפת לתרומה קולקטיבית ניכרת.  
לא  הביואתיקה  בתחום  חוקים  חקיקת  בהליכי  אך  בשואה.  הרפואה  זיכרון  בעיצוב  גם  הוטבע  חותמם 
 הטביעו הרופאים הניצולים חותם נפרד כקבוצה. דעותיהם, עמדותיהם ופעילותם השתלבו בכלל ציבור 
 רופאי ישראל. גם באשר למערכת היחסים עם הרופאים הגרמנים נמצא כי פועלם לא נשא חותם  קבוצתי, 

וכשהביעו דעתם בשיח הציבורי הם נחלקו בדעותיהם בנושא כיתר רופאי ישראל.  
במכלול ציבור ניצולי השואה בארץ שמור מקום של כבוד לסיפורם של הרופאים ניצולי השואה. 
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רופא ושורד — עבר והווה, בטרם קץ

אלפרד דרוקר

ירושלים

נולדתי בהולנד ב־1932, הבכור למשפחה יהודית, לא מאד מסורתית. אף אחד ממנה לא עסק ברפואה. 
 הורי, אחותי ואני חיינו חיים שקטים באזורים שונים של הולנד. הכול השתנה בהיותנו גרים בווינסחוטן 
 באזור חרונינגן, קרוב לגבול הגרמני, כאשר הגרמנים כבשו את הארץ. אבי פוטר מעבודתו, אני נזרקתי 
הועברנו  כאשר   ,1944 ספטמבר  עד  הוחזקנו  שם  ווסטרבורק,  למחנה  הועברה  והמשפחה  הספר   מבית 

 בקרונות בקר לטרזינשטט שבצ'כוסלובקיה. 
לא היתה לי ילדות שמחה. רחוק מכך, שלא להזכיר רעב וקור. למרבה המזל המשפחה כולה נותרה  בחיים 
שבועות  ברכבות   3-2 של  מפרך  מסע   .1945 במאי  ב־8  ה"גטו"  את  שחררו  הסובייטים  הכוחות  כאשר 
ואוטובוסים הביאנו חזרה להולנד, שם כאילו נולדנו מחדש. זה אולי לא ידוע, אבל ההולנדים  קיבלו אותנו 

ב"שואה קטנה" שנייה. חודש אח"כ חגגתי בר־מצווה, הראשונה באמסטרדם אחרי  המלחמה. 
הרבה שנים אחר כך החילותי בלימודי הרפואה באמסטרדם. עליתי לבדי לישראל בשנות ה־50 וסיימתי 
 את לימודי בירושלים, וזה היה רחוק מלהיות אידיאלי. התמחיתי ברפואת ילדים בישראל ובהולנד, ותת 
ילדים, שני בנים ושתי בנות. שבתי   התמחות בנפרולוגית ילדים בניו־יורק. אז כבר הייתי נשוי ואב ל־4 

 ארצה ופתחתי את היחידה הנפרולוגיית עם דיאליזות ב"שערי צדק" בירושלים. 
"התגברתי",  או  "הבראתי"  כך  אחר  אך  נפשי,  לטיפול  כך  אחר  שנזקק  קשה  ילד  הייתי  בשואה,  סבלתי 
וגרמניה(,  מהולנד  כלכלית  לתמיכה  )פרט  עניין  ממנה  עשיתי  לא  לוויתי.  בת  נשארה  שהשואה   למרות 
 ומיעטתי לדבר בה בציבור כמו שאני עושה היום. כמו רבים אחרים העליתי אף אני את חוויותי בספרון 

 קטן אחרי פרישתי. 
רבים מחולי היו ערבים ועבדתי קשה מאוד לתת את הטיפול המיטבי כמו לחולי היהודים. אני יודע מה  זה 

להיות אזרח נחות! 
פרשתי ב־1977 אך המשכתי בעבודה בבית החולים האוניברסיטאי בלוז שבשוויץ, ועוד שש שנים בבית 
7 נכדים. רעייתי ואני   החולים ברזילי באשקלון. ילדינו עשו חיל בלימודיהם ובעיסוקיהם, ויש לנו היום 

 עברנו ל"בית אבות" בירושלים, בציפיה לסוף הבלתי נמנע. 
שאול  שחברי  הזה,  והנפלא  החשוב  השנתי  ובכנס  הזה  החולים  בבית  האחרון  ביקורי  הנראה,  ככל  זהו, 

 שאשא מארגן כל כך טוב זה שנים. 
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בעקבות הרעב: הניצולים במחנות העקורים וסוגיית תזונתם 

חגית לבסקי

המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

התכנית הבינלאומית בלימודי השואה ע"ש ויס-ליבנת ,   אוניברסיטת חיפה

לפתרון  מצפים  אירופה,  במרכז  עקורים  במחנות  ניצולים  אלפי  מאות  והתקבצו  הלכו  השחרור  לאחר 
המוגבלות  והאפשרויות  אחדות  שנים  נמשכו  מחנות  בתנאי  החיים  לאירופה.  מחוץ  ועתידם   הגירתם 
התמודדו  כיצד  והשואה.  המלחמה  מסבל  שנולדו  הבריאות  בעיות  על  נוספו  ולשיקום   להישרדות 
 המצילים עם קשיי הזנתם של מי שסבלו מרעב קשה וממושך? מסתבר שלתקופת הרעב במשטר האימים 
העקורים,  במחנות  השנים  ולאורך  השחרור.  לאחר  רב  זמן  עוד  שנמשכו  תזונה  בעיות  נוספו   הנאצי 
חוסר  ההמוני,  הבישול  של  ירודה  איכות  בגיוון,  חוסר  מתאים,  בלתי  תזונתי  הרכב  נמשך,  בהן  מחסור 
 ההתייחסות לשאלות של טעם וריח, תנאי אכילה פרימיטיביים, ועוד. כיצד התמודדו הניצולים והמצילים 
 עם כל אלה? כיצד השפיעו התנאים של מזון בלתי מספק ואוכל בתנאי מחנה על מצב רוחם של הניצולים 
 בעת ההיא ומה היתה השפעתם לטווח הארוך? כל המבקש להבין ולחקור את בעיות הבריאות — הפיזית 
 והנפשית — של הניצולים לאחר השואה, ראוי שייקח בחשבון לא רק את תוצאותיה הישירות של  השואה 

אלא גם את תקופת הדמדומים שלאחריה. 
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חשיפה לשואה והסיכון לסכיזופרניה

