
 Sexual Healthבנושא עור ומין  3-הכינוס הישראלי התכנית 

  שרתון סיטי טאואר ,27.01.2010
 08:00-
09:00 

 התכנסות

מושב 
 פתיחה

יו"ר הכינוס; מנהל האגף לבריאות האישה, בי"ח לגליל מערבי נהרייה,  -יו"רים: פרופ` יעקב בורנשטיין  
והפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, הטכניון; יו"ר החברה הישראלית למחלות המועברות במגע מיני; נשיא 

ראש המרכז למחלות  - פרופ` צבי בנטאויץ` לאומית לחקר מחלות העריה והלדן,-נבחר, החברה הבין
מנהל מחלקת ילדים ומומחה  - פרופ` יצחק סרוגו ניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע,טרופיות ואיידס, או

 למחלות זיהומיות, מנהל המרפאה למחלות המועברות במגע מיני, בי"ח בני ציון, חיפה

 ברכות ודברי פתיחה 9:00-9:10
 יו"ר הכינוס – פרופ` יעקב בורנשטיין

 אמצעי מניעה סיכונים מול יתרונות 9:10-9:25
 סיכונים

מכון אנדוקריני ומחלקת נשים, מרכז רפואי רמב"ם, הקריה הרפואית לבריאות האדם,  – ד"ר משה זלוצובר
 חיפה

 
 

 אמצעי מניעה סיכונים מול יתרונות 9:25-09:40
 יתרונות

 גזבר האיגוד הישראלי לאמצעי מניעה ובריאות מינית, מכבי שירותי בריאות – ד"ר עמוס בר
  

09:45-
10:30 

 התנהגות ומחלות מין בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים בישראל
 מנהל המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות; רופא במרפאת לוינסקי, משרד הבריאות –ר מור ד"ר זה
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10:30-
11:00 

 הפסקה

מנהל מחלקת נשים ויולדות לשעבר, מרכז  - פרופ` צבי פלטי ,יו"ר הכינוס - יו"רים: פרופ` יעקב בורנשטיין מושב בוקר
 רפואי הדסה הר הצופים, ירושלים

11:00-
11:30 

 הוירולוגית ביולוגיה מולקולרית בשירות האבחנה
מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות, המרכז הרפואי ע"ש ח` שיבא,  - פרופ` אלה מנדלסון

 תל השומר
 
 

11:30-
12:15 

Immune biology of mucosal HPV infections: implications for vaccine development 
Prof. Dr. Lutz Gissmann 
Head of the division "genome modifications and carcinogenesis" at the German Cancer 
Reseach Center (DKFZ) Heidelberg, Germany 

  

12:15-
12:30 

 חרדה מקיום יחסים –איידס פוביה 
יו"ר החברה  ;הל שירות האיידס ומחלות מין, מרכז רפואי ע"ש ח` שיבא, תל השומרמנ - ד"ר איציק לוי

 הישראלית לרפואת איידס
  

12:30-
13:30 

 ארוחת צהריים

מושב 
 צהריים

 Aאולם 
מנהל מחלקת  -יו"רים: ד"ר מרדכי דוליצקי 

היולדות, המרכז הרפואי ע"ש ח` שיבא, תל 
אחראי מחקר, אגף  - פרופ` שמואל לוריא השומר,

נשים ויולדות, המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון, 
 חולון

  

 B אולם
מנהל מרכז לבריאות  -יו"רים: ד"ר אדוארדו שכטר 

 - ד"ר רמי מושונוב האישה, מכבי שירותי בריאות,
 מנהל מחלקת נשים, ביה"ח אסותא, רמת החייל

http://www.medicalmedia.co.il/congresses/SummaryDetails.aspx?sumid=2670&congress_id=84
http://www.medicalmedia.co.il/congresses/SummaryDetails.aspx?sumid=2672&congress_id=84
http://www.medicalmedia.co.il/congresses/SummaryDetails.aspx?sumid=2671&congress_id=84


 13:30-
14:00 

האם  -וסטיבולודיניה כגורם לכאבים בקיום יחסים 
 התעלומה נפתרה?

 יו"ר הכינוס  -פרופ` יעקב בורנשטיין 
 

 עדכונים -אפידמיולוגיה של מחלות מין בישראל 
המחלקה לניהול מערכות  - ד"ר נדב דוידוביץ

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן בריאות, 
 גוריון בנגב

14:00-
14:30 

 מיניות במחלת הסרטן
מומחית לרפואת נשים ומיילדות,  -ד"ר חגית כהנא 

נהלת המרפאה מ ,סקסולוגית ופסיכותרפיסטית
 פתח תקווה  לטיפול מיני, מרכז רפואי רבין ,

ליכן סקלרוזוס, ליכן פלאנוס -מחלות עור של העריה
 וליכן סימפלקס כרוניקוס

-המרפאה למחלות וולוו - שגיא-ד"ר אחינעם לב
 הצופים, ירושלים-וגינליות, מרכז רפואי הדסה הר

14:30-
15:00 

 גברים בגיל המעבר
יו"ר החברה הישראלית לחקר  –ד"ר משה שלו 

ר בהסתדרות הרפואי, סגן מנהל וטיפול בגבר המבוג
 מחלקה אורולוגית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

  

 טיפולים אלטרנטיביים בוואגיניטיס
מנהל מרפאת צוואר הרחם, ביה"ח  -ד"ר דורון צרפתי

 יהנהר
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