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Відомості про авторів
ЧЕРВЯК Петро Іванович (нар.
27.08.1948 р.) – патологоанатом,
енциклопедист,
історик
медицини; народився в с. Стайки
Кагарлицького району Київської
області; медичну освіту здобув на
лікувальному
факультеті
Львівського
державного
медичного інституту (1966-1972);
у 1972-1973 рр. навчався в
інтернатурі
за
фахом
«патологічна анатомія» на базі
Львівської обласної клінічної лікарні; з 1973 до 1976 року
працював на посаді лікаря-патологоанатома Стрийської
міської лікарні Львівської області; у 1976-1977 рр. –
асистент кафедри патологічної анатомії Львівського
медичного інституту; від 1977 до 1991 року працював у
Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії
на посадах молодшого наукового співпрацівника (19771978), старшого наукового співпрацівника (1978-1979),
завідувача (1979-1991) лабораторії патоморфології;
одночасно за сумісництвом – лікар-патологоанатом та
консультант з патологічної анатомії Київської міської
клінічної лікарні № 6 «Медмістечко»; у 1978 році захистив
кандидатську
дисертацію
«Некоторые
аспекты
патоморфологии и патогенеза посттромбофлебитического
синдрома нижних конечностей», а в 1988 році –
докторську дисертацію «Регенерация и структурные
перестройки в области анастомозов, выполняемых при
хирургических вмешательствах на желудке»; від 1992 до
2008 року – начальник патологоанатомічного відділення
Військово-медичного
управління
Служби
безпеки
України;
у
1986-1988
рр.
також
очолював
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патологоанатомічну службу м. Києва; з 1998 до 2009 р. –
головний позаштатний патологоанатомом МОЗ України;
головний редактор «Українського журналу патології»,
перший віце-президент Асоціації патологів України,
голова Відділення медико-біологічних і хімічних наук
Української академії наук; П.І. Червяк є автором понад
150 наукових публікацій; більшість його робіт мають
пріоритетний характер, зокрема це стосується вивчення
патоморфологічних змін в анастомозах шлунка і тонкої
кишки,
при
післяопераційному
панкреатиті,
калькульозному холециститі, виразковій хворобі шлунка,
стенозуючих
захворюваннях
великого
сосочка
дванадцятипалої кишки; вперше описано нову нозологічну
форму – ліпідоз жовчного міхура; видані дві
фундаментальні праці, присвячені опрацюванню сучасної
української медичної термінології – «Російськоукраїнський словник медичної термінології» (1996) та
«Російсько-український медичний словник» (1997); за
редакцією П. І. Червяка та в його співавторстві видано
перший сучасний український підручник з патологічної
анатомії для медичних вузів «Патологічна анатомія»
(1997); вперше в історії медицини України підготував і
видав «Медичну енциклопедію» (2001), яка містить біля
32000 статей з усіх галузей теоретичної і прикладної
медицини та споріднених з медициною знань; у
співавторстві з О. Пінчуком видав ”Азбука українця –
мова” (2001) та “Нариси з етно- та соціолінгвістики”
(2005); у 2010 році вийшло друге, доповнене видання
«Медична енциклопедія», яке містить біля 35500 статей, а
в 2012 році – третє доповнене видання, що містить біля
36000 статей; у 2012 році вийшла монографія
«Патологічна анатомія України», яка містить дані про
виникнення та розвиток патологічної анатомії в країнах
Західної Європи, Російській імперії, Радянському Союзі та
Україні;
подана
також
характеристика
стану
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патологоанатомічної служби в Україні; автор історичних
розвідок: «Лікарня “Медмістечко”. Київська міська
клінічна лікарні № 6. Хроніка поступу» (2013), «Кафедра
патологічної анатомії Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» (2016),
«Історія кафедри патологічної анатомії Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця» (2016),
«Патоморфолог, історик медицини Сергій Микитович
Старченко. До 100-річчя від дня народження» (2017);
академік Української академії наук (з 1995 р.); дійсний
член Міжнародної академії патології (від 1998 р.);
професор (1996); у 1999 р. присвоєно почесне звання
«Заслужений діяч науки і техніки України»; лауреат
премії Української академії наук (2004), Міжнародної
премії імені Григорія Сковороди (2010), Всеукраїнської
премії імені Бориса Грінченка (2013) та премії імені Івана
Нечуя-Левицького (2013); нагороджено Почесною
Грамотою (2012) та Грамотами Верховної Ради України
(2001, 2004), Золотою медаллю Платона (2004), медалями,
відзнаками.
УСЕНКО Олександр Юрійович
(нар. 03.10.1962 р.) – хірург;
народився в м. Києві; медичну
освіту здобув на лікувальному
факультеті Київського медичного
інституту імені О. О. Богомольця
(1985); працював на посадах
лікаря-хірурга в Київському НДІ
клінічної та експериментальної
хірургії (1985-1996), лікаря-хірурга (1996-1998), директора
(1998-2005) медичного центру «Біофармтех», заступника
Міністра охорони здоров’я Автономної республіки Крим
(2005-2006), керівника відділу хірургії стравоходу та
реконструктивної гастроентерології, заступника директора
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(2006-2013), директора (з 2013 р.) Національного
інституту хірургії та трансплантології імені О. О.
Шалімова; завідувач кафедри хірургії та трансплантології
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика; у 1990 р. захистив кандидатську
дисертацію «Вибір раціонального втручання на
підшлунковій залозі з врахуванням вуглеводного обміну у
хворих на хронічний панкреатит», а в 1999 р. – докторську
дисертацію «Діагностика і хірургічне лікування
органічного
гіперінсулінізму»;
професор;
членкореспондент НАМН України (2017); Заслужений лікар
України (2004); лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки (2009).
СМОРЖЕВСЬКИЙ Валентин
Йосипович (нар. 20.09.1949 р.) –
хірург; народився в м. Кам’янціПодільському
(тепер
–
Хмельницької обл.); медичну
освіту здобув у Київському
медичному інституті імені О. О.
Богомольця (1974); від 1975 р.
працював у Київському НДІ
клінічної та експериментальної хірургії (тепер –
Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України) на посадах молодшого та
старшого наукових співпрацівників (1975-1988); з 1988 р.
працював у Київському інституті удосконалення лікарів
імені П. Л. Шупика (тепер – Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика) на
посадах асистента (1988-1998), доцента (1998-2006),
професора
(з
2006
р.)
кафедри
хірургії
та
трансплантології; у 1984 р. захистив кандидатську
дисертацію «Диагностика и хирургическое лечение
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атеросклеротических окклюзій терминального отдела
аорты и магистральных артерий нижних конечностей у
людей преклонного и старческого возраста», а в 2002 р. –
докторську дисертацію «Хірургічне лікування поєднаних
атеросклеротичних оклюзій магістральних артерій нижніх
кінцівок та серця»; професор; член Міжнародної асоціації
рентгенендоваскулярних хірургів, Асоціації серцевосудинних хірургів України, Європейської асоціації
судинних та ендоваскулярних хірургів, Асоціації хірургів
України; лауреат Державної премії України в галузі науки
і техніки (2000); вперше в Україні виконав одномоментну
реконструктивну операцію на судинах серця та шиї без
застосування штучного кровообігу; створив Меморіальний
кабінет О. О. Шалімова, доглядачем якого з часу
заснування.
КОРНІЛОВА Лідія Євгенівна (нар.
23.09.1952 р.) – завідувач відділу
наукової бібліографії Національної
наукової медичної бібліотеки України;
народилася в с. Прішиб АстраханБазарського р-ну, Азербайджан; освіту
здобула в Читинському державному
педагогічному
інституті
(1974);
працювала вчителем ПТУ № 12 у м.
Петровськ-Забайкальський Читинської
області; від 1981 р. працюваа в Національній науковій
медичній бібліотеці України на посадах редактора,
завідувача сектору, завідувачу відділу наукової
бібліографії (з 1987 р.); постійний учасник міжнародних і
всеукраїнських науково-практичних конференцій та
семінарів з питань наукової бібліографії; автор понад 60
наукових публікацій; має Почесні грамоти та Подяки
Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства
культури.
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Від авторів
Біографічне видання «Олександр Олексійович
Шалімов. Миттєвості життєвого шляху», підготовлене
П. І. Червяком, В. Й Сморжевським, О. Ю. Усенко,
Л. Є. Корніловою та фахівцями Національної наукової
медичної бібліотеки України (ННМБУ). Видання
висвітлює життєвий шлях О. О. Шалімова – видатного
українського хірурга, який зробив значний внесок у
розвиток української та світової хірургії.
Матеріали згруповані відповідно до періодів життя
та діяльності О. О. Шалімова. У покажчику представлені
монографії, методичні матеріали, патенти й авторські
свідоцтва Олександра Олексійовича, розміщені за роками,
а в рамках року за алфавітом. Також наведений перелік
дисертаційних робіт, виконаних учнями О. О. Шалімова.
При підготовці видання використані фонди
Меморіального кабінету О. О. Шалімова, Національної
наукової медичної бібліотеки України та матеріали з
Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. М. Пшеничного й особистих архівів сподвижників
та учнів О. О. Шалімова.
Видання адресовано фахівцям медичної галузі та
всім, хто цікавиться питаннями історії медицини.
Зауваження та побажання просимо надсилати за
адресою: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 7.
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«Так, я схиляюсь перед всім, що створила мудрість,
і перед самими творцями; мені утішно
бачити в ній спадок багатьох, накопичене та
здобуте їх працею для мене. Але будемо й ми
діяти як шановні батьки родини –збільшимо
здобуте, щоб цей спадок збагаченим перейшов
від нас нащадкам».
(Сенека)
«Запомните, Саша Шалимов –
народное достояние. Берегите его!»
(М. М. Амосов)
«Кредо в лікаря може бути єдине –
рятувати людей»
(О. О. Шалімов)

Вот и пришел мой юбилей
В закате зрелых лет
А я как славный прометей
Несу тепло и свет
Прямым был мой нелегкий путь
С полей, болот, тайги и гор
Свернуть я в сторону не смог
Чтоб не угас костер
Чтоб жил ребенок и старик
Я весь в тревоге дня
Ведь совести моей родник
Из вечного огня
(Із поетичних інтерпретацій О.
О. Шалімова)
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Хроніка життя та діяльності О. О. Шалімова
20.01.1918 р.
1934–1936 рр.
1936–1941 рр.
09.07.1941 –
10.09.1941 рр.
20.09.1941 –
03.09.1944 рр.
23.09.1944 –
25.08.1946 рр.
05.10.1946 –
31.12.1949 рр.
02.01.1950 –
22.09.1952 рр.
22.09.1952 –
30.01.1953 рр.
04.02.1953 –
31.03.1957 рр.
1955 р.

Народився в селі Введенці Липецького
повіту в селянській родині
Навчання на робітничому факультеті
при Кубанському медичному інституті
Навчання в Кубанському медичному
інституті
Завідувач лікарняно-лікарської дільниці
при Кубанському зернорадгоспі НовоПокровського району
Головний
лікар
та
лікар-хірург
Нерчинсько-Заводської районної лікарні
Читинської обл.
Головний
лікар
та
завідувач
хірургічного відділення ПетровськЗабайкальської міжрайонної лікарні
Читинської обл.
Завідувач
хірургічного
відділення
Брянської обласної лікарні
Головний хірург Орловського обласного
відділу охорони здоров’я та завідувач
хірургічного відділення Орловської
обласної лікарні
Асистент кафедри госпітальної хірургії
Курського медичного інституту
Головний хірург Брянського обласного
відділу охорони здоров’я та завідувач
хірургічного
відділення
Брянської
обласної лікарні
Захистив кандидатськую дисертації
«Образование искусственного пищевода при рубцовой непроходимости»
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1956 р.
01.04.1957 –
01.01.1959 рр.
01.01–
26.08.1959 рр.
1958 р.

26.08.1959 –
16.06.1965 рр.
16.06.1965 –
16.05.1970 рр.
1961 р.
1961 р.
1963 – 1985 рр.
1967 – 1985 рр.
14.05.1965 –
16.05.1970 рр.
1967 р.
1967 р.
16.05.1970–
1988 рр.
05.1971 –
07.1972 рр.

Присвоєно звання «Заслужений лікар
РРФСР»
Доцент кафедри госпітальної хірургії
Харківського медичного інституту
Виконуючий
обов’язки
професора
кафедри
факультетської
хірургії
Харківського медичного інституту
Захистив
докторську
дисертацію
«Хирургическое
лечение
рака
поджелудочной железы и фатерова
соска»
Завідувач
кафедри
хірургії
з
анестезіологією Українського інституту
удосконалення лікарів
Завідувач кафедри торакальної хірургії з
анестезіологією Українського інституту
удосконалення лікарів (м. Харків)
Присвоєно вчене звання професора
Присвоєно звання «Заслужений діяч
науки УРСР»
Депутат Верховної Ради УРСР
Голова Постійної комісії з охорони
здоров’я та соціального забезпечення
Верховної Ради УРСР
Директор Харківського НДІ загальної та
невідкладної хірургії
Присвоєно звання «Заслужений діяч
науки УРСР»
Обрано членом-кореспондентом АН
УРСР
Завідувач кафедри торако-абдомінальної
хірургії
Київського
інституту
удосконалення лікарів
Директор Київського НДІ гематології та
переливання крові
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31.05.1972 –
29.04.1988 рр.
1976 – 2006 рр.
1976 р.
1976 – 2005 рр.
1977 р.
1980 – 2006 рр.
1985 р.
29.04.1988 –
28.02.2006 рр.

1992 р.
2005 – 2006 рр.
28.02.2006 р.

Директор Київського НДІ клінічної та
експериментальної хірургії
Головний редактор журналу «Клінічна
хірургія»
Обрано академіком АН УРСР
Голова
правління
Українського
наукового товариства хірургів
Присуджено Державну премію УРСР в
галузі науки і техніки
Головний хірург МОЗ України
Лауреат Державної премії СРСР
Почесний директор Київського НДІ
клінічної та експериментальної хірургії
(нині – Національний інститут хірургії
та
трансплантології
імені
О. О. Шалімова НАМН України)
Обрано дійсним членом Нью-Йоркської
академії наук
Почесний
голова
Українського
наукового товариства хірургів
Помер та похований на Байковому
цвинтарі в м. Києві
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Дитинство, родина
Народився О. О. Шалімов 20 січня 1918 року в селі
Введенці Липецького повіту. Батько – Шалімов Олексій
Іванович (1876–1963) був з діда-прадіда селянин, а мати –
Шалімова Ксенія Олексіївна (1884–1945) походила із
кубанських козаків. В родині Шалімових було
чотирнадцять дітей, але вижили тільки три сестри та шість
братів. О. О. Шалімов був шостою дитиною в сім’і. У 1925
голод примусив родину переїхати на Кубань – в хутір
Звіздилін Ігнатівської сільської ради Натирбовського
району. Спочатку мешкали в землянці, а з часом
збудували будиночок.