סטיבן צ. לוין, יצחק לבב, יאיר גולדברג — המחלקה לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה 

אינה פוגצ'וב, יפעת בכר, רינת יופה — המחלקה למידע ואומדן, משרד הבריאות

נכון להיום, לא קיימת הוכחה המצביעה על קשר בין חשיפה לשואה לשכיחות של סכיזופרניה. מטרת 
 המחקר היא לחקור את ההשפעה של החשיפה לשואה על הסיכון לפתח סכיזופרניה. מחקר זה מבוסס 
1928 ל־1945 במדינות אירופה שבהן היתה השואה, שעלו לישראל   על אוכלוסיית אנשים שנולדו בין 
המחקר  באוכלוסיית  סכיזופרניה  על  מעקב   .  )N=113 932(   האוכלוסין במרשם  ורשומים   1965  עד 
אוכלוסיית  פסיכיאטריות.  להפרעות  לרישום  הלאומי  מהרשם  נלקח   2014 ועד   1950 בין  השנים 
— חשיפה עקיפה  המחקר  חולקה לשתי קבוצות: אלו שעלו לפני תחילת הרדיפות של המשטר הנאצי 
)  n =   8886, 7.8% ( ואלו שעלו לאחר עליית השלטון הנאצי )חשיפה ישירה:   n = 105 046, 92.2% (.  הקבוצה 
השנייה חולקה לפי זמן החשיפה: לפני או אחרי לידה.    מודל  Cox  הותאם על מנת להשוות את  הסיכון 
לסכיזופרניה בין הקבוצות, מותאם למשתנים מסבירים.    הקבוצה של חשיפה ישירה נמצאה בעלת  סיכון 
גדול יותר להופעת סכיזופרניה באופן מובהק סטטיסטי )  HR=  1.27 , p<0.05  יחס סיכונים,   95%    רווח סמך 
1.51-1.06(. בנוסף הקבוצה המורכבת מאלו )א( שנחשפו ברחם ולאחר מכן או )ב( לאחר  לידה )מעל גיל 
שנתיים( נמצאו בסיכון גדול יותר מאלו שנחשפו בחשיפה עקיפה )  p<0.05)  . הקבוצות  של אלו )א( אשר 
עקיפה.  של  חשיפה  מהקבוצה  יותר  גדול  בסיכון  נמצאה  לא  שנתיים  גיל  עד  ו-)ב(  בלבד  ברחם  נחשפו 
את  לשואה  מעלה  שחשיפה  מראות  התוצאות  רגישות.  ניתוחי  בשלושה  גם  עצמן  על  חזרו  התוצאות 

הסיכון לסכיזופרניה, ומזהות תקופת חשיפה קריטית להגדלת הסיכון לסכיזופרניה. 
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העברה בין דורית של טראומת השואה: 
פגיעות פיזית ונפשית בקרב הניצולים וילדיהם ותפקידה  הממתן של העמידות

תום רובינשטיין־שאשא, עמית שרירא — החוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן  

יובל פלגי — החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

השפעותיה המתמשכות של השואה על הניצולים ובני משפחותיהם הן ארוכות טווח. בעוד שמחקרים 
 רבים שמו להם כמטרה לבחון את ההשפעות הנפשיות של השואה, מעטים בחנו תחלואה פיזית בקרב 
ונפשית  פיזית  פגיעות  של  דורית  בין  העברה  לבחון  הינה  הנוכחי  המחקר  מטרת  וילדיהם.   הניצולים 
 במשפחות ניצולי שואה, וכן, לבחון את תפקידה הממתן של עמידות הניצולים בהעברה הבין דורית של 

 טראומת השואה לבני הדור השני. 
במחקר השתתפו 318 נבדקים-159 דיאדות. מתוכן, 92 דיאדות במשפחות ניצולי שואה )92 נבדקים  בכל 

דור( ו־67 דיאדות במשפחות ללא רקע של השואה )67 נבדקים בכל דור(. 
סימפטומים  יותר  על  דיווחו  ניצולים  משפחות  ההשוואה,  לקבוצת  ביחס  כי  מראים  המחקר  ממצאי 
פוסט־טראומטיים )בדור הראשון( וטראומטיזציה משנית )בדור השני(, ועל מספר רב יותר של מחלות 
 כרוניות. כמו כן, נמצא קשר בין סימפטומים פוסט־טראומטיים של הניצולים ובין טראומטיזציה משנית 
דומים  קשרים  נמצאו  לא  אולם  ילדיהם,  ושל  הניצולים  של  כרוניות  מחלות  מספר  ובין  ילדיהם,   של 
 בקבוצת ההשוואה. לבסוף, נמצא כי בעוד שבקבוצת ההשוואה, רמות שונות של עמידות של בני הדור 
 הראשון אינן משפיעות על פגיעות של בני הדור השני, בקבוצת משפחות ניצולי השואה, עמידות גבוהה 
 של הניצולים היתה קשורה לפגיעות פיזית ונפשית נמוכה בבני הדור השני ולהפך, עמידות נמוכה של 

 הניצולים היתה קשורה לפגיעות פיזית ונפשית גבוהה של בני הדור השני. 
ממצאי המחקר הנוכחי מספקים הוכחה נוספת לכך שקיימת פגיעות בקרב משפחות ניצולי שואה אשר 
ברמות  ביטוי  לידי  באה  אשר  השואה  טראומת  של  עוצמתה  על  מרמזת  זו  פגיעות  לדור.  מדור   עוברת 
 גבוהות יותר של טראומטיזציה ובמספר רב יותר של מחלות, גם שבעים שנה לאחר סיום מלחמת  העולם 
דורית,  כך  הבין  ההעברה  עוצמות  על  רבה  השפעה  הניצולים  לעמידות  כי  נראה  זאת,  עם  יחד  השנייה. 
שרמות גבוהות של עמידות עשויות להוות כגורם מגן מפני העברה של פגיעות בעוד שרמות נמוכות  של 

עמידות עשויות להוות גורם סיכון להעברה של פגיעות.  
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הקשר בין דפוסי התקשורת במשפחות ניצולי שואה לטראומטיזציה משנית וצמיחה פוסט־
טראומטית איכות חיים וצריכת שרותי בריאות בקרב הדור השני לשואה

