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עודד אברמסקי  -קורות חיים

נולד בירושלים ) .(2.11.1940בוגר מגמה הומניסטית-יהודית בביה'ס התיכון ליד האוניברסיטה
העברית .בעל תואר דוקטור לרפואה ) (MDותואר דוקטור לפילוסופיה ) (PhDמביה'ס לרפואה
של האוניברסיטה העברית והדסה .התמחה בנוירולוגיה בביה'ח האוניברסיטאי הדסה ,השתלם
בנוירואימונולוגיה במכון וייצמן למדע ובאוניברסיטה של פנסילבניה.
תפקידים ומינויים בהדסה ובאוניברסיטה העברית :מנהל היחידה לנוירואימונולוגיה בהדסה )מ-
 ;(1978יו'ר החוג לנוירולוגיה ונוירוכירורגיה בבהי'ס לרפואה ) ;(1981-1987מנהל המחלקה
לנוירולוגיה בהדסה ) ;(1988-2005יו'ר ועדת המינויים במקצועות הרפואה באוניברסיטה )1987-
 ;(1992דיקן הפקולטה לרפואה ) ;(1992-1996מנהל מרכז אגנס גינגס לנוירוגנטיקה הומנית )מ-
 .(2000מנוי אקדמי כפרופ' מן המנין בנוירולוגיה )מ ;(1982-מופקד הקתדרה לנוירולוגיה ע'ש
ישראל וכסלר )מ ;(1991-בשנת  2008הוקמה בהדסה ובאוניברסיטה העברית "קתדרה
לנוירולוגיה ע'ש עודד אברמסקי" ע'י ביוג'ן ארה'ב.
תפקידים ומינויים ציבוריים ולאומיים :המדען הראשי של משרד הבריאות ויו'ר מינהל המחקר
הרפואי בישראל ) ;(1995-1992יו'ר הועדה לרפואה בקרן הלאומית למדע ) ;(1980יו'ר ועדת ההגוי
למדעי המוח ,משרד המדע ) ;(1992-1985יו'ר הועדה הממשלתית לבדיקת החוק והתפקוד של
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ) ;(2004-2005יו'ר הועדה המייעצת לרישום תכשירים
רפואיים בישראל ,משרד הבריאות ) ;(2006-2007יו'ר המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי
בישראל )מ .(2007-נשיא כבוד של החברה הישראלית לנוירואימונולוגיה" .איש המופת ברפואה"
מטעם "ליונס ישראל" .חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים )מ.(2009-
פעילות בינלאומית :חבר  -בועד המנהל של החברה הבינלאומית לנוירואימונולוגיה ,באגוד
האירופאי לנוירולוגיה ,בפדרציה האירופאית של האגודות לנוירולוגיה ,בחברה הבינלאומית
לנוירואימונומודולציה ,בפדרציה הבינלאומית לנוירולוגיה ,באגוד האירופאי של בתי הספר
לרפואה .נשיא המועצה האירופאית לטרשת נפוצה ) .(ECTRIMSיו'ר מועצת הנגידים של הקרן
הדו-לאומית למדע ישראל-ארה'ב ) .(1989-1997 ,BSFחבר חוץ במכון לרפואה של האקדמיה
הלאומית למדעים בארה'ב; עמית כבוד בקולג' המלכותי לרופאים בבריטניה )ׂ ;(FRCPחבר
כבוד באגוד האמריקאי לנוירולוגיה.
פעילות אקדמית :פרסם ארבעה ספרים וכ 320-מאמרים מדעיים בנוירולוגיה
ובנוירואימונולוגיה .חבר מערכת ב 12-עתונים מדעיים ורפואיים.

שרות בצה'ל :שרות סדיר – חייל בנחל ובצנחנים; שרות מילואים – קצין רפואי אוגדתי ,בדרגת
סגן אלוף ) ;(1980-1984עוזר ראש המחקר והפיתוח ומפקד פרויקט "אדם בקרב" ,מפא'ת מטכ'ל,
בדרגת אלוף משנה ).(1989-1984