О. О. Шалімов у дитинстві

Сестри О. О. Шалімова

О. О. Шалімов згадує: «Летом я работал пастухом, а в
холодное время помогал столяру. В школе учился очень
хорошо, поэтому меня
направили
на рабфак
сельскохозяйственного института. Отправился я в город.
И надо же – нелепая случайность изменила все планы. В
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трамвае я нечаянно наступил на ногу какой-то женщине.
Она раскричалась: «Уркаган! Бандит!». Когда я пришел в
институт сдавать документы, оказалось, что именно
она оформляет поступающих… Я развернулся и ушел… А
уже в следующем году мне дали направление на другой
рабфак – в Кубанский мединститут».
Навчання на робітничому факультеті при
Кубанському медичному інституті (1934-1936)
На
робітничому
факультеті О. О. Шалімов
навчався
на
відмінно.
О. О. Шалімов зазначав: «Я
никогда не думал, что стану
врачом. Мне хорошо давались
точные науки – математика,
физика. Я даже открыл в свое
время закон, который, конечно
же оказался уже открытым. Я
просто этого не знал, но ехать
в
Ленинградский
физикоматематический
институт
денег не было, поэтому после окончания рабфака мои
документы были автоматически переданы в Кубанский
медицинский институт.». Можливо математика та фізика
втратили видатного вченого, але медицина здобула
геніального хірурга.
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Червонопрапорна ударна група 2-го курсу робфаку при
Кубанському медичному інституті (1935 р).

Навчання в Кубанському медичному інституті
(1936-1941)

Будівля Кубанського медичного інституту (приміщення
колишнього Єпархіального жіночого училища)
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О. О. Шалімов згадував:
«Во время учебы мне
нравилась патофизиология,
а так как учился я хорошо,
то
меня
собирались
оставить на кафедре. Но
за день до сдачи последнего
экзамена
началась
война…».
Кафедру
патологічної
фізіології
Кубанського
медичного
інституту у 1920-1932 рр.
очолював
вчений
із
світовим ім’ям, виученик
Університету
св.
Володимира (м. Київ) Іван
Григорович Савченко, а в
1933-1942 рр. – учень І. Г.
Савченка
–
професор
Олександр Олександрович
Мєлкіх.

О. О. Шалімов – студент
Кубанського
медичного
інституту

В інституті О. О. Шалімов також з особливою
старанністю навчався хірургії, зокрема у відомих хірургів
– завідувача кафедр загальної та факультетської хірургії
професора Кирила Степановича Керопіана, завідувача
кафедри госпітальної хірургії Георгія Миколайовича
Лук’янова та акушерства й гінекології у завідувача (19341940) кафедри акушерства та гінекології, професора
Фейєртага Георгія Максимовича, які у значній мірі
зумовили подальший вибір медичної спеціалізації О. О.
Шалімова – хірургію.
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Мєлкіх Олександр Олександрович
(12.10.1872-1943) – інфекціоніст,
імунолог, патофізіолог; завідувач
кафедри патологічної фізіології
Кубанського медичного інституту
(1933-1942);
доктор
медицини
(1901); професор; опрацьовував
питання патологічної фізіології,
інфекційного процесу та імунітету.
Керопіан Кирило Степанович
(23.09.1888-1963)
–
завідувач
кафедри загальної хірургії (19341937)
та
завідувач
кафедри
факультетської хірургії (1937-1950)
Кубанського медичного інституту;
доктор медичних наук (1926);
професор

Лук’янов Георгій Миколайович
(22.11.1887-1962)
–
завідувач
кафедри
госпітальної
хірургії
Кубанського медичного інституту
(1934-1964); доктор медичних наук
(1923); професор; Заслужений діяч
науки РРФСР (1962); лекції Г. М.
Лук’янова
супроводжувались
великим ілюстративним матеріалом
та демонстрацією хворих; школою
формування клінічного мислення у
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студентів та лікарів були обов’язкові щотижневі обходи
всіх хворих у відділенні та щоденні огляди тяжких хворих
та хворих, що поступили, з наступним аналізом їх на
клінічних конференціях.
О. О. Шалімов згадує: «...выпускной екзамен по
специальности «хирургия» сдавал 23 июня 1941 года, на
второй день войны. Всех выпускников сразу вызвали в
военкомат. Но я на фронт не попал – признали
непригодным к службе из-за перенесенной малярии,
ревматизма и болезни позвоночника. Зато получил
напрявление на должность главрача и хирурга в
Нерчинско-Заводскую больницу Читинской области.
Хорошо, что с собой прихватил потрепанные учебники по
всем специальностям, которые приобрел в институте по
цене макулатуры. Они меня выручили».

Диплом (з відзнакою) про закінчення Кубанського медичного
інституту
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Нерчинсько-Заводська районна лікарня
(1941-1944)
Село Нерчинський Завод
розміщене
на
кордоні
з
Маньчжурією – 300 кілометрів
до залізниці та 700 кілометрів
до найближчого населеного
пункту. Добирався О. О.
Шалімов до пункту призначення
більше місяця. Після приїзду
виявилось, що в цьому районі
немає
ні
одного
лікаря:
чоловіків забрали на фронт, а
дружини-лікарі роз’їхались до
рідних. О. О. Шалімов згадує: «Я остался один на весь
район: и хирург, и терапевт, и акушер, и окулист... Уже
на второй день работы меня вызвали в глухую деревню к
роженице, у которой произошел разрыв матки. Добирался
к пациентке целый день, по пути штудируя учебник по
оперативному акушерству. Ведь мой хирургический опыт
ограничивался удалением аппендикса, да и то под
руководством преподавателя. Приехал ночью. Спрашиваю
медсестру и акушерку: «Вы умеете давать наркоз?» –
«Нет», говорит. И у меня практики не было, только
видел, как это делали другие. Приложил маску, показал
медсестре, как по каплям добавлять хлороформ, а сам
приступил к операции… У нас все получилось. Женщину
спасли. Даже не верилось».
У коротких проміжках між прийомом хворих,
операціями та сном О. О. Шалімов читав спеціальну
літературу, бо знань катастрофічно не вистачало, а
порадитись було ні з ким. У підвалі НерчинськоЗаводської
лікарні
організував
експериментальні
майстерню та лабораторію, в якій ночами опрацьовував
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різноманітні хірургічні підходи спочатку на трупах, а
потім на тваринах – собаках та кроликах. І лише після того
коли набивав руку, оперував пацієнтів. Вимушений був
лікувати все: защемлені грижі, непрохідність кишківника,
переломи. Навіть резекцію шлунка почав виконувати в
перший рік своєї хірургічної практики, що на той час
вважалося «вищим пілотажем» навіть для досвідчених
лікарів. З часом О. О. Шалімов зазначав: «Щоб стати
справжнім спеціалістом-медиком, треба засвоїти таку
«ідеологію» – вчитись треба протягом усього життя».

Вік живи – вік учись. О. О. Шалімов
за опрацюванням літератури
(Нерчинсько-Заводська лікарня)
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Обхід О. О. Шалімова в Нерчинсько-Заводській лікарні

Працюючи
в
Нерчинсько-Заводській
лікарні,
О. О. Шалімов одружився на медичній сестрі Хорхоровій
Ганні Олександрівні, а 14 серпня 1943 р. в подружжя
народився син Сергій.

Щасливе подружжя –
Олександр Олексійович та
Ганна Олександрівна

У родині Шалімових первісток
– син Сергій
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Петровськ-Забайкальська міжрайонна лікарня
(1944-1946)
У 1944 році О. О. Шалімов був переведений в
Петровськ-Забайкальську міжрайонну лікарню, яка
обслуговувала мешканців чотирьох районів Читинської
області.

Будинок у Петровськ-Забайкальському, в якому мешкала родина
Шалімових.

І знову О. О. Шалімов виконував всі операції, які
були небхідні. – і як хірург, уролог, гінеколог та
нейрохірург.
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Лист О. О. Шалімову від кандидатів медичних наук Г. К. Жерлова
та Г. Ц. Дамбаєва, які працювали в Петровськ-Забайкальській
міжрайонній лікарні (м. Томськ, 1988 р.).
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Витяг із операційного журналу Петровськ-Забайкальської
міжрайонної лікарні Читинської області (1945 р.)
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Витяг із операційного журналу Петровськ-Забайкальської
міжрайонної лікарні Читинської області (1945 р.)
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Витяг із операційного журналу Петровськ-Забайкальської
міжрайонної лікарні Читинської області (1945 р.)
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Витяг із операційного журналу Петровськ-Забайкальської
міжрайонної лікарні Читинської області (1945 р.)
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Витяг із операційного журналу Петровськ-Забайкальської
міжрайонної лікарні Читинської області (1945 р.)
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Витяг із операційного журналу Петровськ-Забайкальської
міжрайонної лікарні Читинської області (1945 р.)
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О. О. Шалімов із працівниками Петровськ -Забайкальської
міжрайонної лікарні

У 1946 р. О. О. Шалімова було направлено на півроку
на стажування в клініку професора В. Р. Брайцева. О. О.
Шалімов зазначав: «Все операции, которым меня могли
научить, я уже делал, поэтому побыв на кафедре две
недели, я пошел в другие клиники и институты, побывал в
институте А. В. Вишневского, С. С. Юдина и других.
Раньше было не так, как сейчас, можно было свободно
приходить, смотреть, учиться. Я смотрел, записывал, шел
в библиотеку и изучал все по той или иной специальности.
Мне хватало по три недели в каждом из институтов,
чтобы узнать технику всех операций, которые там
делались. Однажды в институте Склифосовского на
гинекологической операции меня попросили заменить
отсутствующего
ассистента.
Когда
я
начал
ассистировать, профессор Александров, оперировавший в
тот день, удивленно спросил: «Ты что, акушер-гинеколог?»
– «Да нет, хирург», ответил я. Я уже делал множество
таких операций и знал их технику. То же самое было и в
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урологическом институте (керівник – проф. А. П. Фрумкін –
авт.). Я делал операции не только при травмах
мочеточников, но и резекцию почки. Много ассистировал
профессору, после чего он стал брать меня с собой, когда
его вызывали. Я освоил все урологические операции, и это
мне пригодилось, ой как пригодилось».
Брайцев Василь Романович (26.02.1878-09.06.1964) –
хірург; науковий керівник
хірургічного відділення
Центральної клінічної лікарні імені М. О. Семашка (з 1924
р.) та одночасно – завідувач кафедри
хірургії
Центрального
інституту
удосконалення лікарів (1937-1959);
доктор медицини (1910); професор
(1920); академік АМН СРСР (1945);
основні напрями науково-практичної
діяльності – опрацювання хірургічного
лікування захворювань стравоходу,
шлунка та кишківника, легень та
середостіння,
судин,
нирок
та
периферичних нервових стовбурів.
Фрумкін Анатолій Павлович (20.04.1897-06.10.1962) –
уролог;
завідувач
кафедри
урології Центрального інституту
удосконалення лікарів (19451962); доктор медичних наук
(1939); професор; Заслужений
діяч науки РРФСР; голова
Всесоюзного
товариства
урологів (1947-1962); основні
напрями
науково-практичної
діяльності
–
опрацювання
хірургічного
лікування
захворювань сечо-видільної системи.
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Після закінчення стажування «Я позвонил на старое
место работы в Читинскую область, с твердым
намерением вернуться. Меня с нетерпением ждали. Но
денег хватило доехать лишь до Брянска. В областной
больнице устроился урологом, а параллельно занялся
общей хирургией».

Будівля Брянської обласної лікарні

Будівля Брянської обласної лікарні. Вікно з фіранкою – операційна
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Брянська обласна лікарня (1946-1949)
В Брянську родина О. О. Шалімова, яка складалася з
його самого, дружини та сина Сергія отримала кімнатку
площею 12 квадратних метрів без вигод. Окрім того він
взяв до себе батька, матір та сестру, які приїхали із
Казахстану, де перебували в евакуації. Коли керівництво
побачило рівень хірургічної майстерності О. О. Шалімова,
то зразу ж надало відповідну квартиру.

Гуртожиток для медичних працівників у м. Брянську, де мешкала
родина Шалімових.

Через місяць в Брянськ приїхав Микола Михайлович
Амосов, якому було обіцяно посаду завідувача
хірургічного відділення Брянської обласної лікарні. В часи
війни М. М. Амосов був польовим хірургом та працював
деякий час на посаді завідувача хірургічного відділення в
одній із лікарень Москви. Головний лікар поділив між
Шалімовим та Амосовим палати хірургічного відділення
майже наполовину: 59 ліжок одному та 60 – іншому. О. О.
Шалімов зазначав: «Мы работали в одной большой
операционной с двумя столами: за одним – он, за другим –
я., Соревновались. Конкуренция была честной. Когда
Амосов внедрял какой-то новый прием, я его тут же
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осваивал, а он брал на вооружение мои методики… И нас
это подстегивало, что уже через год мы оперировали
такое, за что не решались браться в крупных клиниках…
Николай Михайлович был постарше меня, интелектуал.
На опыте военных операций написал диссертацию.
Быстро и успешно защитился и косвенно подтолкнул меня
к научной деятельности. Мне самому, долгие годы
чувствовавшему себя деревенским, в голову не пришло бы,
что можно защищать диссертацию. Но накопив много
материала по пластике пищевода, я спустя некоторое
время тоже защитился».
О. О. Шалімов безперервно переймав досвід інших
хірургів й таким чином удосконалювався: «Как-то я
прочитал в журнале, что в Москву прилетел хирург из
Америки и делает резекцию легкого. Я поехал туда и уже
четвертую операцию видел своими глазами. Оказалось –
ничего сложного. И приехав в Брянськ, я стал делать
такие операции».

О. О. Шалімов – завідувач
хірургічного
відділення
Брянської обласної лікарні
(1946 р.)
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Колектив хірургічного відділення Брянської обласної
лікарні

Оперують О. О. Шалімов та М. М. Амосов (1948 р.)
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Незважаючи на конкуренцію, А. А. Шалімов та М. М.
Амосов зберегли взаємну повагу та дружні стосунки на
все життя.

Прощання із Брянськом М. М. Амосова (листопад 1951 р.);
співпрацівники хірургічних відділень Брянської обласної
лікарні; четвертий справа – М. М. Амосов, шостий справа –
О. О. Шалімов, третя зліва – О. М. Авілова

38

О. О. Шалімов та М. М. Амосов

М. М. Амосов поздоровляє О. О. Шалімова з 60-річчям від дня
народження
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О. О. Шалімов та М. М. Амосов на з’ізді хірургів України

О. О. Шалімов та М. М. Амосов у колі колег
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Орловська обласна лікарня
(1949-1952)
У 1949-1952 рр. О. О. Шалімов працював на посадах
головного хірурга Орловського обласного відділу охорони
здоров’я та завідувача хірургічного відділення Орловської
обласної лікарні.