אייזנברג שרית, אילייה קוגן, עירית בלובשטיין 

החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל־אביב

רקע: השואה נחקקה בחייהם והווייתם של ילדי הניצולים שגדלו בצלם של מאבקים נפשיים שמקורם 
הינו  משנית  לטראומטיזציה  לשואה  השני  הדור  בני  לחשיפת  הקשורים  הגורמים  אחד  ובאובדן.   באבל 
אירועי  זיכרונות  חלחלו  השואה,  ניצולי  משפחות  במרבית  הניצולים.  בבתי  שהונהגו  התקשורת   דפוסי 
 המלחמה אל הילדים, דרך מסרים נסתרים וגלויים. למרות הסבל והמצוקה אליהם נחשפו בני הדור  השני 
לשינויים  חיוביים  אפשרויות  נפתחות  בה  )צפ"ט(,  פוסט־טראומטית  צמיחה  להתרחש  עשויה  לשואה, 
והזדמנויות חדשות. לצפ"ט יכולות להיות השלכות על תפיסת איכות החיים ועל צריכת שרותי  בריאות. 
המחקר עוסק בקשר בין דפוסי התקשורת במשפחות ניצולי שואה לטראומטיזציה משנית  וצפ"ט איכות 

חיים וצריכת שרותי בריאות בקרב הדור השני לשואה. 
המדגם  לשואה.  השני  הדור  בני  בישראל,  החיים  שנים,   65-42 בני  ונשים,  גברים   92 במחקר  שיטות: 
תקשורת פתוחה: מדד המייצג   הינו מדגם נוחות. שאלון דפוסי תקשורת בדק שלושה דפוסי תקשורת: 
תקשורת עקיפה: מדד המייצג חשיפה לשואה באמצעות   שיח פתוח אודות השואה וקורות ההורים בה. 
השואה.  אודות  משיח  הימנעות  המייצג  מדד  תקשורת:  העדר  חפצים.  או  סימנים,  מעורפלות,   אמירות 
מרכיבים:  שלושה  בתוכו  הכולל    PTS Inventory  שאלון באמצעות  נבדקה  משנית   טראומטיזציה 
 חודרנות: חוויה מחדש של האירוע הטראומטי, הימנעות: צמצום מגע עם גירויים המזכירים את האירוע 
 , PTGI  הטראומתי ועוררות יתר: המתבטאת בדריכות יתר וסף גירוי נמוך. צפ"ט נבדקה באמצעות שאלון 
משמעות  למערכות  מתן  לחיים,  והערכה  חדשות  אפשרויות  בחינת  תוכן:  עולמות  לחמישה  שמתייחס 
יחסים, כוחות אישיים ושינויים רוחניים. צריכת שרותי בריאות נבדקה באמצעות שאלון  שימוש בשירותי 

בריאות. איכות חיים שנועד להעריך את איכות החיים של הנבדקים. 
  תוצאות: בבחינת הקשר שבין דפוסי התקשורת לטראומטיזציה משנית נמצא, כי ככל שהיתה התקשורת 
 העקיפה נוכחת יותר, כך דווחו סימפטומים פוסט טראומתיים בעוצמה רבה יותר וכן דווחו סימפטומים 
 של חודרנות ועוררות בעוצמה רבה יותר. בבחינת הקשר שבין טראומטיזציה משנית לצפ"ט נמצא, כי 
 ככל שדווחו סימפטומים של חודרנות בעוצמה רבה יותר, כך נטתה הצפ"ט להיות גבוהה יותר. הצפ"ט 
 באה לידי ביטוי בעיקר במתן משמעות למערכות יחסים בין אישיים, אפשרויות חדשות ולשינוי רוחני. 
 סימפטומים טראומתיים, הימנעות ועוררות נמצאו במתאמים שליליים עם איכות חיים ואילו חודרנות 

 נמצא במתאם חיובי עם צריכת שרותי בריאות. 
פוסט  השפעות  לילדיהם,  טראומטיים  אירועים  שחוו  הורים  בין  העקיף  התקשורת  לדפוס  מסקנות: 
למוקד  להפוך  עשויה  רגשי,  ועומס  נפש  תהפוכות  עתירת  ילדות  טווח.  ארוכות  משניות   טראומטיות 
 צמיחה, לצד מצוקות העבר. איתור וזיהוי סימפטומים פוסט־ טראומטיים בקרב הדור השני לשואה  שחוו 

תקשורת עקיפה במשפחתם, עשויה להשפיע על צריכת שרותי הבריאות ואיכות חייהם. 
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EMDR  טיפול בניצול שואה בעזרת

דגנית אדן

שלוחת "עמך", נהריה

אפיזודה  עבר   6 כבן  שבהיותו  שבטוניסיה  טוניס  העיר  יוצא  שואה,  בניצול  טיפול  מציגה  אני  במאמר 
מלאים  שהיו  לחייו  במקביל  בפלשבקים.  מאז  לו  מופיע  הטראומטי  האירוע  משמעותית.   טראומטית 
 בעשייה על כל גווניה הוא סובל מתגובות פוסט־טראומטיות אופייניות לניצולי שואה ובגינן פנה לטיפול. 
 מדובר על התקפי חרדה ודיכאון בעוצמה גבוהה שאחת למספר חודשים היו משתקים את שגרת חייו. 
הפלאשבקים,  תופעת  על  השפיעה  לא  אך  רבות  עזרה  אשר  בפסיכותרפיה  כשנתיים  של  טיפול   לאחר 

 . EMDR  החלטתי לנסות טיפול בעזרת טכניקת 
הניצולים  רוב  שואה.  בניצולי  לטיפול  ניגשים  כאשר  שיגרתית  אינה  זו  טיפול  בשיטת  להיעזר  הבחירה 
  EMDR  כיום, היו ברובם ילדים בזמן השואה והטראומות שעברו נחקקו עמוק בתודעתם. הטיפול בעזרת 
מתגבר על חסמים ומצליח לגעת בטראומות מודחקות, יחד עם זאת השיטה אינה קלה להסבר  ותירגול 

לאנשים מבוגרים.  
    EMDR

התגלתה  התופעה  שפירו.  פרנסין  ד"ר  האמריקאית  הפסיכולוגית  ידי  על   1987 בשנת  פותחה  השיטה 
 באקראי מתוך חוויה אישית שעברה ד"ר שפירו בה גילתה שתנועות עיניים מהירות עשויות להפחית את 

 עוצמתן של מחשבות מטרידות בתנאים מסוימים.  
 Eye Movement Desensitization and reassessment  ל קיצור  הינן    EMDR  התיבות ראשי 

