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 התכנסות

  ברכות והקדמה לכנס
 יושב ראש הכנס והחברה הישראלית לחקר ומניעת זיהומים המועברים במגע -פרופ` יעקב בורנשטיין 

 

  עדכון –מחלות המועברות במגע מיני 
  יושבי ראש: פרופ` יעקב בורנשטיין

 מנהל שרות צוואר הרחם, מרכז רפואי כרמל ומחוז חיפה, שירותי בריאות כללית -ד"ר אפרים סיגלר 
 

 כל מה שרצית לדעת על אפידמיולוגיה של מחלות מין בישראל ולא העזת לשאול –סקס בעיר הגדולה 
 רופא נפת רמלה; רופא מרפאת לוינסקי, משרד הבריאות -ד"ר זהר מור 

 

 יישום תהליך האבחון המולקולרי לטיפול מבוסס רפואה אישית במחלות זיהומיות
 סורוקהמנהלת היחידה לאבחון נגיפי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי - ד"ר יונת שמר

 

 : עדכוניםC -ו B הפטיטיס
 בית חולים בילינסון -מנהל מחלקה פנימית ד ומכון הכבד, מרכז רפואי רבין -כספא -פרופ` רן טור

 

  ומניעתן HPV -מחלות הנגרמות על ידי נגיף הפפילומה האנושי 
 יושבי ראש: פרופ` יעקב בורנשטיין

 החברה לרפואת נשים בקהילה יו"ר - ד"ר נוגה פורת
 מנהל תחום גינקולוגיה, אסותא מרכזים רפואיים - ד"ר רמי מושונוב

 

 ד"ר, אתה ממליץ לי בכלל להתחסן? ואם כן, באיזה חיסון?
 נהריה והפקולטה לרפואה של הטכניון –מנהל האגף לבריאות האשה, בית החולים לגליל המערבי  - פרופ` יעקב בורנשטיין

 

Can the quadrivalent HPV vaccine prevent vulvar disease? 
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Professor Elmar Joura - Primary investigator for the Phase III quadrivalent HPV Vaccine trial 
Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Gynecologic Oncology, Medical University of Vienna, Austria 

 

 הפסקה

For how long is the vaccine effective? 
Professor Elmar Joura - Primary investigator for the Phase III quadrivalent HPV Vaccine trial 
Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Gynecologic Oncology, Medical University of Vienna, Austria 
 

 דיון בהשתתפות המרצים והקהל
 

Improving vaccine immunogenicity - Part 1 
Professor Peter Stern - Paterson Institute for Cancer Research, St .Mary`s Hospital, Manchester, UK  

 

 אמצעי מניעה: מה התחדש מאז הקונדום?
 יו"ר האגודה הישראלית לאמצעי מניעה, אחראי יחידת המחקר, אגף נשים ויולדות, מרכז רפואי שיבא, תל השומר - פרופ` דניאל זיידמן

 

Improving vaccine immunogenicity - Part 2 
Professor Peter Stern - Paterson Institute for Cancer Research, St. Mary`s Hospital, Manchester, UK  
 

 דיון בהשתתפות המרצים והקהל
 

   ארוחת צהרים

 A אולם
 יושבי ראש: ד"ר אפרים סיגלר וד"ר דב אנגלשטיין

 B אולם
 אלון-שגית ארבליושבי ראש: פרופ` שמואל לוריא וד"ר 

מיניות אצל גברים עם הגדלת שפירה של בלוטת ערמונית ואחרי ניתוחי 
 כריתת הערמונית

מנהל המחלקה לאורולוגיה, בית החולים לגליל  - ד"ר דב אנגלשטיין
 המערבי, נהריה

 

 בריאות מינית בנשים המקיימות יחסי מין עם נשים
רופאה בכירה, מרכז לבריאות האישה בית חולים הדסה  - אלון-ד"ר שגית ארבל

 כרם, אחראית מרפאת צוואר הרחם-עין
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 לא רק צוואר הרחם – HPV זיהומי נגיף ה
רמל ומחוז מנהל שרות צוואר הרחם, מרכז רפואי כ -ד"ר אפרים סיגלר

 חיפה, שירותי בריאות כללית
 

 גישה עדכנית לאבחון וטיפול –דלקת עקשנית בנרתיק 
מנהל מרפאת קולפוסקופיה, מרכז בריאות האשה, מרפאת  - ד"ר דורון צרפתי

נהריה והפקולטה  –זבולון, שרותי בריאות כללית ובית החולים לגליל המערבי 
 לרפואה ע"ש רפפורט של הטכניון

 

ערלים, נימולים ומניעת איידס: הוכחות חותכות ותרגומן לשת"פ 
 אפריקאי-ישראלי

מומחה במניעת איידס, מנהל "מבצע אברהם", פרוייקט  -ד"ר ינון שנקר
 איידס ירושלים

  

 מין בזמן וסת: האם גורם סיכון למחלות המועברות במגע מיני?
מרכז לבריאות האישה, שרותי בריאות כללית, בת ים  - פרופ` שמואל לוריא

 דית וולפסון, חולוןרפואי ע"ש א ומחלקת נשים, מרכז

 מחלות עור של הפין
 מומחה למחלות עור ומין, שירותי בריאות כללית, תל אביב - ד"ר יוסי שירי
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