Давидов Борис Якович
(14.10.1924-2009)
Давидов Борис Якович народився 14 жовтня 1924 року у м. Херсоні. Борис рано
навчився читати і коли прийшов у школу, його
зарахували в 2-й клас. У 16 років закінчив десятий
клас. Йшов червень 1941 року. Потрапити в армію не
вдалося, але він вступив до загону, який будував
укріплення Херсону.
Не одразу вибрав професію. Було і морехідне
училище, і Херсонський педагогічний, і нарешті, у
1946р. - Харківський медичний інститут. На 4-му курсі
підготував
наукову
працю,
яку
навіть
було
надруковано. Здібного студента направили в Москву
продовжувати навчання в аспірантурі Академії
медичних наук СРСР. З України їх було тільки двоє:
Борис Давидов і Олександр Інгорн. 1946-1948-ий - роки
навчання, нелегкі, але цікаві. Спеціалізувався на патологоанатомії. Викладач в
аспірантурі академік Олексій Іванович Абрикосов, робив розтин тіла Леніна,
подарував допитливому аспіранту копію акту про розтин. Після захисту
кандидатської дисертації Борис Якович працював у Ярославському медичному
інституті, а в 1952 році повернувся в рідний Херсон, де працював завідуючим
патологоанатомічним відділенням обласного онкологічного диспансеру. У 1965 р.
Борис Якович заснував Херсонське обласне Товариство Патологоанатомів і був
його головою. З 1968 по 1986 рр.
він член правління Товариства
Патологоанатомів УРСР. Природа раку завжди цікавила людей, і учений почав її
досліджувати. Він сам проводив щорічно по 20 тисяч досліджень, а за 52 роки їх
– 1 млн. 200 тисяч. Він був делегатом усіх з’їздів патологоанатомів СРСР. З ним
консультувалися фахівці не тільки України, а й Росії, Марокко, США.
Самовіддана праця була відзначена урядовими нагородами: Почесними
грамотами та 10 медалями.

Довідкова інформація:
1946 р. - закінчив Харківський медичний інститут.
1946-1949 рр. - навчання в аспірантурі інституту Морфології АМН СРСР, м. Москва, РФ.
1949-1952 рр. - асистент кафедри патологічної анатомії Ярославського
медичного інституту, РФ.
1952-1955 рр. - завідувач патологоанатомічним відділенням Херсонського
обласного онкологічного диспансеру.
1955-1956 рр. - старший науковий співробітник науково-дослідної станції АМН
СРСР, Читинська область, РФ.
1956-2001 рр. - завідувач патологоанатомічним відділенням Херсонського
обласного онкологічного диспансеру.
1952 р. - захист кандидатської дисертації.

