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Program of the Fifth Meeting 
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14:00 Registration & Light Refreshments  
 

14:25 Opening Remarks 
Prof. Joshua Shemer 
Head, School of Public Health, Tel Aviv University 

Prof. Daniel Cohen 
Head, Department of Epidemiology & Preventive Medicine, Tel Aviv University 

 

 

 

First Session 

Chairperson: Prof. Tamar Shohat 

Israel Center for Disease Control & Tel Aviv University 

  

 

14:30 Epidemiological characteristics of the recent measles and mumps outbreaks in 

Jerusalem 
Dr. Chen Stein-Zamir  
District Physician, Ministry of Health, Jerusalem 
 

15:00 Patterns and risk factors of lower compliance with childhood vaccination in selected 

populations in Israel 
Khitam Muhsen, MSc, PhD candidate 
Dept. of Epidemiology and Preventive Medicine, Tel Aviv University 

 

15:30 Seroepidemiological studies to assess the immune status to MMR in subpopulations 

with lower compliance to childhood vaccination   
Prof. Daniel Cohen 
Head, Dept. of Epidemiology and Preventive Medicine, Tel Aviv University 

 

16:00 Coffee Break 
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Second Session 

Chairman: Dr. Itamar Grotto 

Head, Public Health Services, Ministry of Health 

The Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev 

 

16:30 Agent (HPV) and host-related characteristics which may explain the low incidence of 

cervical cancer in Israel 
Dr. Dan Grisaru 
Head, Gyneco-oncology unit, Tel Aviv Medical Center & Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University 

 

17:00 Prevalence of HPV in cervical cytological abnormalities of women with HIV infection in 

Southern Israel 
Dr. Klaris Riesenberg  
Head, Infectious Disease Institute, Soroka Medical Center & The Faculty of Health Sciences, Ben-

Gurion  

University of the Negev 

  

17:30 The burden of HPV-related morbidity among Maccabi Sheryutei Briut insured subjects  
Dr. Raanan Raz  
Research Institute, Maccabi Healthcare Services & Dept. of Epidemiology and Preventive Medicine, 

Tel Aviv University 

 

18:00 Closing Remarks 
 

The meeting will be held at "Lola" hall, Sackler Faculty of Medicine, 

Tel Aviv University Campus 

 

With the support of:  

     

 



    פורום מחקר באפידמיולוגיהפורום מחקר באפידמיולוגיה

   וביטחון ביולוגי וביטחון ביולוגישל מחלות זיהומיותשל מחלות זיהומיות

  ש טיבריו שוורץש טיבריו שוורץ""עע
 

  החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת 
  בית הספר לבריאות הציבור

  אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"הפקולטה לרפואה ע
  רמת אביב, קריית האוניברסיטה

  69978תל אביב , 39040. ד.ת
 03-6409868: פקס ,  03-6408572: ' טל

  

  5 'מס מפגשתוכנית 

10/204/51  
  
  

   וכיבוד קלהרשמה, תכנסותה  14:00
  

  דברי פתיחה   14:25
  שמר) שוקי(יהושע ' פרופ
  אוניברסיטת תל אביב, ס לבריאות הציבור" ביהראש
  דניאל כהן ' פרופ

  אוניברסיטת תל אביב, ס לבריאות הציבור"ביה, ראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

  
  
  

  וןמושב ראש

   תמי שוחט'  פרופ–ר "יו

    משרד הבריאות, ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות
  תל אביבאוניברסיטת , ס לבריאות הציבור"ביה ,החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעתו

  

  

  מאפיינים אפידמיולוגיים של התפרצויות חצבת וחזרת בירושלים  14:30
  חן זמירר "ד

  משרד הבריאות, רופאה מחוזית ירושלים

  
   אפיון דפוסי חוסר היענות לחיסונים בילדות המוקדמת באוכלוסיות נבחרות בישראל  15:00

   יתאם מוחסן'ח' גב
  אוניברסיטת תל אביב, ס לבריאות הציבור"ביה, החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

  

   חזרת ואדמת באוכלוסיות, אפידמיולוגיים להערכת רמת החסינות נגד חצבת- מחקרים סרו  15:30
   בסיכון להיענות נמוכה לחיסוני הילדות

  דניאל כהן' פרופ
  אוניברסיטת תל אביב, ס לבריאות הציבור"ביה, ראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

  

  הפסקה  16:00
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   וביטחון ביולוגי וביטחון ביולוגישל מחלות זיהומיותשל מחלות זיהומיות

  ש טיבריו שוורץש טיבריו שוורץ""עע
 

  החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת 
  בית הספר לבריאות הציבור

  אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"הפקולטה לרפואה ע
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  מושב שני

  ר איתמר גרוטו" ד–ר "יו

  משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור
   גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, הפקולטה למדעי הבריאותו

  
  

 ולנשים הנגועות שיכולים להסביר היארעות נמוכה של סרטן HPVמאפיינים קשורים לנגיף ה   16:30
  צוואר הרחם בישראל

  ר דן גריסרו"ד
  , ש סוראסקי"א ע"המרכז הרפואי ת, היחידה לגניקולוגיה אונוקולוגית מנהל

  אביבאוניברסיטת תל , ש סאלקר"והפקולטה לרפואה ע

  

   מדרום הארץHIV בנגעים רקמתיים של צוואר הרחם בנשים עם HPVהמצאות נגיף ה   17:00
  ר קלריס ריזנברג "ד

   מרכז רפואי סורוקה,  למחלות זיהומיותהמכוןמנהלת 

  והפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב

  

  תי בריאות בקרב מבוטחי מכבי שירוHPVנטל תחלואה קשורה לנגיף ה   17:30
   רענן רזר "ד

  מכבי לחקר שירותי בריאותמכון 
  אוניברסיטת תל אביב, ס לבריאות הציבור"ביה, החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעתו

  

  דברי סיכום  18:00

   

  ש סאקלר"הפקולטה לרפואה ע, "לולה"המפגש יתקיים באולם 

  אוניברסיטת תל אביבקמפוס  
  

  

  :תמיכת האירוע ב

  

     


