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Михайло Петрович
ЗАХАРАШ
до 75–річчя від дня народження

Mykhaylo Petrovych
ZAKHARASH
tо the 75th anniversary
2 квітня 2019 р. виповнилося 75 років члену–кореспонденту Національної академії медичних наук України,
доктору медичних наук, професору кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.
О. Богомольця, заслуженому лікарю України, лауреату
Державної премії України в галузі науки і техніки, президенту Асоціації колопроктологів України, голові правління
наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області, генерал – майору медичної служби Михайлу Петровичу
Захарашу.
М. П. Захараш народився у с.Озеро Немирівського району Вінницької області. В 1957 р. після закінчення на відмінно Озерянської семирічної школи вступив до Гайсинського
медичного училища, яке закінчив у 1960 р., отримавши диплом з відзнакою.
Свій трудовий шлях М.П. Захараш розпочав у шістнадцятирічному віці в Летичівському районі Хмельницької області на посаді завідувача Чаплянським фельдшерсько–акушерським пунктом. У 1961 р. був призначений виконувачем
обов’язків головного лікаря Снітівської дільничної лікарні.
У 1962 р. вступив до Вінницького медичного інституту
імені М. І. Пирогова, який закінчив у 1968 р., отримавши ди-

78

Klinichna khirurhiia. 2019 April; 86(4)

плом з відзнакою. Всі роки навчання в інституті працював у
позанавчальний час, виконуючи обов’язки медичної сестри.
З 1968 по 1970 р. перебував на дійсній військовій службі. З
1970 по 1972 р. працював лікарем–хірургом Житомирської
міської лікарні №2, з 1972 по 1975 р. – лікарем–хірургом,
а з 1975 по 1979 р. – заступником головного лікаря з лікувальної роботи, лікарем–хірургом Житомирської обласної клінічної лікарні. Саме в цій лікарні під керівництвом
Героя Соціалістичної Праці О. Ф. Гербачевського, учня професора М. М. Волковича, розпочалося становлення М. П.
Захараша як лікаря–хірурга. У 1971 р. М. П. Захараш вступив
до заочної аспірантури на кафедру факультетської хірургії
№1 Київського медичного інституту, яку очолював всесвітньо відомий талановитий хірург, неперевершений педагог,
блискучий організатор хірургічної служби України професор Г. М. Матяшин та яка стала другою хірургічною школою
Михайла Петровича. В 1979 р. він захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на
тему: «Корекція порушень метаболізму при ускладненому
перебігу раннього післяопераційного періоду у хворих на
виразкову хворобу», науковим керівником якої був професор Г. М. Матяшин.
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У 1979 р. М. П. Захараш був призваний на військову службу
до Комітету державної безпеки України, де протягом 31 року
очолював відомчу медичну службу, працюючи з 1979 по 1983
рік на посаді заступника начальника, з 1983 по 1991 р. – начальника Військово–медичної служби Комітету державної
безпеки, а з 1991 по 2010 р. – начальника Військово–медичного управління, лікаря–хірурга Служби безпеки України.
Військове звання генерал–майора медичної служби професору М. П. Захарашу присвоєно в 2003 р. Він – перший
військовий лікар серед усіх військових відомств, якому після здобуття Україною незалежності було присвоєно таке
військове звання.
З 1984 по 1990 р. М. П. Захараш працював за сумісництвом асистентом, доцентом кафедри факультетської хірургії Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця.
Після захисту в 1990 р. дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора медичних наук на тему: «Хірургічна тактика при лікуванні хворих на кишкову непрохідність в умовах хронічного внутрішнього опромінення радіонуклідами», над якою він працював під керівництвом професора Ю. В. Балтайтіса, був обраний на посаду професора, а з
2000 по 2013 р. обіймав посаду завідувача кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О. О.
Богомольця. В 1991 р. М. П. Захарашу присвоєно вчене звання професора.
М. П. Захараш є лікарем–хірургом та лікарем–проктологом вищої кваліфікаційної категорії, має лікувальний стаж,
який налічує 48 років. Основні напрямки його наукових
розробок та лікарської діяльності: клінічне застосування
сорбційних методів детоксикації і плазмацитоферезу в хірургії та проктології; хірургія гепатопанкреатодуоденальної зони; лапароскопічна хірургія та гінекологія; хірургічне лікування раку ободової і прямої кишок та його ускладнень; первинно–відновлювальна і реконструктивна хірургія
кишечника; консервативне та хірургічне лікування хворих
з неспецифічним виразковим колітом і хворобою Крона.
Він уперше в світі розробив і запровадив у клінічну практику унікальні лікувальні методи, які здобули всесвітнє визнання, серед них – метод декорпорації радіонуклідів і детоксикації організму осіб, що зазнали променевого впливу,
який уможливив збереження життя і здоров’я десятків тисяч осіб, постраждалих внаслідок глобальної екологічної
катастрофи ХХ сторіччя – аварії на Чорнобильській АЕС.
Уперше у світовій клінічній практиці М. П. Захараш почав
виконувати хворим операції з використанням електрозварювальних технологій (на сьогодні у світі виконано понад
250 000 таких операцій).
М. П. Захараш – один із засновників вітчизняної колопроктології. Як головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Проктологія» (2000 – 2017 рр.) та президент

