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המאמרים המופיעים בחוברת מתבססים על יום העיון ""מצורע חשוב
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",
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ד"ר ליאורה נבון ,,מאוניברסיטת "
"
"אחווה" ,דיברה על
התיוג החברתי של המצורעים שנבע כתוצאה מגורמים רפואיים ודתיים ,,ועל
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ההיסטוריה .כיום ,,משנמצא ריפוי
הרחקתם ונידויים מהחברה במהלך
.
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פרופ'' יעקב
,
המסופוטמית ,ועל הצירופים הלשוניים המשוערים ששימשו
העור בספרות
לביטוי מחלת הצרעת..
כרם ,נתן הרצאה
ביה"ח הדסה ,,עין
עור,
ד"ר ליאח גלעד ,,מחלקת
,
"
,
"
מאלפת על הטיפול בחולי הצרעת כיום..
גבי
ב"בית הנסך" בהנחייתה המרתקת של '
יום העיון נחתם בסיור מאלףף "
תת וכסלר ,,שעבדה במקום ,,ומשמשת כאחות ראשית למחלת הנסן
ב"הדסה"..
"
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ברצוני ,,בהזדמנות זו להודות מקרב לב לכל המרצים שתרמו ממרצם
הכנס .תודה מיוחדת לפרופ'' אסתי ולדובי
ומהידע שלהם להצלחת
.
דבורז'צקי על הסיוע הרב בעיצובו של הכנס מן ההיבטים העיוניים
'

והטכניים..
לפרופ' ישראל
תודה מיוחדת
ביה"ס לרוקחות בירושלים,,
רינגל ,מנהל "
,
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שתמך ברעיון ובמימוש של הכנס
מראשיתו .רב תודות גם למר אלדד יופה,,
.
ביה"ס
לרוקחות ,עבור תמיכתו האדיבה לפרויקט..
,
המנהל הכללי של "
תודה מיוחדת לפרופ'' שמואל קוטק ולחברי המערכת על הולדתה של
חוברת זו..
הברכה.
יבואו כולם על
.
קריאה משכלת ומרתקת..
בברכה

ביה"ס לרוקחות
ניל"י" ,,
ד"ר ישראלה "
"
האוניברסיטה העברית ירושלים
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