Родини Шалімових та Кірімових на відпочинку
(м. Орел)
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Курський медичний інститут
(1952-1953)
У 1952 р. за конкурсом О. О.
Шалімова обрано на посаду асистента
кафедри
госпітальної
хірургії
Курського медичного інституту, яку
очолював
професор
Андрій
Васильович Беліченко. На кафедрі
опрацьовувались та впроваджувались
операції на легенях, стравоході,
товстій кишці та головному мозку,
розроблялись гомопластика аорти та
кісткова пластика.
А. В. Беліченко

Будівля, в якій розміщувалась кафедра госпітальної хірургії Курського
медичного інститу
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Брянська обласна лікарня (1953-1957)
Від 1953 до 1957 року О. О.
Шалімов працював на посадах
головного хірурга Брянського
обласного відділу охорони
здоров’я
та
завідувача
хірургічного
відділення
Брянської обласної лікарні, де
продовжував удосконалювати
свою хірургічну майстерність
та
виконувати
наукові
дослідження.

О. О. Шалімов з працівниками хірургічного відділення
Брянської обласної лікарні; освоєння нового методу
знеболювання за допомогою нового наркозного апарату
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28 червня 1955 року в Центральному інституті
удосконалення лікарів (м. Москва) О. О. Шалімов
захистив
кандидатську
дисертацію
«Образование
искусственного
пищевода
при
рубцовой
непроходимости».

Титульний аркуш кандидатської дисертації О. О. Шалімова
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Диплом кандидата медичних наук О. О. Шалімова

О. О. Шалімов згадував: «Когда еще работал в Брянске,
появилось первое сообщение, что в Америке в
оперативных вмешательствах при раке поджелудочной
железы добились положительных результатов. При этом
смертность тогда у них была очень большая. Я проводил
эксперименты на животных. Разработал новый метод и
сразу в два раза уменьшил смертность по сравнению с
ведущими клиниками США».
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О. О. Шалімов з колегами (м. Брянськ, 7 листопада 1954 р.)

О. О. Шалімов з колегами та синами на першотравневій
демонстрації (м. Брянськ, 1 травня 1954 р.)
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Хірургічні університети
Під час відпусток О. О. Шалімов переважно
удосконалювався в Московському НДІ швидкої допомоги
імені М. В. Скліфосовського, який в ті часи був Меккою
для хірургів Радянського Союзу та зарубіжних країн. Його
навчителями стали видатні хірурги «Скліфа»: С. С. Юдін,
Д. О. Арапов, П. Й. Андросов, Б. С. Розанов, Б. О. Петров.

Московський НДІ швидкої допомоги імені М. В. Скліфосовського

М. В. Нестеров. Портрет
хірурга С. С. Юдіна.
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Юдін Сергій Сергійович (27.09
(09.10).1891–12.06.1954)
–
головний хірург Московського НДІ
швидкої допомоги імені М. В.
Скліфосовського; доктор медичних
наук (1935); професор; Заслужений
діяч науки РРФСР (1943); академік
АМН СРСР (1944); вирізнявся
досконалою хірургічною технікою;
опрацював
низку
нових
хірургічних втручань, зокрема на
шлунку; О. О. Шалімов зазначав: «Одним із своїх вчителів
вважаю професора Юдіна із клініки Скліфосовского...
Хто не знає чудового портрета Юдіна, що його
намалював М. В. Нестеров? Художник точно підмітив і
передав на полотні характерні, навдивовижу гнучкі пальці
хірурга. На нестерівському портреті ці руки простягнуті
над столом, ніби ілюструють думку лікаря, застигли в
невимовно прекрасному русі. Такими вони були і в житті.
Такими я і запам’ятав їх... Саме в тривалості й силі
традицій, у плідності висунутих ідей розкривається ще
одна, мабуть найяскравіша грань таланту Сергія
Сергійовича Юдіна».
Арапов Дмитро Олексійович (07
(21).11.
1897–14.06.1984)
–
завідувач операційного корпусу
Московського
НДІ
швидкої
допомоги
імені
М.
В.
Скліфосовського (з 1930 р.);
головний
хірург
Військовогоморського флоту СРСР (з 1950 р.);
доктор медичних наук (1943);
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професор; член-кореспондент АМН СРСР (1953); генераллейтенант медичної служби (1961); основні напрями
наукової діяльності: опрацювання різних питань
невідкладної хірургії органів черевної порожнини та
військово-польової хірургії.
Андросов Павло Йосипович
(26.12.1906–14.04.1969)
–
працював в Московському НДІ
швидкої допомоги імені М. В.
Скліфосовського
(1943–1969);
завідувач кафедри хірургії в
Московському
медичному
стоматологічному
інституті;
доктор медичних наук; професор;
основні
напрями
науковопрактичної діяльності – хірургія
серця та кровоносних судин.
Розанов
Борис
Сергійович
(30.06(12.07).1896-1979) – учень С.
С. Юдіна; керівник 1-ї хірургічної
клініки (з 1953 р.) Московського
НДІ швидкої допомоги імені М. В.
Скліфосовського (з 1953 р.);
завідувач 1-ї кафедри хірургії
Центрального
інституту
удосконалення лікарів (від 1953 р.);
доктор медичних наук (1950);
професор; Заслужений діяч науки РРФСР (1957); основні
напрями науково-практичної діяльності – хірургія
стравоходу, шлунка, жовчного міхура, опрацювання
відновних операцій на позапечінкових жовчних протоках:
О. О. Шалімов зазначав: «...больше других мне
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понравилась техника Бориса Сергеевича Розанова... У
этого хирурга были очень нежные пластичные движения.
Работал он без спешки и нервозности, и в результате все
получалось очень быстро».
Петров
Борис
(19.09.1898–
Олександрович
05.05.1973)
–
завідувач
хірургічного
та
травматологічного відділень й
головний хірург Московського
НДІ швидкої допомоги імені М.
В. Скліфосовського (з 1949 р.);
завідувач кафедри госпітальної
хірургії Московського медичного
інституту імені І. М. Сеченова;
доктор медичних наук; професор; академік АМН СРСР
(1966); основні напрями науково-практичної діяльності:
невідкладна хірургія органів черевної порожнини, хірургія
стравоходу, лікування опікових ран, опрацювання
відновних операцій на позапечінкових жовчних протоках;
одним із перших впровадив ендотрахеальний наркоз
(1956) та виконав радикальну резекцію стравоходу з
приводу раку з наступною пластикою штучного
загрудинного стравоходу.
Під час щорічних відпусток О. О. Шалімов також
удосконалювався в клініках академіка О. М. Бакулєва,
академіка О. О. Вишневського, академіка Б. В.
Петровського та в Ленінграді – в професора П. О.
Купріянова.
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Харківський період діяльності (1957-1970)
У 1958 р. за конкурсом О. О. Шалімова було обрано на
посаду доцента кафедри факультетської хірургії
Харківського медичного інституту. О. О. Шалімов багато
та успішно оперував й став відомим в Харкові, багато
людей звертались до нього за допомогою.
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У 1958 р. захистив докторську дисертацію
«Хирургическое лечение рака поджелудочной железы и
фатерова
соска
(клинико-экспериментальное
исследование)». Слово О. О. Шалімову: «Я приехал в
Харьков с готовой докторской. Положил ее на стол
профессору Киселеву, специалисту по легочной хирургии.
Он прочитал и признал: «Вещь блестящая, но требуются
доказательства». Короче не дает добро и все. Проходят
месяцы – диссертации нет хода... Для этого надо было
вызвать из Брянська моих больных. Но туберкулезники –
голодные, холодные – в лаптях еще ходили. Я им письма
писал, просил, тобы приехали. Куда там! А в Харькове
чахотки уже не было... Пишу вторую докторскую. В
Брянське делал и операции по резекции поджелудочной
железы. Тогда в Советском Союзе ими еще никто не
занимался. Случаи, конечно, были, но неудачные. В
течение года защищаюсь и отправляю на утверждение в
ВАК. Оттуда ее посылают ленинградскому професору
Смирнову, ведущему специалисту в этом направлении. Он
говорит: «Не верю. Вот сам попробую, если получится –
дам хорошую рецензию. А так – не могу». Проходит
полгода. Нет от Смирнова отзыва. Что делать? Пишу
третью докторскую. По разработанному мной новому
методу операции на пищеводе при раке... Привез ее и
сдаю, а в ответ слышу: «Вчера какая-то бумажка
пришла на вас, сейчас посмотрим, что ученый совет
прислал...». Оказалось – утвердили вторую диссертацию».
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Диплом доктора наук О. О. Шалімова
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Після затвердження докторської дисертації О. О.
Шалімову було запропоновано посаду завідувача кафедри
в одному із Ленінградських медичних інститутів, але він
відмовився.
У 1959 році О. О. Шалімов очолив щойно
організовану
кафедру
торакальної
хірургії
та
анестезіології Українського інституту удосконалення
лікарів МОЗ СРСР. Навчання лікарів-курсантів почалось в
кінці 1959 року.
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О. О. Шалімов та працівники кафедри торакальної
хірургії та анестезіології Українського інституту
удосконалення лікарів з курсантами (1960 р.)

О. О. Шалімов та працівники кафедри торакальної
хірургії та анестезіології Українського інституту
удосконалення лікарів з курсантами (1960-і рр.)
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Професор О. О. Шалімов читає лекцію іноземним студентам

Клінічною базою кафедри була Харківська міська
клінічна лікарні № 2, в якій за ініціативи О. О. Шалімова
було створено перше в Харкові відділення хірургії серця,
судин, легень, середостіння, стравоходу, підшлункової
залози та жовчовивідних шляхів.
У клініці О. О. Шалімов виконує низку рідкісних
для того часу операцій – панкреатодуоденальну резекцію,
пластику аорти та магістральних судин, формування
портокавальних
анастомозів,
реконструктивновідновлювальні оперативні втручання при хронічному
панкреатиті.
Співпрацівниками
кафедри та лікарні у
співдружності з фахівцями багатьох заводів на чолі з О. О.
Шалімовим було створено унікальні апарати та
інструменти, зокрема апарат штучного кровообігу з
дисковим оксигенатором, модель теплообмінника, який
забезпечував охолодження-нагрівання організму в умовах
операцій на відкритому серці.
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Розробка плоского дилататора для комісуротомії

Робота на створенням апарату штучного кровообігу
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Апарат штучного кровообігу конструкції О. О. Шалімова

Рішенням Вищої атестаційної комісії від 1 березня 1961
р. О. О. Шалімова було затверджено у вченому званні
професора по кафедрі анестезіологія та грудна хірургія.

Атестат професора О. О. Шалімова
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М. М. Амосов згадував: «Шалимова отличает,
прежде всего, страсть к работе. Помню изумительный
случай. 1962 год, съезд хирургов Украины в Харькове. Был
министр здравоохранения СССР Петровский, он же
«кремлевский главный хирург». Делали показательные
операции. Шалимов назначил восемь (!) операций за один
день. Сделал операцию на сердце, с искусственным
кровообращением. Затем резекцию пищевода, потом
желудка, легкого, печеночную операцию, почечную.
Оперировал 9 или 10 часов подряд. Если бы мне это
рассказали, не поверил бы. Но я все эти часы выстоял
рядом с ним. Петровский был страшно обозлен: «Такие
вещи нельзя делать, значит, плохо сделал!». Но Саша
сделал все блестяще, как маэстро, который ставит
чудесный спектакль. Несомненно Александр Алексеевич –
самый крупный хирург Украины за последние пятьдесят
лет».
У 1965 р. Харківський НДІ переливання крові та
невідкладної хірургії було реорганізовано в Харківський
НДІ загальної та невідкладної хірургії МОЗ УРСР, а О. О.
Шалімова призначено на посаду директора інституту.
Одночасно він продовжував завідувати кафедрою торакоабдомінальної
хірургії
Українського
інституту
удосконалення лікарів МОЗ СРСР.
Основними напрямками наукових досліджень
інституту стали опрацювання питань організації та
надання невідкладної хірургічної допомоги хворим в
Україні, зокрема створення служби спеціалізованої
невідкладної допомоги. На базі інституту було
організовано перші в Україні відділення хірургії судин та
відділення травматичного шоку, лабораторія водносольового обміну. Вперше в Україні розроблено апарат
штучного кровообігу та пересаджено аортальний клапан,
впроваджено органозберігаючі оперативні втручання при
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виразковій хворобі, здійснено автовенозне протезування
магістральних судин кінцівок.

О. О. Шалімов – директор Харківського НДІ загальної та
невідкладної хірургії

Будівля
загальної
хірургії
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Харківського НДІ
та
невідкладної

Колектив Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії
(1966 р.): перший ряд сидять (зліва направо): С. А. Душанін, Г. О.
Григорян, Ф. В. Воробйов, О. О. Шалімов, С. П. Бут, Н. Н.
Мілостанов, М. П. Брусніцина, З. І. Арлазоров, ?; другий ряд: Є. Д.
Ігнатова, Н. М. Гладченко, М. П. Петрова, Е. М. Силіна, Т. П.
Пудикова, М. Г. Субота, М. І. Шраго, Л. П. Панкова, П. Ф. Водяна,
П. Н. Дербеньов; третій ряд: В. Р. Далавурак, Н. І. Панченко, Н. К.
Голобородько, Г. Є. Живолуп, М. Г. Пастернак, Д. Г. Веллер, З. З.
Супоницька, І. Н. Новиков, Л. С. Гончарові, А. И. Молчанов, Т. В.
Трушкіна, В. Ф. Крапивний

На серці оперує О. О. Шалімов
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Витяг із журналу планових операцій Харківського НДІ
загальної та невідкладної хірургії (1967 р.)
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Витяг із журналу планових операцій Харківського НДІ
загальної та невідкладної хірургії (1967 р.)
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Витяг із журналу планових операцій Харківського НДІ
загальної та невідкладної хірургії (1967 р.)
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Витяг із журналу планових операцій Харківського НДІ
загальної та невідкладної хірургії (1967 р.)
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Витяг із журналу планових операцій Харківського НДІ загальної та
невідкладної хірургії (1967 р.)
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Дискусія з колегами

Винахідники та раціоналізатори Харківського НДІ загальної
та невідкладної хірургії: сидять: Г. О. Григорян, А. І.
Молчанов, А. А. Шинкаренко, О. О. Шалімов, Т. Г. Григорьєва,
З. Й Арлозоров; другий ряд: В. Н. Полупан, Г. І. Гавриков, М.
Ф. Калинський, Т. В. Трушкіна, В. Ф. Карнаух, П. М.Дербеньов;
третій ряд: Г. А. Шифрин, Н. А. Климков, Р. І. Найденова, В.
А. Єкзархов, В. М. Проценко
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Першотравнева колона Харківського НДІ загальної та
невідкладної хірургії, яку очолює О. О. Шалімов

На Першотравневій демонстрації; О. О. Шалімов (справа),
завідувач кафедри анатомії людини Харківського медичного
інституту, професор Р. Д. Синельников (зліва)
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О. О. Шалімов з колегами на першотравневій демонстрації (м.
Харків, 01 травня 1966 р.); другий справа – О. О. Шалімов,
третя справа – М. П. Брусніцина

20 грудня 1967 року О. О. Шалімова було обрано
членом-кореспондентом Академії наук УРСР по
спеціальності «фізіологія, медицини».

