
PROF. ROBERT MACINTOSH – PIONIER ANESTEZJOLOGII W EUROPIE 

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

Wydziału Lekarskiego w 1969 r. 

Urodził się 17 października 1897 r. w Timaru w Nowej Zelandii w rodzinie Charlesa 

Nicholsona Macintosha, wydawcy gazet i burmistrza miasta, oraz Lydii Beatrice z domu 

Thompson. Został ochrzczony imionami maoryskimi, jako Rewi Rawhiti. Dzieciństwo 

spędził w Argentynie, ale w wieku 13 lat wrócił do Nowej Zelandii i tak ukończył Waitaki 

Boys’ High School. W 1915 r. popłynął statkiem do Wielkiej Brytanii i wstąpił do 

Królewskich Szkockich Fizylierów, wkrótce przekształconych w Royal Flying Corps. W 

1917 r. jego samolot został zestrzelony, a on znalazł się w niewoli niemieckiej. 

W 1924 r. otrzymał dyplom lekarza w Guys Hospital Medical School, a potem odbył 

staż w Guys Hospital w Ameryce Południowej. Później uzupełniał wykształcenie w zakresie 

chirurgii, zdobywając środki na swe utrzymanie znieczulaniem w gabinetach 

stomatologicznych. W 1927 r. został członkiem Royal College of Surgeons, ale nadal 

interesował się anestezjologią. W 1936 r. Uniwersytet w Oksfordzie zwrócił się z prośbą do 

Lorda Nuffielda Williama R. Morrisa, z czasem nobilitowanego twórcę Morris Motor 

Company), by wspomógł materialnie trzy katedry: medycyny, chirurgii i położnictwa oraz 

ginekologii. Ten zgodził się, ale zażądał, by utworzyć jeszcze katedrę anestezjologii i 

powierzyć ją Macintoshowi, który kiedyś umiejętnie go znieczulił. W ten sposób Macintosh 

został pierwszym profesorem anestezjologii poza USA. 

Podczas II wojny światowej był mianowany komandorem sił powietrznych i szkolił 

anestezjologów dla szpitali wojennych. Przeprowadzał wtedy ryzykowne badania dotyczące 

kamizelek ratunkowych, przepływu powietrza w łodziach podwodnych i stanu zdrowia 

spadochroniarzy skaczących z dużych wysokości.   

Udoskonalił instrumentarium anestezjologiczne (w 1941 r. skonstruował laryngoskop; 

wszystkie zmodyfikowane przez Macintosha narzędzia lekarskie noszą w nazwie jego 

nazwisko) i zaczął prowadzić badania nad mechanizmem anestezji wziewnej i powikłaniami 

znieczulenia ogólnego. Dużo podróżował, szkoląc lekarzy, jak bezpiecznie znieczulać. 

W 1955 r. otrzymał szlachectwo i szereg medali, tytułów doktora honoris causa oraz 

odznaczeń za zasługi dla medycyny. Za służbę wojskową otrzymał wysokie odznaczenia 

angielskie, norweskie i hiszpańskie. 

W 1969 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił prof. Witold Jurczyk. 

Robert Macintosh był dwukrotnie żonaty. Po śmierci w 1956 r. Rosy Henderson, 

ożenił się powtórnie w 1962 r. z Ann Francis z domu Manning. Lubił sport, zwłaszcza grę w 

golfa i tenisa, pływanie oraz długie spacery. 

Zmarł 28 sierpnia 1989 r. w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. 
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