
PROF. JEAN LASSNER – PIONIER  ANESTEZJOLOGII  FRANCUSKIEJ 

 

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

Wydziału Lekarskiego w 1983 r. 

 

Urodził się 7 maja 1913 r. w Wiedniu, gdzie ukończył szkolę średnią i studia 

lekarskie. Pod wpływem Oswalda Schwarza, twórcy medycyny psychosomatycznej, 

zainteresował się filozofią, zwłaszcza fenomenologią, i został uczniem Husserla. W 1938 r. 

wraz z rodziną opuścił Austrię i osiadł najpierw w Zurychu, a następnie w Lozannie, gdzie 

doktoryzował się. Potem wyemigrował do Francji, gdzie w szpitalu Rothschildów prowadził 

badania nad oparzeniami. 

W 1939 r. wstąpił do armii francuskiej i został przydzielony do szpitala cywilnego, 

przeznaczonego do leczenia ofiar gazów bojowych. Po klęsce pod Dunkierką przedostał się 

do miejscowości Albi. Zdemobilizowany w 1940 r., długo usiłował wyjechać z okupowanej 

przez Niemców Francji. W 1941 r. na podstawie fałszywych dokumentów udało mu się 

opuścić Francję. Przedostał się przez Hiszpanię do Portugalii, a następnie greckim statkiem 

dotarł do Nowego Jorku. We współpracy z anestezjologami amerykańskimi poznał 

nowoczesne metody znieczulania i reanimacji. 

W 1944 r. przybył do Francji i zorganizował szkolenie lekarzy w zakresie 

anestezjologii. W 1948 r. otrzymał obywatelstwo francuskie. Podjął prace w charakterze 

anestezjologa w jednym ze szpitali paryskich. Stosował nowe techniki znieczulania. W 1960 

r. zorganizował kurs hipnozy w szpitalu Cochin, a w 1965 r. konferencję o metodzie hipnozy 

w Paryżu. We Francji był uznanym autorytetem w dziedzinie anestezjologii. Kiedy generał de 

Gaulle miał być operowany, poproszono o znieczulanie właśnie J. Lassnera. W 1970 r. został 

profesorem, a w 1982 r. przeszedł na emeryturę. 

Opublikował ponad 200 prac. Był m.in. przewodniczącym Europejskiej Akademii 

Anestezjologii (1978), prezesem francuskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii Przeciwbólowej (1976-1978). 

W 1983 r. Akademia Medyczna w Poznaniu nadała mu tytuł doktora honoris causa, a 

laudację wygłosił prof. Witold Jurczyk. 

Jego żoną była Colette Diamant-Berger (1917-1999), adwokatem, córką reżysera 

Henri Diamant-Berger.  

Zmarł 28 lipca 2007 r. w swojej rezydencji w Dordogne. 
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