Диплом
АН УРСР
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члена-кореспондента

У 1968 році під час роботи в м. Харкові О. О.
Шалімов був за крок до того, щоб вперше в СРСР
здійснити пересадку серця. З часом він згадував: «...як
тільки Крістіан Бернард у Південній Африці зробив першу
таку операцію, результати якої було опубліковано, я
одразу ж поклав цю публікацію на стіл і почав
експериментувати. Із бригадою своїх колег я відпрацював
методику цієї унікальної операції. І став чекати. Бувають
такі непоправні травми, коли мозок гине, а серце ще
б’ється, і його можна взяти й пересадити... Так до мене і
привезли того мотоцикліста. Мозок людини було
остаточно зруйновано. А серце ще билось. Мав я і
реципієнта – молоду жінку, яка мала захворювання серця,
при якому порятувати могла тільки пересадка. Ми
провели всі обстеження і по всіх параметрах серце
донора підходило... Але... За законами Радянського Союзу,
втім, як і нинішнім, потрібно було отримати письмову
згоду родичів на взяття серця. Все вирішували хвилини.
Дружина потерпілого разом із дитиною очікували в
передпокої. – Я питаю своїх лікарів: «Хто піде, хлопці?».
Вони пішли, подивилися на жінку і не наважилися.
Питають мене: «А може, ви б пішли, Олександре
Олексійовичу?». Що робити? Я пішов. Дивлюсь: жінка
плаче... і не зміг. Не зміг попросити її «Віддайте нам
серце вашого чоловіка, тому що однаково не можемо його
порятувати...». О. О. Шалімов не зміг переступити цю
моральну межу. А якби зміг, то першу пересадку серця в
Україні було б зроблено це у 1968 році.
За ініціативи та за участю О. О. Шалімова в Харкові
було збудовано нове сучасне приміщення для
Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії, але
О. О. Шалімову попрацювати в ньому не довелось.
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Новий корпус Харківського НДІ загальної та невідкладної
хірургії – дітище О. О. Шалімова (1970 р.)

Київський період діяльності (1970-2006)
16 травня 1970 року
О. О. Шалімова було
обрано
на
посаду
завідувача
кафедри
торако-абдомінальної
хірургії
Київського
інституту
удосконалення лікарів. У
1971-1972
рр.
він
також
виконував
обов’язки
директора
Київського
НДІ
гематології
та
переливання крові.
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Колектив кафедри торако-абдомінальної хірургії Київського
інституту удосконалення лікарів з курсантами (1974 р.); в
першому ряду О. О. Шалімов та О. М. Алілова

Колектив кафедри торако-абдомінальної хірургії Київського
інституту удосконалення лікарів з курсантами (кінець 1970-х рр.)
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У колі провідних київських хірургів (1972); зліва направо:
О. О. Шалімов, завідувач кафедри хірургії Київського медичного
інституту, професор М. М. Ковальов, завідувач кафедри загальної
хірургії
Київського
медичного
інституту,
професор
М. І. Коломійченко, завідувач кафедри невідкладної хірургії та
переливання крові Київського інституту удосконалення лікарів,
професор І. І. Кальченко, завідувач кафедри хірургі № 1 Київського
інституту удосконалення лікарів, професор Д. Ф. Скрипниченко

У 1972 р., відповідно до Постанови ради Міністрів
УРСР № 243 від 26 травня 1972 року та наказу Міністра
охорони здоров’я УРСР № 330 від 30 травня 1972 року, на
базі Клінічної лікарні № 6 «Медмістечко» було створено
Київський науково-дослідний інститут клінічної та
експериментальної
хірургії
(КНДІКЕХ)
(нині
–
Національний інститут хірургії та трансплантології імені
О. О. Шалімова НАМН України). Очолив інститут О. О.
Шалімов.
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Головний корпус лікарні «Медмістечко», на другому поверсі
якого були розміщені хірургічні відділення, що стали клінічною
базою Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії

Були визначені основні завдання та наукові
напрямки роботи інституту: удосконалення існуючих та
розробка нових методів діагностики, профілактики й
хірургічного
лікування
захворювань
стравоходу,
шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчних проток,
підшлункової залози та судинних захворювань внутрішніх
органів черевної порожнини; експериментальна та
клінічна розробка нових ефективних методів досліджень
при хірургічних захворюваннях стравоходу та органів
черевної порожнини; здійснення науково-методичного
керівництва з розробки нових методів діагностики та
лікування хірургічних захворювань грудної й черевної
порожнин на території Української РСР.
Клінічна
частина
КНДІКЕХ
функціонувала
переважно на базі хірургічних відділень Клінічної лікарні
№ 6 «Медмістечко» (відділення серцево-судинної хірургії
та хірургічне відділення гастроентерології) до 1976 року,
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коли було збудовано клінічний корпус інституту. З
перших днів в інституті розгорнулись активні наукові
дослідження.
У 1973 р. О. О. Шалімов зазначав: «Хотелось бы
подчеркнуть несколько необычный ход становления
института, он строится и одновременно действует. Ряд
его клинических отделов развернут на базе хирургических
отделений больницы. Разработаны оригинальные способы
лечения заболеваний пищевода, желудка, желчных путей,
поджелудочной железы. В частности, это язвенная
болезнь, опухоли, острый и хронический панкреатит,
цирроз печени. Благодаря особым модификциям операций
уже на сегодня достигнуты весьма высокие результаты
соответствующие уровню признанных клиник нашей
страны и мира. Еще одна неотложная и активно
развиваемая область – сосудистая хирургия. Удается
излечивать весьма серьезные сосудистые поражения,
включая последствия инфаркта миокарда. Сердечнососудистый центр, координирующий эту работу в
республике – ядро институтского отдела сосудистой
хирургии. Хотя это как бы черновик работы института,
дел, как видите, немало... Девиз института можно
определить понятиями – реконструктивная хирургия,
восстановление
функции
органов,
пострадавших
вследствие различных нарушений в работе организма».
Основні клінічні відділення очолили молоді,
кваліфіковані хірурги, які згодом стали провідними
фахівцями в зазначених напрямках хірургії: відділення
хірургії шлунково-кишкового тракту – кандидат медичних
наук В. Ф. Саєнко, відділення хірургії печінки, жовчних
шляхів та підшлункової залози – кандидат медичних наук
С. О. Шалімов, відділення портальної гіпертензії –
професор О. О. Шалімов, відділення хірургії судин –
кандидат медичних наук І. І. Сухарєв, відділення
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мікросудинної хірургії – кандидат медичних наук М. Ф.
Дрюк. Експериментальний відділ очолив кандидат
медичних наук Ю. О. Фурманов.

Саєнко Валерій Феодосійович

Сухарєв Іван Іванович

Шалімов Сергій
Олександрович

Дрюк Микола Федорович
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Фурманов Юрій
Олександрович

О. О. Шалімов продовжував активно оперувати,
займатися клінічною роботою та науковими пошуками.

Операційна лікарні «Медмістечко» та Київського НДІ
клінічної та експериментальної хірургії (1973 р.)
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В операційній лікарні «Медмістечко» оперує О. О. Шалімов
(1974 р.)

Оперує О. О. Шалімов
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О. О. Шалімов оперує
разом із сином
Сергієм Олександровичем

О. О. Шалімов оперує
разом із В. Ф. Саєнком
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Клінічний розбір у відділенні хірургії шлунково-кишкового
тракту (06.06.1973 р.); зліва направо: О. О. Шалімов,
М. М. Багіров, В. Ф. Саєнко

Працівники Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії (1975 р.); перший ряд: Д. Ю.
Кривченя, завідувач відділення хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози С. О. Шалімов,
директор інституту О. О. Шалімов, керівник лабораторно-експериментального відділу О. М.
Сорока; другий ряд: завідувач відділу анестезіології та реанімації В. І. Зубков, тимчасово-виконуючий
обов’язки завідувача лабораторії бактеріології та імунології А. Ю. Ващенко, завідувач відділення
хірургії шлунково-кишкового тракту В. Ф. Саєнко
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Після створення Київського НДІ клінічної та
експериментальної хірургії від 1972 року почалися
інтенсивні робота щодо проектування та будівництва
будівлі інституту, в яких брав активну участь та відігравав
визначальну роль О. О. Шалімов.

Макет майбутніх будівель
експериментальної хірургії

Київського

Тут буде Інститут хірургії (осінь 1973 р.)
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НДІ

клінічної

та

Закладання першого «каменя» у фундамент будівлі Інституту
хірургії

Перший «камінь» у фундамент будівлі Інституту хірургії
закладено
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Будівництво Інституту в розпалі

Першу чергу будівництва (клінічний корпус) завершено

Сучасний вигляд Національного інституту хірургії
трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України
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та

Урочисте відкриття (перерізання стрічки) першої черги
Київського НДІ клінічної та експериментальної хірургії (квітень
1976 р.)

Відкриття клінічного корпусу Київського НДІ клінічної та
експериментальної хірургії (квітень 1976 р.)
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О. О. Шалімов – директор Київського НДІ клінічної та
експериментальної хірургії (1980-і рр.)

У Київському НДІ клінічної та експериментальної
хірургії у 1970-1980 рр. сформувались основні напрями
наукових досліджень: удосконалення існуючих та
опрацювання нових методів діагностики, профілактики та
хірургічного лікування захворювань стравоходу, шлунка,
кишківника, печінки, жовчних протоків, підшлункової
залози, судин органів черевної порожнини та великих
магістральних судин; експериментальна та клінічна
розробка нових ефективних методів дослідження хворих з
хірургічними захворюваннями стравоходу та органів
черевної порожнини; здійснення науково-методичного
керівництва в Україні розробками нових методів
діагностики та лікування хворих із хірургічними
захворюваннями органів грудної та черевної порожнин.
Під керівництвом О. О. Шалімова опрацьовано тактику
хірургічного лікування хронічних панкреатитів, виділено
форми цього захворювання та для кожної запропонована
своя
операція.
Опрацьовано,
обґрунтовано
та
експериментально вивірено нові операції при рубцевих
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звуженнях стравоходу, Після всебічного вивчення
моторної, евакуаторної, секреторної та інших функцій
шлунка в до- та післяопераційному періодах
запропоновано та впроваджено в клінічну практику новий
диференційований метод лікування виразкової хвороби
шлунка та дванадцятипалої кишки. Опрацьовано та
впроваджено в практику методи проксимальної
селективної ваготомії й селективної ваготомії з
дренуючими операціями, що знизило в 10 разів
летальність
та
суттєво
зменшило
кількість
післяопераційних ускладнень.
Вивчення
механізмів
розвитку
пострезекційних
синдромів створило передумови для опрацювання нових
ефективних
методів
їх
оперативного
лікування
(проксимальне переміщення ділянки клубової кишки,
комбінована
гастроєюнодуоденопластика,
гастроєюнопластика при рефлюкс-гастриті.
Дослідження патогенезу пептичних виразок та
синдрому Цоллінгера-Еллісона дозволило визначати у
кожного хворого причину захворювання та застосовувати
обґрунтовані, ефективні методи лікування.
Розроблено нові методики пластики стравоходу при
його рубцевих звуженнях, Опрацьовано нову математичну
модель гемодинаміки кишкового трасплантату, що
підвищило
надійність
оперативного
втручання.
Розроблено нові методики оперативного лікування
нервово-м’язових
захворювань
стравоходу,
гриж
стравохідного отвору діафрагми, раку стравоходу та
кардіального відділу шлунка.
Опрацьовано нові методи пластики жовчних шляхів та
операції на великому сосочку дванадцятипалої кишки.
Дослідження механізмів розвитку синдрому портальної
гіпертензії дозволило патогенетично обґрунтувати
диференційований вибір методу оперативного втручання,
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а впровадження нових оперативних методик суттєво
розширило можливості хірургічної допомоги.
Розроблено нові методи дослідження селезінкового
кровотоку
(реоспленографія,
радіоспленографія),
методику аналізу радіогепатограм, що підвищило
об’єктивність
характеристики
портального
та
артеріального кровопостачання селезінки при портальній
гіпертензії. Вивчено особливості ворітно-печінкового
кровообігу та виділено два типи компенсаторнопристосувальних реакцій, що створило передумови
прогнозування гемодинамічного ефекту оперативних
втручань та знизити ризик розвитку печінкової
недостатності. Для лікування та попередження печінкової
недостатності в післяопераційному періоді запропоновано
електростимуляційний перерозподіл кровотоку в системі
черевного стовбура.
Розроблено нові методики хірургічних втручань
(перерізання та зшивання стравоходу, прошивання кардії),
що в комплексі з іншими заходами забезпечило найбільш
надійну та найменш травматичну зупинку колатерального
кровотоку по венам шлунка та стравоходу.
Для лікування асциту опрацьовано та впроваджено
методики
перитонеовенозного
шунтування
з
використанням гомовенозного клапана, позачеревна
екстраперитонізація печінки. Запропоновано нові види
портокавальних анатомозів – дистальний спленокавальний
та N-подібний із застосуванням автовени. Вивчено
можливості Н-подібного шунтування за допомогою
штучних сосудинних протезів.
Одним із основних напрямків діяльності інституту було
опрацювання хірургічного лікування захворювань
підшлункової залози. О. О. Шалімовим розроблено
методику панкреатодуоденальної резекції, внаслідок чого
післяоперативна летальність знизилась в чотири рази.
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Опрацьовано активну тактику лікування деструктивних
форм гострого панкреатиту із застосуванням нових та
удосконаленням існуючих способів панкреатонекректомії,
панкреатосеквестректомії, резекції підшлункової залози та
раціонального дренування ділянки підшлункової залози.
Запропоновано метод хірургічного лікування гнійного
панкреатиту.
Сконструйовано та впроваджено в практику новий
апарат штучного кровообігу, який застосовувався в
лікуванні вроджених та набутих вад серця, імплантації
штучних клапанів. Розроблювались та удосконалювались
методи хірургічного лікування хворих на хронічну
ішемічну хворобу серця (аорто-коронарне шунтування), з
постінфарктними аневризмами серця (аневризмектомія),
способи імплантації штучних водіїв ритму серця при
повних атріовентрикулярних блокадах
Опрацьовувались
та
удосконалювались
методи
хірургічного лікування тромбооблітеруючих захворювань
аорти та її гілок, вазоренальної гіпертензії, гострого
венозного тромбозу систем нижньої та верхньої
порожнистих вен, посттромбофлебітичного синдрому
нижніх кінцівок, синдрому верхньої порожнистої вени,
синдрому Такаясу, аневризм аорти та периферичних
артерій, травм та поранень судин, облітеруючого
атеросклерозу черевного відділу аорти та периферичних
судин на фоні цукрового діабету. Впровадження
прецизійної хірургічної техніки створило передумови для
переходу на новий технічний рівень оперативних втручань
на артеріях та венах середнього й малого калібру (сонних,
ниркових, вісцеральних, внутрішній клубовій та глибокій
стегновій
артеріях,
венах
кінцівок
при
посттромбофлебітичному синдромі, хворобі ПеджетаШреттера), на сухожилках кисті.
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Впроваджено
всі
види
судинної
пластики.
Виконувались оперативні втручання на судинах у дітей,
зокрема при вроджених ангіодисплазіях. Досліджено
водно-сольовий
обмін,
кислотно-лужна
рівновага,
гемодинамічні показники ендокринної та гормональної
рівноваг, що сприяло вирішенню проблем анестезіології та
післяопераційного ведення хворих. Розроблено та
впроваджено метод гангліонарної блокади без гіпотермії
та новий метод керування судинним тонусом при шоку та
загрозливих життю станах.
В результаті дослідження центральної та органної
(печінкової та ниркової) гемодинаміки, моторики шлунка
та кишківника, енергетичного обміну в печінці,
опрацьовано та впроваджено в клінічну практику методи
анестезії й інтенсивної терапії хворих із захворюваннями
печінки, позапечінкових жовчних проток та підшлункової
залози.
В лабораторіях інституту проводись дослідження
біомеханічних параметрів та патогенетичних механізмів
розвитку захворювань серцево-судинної системи з метою
визначення
можливості
їх
хірургічної
корекції,
опрацьовувались та удосконалювались сучасні та класичні
методи дослідження серцево-судинної системи в до-,
інтра- та післяопераційному періоді.
Виконувались фундаментальні дослідження з вивчення
механізмів розвитку запальних та пухлинних процесів у
підшлунковій залозі, жовчовидільній системі, шлунку та
стравоході, патологічних процесів у хворих на ішемічну
хворобу серця, із набутими й вродженими вадами серця,
облітеруючим атеросклерозом магістральних судин,
посттромбофлебітичним синдромом, захворюваннями
стравоходу
та
органів
черевної
порожнини.
Опрацьовувались методи діагностики панкреатиту, раку
підшлункової залози, хірургічних захворювань біліарної
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системи, шлунка та кишківника. Вивчено морфодинаміку
післяопераційного
панкреатиту,
обгрунтовано
морфологічну класифікацію хронічних холециститів,
визначено
структурно-функціональні
особливості
розвитку посттромбофлебітичного синдрому нижніх
кінцівок, досліджено процеси регенерації та структурні
перебудови в анастомозах, які виконувались при
хірургічних втручаннях на шлунку.
Одним із наукових напрямків інституту було
опрацювання
нових
внутрішньосудинних
методів
діатевтики, зокрема розроблювались показання та
протипоказання
до
дилатації
периферичних
та
вісцеральних артерій, опрацьовувався комплекс заходів з
оцінки ефективності виконаних внутрішньосудинних
втручань, удосконалювався інтрументарій для дилатації
артерій (балон-катетери, телескопічні катетери).
Розроблялись
інструменти
для
мікрохірургії,
антимікробні протези кровоносних судин та обшивки
штучних клапанів серця з пролонгованою дією, нові шовні
матеріали, зокрема антимікробні, локальні гемостатики,
які розсмоктуються в хірургічних ранах. Опрацьовано та
впроваджено в клінічну практику першу вітчизняну
хірургічну нитку «Окцелон», мікрохірургічні атравматичні
голки з шовним матеріалом для зшивання судин та нервів
діаметром менше 1 мм.
Наукові дослідження виконувались разом із вченими
Німецької Демократичної Республіки та Франції, із
співпрацівниками інститутів Академії наук УРСР та
міністерств охорони здоров’я УРСР та СРСР, зокрема:
Інститут надтвердих матеріалів, Інститут фізіології імені
О. О. Богомольця, Інститут кібернетики, Київський
інститут удосконалення лікарів, Київський державний
університет імені Т. Г. Шевченка, Дніпропетровський НДІ
гастроентерології, Інститут кардіології імені академіка М.
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Д. Стражеска, Інститут хімії високомолекулярних сполук,
Інститут мікробіології та вірусології імені Д. К.
Заболотного, Інститут проблем онкології, Інститут
гематології та переливання крові.

