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Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu nadany na wniosek Rady 

Wydziału Lekarskiego w 1969 r. 

 

Urodził się 11 czerwca 1923 r. w Achtyrce w guberni charkowskiej w rodzinie 

robotniczej. W czerwcu 1941 r. ukończył szkołę średnią w rodzinnej miejscowości, a potem 

został wcielony do wojska. Przeszedł szkolenie w Charkowskiej Szkole Awiacji w Roganie, a 

potem w Szkole Lotniczej w Kan w regionie krasnojarskim. Przeniesiony do pułku piechoty 

w Nowosybirsku, uczestniczył w obronie Stalingradu. W 1942 r. został poważnie ranny koło 

Kotielnikowa i po półrocznym leczeniu szpitalnym został instruktorem powszechnej edukacji 

dla wojsk w okolicach Równego a potem Saratowa. Zdemobilizowany w listopadzie 1945 r. 

rozpoczął studia lekarskie w Charkowskim Instytucie Medycznym (CIM). Ukończył je w 

1951 r. i został wtedy skierowany do pracy w Zakładzie Chorób Skórnych i Wenerycznych 

tego Instytutu. 

W 1955 r. doktoryzował się w zakresie dermatologii, a w latach 1956-1957 zajmował 

stanowisko zastępcy dyrektora CIM, a przez kolejne dwa lata był dyrektorem Instytutu 

Dermatologii i Wenerologii w Charkowie. W 1959 r. został mianowany rektorem (CIM) i 

obejmował tę funkcję do 1975 r. W latach 1966-1993 kierował Zakładem Chorób Skórnych i 

Wenerycznych CMI, od 1967 r. jako profesor.  

Cechował go szeroki zakres zainteresowań naukowych, od grzybic i ropnego zapalenia 

skóry do wpływu promieniowania jonizującego na skórę zwierząt i ludzi. W 1970 r. wykazał 

wpływ wolnych rodników na powstawanie łuszczycy, a następnie udowodnił możliwość 

leczenia chorób skóry za pomocą krioterapii. Uczestniczył w wielu zagranicznych kongresach 

dermatologicznych.  

W 1969 r., po opublikowaniu cyklu prac o reakcjach skóry na promieniowanie, które 

w czasach Zimnej Wojny miały szczególną wartość, otrzymał tytuł doktora honoris causa 

poznańskiej Akademii Medycznej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prof. Kazimierz 

Wysocki. 

Zmarł 18 października 1993 r. w Charkowie. 
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