20 СІЧНЯ -ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА
ОЛЕКСІЙОВИЧА ШАЛІМОВА (1918-2006) – ХІРУРГА,
ВЧЕНОГО, ОДНОГО З ЗАСНОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ
ХІРУРГІЧНОЇ ШКОЛИ, ГЕРОЯ УКРАЇНИ.

Його називали Богом у хірургії, він зробив приблизно 40 тисяч
операцій, а ЮНЕСКО присвоїло йому звання «Людина планети»
(1998). Був членом міжнародного союзу хірургів, Асоціації хірургів
Австрії, Німеччини, Росії, України, дійсним членом Академії
медичних наук України та Нью-Йоркської академії наук, автором
більше 830 наукових праць та 112 винаходів, депутатом Верховної
Ради УРСР 6 – 10-го скликань. Створив в Україні два науководослідні інститути – у Харкові та Києві. Він став першим лікарем,
котрий провів вдалу пересадку підшлункової залози хворому на
діабет, розробив і впровадив близько 50 абсолютно нових методик
операцій онкологічних захворювань, органів травлення, судин,
серця. Під його керівництвом проведено першу в Україні операцію
пересадки серця. Один зі своїх днів народження він відзначив
одночасною операцією на 18-ти столах. Це був майстер-клас для
молодих хірургів із різних регіонів.

18 січня у Павлоградському медичному коледжі пройшов
відкритий захід,
присвячений пам'яті геніального хірурга Олександра Олексійовича
Шалімова, якому 20 січня виповнилося б 101 рік.

Під керівництвом куратора Борисенко В.В., студенти групи СС-0717 підготували відкриту виховну годину. Студенти повідомили про
те, як звичайний сільський хлопець з Липецької області став
важливою частиною нашої історії, людиною, з ім'ям якої пов'язана
ціла епоха у розвитку вітчизняної і світової хірургії. Фанатично
відданий своїй справі, Шалімов день у день кілька десятиліть жив і
працював в одному графіку.

На відкритому заході використовувалися відеосюжети – «100
років, як один день», «Олександр Шалімов – обличчя України».

Студенти повідомили присутнім про деякі цікаві факти з життя
світила вітчизняної медицини, талановитого хірурга Олександра
Шалімова.

Українська хірургія досягла нового рівня завдяки виникненню
нової української хірургічної школи — школи академіка Шалімова.
Він залишив після себе 870 наукових праць, серед них 35
посібників та монографій, 112 винаходів, захищених авторськими

свідоцтвами та патентами. Для наукової медицини ним
підготовлено 80 кандидатів медичних наук та 52 доктора медичних
наук, великого досвіду набрались всі хто разом з ним стояв за
операційним столом. Він прожив багатогранне, цікаве, творче і
повноцінне життя.

