
 
Книжкова полиця 

“Греков І.І. - першокласний майстер хірургії” 
150 років від дня народження (5.03.1867 – 11.02.1934) 

 
Запрошуємо користувачів ознайомитися з  книжковою  полицею. 
 Оригінали документів можна переглянути у читальному залі 

відділу обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах 
окремих статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися 
сервісом “Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua 
з метою одержання повного тексту.  

 

 
          Греков Іван Іванович народився 5 (17 
березня) 1867, хутір Томілінка, Богучарский 
повіт, Воронезька губернія, Російська імперія у 
родині донського козака. 
 Хірург, доктор медичних наук (1901), 
професор (1915), почесний член і почесний 
голова Хірургічного товариства М.І. Пирогова 
(1920), головний редактор наукового медичного 

журналу «Вісник хірургії та суміжних областей» 
(1922-1934), голова XVI Всеросійського з'їзду 
хірургів (1924), головний лікар Обухівської 
лікарні (1927-1934), заслужений діяч науки 

РРФСР (1932). 
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    Найбільшого визнання І.І.Греков досяг завдяки своїм науковим 

роботам в галузі абдомінальної хірургії. 
За сорок років життя їм було зроблено понад 40 000 хірургічних 

операцій. 

Перу В. І. Грекова належить понад 150 друкованих наукових 

робіт, присвячених питанням хірургії легень, серця, органів черевної 

порожнини, лікування ран. Серед них особливе значення мають 

роботи «Про зшивання ран серця» (1903), «Про лікування 

перитонітів» (1914), «Про лікування травматичних аневризм за 

допомогою судинного шва і пересадки судин» (1916), «Хірургічне 

лікування ракових пухлин, пошкоджень та інших захворювань 

підшлункової залози» (1922), «Про лікування пошкоджень грудної 
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порожнини» (1924), «Про висічення гангренозної грижі ent bloc» 

(1926), «Про помилки в хірургії» 

 ru.wikipedia.org›wiki/Греков_И.И. 

 

 

 
 

 
“...він стійко працював на обраному 

терені всіма трьома видами зброї, що 

знаходяться у розпорядженні хірурга – 

ножем, пером і усною промовою. І всіма 

видами зброї він володів майстерно”. 
А.М. Заблудовский 
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