
 פרופ' נדב דוידוביץ'  – )קדנציה שניה( הצגת מועמדות ליו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור

 

לימודי רפואה ותואר שלישי בסוציולוגיה של המדע והרפואה באוניברסיטת תל אביב, תואר : מקצועי רקע

 שני בבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. 

, שם שמשתי גם כראש מדור אפידמיולוגיה. ת הצבאבוצעה בענף בריאובבריאות הציבור התמחות 

במסגרת השירות הצבאי הושאלתי ללשכת בריאות מחוז ת"א )במהלך ההתמחות( ולאחר סיום ההתמחות 

 ללשכת בריאות מחוז מרכז.

הנני חבר סגל במשרה מלאה במחלקה לניהול מערכות בריאות בפקולטה למדעי  2008החל משנת 

, בדרגת פרופ' כראש המחלקה לניהול מערכות בריאותגוריון, שם אני גם משמש הבריאות באוניברסיטת בן 

. תחומי המחקר והעשייה המרכזיים בהם אני עוסק: מדיניות בריאות, אפידמיולוגיה של מחלות מן המניין

ואתיקה של בריאות  פערים בבריאות ,זיהומיות, מדיניות חיסונים, אפידמיולוגיה סביבתית, רפואה וחברה

 . יבורהצ

( 2006פרופ' אורח בבתי הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק )שמשתי כ

פרסמתי למעלה ממאה מאמרים בכתבי עת מדעיים וכן ערכתי  , כמו כן(2009לינוי, שיקגו )יובאוניברסיטת א

 ארבעה ספרים.  

הלאומית לקידום בריאות, וועדה  : הנני חבר במועצהפעילויות בתחום בריאות הציבור בארץ ובעולם

חבר בועד המנהל של האגודה האירופית לבריאות הציבור נציג ישראל ומייעצת לאפידמיולוגיה סביבתית, 

(EUPHA ובועד המנהל של האיגוד הבינלאומי לאפידמיולוגיה סביבתית. במסגרת ) המרכז לחקר מדיניות

תכנון והפעלה של תוכניות  ,עד לפני מספר חודשים בראשו שעמדתי אוניברסיטת בן גוריוןבריאות בנגב ב

 ., כולל ייסוד כנס מצפה לשוויון בבריאותומחקרים שונים לצמצום פערים בבריאות בנגב

 –ד חבר בועד האיגומזה שלוש שנים יו"ר האיגוד, לפני כן : פעילות במסגרת איגוד רופאי בריאות הציבור

כתיבת ניירות  ,כנסים וסדנאות של האיגוד . בתקופה זו הובלנו יחדסה"כ פעילות בועד האיגוד של כעשור

השנה יתקיים הכנס  .וייצוג של עמדת האיגוד בכנסת בישיבות שונות עמדה יחד עם חברי ועד נוספים

השנתי של האיגוד אשר בפעם השלישית הינו כנס משותף עם בתי הספר לבריאות הציבור. בנוסף ביוני 

הר"י וארגונים נוספים את פורום בריאות הציבור כפלטפורמה לקידום וסנגור בנושאי  האחרון הקמנו יחד עם

 בריאות הציבור.

לאחרונה קיימנו סדנה על עתיד בריאות הציבור בישראל : תוכניות לפעילות לעתיד במסגרת האיגוד

ר והן במצפה רמון אשר תשמש אותנו כתוכנית עבודה הן בתחום של קידום רפורמות בבריאות הציבו

חיזוק הצד המדעי להמשך אפעל בקדנציה שניה במידה ואבחר לתפקיד יו"ר האיגוד בדאגה לפרופסיחה. 

יחד עם הועד וחברי והן לצד הציבורי. אפעל  , לחיזוק הצד הפרופסיונלי של המומחיותשל פעילות האיגוד

סגרת של ההסתדרות בתוך המהן כלפי פנים לחיזוק המעמד של איגוד רופאי בריאות הציבור האיגוד 

והן כלפי חוץ, הן אל מול קובעי מדיניות, בדגש על משרד הבריאות וקופות החולים וכלפי הציבור  הרפואית,

הרחב, כולל יצירת שותפויות מול ארגונים חברתיים. אפעל גם לחיזוק השותפויות עם גורמים בחו"ל, הן 

שר שבין האיגוד לרופאי בריאות הציבור חיזוק הקל אך בראש ובראשונה אפעל באירופה והן בארה"ב.

, בדגש על רופאים מתמחים, במגזרים השונים )כגון לשכות בריאות, קופות חולים, בתי חולים, מכוני מחקר(

מתוך הבנה טובה יותר של הצרכים של חברי האיגוד וכיצד על האיגוד לקדם צרכים אלו, תוך גיוס של 

 חברים חדשים.


