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 עת מחלות המועברות במגע מיניינשל החברה לחקר ומ מחקרנספח: היקף תחומי ה

 כללי: •

 .ותתקין ניירות עמדה  והחלפת ידע החברה תדון, תעודד מחקר

 חברי החברה: •

רופאי נשים, מומחים למחלות  החברה היא מולטידיסציפלינרית וכך נרשמה בהר"י, ובין חבריה נמנים 

זיהומיות, מומחים למחלות זיהומיות בילדים, רופאי משפחה, רופאי עור, אורולוגים, אפידמיולוגים, מומחי  

 . ם מינייםבריאות הציבור, אחיות, מיקרוביולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ומטפלי

 מטופלים: •

גברים, נשים וטרנסג'נדרים, בגילאים שונים,  החברה תדון בהשלכות זיהומים המועברים במגע מיני ב

 כולל בילדים וילדות, מתבגרים ומתבגרות ובאוכלוסיות מיוחדות אחרות.  

 היקף נושאי דיון:  •

החברה תעסוק באפידמיולוגיה של הזיהומים המועברים במגע מיני, סריקה, דרכי אבחון קליניות  

בעיקר נרתיקי, אנלי,   –המזהמים במגע מיני ומעבדתיות, טיפול ודרכי מניעה, וכן בדרכי העברה של 

 העברה לילוד.   –ואורלי. נדיר  

 הגורמים:  •

,  הרפס גניטלי נגיפי הפפילומה,, וביניהם: חיידקים, נגיפים ופרזיטים 30ותר מ י -הגורמים למחלות אלו 

HIV ,נגיפי  , ומזהמים נרתיקיים אחרים טריכומונס, מיקופלסמה גניטליום, זיבה, כלמידיה, עגבת

 . ועוד סקביאס, כינמת הבושת זיקה, מולוסקום,, D, ו  Cו  B הפטיטיס

 עם חברות מדעיות אחרות:  ת תחומיםחפיפ •

חלק מהתחומים ומהגורמים למחלות נדונים גם על ידי חברות ואיגודים מדעיים אחרים. עם זאת יש יחוד  

אבחנה, מניעה   –נים שונים ובמגוון גילאים, מצדדים שונים בחברה הדנה בנושא מהבטיו השונים, במי

החברה תקפיד עם זאת, מולטידיסציפלינרית. מדובר בחברה  –מחקר וטיפול, ועל ידי מקצועות שונים 

 לותיה השונותולשתף נציגים מחברות מדעיות רלוונטיות בפע

 

 פרופ' יעקב בורנשטיין 

 החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני , יושב ראש 
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         ,שלום רב

 . 1988בשנת  החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני הוקמה על ידי פרופ' ישראל סרוב ז"ל 

החוקרים והקלינאים   מדובר בחברה מדעית הרשומה בהר"י, שהגדרתה היא: "החברה היא קבוצה מולטידיסציפלינרית של 

זיהומיות, מומחים למחלות זיהומיות   המטפלים במחלות המועברות במגע מיני. ביניהם רופאי נשים, מומחים למחלות

מומחי בריאות הציבור, אחיות, מיקרוביולוגים, עובדים   ,בילדים, רופאי משפחה, רופאי עור, אורולוגים, אפידמיולוגים

 ".סוציאליים, פסיכולוגים ומטפלים מיניים

 . ולאחרונה אנוכי ',  של פרופ' סרוב כיהנו כיושבי ראש החברה פרופ' צבי פלטי, פרופ' צבי בנטוויץ  לאחר מותו

 אך בשנים האחרונות, מסיבות שונות, לא היתה פעילה. במשך השנים ערכה החברה מפגשים רבים. 

שימשכו   זו, ועקב פניית מספר רופאים המעוניינים  רואה חשיבות בהמשך פעילות חברה מולטידיסציפלינרית  אני מאחר ש

להוביל   וכל בהמשך ושיש דור צעיר שי  פעילות החברה. בטוחני שיש לחברה מקום חדש את הכנסים בתחום, אני מבקש ל 

 . העניין של החברה נושאיהיקף מצורף נספח עם   .את החברה

 אני מבקש להודות לד"ר עופר דוידי שנאות לשמש כמזכיר החברה. 

עביר  בקשכם לה א  .לחברה רשם  בבקשה לה ם השונים רופאים מהתחומיאני פונה  לעם מחלקת האיגודים של הר"י,   בתאום 

ורעיונות  ,  לכהן בתפקידם בה ו  להיות חברים בחברה זושעשויים להיות מעוניינים  המוכרים לכם  נוספים רופאים את המייל ל

 לפעילות.  

 בתקופה זו של הפנדמיה נקיים פעילות מקוונת ובהמשך נארגן כנס מדעי. 

, כדי לעודד הפצת הידע  " תמינילבריאות נייר עמדה בנושא "חינוך  כנת כבר בשלב ראשון ברצוני להציע שנעבוד על ה

הנרשמים   ערות בקרוב נפיץ את טיוטת הנייר לה . בנושא מחלות מועברות במגע מיני, שההיארעות של חלקן בעליה

 לאחר מכן נעניין חברות נוספות להצטרף לנייר עמדה זה.   .לחברה 

 

 ,בכבוד רב 

 פרופ' יעקב בורנשטיין 

 החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני , יושב ראש 