ובתרגום לעברית, "עיבוד מחדש והקהיה שיטתית באמצעות תנועות עיניים". 
נקודת ההנחה של טיפול  EMDR  היא שכאשר חרדות, זיכרונות ואירועי חיים קשים אינם מעובדים  כלל 
והתנהגויות  חזקות  רגשיות  ותגובות  סימפטומים  להופיע  עלולים  מספקת,  בלתי  בצורה  מעובדים  או 
 המקשות על האדם לתפקד בחיי היום־יום. במקרה שיתואר להלן מדובר היה על התקפי חרדה ודיכאון 
השימוש  בעזרת  המטופל.  של  חייו  שגרת  את  משתקים  היו  חודשים  למספר  שאחת  גבוהה   בעוצמה 
 בשיטת  EMDR  עובדה הטראומה המרכזית שעמה התמודד המטופל וכתוצאה מכך חלה הטבה ניכרת 
 במצבו. על פי ההסבר של שיטת  EMDR , הזיכרון הטראומתי ממוקם באזור מסויים במוח במעין בועה 
 שאינה מאפשרת עיבוד של החוויה ולכן היא נותרת חקוקה לאורך זמן. מחקרים השוו את תפקודי  המוח 
"נחקקים"  באונה  טראומטיים  זיכרונות  כי  האפשרות  עלתה  אלו  ממחקרים   . EMDR  טפול ואחרי  לפני 
מקל  על    EMDRה־ שטיפול  היא  ההנחה  השמאלית.  האונה  של  להתייחסותה"  "זוכים  ואינם  הימנית 

פתיחת ערוצי תקשורת בין שתי האונות ובכך מאפשר עיבוד זיכרונות טראומטיים. 
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מחרם לשגרה: קבלה ותנאי קבלה של ההסתדרות הרפואית הגרמנית 
להסתדרות הרפואית העולמית, 1951-1947 

איתן לה־פיקאר

ביה"ס למקצועות הבריאות, המכללה האקדמית אשקלון

השנייה,  העולם  מלחמת  בתום  העולמית  הרפואית  ההסתדרות  של  הקמתה  על  הדיונים  במהלך  כבר 
ומידת מעורבותם של הרופאים הגרמנים במה שקרה. בכנס  עלה  הנושא של פשעי הנאצים הרפואיים 
היסוד  של האגודה אשר התקיים בפריז בספטמבר 1947, הנושא היה אחד משני הנושאים שהעסיקו את 
 המשתתפים בצד החלק הטכני יותר של התארגנות לתאגיד. אחד מהמשלחת של ההסתדרות הרפואית 
 היהודית של פלסטין המנדטורית, ד"ר מארק מאיר דורז'צקי, קרא ל"חרם על הרופאים הרוצחים"  והכנס 
להצטרף  לארגון  תרצה  כשזאת  הגרמנית  הרפואית  להסתדרות  דרסטיים  קבלה  תנאי  לקבוע  החליט 
1951, ההסתדרות הרפואית הגרמנית חברה בארגון העולמי ותפקידה בו  רק הלך  העולמי. החל משנת 
אם  לאו?  ב־1947  שהתקבלו  לדרישות  ענה  הגרמני  האיגוד  האם  זאת?  נעשתה  כיצד  השנים.  עם  וגדל 
ההרצאה תתמקד בנקודות אלה לאור מסמכים והתכתבויות שנמצאו לאחרונה בארכיון של  ההסתדרות 

הרפואית העולמית שליד ג'נבה. על ההשלכות האתיות של הדבר. 
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From Anathema to Routine: The Reception and Its Conditions of the German 
Medical Association within the World Medical Association, 1947-1951

Etienne Lepicard

School of Health Professions, Ashkelon Academic College

Already during the preliminary discussions about erecting a World Medical 
Association at the end of WWII, the topic of Nazi medical crimes arose together with 
the measure of German physicians’ involvement in what had just happened. In the 
following founding meeting of the WMA, in Paris, September 1947, this was one of 
the two topics discussed beside the technical issues of founding a new organization. 
One delegate of the Jewish Medical Association of Palestine, Dr. Mark Dvorjetzki, 
called to “Throw the Anathema Against the Murder-Doctors” and the meeting wrote 
sharp prerequisites to the admission of any German Medical Association to the new 
World one. Four years later, however, Germany became a member of the organization 
and its role in it would just grow with the years. How did that happen? Were the 1947 
prerequisites fulfilled? This lecture will focus in trying to answer these questions 
in the lights of some new findings discovered in the WMA archives near Geneva, 
including the ethical issues involved in such a mater. 
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Holocaust Survivor treatement with EMDR
Dganit Eden

Amkha, Nahariya Branch

The article presents a treatment of a Holocaust survivor from the city Tunis of 
Tunisia, who, at the age of six years, suffered a significant traumatic episode and ever 
since this traumatic event is contiuously flashing back.
While his regular life were full of multiple accomplishments, he still suffered from 
post-traumatic responses typical to Holocaust survivors, for which he applied for 
therapy.
Those incidents included very intense panic and depression attacks which, every 
several months, were cutting-off his life routine.
Concluding a two-year period of psychotherapy treatment which helped a lot but 
had no influence on the flashback occurences, I have decided to try treating him with 
EMDR technique.
Most of nowadays survivors were only children during the Holocaust and the traumas 
they have suffered were engraved deeply in their minds. 
I should emphasize that choosing that kind of a treatment for Holocaust survivors is 
rather unusual but prooved helpful as the EMDR technique overcomes blockades and 
succeeds in touching concealed traumas.
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The relationship between communication patterns in Holocaust-survivor 
families and the second generation’s secondary trauma, post-traumatic growth, 

quality of life and utilization of the healthcare system
Sarit Eisenberg, Ilya Kogan, Irit Blovstein