Провідні хірурги Київського НДІ клінічної та експериментальної
хірургії (1980-і рр.); зліва направо, сидять: керівник відділення
хірургії шлунково-кишкового тракту В. Ф. Саєнко, старший
науковий співпрацівник відділення хірургії стравоходу та
середостіння А. Д. Пугачов, заступник головного лікаря з медичної
частини В. Браницький; стоять: старший науковий співпрацівник
відділення мікросудинної хірургії Ю. Е. Поліщук, керівник науковоорганізаційного відділення В. П. Хохоля, старший науковий
співпрацівник відділення хірургії судин В. Д. Дашкевич, головний
лікар інституту П. О. Шкарбан, керівник лабораторноекспериментального відділу О. М. Сорока, директор інституту О.
О. Шалімов, керівник відділення хірургії печінки, жовчних шляхів та
підшлункової залози С. О. Шалімов, керівник лабораторії рентгенхірургічних методів діагностики та лікування Ю. М. Соколов,
керівник відділення експериментальної хірургії Ю. О. Фурманов,
старший науковий співпрацівник відділення портальної гіпертензії
В. М. Короткий
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О. О. Шалімов з працівниками судинного відділення

Клінічний обхід О. О. Шалімова
терапії
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у відділенні інтенсивної

Клінічний обхід у відділенні серцево-судинної хірургії (1970-і рр.);
зліва направо: В. Бичек, М. М. Багіров, Д. Ю. Кривченя,
О. О. Шалімов

Клінічний обхід у відділенні серцево-судинної хірургії (1970-і рр.)
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Клінічний обхід у відділенні судинної хірургії (1970-і рр.); зліва
направо: М. А. Ващенко, О. О. Шалімов, І. І. Сухарєв

29 березня 1978 року О. О. Шалімова було обрано
академіком Академії наук УРСР по спеціальності
«Фізіологія, медицина».

Диплом
УРСР
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академіка

АН

О. О. Шалімова неодноразово запрошували
працювати за кордоном. Слово О. О. Шалімову:
«…предлагали, и не раз. Однажды, это было кажется, а
начале 1970 года, делал я показательные операции, на них
были и немцы. Посмотрели, попросили приехать к ним.
Отправился я в ФРГ, провел несколько операций, а на
четвертый день когда уже собрался уезжать, говорят:
«Господин Шалимов, оставайтесь у нас, мы создадим вам
такие условия, о которых вы и не мечтали». И
предлагают сразу стать директором института. Потом
показывают несколько трех- и четырехэтажных
красавцев-дворцов: «Видите эти домики – любой ваш,
выбирайте. А что касается зарплаты, то у нас есть
решенеие правительства: для тех зарубежных учених,
которые переехали к нам и делают то, что не делают
немцы, установлено 3,5 млн. долларов в год.». Отказался.
Разве мог я свою страну бросить, людей наших ради
денег, даже очень больших? Не говоря уже о том, что
дома меня сразу врагом народа сделали».
У 1988 році О. О. Шалімова
було переведено на посаду
почесного
директора
Київського НДІ клінічної та
експериментальної хірургії.
Але незважаючи на це та на
поважний
вік,
він
продовжував
активно
працювати, про що свідчить
звіт про наукову діяльність за
1997 р.
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Звіт про наукову діяльність О. О. Шалімова за 1997 р.

Діяльність інституту з перших років його роботи мала
значний резонанс у широких медичних колах як України,
так і Радянського Союзу. Інститут в різні роки
неодноразово відвідували керівники медичної галузі
України та Радянського Союзу, зарубіжні медики та відомі
особистості.
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01.07.1974 року, під час проведення в м. Києві 29-го
Всесоюзного з’їзду хірургів,
на запрошення О. О.
Шалімова Київський НДІ клінічної та експериментальної
хірургії, що перебував на базі Клінічної лікарні № 6
«Медмістечко» відвідали Міністр охорони здоров’я СРСР,
академік Б. П. Петровський, Міністр охорони здоров’я
УРСР В. Д. Братусь та завідувач Київського міського
відділу охорони здоров’я А. Д. Ревенок, які, зокрема,
провели обхід у хірургічних відділеннях та відвідали
операційну. 5 червня 1974 року клініку відвідали біля 130
учасників Всесоюзного з’їзду, зокрема із-за кордону, для
яких О. О. Шалімов виконав показові оперативні
втручання.

Клінічна лікарня
«Медмістечко» (1
червня 1974 р.);
зліва направо:
А.Д. Ревенок,
В. Д. Братусь,
О. О. Шалімов,
Б. В. Петровський,
С. О. Шалімов
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В торакальному відділенні Київського НДІ клінічної та
експериментальної хірургії (1 червня 1974 р.); перший ряд, зліва
направо: В. Д. Братусь, О. М. Авілова, А. Д. Ревенок, Б. В.
Петровський, О. О. Шалімов

Іноземні гості в Київському НДІ клінічної та експериментальної
хірургії під час роботи 29-го Всесоюзного з’їзду хірургів (1974 р.)
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Іноземні гості в Київському НДІ Клінічної та експериментальної
хірургії піл час роботи 29-го Всесоюзного з’їзду хірургів (1974 р.)

Один із засновників лапароскопічної хірургії в Європі,
професор Де Летр (De Laetr, Франція) в Київському НДІ
клінічної та експериментальної хірургії (1975 р.); справа
наліво: О. О. Шалімов, Де Летр, Б. С. Полінкевич
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Міністр охорони здоров’я СРСР Б. В. Петровський та
Міністр охорони здоров’я УРСР А. Ю. Романенко в
Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії

Міністр охорони здоров’СРСР Б.
клінічному обході в Київському
експериментальної хірургії
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В. Петровський на
НДІ клінічної та

Президент АМН СРСР М. М. Блохін на клінічному обході в
судинному відділенні в Київському НДІ клінічної та
експериментальної хірургії

Президент АМН СРСР М. М. Блохін та Міністр охорони
здоров’я УРСР А. Ю. Романенко на клінічному обході в
Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії
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Міністр охорони здоров’я УРСР А. Ю. Романенко та Міністр
охорони здоров’я СРСР С. П. Буренков на клінічному обході в
Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії

Делегація іноземних хірургів в Київському НДІ клінічної та
експериментальної хірургії (1980-і рр.)
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Космонавт СРСР В. О. Ляхов серед працівників Київського
НДІ клінічної та експериментальної хірургії

Президент НАН України Б. Є. Патон знайомиться з роботою
Інституту хірургії та трансплантології АМН України; справа
наліво: Б. Є. Патон, С. О. Шалімов, В. Ф. Саєнко, Ю. О.
Фурманов
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Громадська діяльність
О. О. Шалімов упродовж своєї професійної діяльності
брав активну участь у громадській роботі. Так у 1955–
1957 рр. та в 1957–1959 рр. був депутатом та головою
Комісії з охорони здоров’я Брянської обласної ради
депутатів трудящих. У 1963–1985 рр. виконував обов’язки
депутата та голови Постійної комісії з охорони здоров’я та
соціального забезпечення Верховної Ради УРСР.

Депутатські посвідчення О. О. Шалімова
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Особливу увагу О. О. Шалімов приділяв участі в
організації та роботі з’їздів, конгресів,
науковопрактичних конференцій, семінарів, які проводили
хірургічні об’єднання України, Радянського Союзу та
зарубіжних країн.

О. О. Шалімов серед учасників республіканської конференції з
хірургії (м. Тернопіль, 1964 р.)

О. О. Шалімов у президії 29-го Всесоюзного з’їзду хірургів
(м. Київ, 1974)
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О. О. Шалімов серед учасників семінару завідувачів
хірургічних відділень обласних та міських лікарень УРСР, який
проводився
на
базі
Київського
НДІ
клінічної
та
експериментальної хірургії 1–5 листопада 1976 року

О. О. Шалімов серед учасників 15-го з’їзду хірургів України (м.
Сімферополь, жовтень 1984 р.)
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Переконливе слово. О. О. Шалімов виступає на зібранні
хірургів (1990-і рр.)

О. О. Шалімов серед учасників наради директорів
інститутів АМН України
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Від 1976 до 2006 р. О. О. Шалімов був головним
редактором журналу «Клінічна хірургія».

Працівники редакції журналу «Клінічна хірургія»; I ряд (зліва
направо): редактор Г. В. Остроумова, головний редактор О. О.
Шалімов, заступник головного редактора С. А. Андреєшєв; II ряд:
головний бухгалтер Т. В. Федоренко, фахівець з комп’ютерного
набору Т. Ф. Ковальчук, коректор О. В. Заржицька

У 1980 р. О. О. Шалімова було призначено на посаду
головного хірурга МОЗ УРСР. При цьому він так визначив
основні напрямки своєї діяльності на зазначеній посаді.

109

Основні напрямки діяльності головного хірурга МОЗ України О.
О. Шалімова (1980 р.)

У 1980 р. О. О. Шалімова було обрано головою
правління Товариства хірургів України.
Завдяки акції «Із серцем до серця», ініційованій фондом
Шалімова, вже перебуваючи в поважному віці (86 років),
О. О. Шалімов разом із бригадою із п’яти фахівців
безкоштовно обстежив майже 4 тисячі осіб із чотирьох
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регіонів України. О. О. Шалімов зазначав: «В мене сили
вже не ті. Тому я приймав лише тих, стан здоров’я яких
викликав якісь запитання у моїх колег... Справжній лікар
однаково обслуговуватиме і заможних хворих, і бідних».
О. О. Шалімова було обрано до складу президії
правління Асоціації Слобожанщини.

Засідання президії правління Асоціації Слобожанщини

У 2005 р. О. О. Шалімов востаннє брав участь в роботі
конференції «Актуальні проблеми торакоабдомінальної
хірургії», яка відбулася в м. Харкові, місті, з яким
пов’язано становлення та розквіт його науково-практичної
діяльності.

Вшанування О. О. Шалімова в м. Харкові (2005р.)
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Захоплення та дозвілля
Одним із захоплень О. О. Шалімова були пісні. Від
матері, кубанської козачки, російськомовний О. О.
Шалімов знав багато українських пісень, яких охоче
співав у гарному товаристві. І незмінно дивував це саме
товариство тим, що як правило, знав не два куплети з
приспівом, як більшість із нас, а всю пісню від першого до
останнього слова.

