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Program of the Sixth Meeting 

21/11/2010 
 

 

13:00 Registration & Light Refreshments  
 

13:25 Opening Remarks 
Prof. Daniel Cohen 

Head, Department of Epidemiology & Preventive Medicine, Tel Aviv University 

 

 

 

First Session 

Chairperson: Prof. Dan Engelhard 

Head, Department of Pediatrics, Hadassah Hospital and Hebrew University 

Head, Epidemics Management Team, Ministry of Health 

 

13:30 The dynamics of infection by Influenza H1N1- 2009 during the pandemic period in 

Israel as revealed by a sero-epidemiological study 
Prof. Ella Mendelson 

Director, Central Virology Laboratory, Ministry of Health and Sheba Medical Center 

Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University 

  

14:00 Alternative immunological markers to document successful smallpox revaccination  
Dr. Itay Wiser 

Dept. of Epidemiology and Preventive Medicine, Tel Aviv University 

 

14:30 Surgery in the current fight against HIV/AIDS: the role of circumcision in reducing 

HIV transmission in Africa and implications for Israeli HIV/AIDS epidemiology 
Dr. Inon Schenker  

Braun School of Public Health and Community Medicine, The Hebrew University of Jerusalem 

 

15:00 Coffee Break 
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Second Session 

Chairman: Prof. Esther Segal 

President, Israel Society for Medical Mycology  

Dept. of Clinical Microbiology and Immunology,  

Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University 

 

15:30 Vaginal infections caused by Candida in Israel 
Prof. Michael Dan 

Head, Infectious Disease Unit, Wolfson Medical Center  

Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University 

 

16:00 National survey of candidemia 
Dr. Ronen Ben-Ami  

Infectious Disease Unit, Tel Aviv Sourasky Medical Center 

Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University 

 

16:30 The  
Prof. Allon Moses 

Chairman, Israel Society for Infectious Diseases 

Head, Dept. of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Hadassah Hospital 

Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem 

 

17:00 Closing Remarks 
 

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

Tel Aviv University Campus 

 

With the support of:  

    

 



  דמיולוגיה דמיולוגיה פורום מחקר באפיפורום מחקר באפי

   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

  

  6 'מס מפגשתוכנית 

10/2011/21  
  
  

   וכיבוד קלהרשמה, תכנסותה  13:00
  

  דברי פתיחה   13:25
  דניאל כהן ' פרופ

  אוניברסיטת תל אביב, ס לבריאות הציבור"ביה, ראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעתראש הפורום ו

  
  

  מושב ראשון

   דני אנגלהרד'  פרופ–ר "יו

  ואי הדסה והאוניברסיטה העברית המרכז הרפ, מנהל מחלקת ילדים
  משרד הבריאות , )מ"צט(ראש הצוות לטיפול במגיפות 

  

  אפידמיולוגי-  מחקר סרו– במהלך תקופת הפנדמיה בישראל H1N1-2009הדינמיקה של שפעת   13:30
  אלה מנדלסון' פרופ

  ש שיבא" והמרכז הרפואי עמשרד הבריאות, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים
  אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"ואה עהפקולטה לרפ

  
  חיסון חוזר נגד אבעבועות שחורותה של צלחהה להערכתים אלטרנטיביים יסמנים אימונולוג  13:55

  ר איתי וייזר"ד
  אוניברסיטת תל אביב, ס לבריאות הציבור"ביה, החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת

  
   התפקיד של ברית המילה בהפחתת העברת נגיף –ניתוח כחלק מהמלחמה הנוכחית כנגד האיידס   14:15

   באפריקה וההשלכות על האפידמיולוגיה בישראלHIV-ה
  ינון שנקרר "ד

  )OAC(מנהל שותפות מבצע אברהם 
   בירושליםהאוניברסיטה העברית, ש בראון"בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע

  

  שהות באפריקה ששבה מ29הצגת מקרה מוות ממלריה בחולה בת   14:40
  ר יעל זיו"ד

  נהריה, בית החולים לגליל המערבי, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות
  

  הפסקה  15:00
  

  



  דמיולוגיה דמיולוגיה פורום מחקר באפיפורום מחקר באפי

   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

  אסתר סגל' פרופ –ר "יו

  נשיאת האגודה הישראלית למיקולוגיה רפואית
   תל אביבאוניברסיטת , לרפואהפקולטה ה, ואימונולוגיה קליניתהחוג למיקרוביולוגיה 

  
  ארצי קנדידמיה סקר  15:30

 ר רונן בן עמי"ד

  ש סוראסקי"אביב ע- רפואי תלהמרכז ה, היחידה למחלות זיהומיות
  אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"הפקולטה לרפואה ע

  
  היסטופלסמוזיס במטיילים ישראלים  16:00

  מיכאל סגלר "ד
  ש שיבא"המרכז הרפואי ע, המכון למחלות ריאה

  
    בישראל  דידה קני"זיהומי הנרתיק ע  16:30

  מיכאל דן'פרופ

 וולפסוןש "המרכז הרפואי ע, מנהל היחידה למחלות זיהומיות

  אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"הפקולטה לרפואה ע
  

  דברי סיכום  17:00

   

  

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

  אוניברסיטת תל אביבקמפוס  
  