Tel Aviv University School of Nursing

Background: Holocaust survivors’ memories were passed on to the second 
generation in both overt and hidden messages. Despite the stress to which children of 
survivors were exposed, they were often capable of using quality of life perceptions 
and healthcare services to institute positive changes and find new opportunities. This 
study examines the relationship between communication patterns in Holocaust-
survivor families and the second generation’s secondary trauma, post-traumatic 
growth (PTG), quality of life and utilization of the healthcare system.
Methods: A convenience sampling of 92 male and female subjects, ages 42-65, 
children of Holocaust survivors living in Israel, participated in this study by 
completing four questionnaires: The first examined three types of communications 
behavior: open communication, indirect communication (exposure to the Holocaust 
via signs, signals, objects, vague references), and lack of communication. The PTS 
Inventory Questionnaire examined secondary trauma, and included three factors: 
invasiveness (re-living the traumatic event), avoidance (avoiding stimuli that may 
recall the trauma) and over-arousal (tension and a low irritation threshold). The 
PTGI questionnaire examined PTG, relating to: new opportunities, appreciation for 
life, significant relationships, individual strength, and spiritual changes. Another 
questionnaire examined the individual’s utilization of the healthcare system.
Results: Indirect communication in the Holocaust survivors’ home resulted in a 
higher rate of post-trauma symptoms and more intense invasiveness and over-
arousal in the second generation. A high level of reported invasiveness correlated 
with a higher level of post trauma growth, expressed mainly in interpersonal 
relationships, new opportunities and spiritual change. Traumatic symptoms, 
avoidance and invasiveness negatively correlated with quality of life, and 
invasiveness positively correlated to utilization of health services.
Conclusions: Indirect communication can inadvertently cause survivors’ children 
to experience long term secondary post trauma. A childhood fraught with mental 
upheaval may actually be a focus for growth. Identification of post trauma symptoms 
may help influence quality of life and utilization of the healthcare system. 
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Transgenerational transmission of Holocaust trauma: physical and mental 
vulnerability among Holocaust survivors and their children and the moderating 

role of resilience 
Tom Rubinstein-Shasha, Amit Shrira — Interdisciplinary Department of Social 

Sciences, Bar-Ilan University

Yuval Palgi — Department of Gerontology, University of Haifa

The effects of trauma on Holocaust survivors (HS) and their offspring (OHS) are long 
lasting. Although much research has been done on the mental effects of the Holocaust 
on HS and their families, few studies focus on the physical morbidity among HS 
and OHS. The aim of the current study is to assess transgenerational transmission of 
physical and mental vulnerability within HS’s families, and to test the moderating 
effect of HS’s resilience in the transgenerational transmission of Holocaust trauma to 
the second generation. 
Three hundred and eighteen subjects (159 dyads) participated in this study: 92 HS 
family dyads (92 subjects in each generation) and 67 dyads in comparison families (67 
subjects in each generation).
The findings indicate that relative to comparisons, HS’s families reported more 
symptoms of posttraumatic stress disorder (among HS) and secondary traumatization 
(in OHS) and a higher number of chronic diseases. Furthermore, associations were 
found between HS’s and OHS’s trauma-related symptoms and the number of chronic 
diseases. No such associations existed among comparisons. Finally, it was found that 
while the resilience of the first generation in the comparison group did not predict 
the second generation’s vulnerability, in HS’s families, survivors’ resilience predicted 
OHS’s vulnerability. 
The findings provide further support to the notion that vulnerability does exist 
among HS’s families and passes from one generation to the subsequent. This 
vulnerability is manifested in high levels of traumatization and physical morbidity, 
even seventy years after the end of the Second World War. Nonetheless, it seems that 
HS’s resilience mitigates transgenerational transmission and constitutes a protective 
mechanism. 
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Holocaust exposure and the risk of schizophrenia
Stephen Z. Levine, Itzhak I. Levav, Yair Goldberg — Department of Cummunity 

Mental Health, University of Haifa

Inna Pugachova, Yifat Becher, Rinat Yoffe — Ministry of Health, Israel

No evidence exists on the association between Holocaust exposure and the incidence 
of schizophrenia. This study aims to identify critical periods of exposure to the 
Holocaust on the risk of schizophrenia. This population-based study comprised 
of all subjects born in European nations where the Holocaust occurred from 1928 to 
1945, who immigrated to Israel by 1965 and were indexed in the Population Register 
(N = 113 932). Subjects were followed for schizophrenia disorder in the National 
Psychiatric Case Registry from 1950 to 2014. The population was disaggregated to 
compare groups that immigrated before (indirect exposure: n = 8886, 7.8%) or after 
(direct exposure: n = 105 046, 92.2%) the Nazi or fascist era of persecutions began. The 
latter group was further disaggregated to examine likely initial prenatal or postnatal 
genocide exposures. Cox regression modelling was computed to compare the risk 
of schizophrenia between the groups, adjusting for confounders. The likely direct 
group was at a statistically (p<0.05) greater risk of schizophrenia (hazard ratio = 1.27, 
95% confidence interval 1.06-1.51) than the indirect group. Also, the likely combined 
in utero and postnatal, and late postnatal (over age 2 years) exposure subgroups were 
statistically at greater risk of schizophrenia than the indirect group (p<0.05). The likely 
in utero only and early postnatal (up to age 2 years) exposure subgroups compared 
with the indirect exposure group did not significantly differ. These results were 
replicated across three sensitivity analyses. Results showed that Holocaust exposures 
elevated the risk of schizophrenia, and identified in utero and postnatal (combined) 
and late postnatal (age over 2 years) exposures as critical periods of risk. Results 
showed that Holocaust exposures elevated the risk of schizophrenia, and identified 
in utero and postnatal (combined) and late postnatal (age over 2 years) exposures as 
critical periods of risk.
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In the Wake of Starvation: The Issues of Food and Diet in Post-Holocaust 
Displaced Persons’ Camps

Hagit Lavsky

The Institute of Contemporary Jewry, Hebrew University of Jerusalem, and the 
Weiss-Livnat International MA in Holocaust Studies, University of Haifa

Following the liberation in May 1945, survivors gathered in DP cams in central 
Europe, expecting emigration and building their future outside of Europe. Life in 
camps continued however for several years before they were able to leave. Health 
problems caused by war and the Holocaust were topped with problems of survival 
and rehabilitation in the DP camps. How did the rescuers struggle with difficulties to 
feed those who had suffered from a long period of starvation? This initial problem 
was accompanied with problems caused by shortage of supply, inappropriate 
composition of the meagre quantity of food, the lack of variety and tastes, the 
poor quality of preparation and cooking, and primitive surroundings and eating 
conditions. How did the welfare authorities and the survivors themselves cope with 
these problems? The study of physical and psychological problems of Holocaust 
survivors should consider beside the Holocaust itself, the impact of the Post-
Holocaust period.
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MD & SURVIVOR: PAST AND PRESENT, BEFORE IT IS TOO LATE.
Alfred Druker