Захоплені піснею. Маестро хірургії О. О. Шалімов та
художній керівник, головний диригент та генеральний
директор
Національного
заслуженого
академічного
українського хору імені Г. Г. Верьовки, народний артист
України, маестро співу А. Т. Авдієвський
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Любимые стихостворения и песни, которые
я слышал в кругу друзей, поездках и что
осталось в памяти от ранее прочитанной
литературы. Многие из них отличаются
от авторських. Я прошу прощения, что
не привел в соответствие с авторськими,
так как и в таком состоянии они мне
нравятся и я их примеряю и нисколько
не претендую на авторство.
Их все практически я выучил наизусть
(А. Шалімов).
Ми визначили зазначену літературну форму як
«поетичні інтерпретації», в яких О. О. Шалімов у вже
готову поетичну форму вкладав свій зміст, своє
усвідомлення життя. Надаємо кілька прикладів із
поетичного спадку О. О. Шалімова:

113

У нас с далеких лет известен
Прекрасный способ возраст сохранить
Мы не относим к возрасту то время
Которое должны с друзями быть
Потому друзья встречайтесь чаще
Дарите радости общенья доброту
Побыв в кругу друзей в веселье
Вы так легко продлите жизнь свою.
(Із поетичних інтерпретацій О. О. Шалімов)
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Влюбленный в жизнь, свою мечту
Влюбленный в женщину безмерно
В ее святую красоту
И поцелуй тот самый первый
Не красота не красота
Спасет наш мир ошеломленный
А лишь людская доброта
И человек во все влюбленный
(Із поетичних інтерпретацій О. О. Шалімова)
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Храните первую любовь
Как мать родную берегите
Не повторится она вновь
Хоть как ее вы не зовите
Храните первую любовь
Она чиста как полог неба
Как не запятнанная кров
Как коровай святого хлеба
Храните первую любов
До самих долгих лет храните
Не повторится она вновь
Хоть как ее вы не зовите
(Із поетичних інтерпретацій О. О. Шалімова)
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И сердце пока не устало
И мысли как прежде бурлят
А надо для счастья так мало
Работа и любящий взгляд
И снова уносит дорога
Туда где кругом целина
А надо для счастья так мало
Чтоб жизнь твоя людям нужна
(Із поетичних інтерпретацій О. О. Шалімова)
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Одним із захоплень О. О. Шалімова вільного часу
було полювання, яким він займався не заради мисливських
трофеїв, а переважно задля спілкування з живою
природою, з новими людьми.

На полюванні
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О. О. Шалімов підтримував дружні взаємовідносини
з відомими діячами політики, науки, культури, мистецтва.

О. О.Шалімов з президентом України Л. Д. Кучмою; справа наліво:
О. О. Шалімов, Л. Д. Кучма, С. М. Шалімова

О. О. Шалімов та ветеран Другої світової війни
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О. О. Шалімов з Митрополитом Київським та всієї України
Володимиром

О. О. Шалімов з екс-президентом України Л. М. Кравчуком та
екс-прем’єр-міністром України В. А. Масолом
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О. О. Шалімов
Є. Мірошниченко

та

народна

артистка

України

О. О. Шалімов та народний артист України Б. Ступка
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О. О. Шалімов з завідувачем кафедри шкірних та венеричних
хвороб, проректором з наукової роботи Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця, професором В. Г. Коляденком
та завідувачем кафедри хірургії № 1 Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, професором А.
П. Радзіховським; зліва направо: О. О. Шалімов, В. Г. Коляденко, А.
П. Радзіховський

О. О. Шалімов в гостях у шахтарів
Донбасу
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Дозвілля

На відпочинку в Криму

У морських хвилях
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В дружній компанії

Так міг сміятись тільки
О О Шалімов

124

У родинному колі

Згадуючи першоджерела
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О. О. Шалімов з молодшим сином Віктором

О. О. Шалімов з сестрою Вірою Олексіївною та братом
Василем Олексійовичем
126

О. О. Шалімов з внучками Юлею та Анею

З дружиною Сусанною Миколаївною
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Учні про вчителя
Одним із основних напрямів діяльності О. О. Шалімова
була підготовка медичних кадрів. Про це свідчить велика
кількість дисертаційних досліджень виконаних за його
консультації та керівництва. Але справжній учитель не
тільки той, хто навчає, а й той у якого навчаються.
Учитель живе у своїх учнях. Слово учням О. О. Шалімова:
В. Ф. Саєнко: «По хирургической одаренности А. А.
Шалимов феномен, и не надо стесняться воздавать
человеку должное: талант необходим повсюду, однако,
быть может, больше всего в медицине. Но это и
подвижник, подлинный труженик. Сколько лет подряд он
одинаково блестяще оперировал одновременно на
нескольких столах, внешне легко неся неимоверную
нагрузку».
М. Ф. Дрюк: «Тактику Олександра Алексеевича как
учителя я бы определил словом «доверие». Видя, что
коллектив двигается в нужном направлении, он не
сковывает инициативу излишней опекой. И в то же время
академик Шалимов поражал и поражает безошибочной
интуицией... Но вот что характерно. Каким-то
мгновенным, свойственным только ему видением он
помогает тебе разобраться в очень сложной, казалось
бы, почти неразрешимой ситуации и найти спасительный
шанс. Полностью воспринять эти свойства, видимо,
нельзя, но главное – доктрина милосердия – усваивается
навсегда».
В. С. Земсков: «На мой вигляд, Александр
Алексеевич – образец врачебной работоспособности и
одновременно мастер организации… Что представляет
он собою как учитель? Шалимов добрый, но не
добренький. Работающих вполсилы он просто не терпит
рядом с собой. Однако важно и то, что зла наш
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наставник не таит, что ценит прежде всего дело.
Потому и в науке обучения хирургии, когда
решительность и ответственность неразделимы между
собой, он останется эталоном».
В. Лупальцов: «Я бы назвал три качества, которые
присущи только Шалимову. Первое, он был прекрасным
организатором, создавшим два института – в Харькове и
Киеве. Второе, Шалимов был гениальным хирургом. До
него в Харькове не было такой хирургической школы. Он
сумел объединить своих коллег в Украине и повести их
правильным путем. Третье, Александр Алексеевич был
новатором… Он любил природу и людей, обожал петь
украинские песни».
Б. М. Даценко: «О творческой энергии А. А.
Шалимова в деле формирования самой современной
школы украинских хирургов, его интуиции при подборе
кадров и заботе об их творческом совершенствовании
свидетельствует тот факт, что практически все его
ученики первого периода работы (на базе 2-й городской
больницы г. Харькова) стали видными учеными Украины в
области
хирургии…
В
Шалимове
потрясала
работоспособность,
умение
чувствовать
новое,
стремление совершенствовать себя. Трудно переоценит
его вклад в мировую медицину».
М. П. Брусніцина: «Він був надзвичайно строгим
керівником. У нього було одне мірило до підлеглого – «як
ти працюєш», інших мірил не було… Все людське йому
було притаманне. Олександр Олексійович був якийсь
доступний для всіх, а з іншого боу – замкнутий, тримав
дистанцію. Але співробітники, якщо вони належно
працювали і робили то, що потрібно було для справи,
людського здоров’я і життя, ніколи не відчували
дистанції у спілкуванні».
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Вшанування
О. О. Шалімова за
видатні досягнення в
галузі
медицини
неодноразово відзначали
високими
урядовими
нагородами, відзнаками
громадських організацій
як вітчизняних так й
закордонних:
1956 р. – присвоєно
звання «Заслужений лікар
РРСФСР»
1961 р. – присвоєно
звання «Заслужений діяч
науки УРСР»
1961 р. – нагороджено орденом Трудового Червоного
Прапора
1966 р. – нагороджено орденом Леніна
1967 р. – присвоєно звання «Заслужений діяч науки
УРСР»
1971 р. – нагороджено орденом Трудового Червоного
Прапора
1972 р. – нагороджено Почесною Грамотою Президії
Верховної Ради УРСР
1976 р. – нагороджено орденом Жовтневої Революції;
1977 р. – лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і
техніки
1982 р. – присвоєно звання «Герой Соціалістичної Праці»
1985 р. – лауреат Державної премії СРСР
1993 р. – нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня
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1997 р. – обрано Міжнародною палатою Американського
біографічного інституту Людиною року
–
нагороджено
Почесним
дипломом
1997
р.
Міжнародного Біографічного Центру Кембриджського
університету за досягнення в медицині XX сторіччя
1998 р. – нагороджено орденом «За заслуги» II ступеня
1998 р. – присвоєно звання «Почесний громадянин м.
Києва»
1999 р. – нагороджено орденом «За заслуги» I ступеня
1999 р. – нагороджено срібною статуєю «Богиня
Фортуни» з золотим мечем Міжнародного рейтингу
популярності та якості «Золота Фортуна»
1999 р. – нагороджено Золотою медаллю «10 років
Незалежності України»
1999 р. – нагороджено орденом «Слава та вірність
Вітчизні» III ступеня
2000 р. – присвоєно звання «Почесний громадянин м.
Харкова»
2000 р. – нагороджено орденом «Суспільне визнання та
Велич» №068 (підписано 12 президентами Академій наук
світу)
2000 р. – нагороджено орденом «Слава та вірність
Вітчизні» II ступеня
2001 р. – нагороджено орденом «Святий Георгій
Переможець» з золотими мечами
2005 р. – присвоєно звання «Герой України»
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Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння звання
Героя Соціалістичної Праці О. О. Шалімову та трудящим м.
Києва
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Після вручення Зірки Героя Соціалістичної Праці
(1982 р.)

Президент України Л.М. Кравчук вручає О. О. Шалімову орден
«За заслуги» III ступеня (1993)
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Президент України Л. Д. Кучма вручає О. О. Шалімову орден
«За заслуги» I ступеня (1999 р.)

Нагородженя орденом «Слава та вірність Вітчизні»
III ступеня (1999 р.)
134

Урочисте засідання із вшанування О. О. Шалімова з нагоди його
60-річчя; зліва направо: міністр охорони здоров’я України А. Ю.
Романенко, О. О. Шалімов, А. М. Сердюк, О. М. Сорока

Вшанування О. О. Шалімова з нагоди 60-річчя від дня
народження
135

Вітання від А. М. Сердюка

Відзначення 75-річчя від дня народження О. О. Шалімова
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Вшанування О. О. Шалімова з нагоди 75-річчя від дня
народження

В президії урочистого засідання, присвяченого 80-річчю від дня
народження О. О. Шалімова; справа наліво: О. О. Шалімов,
директор Інституту хірургії та трансплантології АМН
України В. Ф. Саєнко, президент АМН України О. Ф. Возіанов,
директор Інституту гігієни та медичної екології імені О. М.
Марзєєва А. М. Сердюк
137

Відзначення 80-річчя від дня народження

Голова Київської міської державної адміністрації О. О.
Омельченко вітає О. О. Шалімова з 80-річчям від дня
народження
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Після вручення нагороди «Золота Фортуна» (1999 р.)

Указ Президента України про присвоєння О. О. Шалімову
звання Герой України
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До кінця своїх днів О. О. Шалімов залишався
великим життєлюбом, оптимістом, пошановувачем
жіночої краси – для нього Жінка – то найвищий,
найдосконаліший витвір Природи.
При нагоді О. О. Шалімов любив декламувати:

«Еще не все –
и жизнь моя не пролетела,
А я безумно все тружусь,
Ведь я так много не доделал:
Не долюбил, не дочитал,
Еще полмира не объехал,
Любимих книг не дописал.
Еще глаза красивых женщин
Пленяют лаской в тишине.
И, как в юности, не меньше,
Улыбка лечит сердце мне.
Еще любимую лаская,
Целую я в тиши ночной
И, как прежде, восхищаюсь
Всесильной женской красотой.
Еще не все –
И жизнь моя не пролетела,
А я безумно все тружусь,
Надеясь, что добъюсь того,
Что раньше не доделал!»
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Наземний шлях закінчено, попереду вічність.
Відспівування О. О. Шалімова у Києво-Печерській Лаврі
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Увічнення пам’яті О. О. Шалімова
У грудні 2006 р. Постановою Кабінету Міністрів
України Інституту хірургії та трансплантології АМН
присвоєно ім’я О. О. Шалімова.
Щорічно у лютому місяці в Національному інституті
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН
України проводяться Шалімовські читання.

14 лютого 2014 р.
біля входу до
Національного
інституту хірургії
та трансплантології
було відкрито
пам’ятник О. О.
Шалімову

На могилі
О. О. Шалімова на
Байковому цвинтарі
в м. Києві було
встановлено
пам’ятник
(набгробок)
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Меморіальна дошка О. О. Шалімову на фасаді будинку в м.
Харкові, в якому від 1965 до 1970 р. мешкала сім’я Шалімових.
(Встановлено у 2015 р.)

Учні та соратники О. О. Шалімова під час відкриття
меморіальної дошки (м.Харків, 2015 р.)
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Національним банком України до 100 - річчя від дня
народження передбачено випуск пам’ятної монети
«Олександр Шалімов» (1981-2006).

Ескіз пам’ятної монети «Олександр Шалімов»
(1918-2006)

Редакційно-художньою радою «Укрпошти» з питань
видання поштових марок, маркованих конвертів та карток
в Україні 31.05.2017 р. передбачено випуск у 2018 р.
поштової марки до 100-річчя від дня народження
Олександра Шалімова.

Поштові марки до 100-річчя від дня народження О. О. Шалімова.
(Ескіз)
144

Поштові конверти
О. О. Шалімова (Ескіз)