Асоціації колопроктологів України, яку він очолює з 2004
року, організував і успішно провів чотири з’їзди колопроктологів України, в роботі кожного з яких брали участь понад 600 делегатів та гостей, у тому числі зарубіжних, а також
щорічні регіональні науково–практичні конференції з актуальних проблем хірургії та колопроктології за участю не
лише лікарів – проктологів, а й лікарів–гастроентерологів,
хірургів, онкологів та інших спеціалістів.
Науково–педагогічний стаж професора М. П. Захараша
налічує 34 роки. В 2003 р. він обраний членом–кореспондентом НАМН України, в 2006 р. – академіком Білоруської
академії медичних наук, в 2009 р. – академіком Міжнародної
академії антропології, є автором 532 наукових праць, у тому числі 42 підручників та монографій, 54 патентів, включаючи два українсько–американських, а п’ятитомний підручник «Хірургія» у 2012 р. удостоєний Державної премії
України. Під його науковим керівництвом захищено 5 докторських та 12 кандидатських дисертацій.
З 2004 р. професор М. П. Захараш очолює Наукове товариство хірургів м. Києва і Київської області, щомісячно
організовує і проводить його засідання за участю не лише
вчених, а й практичних лікарів, лікарів–інтернів, студентів. Організував і провів ювілейні науково–практичні конференції за міжнародною участю, присвячені 100–річчю
(2008 р.) та 110–річчю (2018 р.) товариства.
М. П. Захараш є членом президії Асоціації хірургів
України, Асоціації колопроктологів Росії, членом асоціацій
лапароскопічних хірургів Європи (EAES), Росії, України, членом Європейського комітету по вивченню хвороби Крона
та виразкового коліту (ЕССО), членом редколегій 12 вітчизняних та 4 зарубіжних профільних журналів, членом спеціалізованої ради з хірургії Національного інституту хірургії та
трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, членом Атестаційної комісії МОЗ України, експертом Комітету
з присудження Державних премій України.
М. П. Захараш – заслужений лікар України (1987 р.), нагороджений орденом «За заслуги» III (2003 р.) та II (2007 р.)
ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
(2008 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України
(2009 р.), медаллю М. І. Пирогова (2008 р.), орденами преподобного Агапіта Печерського, Святого рівноапостольського князя Володимира ІІІ ступеня. В 2005 р. М. П. Захарашу
присвоєно міжнародне звання «Посол миру».
Свій поважний ювілей Михайло Петрович Захараш зустрічає, продовжуючи плідно працювати на посаді професора кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та щедро ділитися своїм багаторічним клінічним та науковим досвідом зі студентами
та колегами на лекціях, практичних заняттях, численних
наукових форумах, у тому числі за міжнародною участю.

Адміністрація та колектив кафедри хірургії №1
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця,
адміністрація та колектив хірургічної клініки Київської міської клінічної лікарні № 18,
учні, колеги та друзі, пацієнти
щиро вітають шановного Михайла Петровича ЗАХАРАША з ювілеєм,
бажають міцного здоров’я, щастя, активного довголіття, подальших творчих успіхів та звершень.
Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Клінічна хірургія»
приєднуються до щирих привітань на адресу шановного Михайла Петровича з нагоди його ювілею та у свою
чергу висловлюють йому побажання довгих років життя та нових звитяг
на науковій, творчій, педагогічній та лікувальній нивах.
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