Jerusalem

I was born in Holland in 1932, the first born of a Jewish, not very bserving family, none 
of whom had ever been an MD. My parents, sister and I lived a quiet life in various 
parts of the Netherlands. That changed when we lived in Winschoten (province 
Groningen), close to the German border, when Germany had occupied the country. 
My father became without work, I was thrown out of the normal school and the 
entire family eventually was displaced to camp Westerbork where we stayed until 
September 1944, when we were send in cattle wagons to Theresienstadt, in what was 
once called Sudeten Deutschland, part of Tzcechoslowakia, now the Republic of 
Tzechia.
 I did not have a pleasant youth, far from it, not to speak about hunger and cold. By 
more luck than seigel the entire family was alive when Russian troops liberated the 
“Ghetto” on May 8th, 1945. A long trip (some 2-3 weeks) by bus and train brought us 
back to Holland where we were reborn. It is quite unknown but the Dutch welcomed 
us with second small shoa. A month later I was even barmitzwah on time (!), the 
first in Amsterdam after the war. Many years later I started my medical studies in 
Amsterdam, moved (alone) in the 1950’s to Israel and completed my medical studies 
in Jerusalem. That part of my study was far from ideal. I specialized in pediatrics in 
Israel and Holland and sub-specialized in pediatric nephrology in New York. At that 
time I was married with 4 children, two boys en two girls. Back in Israel I opened a 
pediatric nephrology unit with dialysis facilities in what is now the Shaare Tzedek 
Medical Institute.I suffered during the shoa, was a very difficult boy who needed 
later psychiatric help; but in the end I did “recover” or “did overcome”, although the 
shoa remained and still is a major part of my make-up. I did not make an issue of it 
(except for financial help from Holland and Germany) and hardly ever spoke about 
it in public, like I do today. Just as many others I wrote down my experiences in a 
small book, after retirement. Many of my patients were Arabs and I worked hard to 
give them the same treatments as the ill Jewish children. I knew what it meant to be a 
reduced citizen! 
 Since 1997 I am retired but I worked after that for 6 years at the University Hospital 
of in Lausanne, Switzerland and another 6 years at the Barzilai Hospital in Ashkelon. 
Our children did well in studies and work and, we have now 7 grandchildren. My wife 
and I are presently moving to a “parents home” in Jerusalem, quietly awaiting the 
obvious end. In person I will elaborate on the general and medical issues of my shoa 
experiences. This is probably my last visit to this hospital and this wonderful and 
very important yearly meeting that dear Shaul Shasha organizes so well.
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Holocaust Survivors Doctors in Israeli Society 
Rachel Herzog

Ramat-Gan

The encounter between Holocaust survivors who were doctors and the Israeli 
society was a part of the whole encounter between Holocaust survivors and the 
Israeli society, but Doctors had several distinct characteristics that had shaped this 
encounter and its impact; these involve the social status of doctors, the healthcare 
needs of the absorbing society, the link between medicine and the Holocaust, and the 
various interactions among these characteristics.
The first Holocaust survivors who were doctors were perceived and treated as 
refugees. This perception soon changed, and survivor doctors were reconceived as 
new immigrants who have chosen to immigrate to Israel regardless of the vocational 
opportunities presented to them. Their desire to immigrate to Israel stemmed from a 
Zionistic sentiment. The Israeli medical establishment had convened to discuss plans 
for their organized absorption, but this attempt produced poor results.
By the end of the great waves of immigration, survivor doctors were about a third 
of the physician population in Israel. They were drafted into the healthcare system 
according to its needs, and these needs increased drastically as health problems 
exacerbated. They were absorbed in each of the healthcare fronts, but their share 
was most prominent in new clinics established in immigrant concentration areas, 
in the new settlement regions, in care institutions dedicated to lung diseases, and in 
psychiatric hospitals.
The beginning was difficult: The medical establishment faced many challenges in 
absorbing them, and working conditions were grueling. But in the encounter between 
survivor doctors and their patients — other new immigrants, the doctors changed 
from absorbed to absorbers, and whilst they bore the brunt of the difficult recovery 
and rehabilitation process of other immigrants, they rehabilitated themselves. 
Survivor doctors left their mark also on the constructed commemoration of the 
medicine in the Holocaust. In the legislative processes of bioethics, survivor doctors 
did not distinguish themselves as a group. Even with regards to the relationship with 
German doctors, it was found that they acted individually, not as a distinct group.
Within the general public of Holocaust survivors in Israel, the story of the survivor 
doctors takes pride of place. 
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X-RAY’s used for Castration and Sterilization: 
Recalling medical Atrocities at Auschwitz

Matthew Fox — Ben-Gurion University

Franziska Eckert — University of Tuebingen

Jacob Sosna — Hebrew University of Jerusalem

Purpose: To recall the atrocities committed by physicians, some involving 
radiologists and X-ray equipment, during the Nazi era. Seventy years have passed 
since the liberation of Auschwitz, a symbol of the horrors of the Holocaust. 
Particularly grotesque medical malfeasance was committed by Dr Horst Schumann, 
who utilized X-ray machines at Auschwitz to conduct horrific experiments in 
the attempt to actualize a Nazi plan of mass castration and sterilization of racially 
‘inferior’ Eastern European nations. The pursuit of this biomedical-political goal 
lead Heinrich Himmler, commander of the SS, to invest significant resources in 
medical experiments exploring mass forced sterilization, including the use of X-ray 
radiation. 
Methods: Review of the literature published regarding the experiments conducted 
by Dr Horst Schumann on the use of X-ray radiation for forced castration and 
sterilization of humans. Results will be presented in the broader context of 
the origins of the Nazi biomedical-political vision and its implementation 
through racial hygiene legislation, the lethal T-4 euthanasia program,  
brutal human subject experiments, and ultimately the Final Solution.
Results: In late 1942, Schumann set up X-ray machines in Block 30 of the woman’s 
hospital in Auschwitz for use in forced castration and sterilization experiments. 
Aiming the X-rays at the victims’ sexual organs at varying levels of intensity and 
intervals of time resulted in extensive radiation burns. This was followed by further 
ruthless treatments to gauge the efficacy of the sterilization by vile collection of 
sperm from the males and subsequent brute surgical removal of the testicles and 
ovaries for histopathological examination. Most of the victims died from either 
complications or murder in the gas chambers. 
Conclusion: The medical disciplines of Radiology and Radiation Oncology had a 
special role in the Nazi regime’s pursuit of a distorted biomedical ideology which 
made heinous use of X-ray radiation for attempted forced mass castration and 
sterilization.
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 “Do not cast me away when I am old” (Psalm 71)
Care of the Elderly in the Theresienstadt Ghetto

