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Eli Y. Adashi to amerykański lekarz i naukowiec. Pełnił funkcję dziekana Medycyny i Nauk 

Biologicznych na Uniwersytecie Browna. Był członkiem Narodowego Uniwersytetu 

Medycznego (NAM),  Stowarzyszenia Lekarzy Amerykańskich (AAP) i Amerykańskiego 

Stowarzyszenia Rozwoju Nauk (AAAS). 

Adashi urodził się i wychował w Hajfie, w Izraelu. Był jedynym dzieckiem 

niemieckojęzycznych specjalistów, którzy emigrowali z Europy w połowie lat trzydziestych 

XX wieku. Swoją naukę rozpoczął na Sackler School of Medicine. Na Uniwersytecie w Tel 

Awiwie, w 1973 roku, Adashi otrzymał dyplom lekarza. Po ukończeniu stażu w szpitalu Meir 

przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w celu szkolenia w położnictwie i ginekologii na 

Tufts University. Zdobył również szkolenie podoktorskie na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. 

Dokształcał się kolejno na Uniwersytecie Maryland (1981-1996), Uniwersytecie Utah (1996-

2004) oraz na Uniwersytecie Browna. 

Bardzo aktywny badawczo naukowiec doczekał się wielokrotnej realizacji jego pomysłów 

badawczych przez różne instytucje, m. in. National Health Institute. Dotychczas został 

autorem lub współautorem ponad 300 prac indeksowanych, o bardzo wysokim wskaźniku 

cytowań. Regularnie swój dorobek publikuje w powszechnie cenionych czasopismach, takich 

jak New England Journal of Medicine, Science, Journal of the American Medical Association. 

Był również redaktorem naczelnym Seminars in Reproductive Medicine, Endocrinology, a 

także współredaktorem Reviews in Endocrine and Metabolic DIsorders. Przez wielu jego 

opinie uważane są za eksperckie, jest zapraszany przez liczne kongresy, nie tylko w Stanach 

Zjednoczonych, ale też na całym świecie. 

Należał łącznie do 14 towarystw naukowych, a w trzech piastował funkcję prezesa. W 2014 

został członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej. Był 

także doradcą sekretarza stanu w gabinecie Baracka Obamy przy Office of Global Women’s 

Issues, Światowej Organizacji Zdrowia, Banku Światowego, Rockefeller Foundation i 

fundacji Billa i Melindy Gates. Jego badania skupiały się na biologii rozrodu i szczególnej 

roli cytokin i czynników wzrostu w przebiegu tych procesów. 

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uchwałą nr 

78/2016 z dnia 25 maja 2016r., nadał profesorowi Eli Y. Adashi z Brown University 

(Providence) tytuł honorowy doktora honoris causa za  światowe osiągnięcia w dziedzinie 



medycyny rozrodu oraz organizacji ochrony zdrowia kobiet i współpracę z Uniwersytetem 

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 


