
 כנס עדכון:
  HPV החיסון כנגד

הכנס של החברה לחקר ומניעת 
 מחלות המועברות ע"י מגע מיני 

בשיתוף משרד הבריאות

שעות: 12:30-15:00 | כנס מקוון18.01.2021

תכנית פרלימינרית:

החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני היא קבוצה מולטידיסציפלינרית של החוקרים והקלינאים המטפלים במחלות המועברות במגע מיני. ביניהם רופאי נשים, מומחים למחלות זיהומיות, מומחים למחלות זיהומיות בילדים, רופאי משפחה, רופאי עור, 
https://www.ima.org.il/MainSiteNew/EditUnion.aspx?UnionId=846 .אורולוגים, אפידמיולוגים, מומחי בריאות הציבור, אחיות, מיקרוביולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ומטפלים מיניים

ועד החברה הישראלית לחקר ומניעת 
מחלות המועברות במגע מיני: 

פרופ' יעקב בורנשטיין - יושב ראש
ד"ר עופר דוידי - מזכיר

ד"ר אורלי גולדשטיק
ד"ר יצחק לוי

פרופ' זהר מור
ד"ר אדם גבע

החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני
 The Israeli Society for the Study and
 Prevention of Sexually Transmitted Infections

פתיחה | פרופ' בורנשטיין, גב' יפית יצחקי  12:30-13:00

ברכות | ד"ר אמיליה אניס  

 13:00-13:45  החיסון נגד HPV כבר בשגרת החיסונים- ומה עכשיו? |
פרופ' בורנשטיין

הצגת שגרת ההתחסנות כנגד HPV | גב' יפית יצחקי  13:45-14:15

" אלימינציה של סרטן צוואר הרחם" - למה הכוונה, והאם אפשרי   14:15-14:45
להגיע אצלנו ל 90% התחסנות? | ד"ר דינה צימרמן, פרופ' יעקב 

בורנשטיין, ד"ר עופר דוידי, גב' יפית יצחקי, ד"ר אורנה שמחון

 14:45-15:00  שאלות ותשובות | מנחה - ד"ר עופר דוידי,
בהשתתפות פרופ' בורנשטיין

סיכום | ד"ר דינה צימרמן ופרופ' יעקב בורנשטיין  15:00

הכנס מאורגן על ידי החברה לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני ביחד עם האגף לאפידמיולוגיה, 
סיעוד בבריאות הציבור והמחלקה לאם וילד, שירותי בריאות הציבור משרד הבריאות.

מטרת הכנס לעדכן מידע לגבי החיסון, ולהעלות את שיעור ההתחסנות, לאור ההכרזה של מנהל ארגון 
הבריאות העולמי להתגייסות גלובלית ל"אלימינציה" של סרטן צוואר הרחם, הכרוכה ביעד של 90% 
התחסנות. החיסון הוכרז על ידי WHO כחיסון בטוח ביותר. בישראל החיסון ניתן בשגרת החיסונים 
משנת 2013 לבנות, ומזה חמש שנים גם לבנים, בכיתה ח', בשתי מנות בהפרש של 6 חדשים בין המנות.

יושבי ראש הכנס: גב' יפית יצחקי ופרופ' יעקב בורנשטיין

לחקר  החברה  חברי  ופמי.  נטלי  הבריאות,  ממשרד  חיסונים  במתן  העוסקות  אחיות  היעד:  קהל 
ומניעת מחלות המועברות במגע מיני, צוות משרד הבריאות, אחיות אפידמיולוגיות ואחיות המפקחות 
לשכות  המין של  מחלות  מרפאות  ואחיות  הבריאות  במחוזות משרד  לתלמיד  בריאות  שירותי  על 

הבריאות תל אביב וחיפה.

מתכונת: וובינר אינטרנטי, השתתפות ללא תשלום. ארגון ומימון על ידי החברה לחקר ומניעת מחלות 
המועברות במגע מיני. 