Tami Kinberg

Beit Teresienstadt

At the “Wannsee Conference”, on January 20, 1942 in Berlin the Reich-Protector 
R. Heydrich announced an additional designation for the Theresienstadt Ghetto: 
a Ghetto for aged Jews and for prominent Jews from Germany and Austria. This 
decision had a dramatic influence on the character of the Ghetto and posed almost 
impossible challenges on the Ghetto’s Jewish care system.
In June 1942, elderly people from Germany and Austria started to be sent to the Ghetto. 
They joined a population of Jews, originally from the Protectorates of Bohemia and 
Moravia, who were already in the Ghetto since November 1941 and who also included 
elderlies. Most of the transports that left the Ghetto to “the east” did not include 
Jews older than 65, and thus the elderly population of the Ghetto increased to high 
percentage of the total inmates. This presented a heavy burden on the limited medical 
and caregiving staff of the Ghetto.
At the time when the Jewish leadership organized itself for the transition into the 
Theresienstadt Ghetto, a department for elderly welfare was also taken into account. 
Caregivers for elderly people faced hardships on two fronts: physical and emotional. 
In addition to the typical geriatric diseases that worsened under the Ghetto 
conditions, there appeared “hunger-diseases”. In a detailed medical report based 
on Ghetto research, professor Wolff-Eisner gathered many data about the senior 
morbidity and mortality. Often, the first reactions upon arrival to the Ghetto were 
difficult emotional breakdowns, and these were augmented in the senior population. 
There were many suicides among the elderly people, mostly due to depression 
and a lack of will to live — a typical geriatric phenomenon. As part of the medical 
organization of the Ghetto, an “Agency for Self-Help”, was established. The agency’s 
goal was to provide emotional support for the people in need. Even spontaneously, 
the elderly people developed a process of “life survey” — an approach used even today 
in gerontology to treat depression.
On liberation of the Ghetto there were about 5,000 survivors above 60 years old. 
The existence of an elderly population and its preservation under the terrible life 
conditions in the Ghetto was a unique phenomenon in the Ghettos established by Nazi 
Germany and a testimony of the resilience of the Jewish society.
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Dermatology and dermatologists in Germany and Austria during the period 
1933-1945

Arieh Ingber

Hadassah Medical Center, Faculty of Medicine, Hebrew University Jerusalem

Before World War II, dermatology in German speaking lands was considered as 
the world’s highest level. About 25% of the dermatologists in Germany and Austria 
were Jewish. In Vienna more than elsewhere, since, at times, 80% of the members of 
the Vienna Society of Dermatology have been Jewish. Jewish dermatologists had 
made the discipline famous in German speaking countries. Nazi anti-Semitism 
had a destructive impact on dermatology during the period 1933-1945 .Many 
dermatologists perished during the Holocaust, others emigrated from Germany and 
played a major role in advancing dermatology in their new homes, especially in 
United States.
The fame of dermatology in Germany and Austria crushed when the field of 
dermatology became “Judenrein”. 
The aim of this presentation is to tell the story of dermatology in Germany and 
Austria during the dark Nazi period and to illuminate the fate of the most known 
dermatologists who lived in these countries at that time.
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Prof. Ludwik Fleck: 
From the Lwów Ghetto to Ness Ziona Trough Buchenwald

Yoel Donchin, Michael Beigal — Faculty of medicine, Hebrew Universtiy Jerusalem

Yael Paran — Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University

The presentation shall shed light on the life and legend of Prof.Ludwick Fleck. Prof. 
Fleck life was presented in Naharia a few years ago and this time the presentation 
shall be accompanied by clips from movies that shed light on his life, from the Lwów 
Ghetto via Auschwitz and Buchenwald. This is described in the book of Arthur Allen 
(2014) “The Fantastic Laboratory of Dr. Weigel: How two Brave Scientists Battled 
Typhus and Sabotaged the Nazis”. The book tells the story of the huge laboratories in 
Buchenwald that produced Typhus immunization for the Wehrmacht. The procedure 
was simple: Lice were placed in a wooden cage, then put tight on the legs of human 
beings. In the next step the blood from the lice was taken by a special process (to be 
shown in the presentation) and from this blood the Rickettsia was processed to 
prepare the vaccine. The Fleck’s part in this process was an essential one. At the age of 
29 Prof. Fleck published a revolutionary philosophic book on the nature of scientific 
discoveries. Today there are courses at many universities all over the world studying 
Fleck’s thoughts. Fleck, his wife and their only son survived, and after a few years in 
Poland they immigrated to Israel. The last 4 years of his life, Prof. Fleck worked as a 
scientist in the Israel Institute for Biological Research at Ness Ziona. 
The presentation shall follow the various stations in his life with pictures, documents 
and video clips.
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12:20 — 12:40 Holocaust exposure and the risk of schizophrenia 
 Prof. Stephen Z. Levine, Prof. Itzhak I. Levav, Dr. Yair Goldberg — Deprt of 

 Community Mental Health, University of Haifa
  Ms. Inna Pugachova, Ms. Yifat Becher, Ms. Rinat Yoffe — Department  of 

Information, Ministry of Health 
12:40 — 13:00 Transgenerational transmission of Holocaust trauma: physical and mental 

 vulnerability among Holocaust survivors and their children and the 
moderating  role of resilience 

 Ms. Tom Rubinstein-Shasha, Dr. Amit Shrira — Interdisciplinary Department of 
Social  Sciences, Bar-Ilan University 

 Dr. Yuval Palgi — Department of Gerontology, University of Haifa 
13:00 — 13:20 The relationship between communication patterns in Holocaust-survivor 

families  and the second generation's secondary trauma, post-traumatic 
growth, quality of  life and utilization of the healthcare system. 

 Ms. Sarit Eisenberg, Dr. Ilya Kogan, Dr. Irit Blovstein — Tel Aviv University, 
School  of Nursing 

13:20 — 13:40 Holocaust Survivor treatement with EMDR 
 Ms. Dganit Eden — Amkha, Nahariya Branch

13:40 — 14:00 Break

14:00 — 16:00 Session III: Medical Ethics after The Holocaust 
 Chairman: Prof. Shaul M. Shasha, Galilee Medical Center, Conference 
14:00 — 14:20 From Anathema to Routine — The Reception and Its Conditions of the 