до

100-річчя
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від

дня

народження

Основні наукові публікації О. О. Шалимова
1.
Шалимов А. А. Хирургия поджелудочной железы /
А. А. Шалимов. – М. : Медицина, 1964. – 228 с.
2.
Шалимов А. А. Атлас хирургических операций на
органах брюшной полости / А. А. Шалимов,
С. Н. Редькин. – Киев : Здоров’я, 1965. – 422 с.
3.
Шалимов А. А. Клиническое применение маннита /
А. А. Шалимов, Д. Е. Пекарский. – Киев : Здоров’я, 1969.
– 96 с.
4.
Шалимов А. А. Болезни поджелудочной железы и их
хирургическое лечение / А. А. Шалимов. – М. : Медицина,
1970. – 280 с.
5.
Шалимов А. А. Терапия нарушений водно-солевого
равновесия / А. А. Шалимов, Д. Е. Пекарский,
О. П. Чижик. – Киев : Здоров’я, 1970. – 92 с.
6.
Шалимов
А.
А.
Хирургия
желудка
и
двенадцатиперстной
кишки
/
А. А. Шалимов,
В. Ф. Саенко. – Киев : Здоров’я, 1972. – 356 с.
7.
Хирургия печени и желчных протоков /
А. А. Шалимов, Б. В. Доманский, Г. А. Клименко,
С. А. Шалимов; под общ. ред. А. А. Шалимова. – Киев :
Здоров’я, 1975. – 408 с.
8.
Шалимов А. А. Атлас операций на пищеводе,
желудке и двенадцатиперстной кишке/ А. А. Шалимов,
В. Н. Полупан. – М. : Медицина, 1975. – 304 с.
9.
Шалимов А. А. Хирургия пищевода / А. А. Шалимов,
В. Ф. Саенко, С. А. Шалимов. – М. : Медицина, 1975. –
368 с.
10. Шалимов А. А. Современные методы ганглиоплегии
в хирургии и анестезиологии / А. А. Шалимов,
Г. А. Шифрин. – Киев : Наук. думка, 1975. – 208 с.
11. Пекарский Д. Е. Ожоговый шок / Д. Е. Пекарский,
А. А. Шалимов. – Киев : Здоров’я, 1976. – 190 с.
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12. Шалимов А. А. Реакции кровообращения на
операционную травму / А. А. Шалимов, Г. В. Гуляев,
Г. А. Шифрин. – Киев : Наук. думка, 1977. – 383 с.
13. Шалимов
А.
А.
Хирургия
кишечника
/
А. А. Шалимов, В. Ф. Саенко. – Киев : Здоров’я, 1977. –
248 с.
14. Шалимов А. А. Оптимизация работы хирургических
отделений / А. А. Шалимов, В. П. Хохоля. – Киев :
Здоров’я, 1978. – 63 с.
15. Шалимов А. А. Хирургия аорты и магистральных
артерий / А. А. Шалимов, Н. Ф. Дрюк. – Киев : Здоров’я,
1979. – 383 с.
16. Шалимов А. А. Атлас операций на печени, желчных
путях, поджелудочной железе и кишечнике /
А. А. Шалимов А. П. Радзиховский, В. Н. Полупан. – М. :
Медицина, 1979. – 367 с.
17. Шалімов О. О. Про хірургів і хірургію /
А. А. Шалимов, В. П. Хохоля. – Київ : Здоров’я, 1979. – 37
с.
18. Шалимов А. А. Острый перитонит: этиология,
патогенез,
клиника,
диагностика
и
лечение
/
А. А. Шалимов, В. И. Шапошников, М. П. Пинчук ; под
общ. ред. А. А. Шалимова. – Киев : Наук. думка, 1981. –
287 с.
19. Шалимов А. А. Повреждение сосудов : учебное
пособие / А. А. Шалимов, Н. Ф. Дрюк. – М., 1982. – 25 с.
20. Shalimov A. Modern Surgery of Vessels / A. Shalimov,
N. Dryuck. – Kiev : Zdorovya, 1983. – 204 p.
21. Шалимов А. А. Хирургия вен / А. А. Шалимов,
И. И. Сухарев. – Киев : Здоров’я, 1984. – 256 с.
22. Шалимов А. А. Дивертикулы пищеварительного
тракта / А. А. Шалимов, С. Н. Мамыкин, Ю. А. Диброва. –
Киев : Наук. думка, 1985. – 184 с.
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23. Шалимов А. А. Хирургия пищеварительного тракта /
А. А. Шалимов, В. Ф. Саенко. – Киев : Здоров’я, 1987. –
568 с.
24. Медицинская техника в хирургии / А. А. Шалимов,
В. П. Хохоля, А. М. Бахарев [и др.] ; под ред.
А. А. Шалимова, В. П. Хохоли. – Киев : Здоров’я, 1991. –
224 с.
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А. А. Шалимов, С. А Шалимов, М. Е. Ничитайло,
Б. В. Доманский. – Киев : Здоров’я, 1993. – 510 с.
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/
А. А. Шалимов,
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В. В. Грубник, Джоэл Горовиц [и др.]. – Киев : Здоров’я,
2000. – 256 с.
29. Шалимов А. А. Атлас операций на органах
пищеварения : в 2 т. / А. А. Шалимов, А. П. Радзиховский.
– Киев : Наук. думка, 2003. –
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– Киев : Наук. думка, 2005. – 287 с.
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Авторські свідоцтва та патенти на винаходи
О. О. Шалімова
1.
А. с. 300189 Устройство для отсоса крови из
коронарних сосудов – Приоритет от 23 декабря 1969 г. –
Зарегистрировано 22 января 1971 г.
2.
А. с. 300192 Устройство для предохранения
анастомоза после резекции прямой кишки. – Приоритет от
21 января 1970 г. – Зарегистрировано 22 января 1971 г.
3.
А. с. 308751 Способ рентгенологического
контрастного исследования аорты и ее ветвей. –
Приоритет от 23 апреля 1970 г. – Зарегистрировано
23 апреля 1971 г.
4.
А. с. 344865 Устройство для нагнетания крови. –
Приоритет от 26 июня 1970 г. – Зарегистрировано
18 апреля 1972 г.
5.
А. с. 354861 Устройство для исследования функции
желчевыводящих путей. – Приоритет от 14 декабря 1970 г.
– Зарегистрировано 18 июля 1972 г.
6.
А.
с.
359032
Аппарат
искусственного
кровообращения. – Приоритет от 17 ноября 1970 г. –
Зарегистрировано 28 августа 1972 г.
7.
А. с. 371944 Устройство для регулирования
производительности насоса с воздушной перепускной
камерой. – Приоритет от 12 декабря 1969 г. –
Зарегистрировано 14 декабря 1972 г.
8.
А. с. 395090 Устройство для лечения сосудистых
заболеваний конечностей. – Приоритет от 10 июня 1971 г.
– Зарегистрировано 28 мая 1973 г.
9.
А. с. 424103 Устройство для наблюдения объекта. –
Приоритет от 18 декабря 1972 г. – Зарегистрировано
21 декабря 1973 г.
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10. А. с. 430846 Способ хирургического лечения
демпинг-синдрома. – Приоритет от 20 ноября 1972 г. –
Зарегистрировано 14 февраля 1974 г.
11. А. с. 430857 Кровоостанавливающее средство. –
Приоритет от 18 мая 1970 г. – Зарегистрировано
14 февраля 1974 г.
12. А. с. 435827 Способ насыщения крови кислородом
при искусственном кровобращении. – Приоритет от
26 марта 1973 г. – Зарегистрировано 21 марта 1974 г.
13. А. с. 439276 Способ оперирования нижней трети
пищевода и кардиального отдела желудка. – Приоритет от
21 апреля 1972 г. – Зарегистрировано 19 апреля 1974 г.
14. А. с. 450125 Стереоскопическое устройство для
наблюдения объекта. – Приоритет от 05 февраля 1973 г. –
Зарегистрировано 19 июля 1974 г.
15. А.
с.
459238
Устройство
для
введения
лекарственных веществ в просвет сосуда. – Приоритет от
15 июня 1973 г. – Зарегистрировано 14 октября 1974 г.
16. А. с. 469720 Способ получения биологически
активных полимеров. – Приоритет от 16 января 1974 г. –
Зарегистрировано 14 января 1975 г.
17. А. с. 473506 Способ насыщения крови кислородом. –
Приоритет от 29 мая 1973 г. – Зарегистрировано
21 февраля 1975 г.
18. А. с. 492274 Способ лечения хронического
панкреатита. – Приоритет от 12 мая 1974 г. –
Зарегистрировано 28 июля 1975 г.
19. А. с. 511072 Способ рентгенографии. – Приоритет от
15 марта 1974 г. – Зарегистрировано 23 декабря 1975 г.
20. А. с. 537676 Устройство для разрушения венозных
клапанов. – Приоритет от 04 апреля 1975 г. –
Зарегистрировано 13 августа 1976 г.
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21. А. с. 566569 Способ лечения заболеваний венозных
сосудов. – Приоритет от 04 апреля 1975 г. –
Зарегистрировано 07 апреля 1977 г.
22. А. с. 577559 Способ моделирования хронического
панкреатита – Приоритет от 21 июня 1976 г. –
Зарегистрировано 28 июня 1977 г.
23. А. с. 58485 Устройство для извлечения органических
образований из трубчатых органов. – Приоритет от
04 июня 1975 г. – Зарегистрировано 29 августа 1977 г.
24. А. с. 602175 Устройство для отслоения тромбов и
атеросклеротических секвестров. – Приоритет от 24 июня
1974 г. – Зарегистрировано 21 декабря 1977 г.
25. А. с. 602193 Способ лечения недостаточности
нижнего пищеводного сфинктера. – Приоритет от 12 июля
1976 г. – Зарегистрировано 21 декабря 1977 г.
26. А. с. 640229 Устройство для наблюдения объекта. –
Приоритет от 23 августа 1977 г. – Зарегистрировано
07 сентября 1978 г.
27. А. с. 644465 Способ доступа к подколенноберцовому сегменту сосудов. – Приоритет от 23 июня
1976 г. – Зарегистрировано 06 октября 1978 г.
28. А. с. 648230 Способ лечения сосудистых
заболеваний конечностей. – Приоритет от 10 октября
1977 г. – Зарегистрировано 27 октября 1978 г.
29. А. с. 648233 Способ лечения сосудистых
заболеваний конечностей. – Приоритет от 16 ноября
1977 г. – Зарегистрировано 27 октября 1978 г.
30. А. с. 652519 Стереоскопическое устройство для
наблюдения объекта. – Приоритет от 15 августа 1977 г. –
Зарегистрировано 21 ноября 1978 г.
31. А. с. 665913 «Состав для инъекции препаратов
кровеносных сосудов». – Приоритет от 05 декабря 1977 г.
– Зарегистрировано 15 февраля 1979 г.
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32. А. с. 706069 Способ определения полноты
ваготомии
при
хирургическом
лечении
язвы
двенадцатиперстной кишки. – Приоритет от 03 июля
1978 г. – Зарегистрировано 07 сентября 1979 г.
33. А. с. 746375 Стереоскопическое увеличивающее
устройство. – Приоритет от 08 июня 1978 г. –
Зарегистрировано 14 марта 1980 г.
34. А. с. 762233 Имплантируемый клипс. – Приоритет
от 25 октября 1978 г. – Зарегистрировано 16 мая 1980 г.
35. А. с. 762867 Способ лечения наружных
панкреатических свищей. – Приоритет от 04 сентября
1978 г. – Зарегистрировано 22 мая 1980 г.
36. А. с. 762879 Зажим сосудистый. – Приоритет от
22 мая 1978 г. – Зарегистрировано 22 мая 1980 г.
37. А. с. 764664 Способ лечения цирроза печени. –
Приоритет от 31 июля 1978 г. – Зарегистрировано 28 мая
1980 г.
38. А. с. 766582 Способ рентгеновазографии. –
Приоритет от 02 октября 1978 г. – Зарегистрировано
06 июня 1980 г.
39. А. с. 768394 Устройство для сшивания
костнохрящевой ткани. – Приоритет от 09 октября 1978 г.
– Зарегистрировано 13 июня 1980 г.
40. А. с. 772533 Способ лечения ахалазии кардии. –
Приоритет от 05 января 1979 г. – Зарегистрировано
27 яюня 1980 г.
41. А. с. 777898 Способ лечения рака поджелудочной
железы. – Приоритет от 05 июля 1980 г. –
Зарегистрировано 14 июля 1980 г.
42. А. с. 820810 Устройство для затягивания лигатурных
узлов. – Приоритет от 18 июня 1979 г. – Зарегистрировано
12 декабря 1980 г.
43. А.
с.
833222
Способ
послеоперационной
профилактики рубцовых сужений пищеводно-желудочных
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и пищеводно-кишечных анастомозов. – Приоритет от
14 мая 1979 г. – зарегистрировано 02 февраля 1981 г.
44. А. с. 833232 Способ лечения абдоминальноишемического синдрома, сочетающегося с хроническим
панкреатитом. – Приоритет от 19 ноября 1979 г. –
Зарегистрировано 02 февраля 1981 г.
45. А. с. 835429 Устройство для наложения круговых
швов. – Приоритет от 26 мая 1976 г. – Зарегистрировано
06 февраля 1981 г.
46. А. с. 858836 Контрастное средство для наливки
сосудов. – Приоритет от 22 июня 1978 г. –
Зарегистрировано 04 мая 1981 г.
47. А.
с.
864325
Способ
моделирования
холецистопанкреатита. – Приоритет от 26 ноября 1979 г. –
Зарегистрировано 14 мая 1981 г.
48. А. с. 874036 Способ хирургического лечения
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. –
Приоритет от 04 февраля 1980 г. – Зарегистрировано
22 июня 1981 г.
49. А. с. 874039 Способ хирургического лечения грыж
пищеводного отверствия диафрагмы. – Приоритет от
26 февраля 1980 г. – Зарегистрировано 22 июня 1981 г.
50. А. с. 880433 Способ лечения сосудистых
заболеваний конечностей. – Приоритет от 08 января
1980 г. – Зарегистрировано 14 июля 1981 г.
51. А. с. 888958 Способ лечения хронического
панкреатита. – Приоритет 17 марта 1980 г. –
Зарегистрировано 14 августа 1981 г.
52. А. с. 889009 Трубчатый наконечник для проведения
сосудистого шунта в тканях. – Приоритет от 04 февраля
1981 г. – Зарегистрировано 14 августа 1981 г.
53. А. с. 908335 Способ хирургического лечения
заболеваний венозных сосудов конечностей при
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хронической венозной недостаточности. – Приоритет от
06 августа 1980 г. – Зарегистрировано 02. ноября 1981 г.
54. А. с. 933090 Устройство для разрушения венозных
клапанов. – Приоритет от 14 июля 1980 г. –
Зарегистрировано 09 февраля 1982 г.
55. А. с. 936891 Способ лечения кист поджелудочной
железы. – Приоритет от 28 ноября 1979 г. –
Зарегистрировано 23 февраля 1982 г.
56. А. с. 936898 Способ хирургического лечения
постгастрорезекционных синдромов. – Приоритет от
06 августа 1980 г. – Зарегистрировано 23 февраля 1982 г.
57. А. с. 938962 Устройство для выворачивания
венозных трансплантатов. – Приоритет от 17 июля 1980 г.
– Зарегистрировано 23 февраля 1982 г.
58. А. с. 952236 Способ лечения послеоперационных
стриктур и дефектов гепатикохоледоха. – Приоритет от
05 ноября 1980 г. – зарегистрировано 21 апреля 1982 г.
59. А. с. 971282 Способ лечения доброкачественных
заболеваний пищевода. – Приоритет от 16 июня 1980 г. –
Зарегистрировано 07 июля 1982 г.
60. А. с. 973108 Способ лечения кист поджелудочной
железы. – Приоритет от 17 апреля 1980 г. –
Зарегистрировано 14 июля 1982 г.
61. А. с. 976474 «Способ моделирования кисты
поджелудочной железв». – Приоритет от 25 апреля 1980 г.
– Зарегистрировано 21 июля 1982 г.
62. А. с. 978834 Способ лечения наружных свищей
поджелудочной железы. – Приоритет от 15 августа 1980 г.
– Зарегистрировано 09 августа 1982 г.
63. А. с. 993951 Хирургический шовный материал и
способ его получения. – Приоритет от 26 мая 1977 г. –
Зарегистрировано 08 октября 1982 г.
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64. А. с. 1024867 Стереоскопическое увеличивающее
устройство. – Приоритет от 26 марта 1982 г. –
Зарегистрировано 22 февраля 1983 г.
65. А. с. 1026794 Устройство для биопсий. – Приоритет
от 20 августа 1981 г. – зарегистрировано 05 марта 1983 г.
66. А. с. 1034726 Хирургический шовный материал. –
Приоритет от 05 декабря 1981 г. – Зарегистрировано
15 апреля 1983 г.
67. А. с. 1050686 Способ операций на поджелудочной
железе. – Приоритет от 25 февраля 1982 г. –
Зарегистрировано 01. июля 1983 г.
68. А.
с.
1075295
Способ
моделирования
холецистопанкреатита. – Приоритет от 15 июня 1982 г. –
Зарегистрировано 22 октября 1983 г.
69. А. с. 1076105 Способ обработки культи
поджелудочной железы. – Приоритет от 11 октября 1982 г.
– Зарегистрировано 01 ноября 1983 г.
70. А. с. 1080816 Способ хирургического лечения
тромбоза подключичной вены. – Приоритет от 27 апреля
1982 г. – Зарегистрировано 22 ноября 1983 г.
71. А. с. 1091918 Способ лечения гнойного панкреатита.
– Приоритет от 24 декабря 1982 г. – Зарегистрировано
15 января 1984 г.
72. А. с. 1097341 Способ лечения и профилактики
печеночной недостаточности в послеоперационном
периоде. – Приоритет от 28 апреля 1982 г. –
Зарегистрировано 15 февраля 1984 г.
73. А. с. 1099432 Способ ультразвуковой диагностики
метастазов рака в печень. – Приоритет от 01 июля 1982 г.
– Зарегистрировано 22 февраля 1982 г.
74. А. с. 1144699 Способ лечения гнойно-септических
заболеваний. – Приоритет от 22 ноября 1982 г. –
Зарегистрировано 15 ноября 1984 г.
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75. А. с. 1147408 Способ лечения послеоперационной
печеночной недостаточности. – Приоритет от 01 июля
1982 г. – зарегистрировано 01 декабря 1984 г.
76. А. с. 1152117 Способ лечения воспалительных
процессов брюшной полости. – Приоритет от 12 мая
1982 г. – Зарегистрировано 22 декабря 1984 г.
77. А. с. 1152574 Способ экстраперитонизации печени. –
Приоритет от 05 августа 1982 г.
78. А. с. 1153411 Криоапликатор. – Приоритет от
08 сентября 1983 г. – Зарегистрировано 03 января 1985 г.
79. А. с. 1164927 Способ лечения стенозирующих
опухолей левой половины толстой кишки. – Приоритет от
12 января 1984 г. – Зарегистрировано 01 марта 1985 г.
80. А. с. 1186201 Способ лечения лимфостаза. –
Приоритет от 18 мая 1984 г. – Зарегистрировано 22 июня
1985 г.
81. А. с. 1220669 Дилятатор. – Приоритет от 16 мая
1983 г. – Зарегистрировано 01 декабря 1985 г.
82. А. с. 1255112 Способ хирургического лечения
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. –
Приоритет от 05 апреля 1985 г. – Зарегистрировано 08 мая
1986 г.
83. А. с. 125 8385 Способ пластики венозных клапанов.
– Приоритет от 18 мая 1984 г. – Зарегистрировано 22 мая
1986 г.
84. А. с. 1258391 Способ хирургического лечения
деоденостаза. – Приоритет от 05 апреля 1985 г. –
Зарегистрировано 22 мая 1986 г.
85. А.
с.
1263232
Способ
формирования
билиодигестивного анастомоза. – Приоритет от 13 мая
1985 г. – Зарегистрировано 15 июня 1986 г.
86. А. с. 1279618 Способ лечения дуоденостаза. –
Приоритет от 05 апреля 1985 г. – Зарегистрировано
01 сентября 1986 г.
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87. А. с. 1297274 Способ лечения механической
желтухи при раке ворот печени. – Приоритет от
25 сентября 1984 г. – Зарегистрировано 15 ноября 1986 г.
88. А. с. 1300681 Способ изготовления атравматической
иглы для микрохирургии. – Приоритет от 27 июля 1983 г.
– Зарегистрировано 01 декабря 1986 г.
89. А. с. 1344326 Способ лечения панкреонекроза. –
Приоритет от 29 декабря 1981 г. – Зарегистрировано
15 июня 1987 г.
90. А.
с.
1415483
Способ
анастомозирования
поджелудочной железы с кишкой. – Приоритет от 11 июля
1986 г. – Зарегистрировано 08 апреля 1988 г.
91. А. с. 1454407 Способ хирургического лечения
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. –
Приоритет от 11 июля 1986 г. – Зарегистрировано
01 октября 1988 г.
92. А. с. 1491468 Способ хирургического лечения
хронического панкреатита. – Приоритет от 29 октября
1986 г. – Зарегистрировано 08 марта 1989 г.
93. А. с. 1507343 Способ лечения протяженных
рубцовых стриктур внепеченочных желчных протоков. –
Приоритет от 31 августа 1987 г. – Зарегистрировано
15 мая 1989 г.
94. А. с. 1533663 Способ хирургического лечения
псевдокист поджелудочной железы. – Приоритет от 27 мая
1987 г. – Приоритет от 27 мая 1987 г. – Зарегистрировано
08 сентября 1989 г.
95. А. с. 1581289 Способ хирургического лечения
асцита при портальной гипертензии. – Приоритет от
06 июня 1988 г. – Зарегистрировано 01 апреля 1990 г.
96. А. с. 1619221 Стереоскопическое наблюдательное
устройство. – Приоритет от 09 марта 1988 г. –
Зарегистрировано 08 сентября 1990 г.
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97. А. с. 1651922 Устройство для лечения полых
органов. – Приоритет от 30 мая 1988 г. – Зарегистрировано
01 февраля 1991 г.
98. А. с. 1657161 Способ хирургического лечения
доброкачественных опухолей головки поджелудочной
железы. – Приоритет от 01 ноября 1988 г. –
Зарегистрировано 22 февраля 1991 г.
99. А. с. 1690716 Устройство для высокочастотной
электрохирургии. – Приоритет от 27 марта 1989 г. –
зарегистрировано 15 июля 1991 г.
100. А. с. 1697778 Способ хирургического лечения
хронического панкреатита. – Приоритет от 14 июля 1988 г.
– Зарегистрировано 15 августа 1991 г.
101. А. с. 1724183 Способ панкреатодуоденальной
резекции. – Приоритет от 03 мая 1989 г. –
Зарегистрировано 08 декабря 1991 г.
102. А. с. 1817336 Устройство для транспортировки
лекарственных средств. – Приоритет от 22 июля 1987 г. –
Зарегистрировано 11 октября 1992 г.
103. А. с. 1817338 Устройство для магнитотерапии. –
Приоритет от 24 июля 1987 г. – Зарегистрировано
11 октября 1992 г.
104. А.
с.
1828745
Способ
формирования
билиодигестивного анастомоза и устройство для его
осуществления. – Приоритет от 25 сентября 1989 г. –
Зарегистрировано 13 октября 1992 г.
105. Пат. СССР № 1787017 Способ лечения рефлюксгастрита. – Приоритет 30 января 1991 г. –
Зарегистрировано 08 сентября 1992 г.
106. Пат.
1817335
СССР.
Устройство
для
транспортировки лекарственных форм. – Приоритет
22 июня 1987 р. – Зарегистрировано 11 октября 1992 г.
107. Пат.
1826869
СССР.
Способ
лечения
новообразований большого дуоденального соска. –
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Приоритет от 14 марта 1991 г. – Зарегистрировано
13 октября 1992 г.
108. Пат. 1828745 СССР. Способ формирования
билиодигестивного анастомоза и устройство для его
осуществления. – Приоритет 25 сентября 1989 г. –
Зарегистрировано 13 октября 1992 г.
109. Пат. 2008675 Российская Федерация. Способ
диагностики гнойного холангита. – Приоритет от
08 октября 1990 г. – Зарегистрировано 28 февраля 1994 г.
110. Пат. 5387 Україна. Спосіб лікування рефлексгастриту. – Занесений до Державного реєстру 28 грудня
1994 р.
111. Пат. 6808 Україна. Спосіб діагностики гнійного
холангіту. – Занесений до Державного реєстру 29 грудня
1994 р.
112. Пат. 6809 Україна Спосіб лікування новоутворень
великого дуодентального сосочка. – Занесений до
Державного реєстру 29 грудня 1994 р.