German  Medical Association within the World Medical Association, 1947-
1951 

 Dr. Etienne Lepicard — School of Health Professions, Ashkelon 
 Academic College
14:20 — 16:00 Pannel Discussion — Medical Ethics and the Israeli Society 
 Chairperson:   Dr. Tami Karni — Chairperson, Ethics Board, Israeli 
  Medical  Association 
14:20 — 14:40 Treatment of Refugees in Israel 
 Dr. Leonid Idelman — Chairman, Israeli Medical Association 
14:40–15:00 From Theory to Practice — Our Experience with the 70 Hunger Strikers 
 Dr. Tami Karni — Chairperson, Ethics Board, Israeli 
  Medical  Association 
15:00 — 15:20 Does charity begin at home? 
 Prof. Eran Dolev, Former Chairperson of the Ethics Board, Israeli Medical 

 Association 

15:20–16:00 Pannel and Audience Discussion

16:00 Summary
 Prof. Shaul M. Shasha, Galilee Medical Center, Conference Chairman  

Transportation at 16.00 to the Nahariya Train Station



III

PROGRAM

08:30 — 09:00 Gathering and Regestration

09:00 — 09:30  Opening remarks
 Prof. Shaul M. Shasha — Head, Organizing Committee
 Dr. Masad Barhoum — General Director, Galilee Medical Center
 Dr. Anat Livne — General Director, Beit Lohamei Haghetaot
 Prof. Dov Dvir — President, Western Galilee academic Colleg
 Dr. Leonid Idelman — Chairman, Israeli Medical Association 

09:30 — 11:00 Session I: Morbidity and Medicine during the Holocaust 
 Chairmen: Dr. Miriam Offer — Western Galilee Academic College
   Dr. Beni Raviv — Galilee Medical Center 
09:30 – 10:00     Prof. Ludwik Fleck — From the Lwów Ghetto to Ness Ziona Trough 
                                   Buchenwald 
 Prof. Yoel Donchin, Dr. Michael Beigal — Faculty of medicine, Hebrew 

Universtiy  Jerusalem
  Dr. Yael Paran — Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University
10:00 — 10:20  Dermatology and Dermatologists in Germany and Austria During 

The Period   1933-1945 
Prof. Arieh Ingber — Hadassah Medical Center, Faculty of Medicine, 
Hebrew  University Jerusalem 

10:20 — 10:40  “Do Not Cast Me Away When I Am Old” (Psalm 71) - Care of the Elderly 
in the  Theresienstadt Ghetto 

 Ms. Tami Kinberg — Beit Teresienstadt, Givaat Haim (Ikhud) 
10:40 — 11:00 X-RAY's used For Castration and Sterilization: Recalling Medical 

Atrocities at  Auschwitz 
 Dr. Matthew Fox — Ben-Gurion University, Beer-Sheva
 Dr. Franziska Eckert — University of Tuebingen, Germany 
 Prof. Jacob Sosna — Hebrew University of Jerusalem 

11:00 — 11:20 Cofee Break

11:20 — 13:40 Session II: Challenges After the Holocaust 
 Chairmen : Dr. Danny Nadav — University of Tel-Aviv
   Dr. Irit Weisman — Galilee Medical Center 
11:20 — 11:40 Holocaust Survivors Doctors in Israeli Society 
 Dr. Rachel Herzog — Ramat-Gan 
11:40 — 12:00 MD & Survivor — Past and Present, Before It Is Too Late 
 Prof. Alfred Druker — Jerusalem 
12:00 — 12:20 In the Wake of Starvation: The Issues of Food and Diet in Post-Holocaust 

Displaced  Persons’ Camps
 Prof. Hagit Lavsky — The Institute of Contemporary Jewry, Hebrew 

University of  Jerusalem, The Weiss-Livnat International MA in 
Holocaust Studies, University of  Haifa 
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Preface
Shaul M. Shasha

The Organizing Committee and the dedicated staff of the "16th Nahariya Conference  on 
Medicine and the Holocaust" welcome all the participants and wish you an  interesting and 
fruitful day of learning and discussions. We hope that at its conclusion  we will all be more 
knowledgeable about medicine during the worst days experienced  by our colleagues, more 
aware of the needs of the survivors and their descendants,  and more committed to the ethical 
lessons of the past in order to apply them to our  own time. 
As in previous years, we will discuss and delve into issues in three sessions. The first  one will be 
devoted to the past and will include issues such as the heroic effort to find  a vaccination against 
Spotted Fever and the fate of the Jewish Dermatologists in  Germany and Austria. The situation 
of the elderly population in ghettos like  Theresienstadt will be discussed as well as the horrible 
experiments of Horst Schuman  on mass sterilization by x-ray radiation. 
The second session will began by dealing with the  fate of Holocaust survivor doctors in Israeli 
society. One of them is our lovely mentor  Dr. Alfred Drucker.  The health and condition of 
survivors and their offspring continues to provide us with  work. Issues like transgenerational 
transmission effects of the Holocaust on various  physical and mental disorders will be 
discussed as well as methods of treatment.  
It is impossible, of course, to pass over the ethical implications the events of the  Holocaust 
present us today. Most of the third session will be devoted to a panel  discussion on medical ethics 
in Israeli society by senior medical leaders: The Israel  Medical Association (IMA) Chairman Dr. 
Leonid Eidelman and two IMA's Ethics  Committee Chairpersons: The current Chair who has led 
a number of significant  ethical decisions this year, Dr. Tammy Karny; and the previous one, a 
valued medical  ethicist, Professor Eran Dolev.  
We would like to express our profound thanks to all the researchers and lecturers who  have 
gathered from near and far to share with us their valuable studies and research.  Many thanks to 
all participants and honored guests for your important contribution to  the discussion we hope to 
foster here. 
I would like to thank all those who have helped to organize and make this conference  possible: 
my colleagues at the Galilee Medical Center led by my friend General  Director, Dr. Masad 
Barhoum and all the members of the Administration including  Ruthi Yifrah, Administrative 
Manager; Batsheva Oved and the Engel Health  Education Center staff for the logistics, the 
catering staff and all the employees. I  especially thank Aya Kipershlak, Head of the International 
Affairs Department, for  her dedication and investment of countless hours and helpful advice. 
At last but not least, many thanks to my colleagues in the Organizing Committee: 
Dr. Miriam Ofer, Ms. Aya Kipershlak, Dr. Anat Livne, CEO of the Ghetto Fighters'  House Museum 
and Dr. Ettien Lepicard of "Korot".  
Also huge thanks to the members of the Israel Medical Association: Dr. Leonid  Eidelman and 
Dr. Tammy Karny — not only for their contribution to our conference,  but also for their years of 
work on behalf of physicians and medicine in Israel.  
I wish all of us an enlightening, educational, interesting and productive conference.  May we all 
merit to continue to participate in many conferences.  

Sincerely Yours, 
Shaul M. Shasha
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