Методичні рекомендації
1.
Диагностика и лечение острых пищеводножелудочно-кишечных кровотечений : (метод. письмо) /
сост. : А. А. Шалимов, М. П. Брусницына, В. А. Щусь ;
Харьк. НИИ общ. и неотлож. хирургии. – Харьков, 1968. –
22 с.
2.
Организация работы, объем вмешательств и
диагностических
исследований
в
хирургических
кабинетах поликлиники : (метод. указания) / сост. :
А. Г. Караванов, А. А. Шалимов, В. М. Козлюк,
М. П. Брусницына ; Харьк. НИИ общ. и неотлож.
хирургии. – Харьков, 1968. – 15 с.
3.
Чрескожная чреспеченочная холангиография :
(метод. письмо) / сост. : А. А. Шалимов, Г. А. Клименко ;
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Харьк. НИИ общ. и неотлож. хирургии. – Харьков, 1968. –
18 с.
4.
Показания к коронарографии / сост. : А. А. Шалимов,
Л. Ф. Никишин, Н. И Юрченко ; НИИ клин. и эксперим.
хирургии. – Киев, 1976. – 15 с.
5.
Экспресс – методика исследования желудочной
секреции у больных с перфоративной язвой желудка и 12перстной кишки / сост. : А. А. Шалимов, В. Ф. Саенко,
А. Е. Ващенко ; МЗ УССР. – Киев, 1976. – 17 с.
6.
Диагностика и лечение острых тромбозов глубоких
вен нижних конечностей и таза / сост. : А. А. Шалимов,
И. И. Сухарев, В. П. Хохоля ; Киев. НИИ клин. и
эксперим. хирургии. – Киев, 1977. – 18 с.
7.
Предоперационная
диагностика
рака
поджелудочной железы и фатерова сосочка / сост. :
А. А. Шалимов, С. А. Шалимов, В. Е. Медведев [и др.] ;
Киев. НИИ клин. и эксперим. хирургии. – Киев, 1977. –
24 с.
8.
Экспресс-методика
исследования
желудочной
секреции у больных с перфоративной язвой желудка и
двенадцатиперстной кишки / сост. : А. А. Шалимов,
В. Ф. Саенко, А. Е. Ващенко ; Киев. НИИ клин. и
эксперим. хирургии. – Киев, 1977. – 15 с.
9.
Диагностика
и
хирургическое
лечение
посттромбофлебитического
синдрома
нижних
конечностей / сост. : А. А. Шалимов, И. И. Сухарев,
П. И. Тураев [и др.] ; МЗ УССР, Киев. НИИ клин. и
эксперим. хирургии. – Киев, 1978. – 11 с.
10. Лечение кровотечений из варикозно расширенных
вен пищевода и желудка при синдроме портальной
гипертензии / сост. : А. А. Шалимов, В. Н. Короткий ;
Киев. ин-т усоверш. врачей. – Киев, 1978. – 16 с.
11. Лечение острого панкреатита / сост. : А. А. Шалимов,
К. Д. Тоскин, С. А. Шалимов ; Киев. НИИ клин. и
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эксперим. хирургии, Крым. мед. института. – Киев, 1979. –
28 с.
12. Лечение постгастрорезекционных синдромов /
сост. : А. А. Шалимов, В. Ф. Саенко, Н. Н. Барамия ; Киев.
НИИ клин. и эксперим. хирургии. – Киев, 1979. – 18 с.
13. Селективная
проксимальная
ваготомия
в
хирургическом лечении язвенной болезни и методы ее
интраоперационного контроля / сост. : А. А. Шалимов,
В. Ф. Саенко, Б. С. Полинкевич, А. В. Сыромятников ; МЗ
УССР, Киев. НИИ клин. и эксперим. хирургии. – Киев,
1979. – 18 с.
14. Хирургическое
лечение
больных
с
облитерирующими заболеваниями артерий конечностей в
стадии тяжелой ишемии / подгот. : А. А. Шалимов,
Ю. Э. Полищук, Н. Ф. Дрюк ; МЗ УССР, Киев. НИИ клин.
и эксперим. хирургии. – Киев, 1979. – 24 с.
15. Хирургическое лечение окклюзирующих поражений
артерий бедренно-подколенного сегмента / сост. :
А. А. Шалимов, Н. Ф. Дрюк ; Киев. НИИ клин. и эксперим.
хирургии, Киев. ин-т усоверш. врачей. – Киев, 1979. –
26 с.
16. Выбор метода операции при хирургическом лечении
язвенной
болезни
и
особенности
ведения
послеоперационного периода / сост. : А. А. Шалимов,
В. Г. Ананьев, В. Ф. Саенко ; Киев. НИИ клин. и эксперим.
хирургии МЗ УССР, Днепропетр. НИИ гастроэнтерологии
МЗ УССР. – Киев, 1980. – 20 с.
17. Диагностика и лечение кист поджелудочной железы
/
сост.
:
А. А. Шалимов,
Б.
А.
Мизаушев,
П. Е. Кульчинский [и др.] ; Кабард.-Балкар. гос. ун-т,
Киев. НИИ клин. и эксперим. хирургии МЗ УССР. –
Нальчик, 1980. – 16 с.
18. Диагностика и лечение повреждений сосудов
конечностей / сост. : А. А. Шалимов, Н. Ф. Дрюк,
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Ю. С. Лисайчук, В. П. Хохоля ; Киев. НИИ клин. и
эксперим. хирургии ; Киев. гос. ин-т усовершенствования
врачей. – Киев, 1981. – 21 с.
19. Принципы послеоперационного ведения больных
перенесших реконструктивные операции на брюшной
аорте и артериях нижних конечностях / подгот. :
А. А. Шалимов, А. Б. Доминяк, И. И. Сухарев [и др.] ; МЗ
УССР, Киев. НИИ клин. и эксперим. хирургии. – Киев,
1981. – 14 с.
20. Хирургическое
лечение
облитерирующих
заболеваний артерий нижних конечностей и таза у
больных сахарным диабетом / подгот. : А. А. Шалимов,
И. И. Сухарев, П. И. Никульников [и др.] ; Киев. НИИ
клин. и эксперим. хирургии. – Киев, 1981. – 16 с.
21. Гнойный панкреатит и его осложнения (клиника,
диагностика и лечебная тактика / сост. : А. А. Шалимов,
С. А. Шалимов, Б. А. Мизаушев [и др.] ; Кабард.-Балкар.
гос. ун-т, Киев. НИИ клин. и эксперим. хирургии МЗ
УССР. – Нальчик, 1982. – 27 с.
22. Методика рентгенологического исследования при
заболеваниях большого дуоденального сосочка и
внепеченочных желчных путей / сост. : А. А. Шалимов,
А. С. Шпонтак ; Киев. НИИ клин. и эксперим. хирургии. –
Киев, 1982. – 18 с.
23. Органосохраняющие операции в хирургическом
лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки /
сост. : А. А. Шалимов, В. А. Хараберюш, В. Ф. Саенко [и
др.] ; Киев. НИИ клин. и эксперим. хирургии, Донец. гос.
мед. институт. – Донецк, 1982. – 78 с.
24. Хирургическое лечение и реабилитация больных с
посттромбофлебитическим
синдромом
/
сост.
:
А. А. Шалимов, И. И. Сухарев, М. Г. Шевчук,
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