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Микола Амосов –



Микола Михайлович Амосов - талановитий

вчений, видатний хірург, основоположник біокібернетики в

Україні, письменник, громадський діяч, академік

Національної академії наук України та Академії медичних

наук України. Він створив інститут серцево-судинної

хірургії та першим здійснив протезування мітрального

клапана серця, а на міжнародному рівні він вперше

здійснив протезування клапанів серця, що мають

антитромботичні властивості.

Автор понад 400 наукових робіт, включаючи 19

монографій. Ряд монографій перевидано в США, Японії,

Німеччині, Болгарії. Микола Михайлович - лауреат

Ленінської премії (1961), Державної премії УРСР (1978,

1988) і Державної премії України в галузі науки і техніки

(1997).

…головне – це здоров’я, можливість повноцінно

жити і працювати. Хіба цього мало?

М.Амосов



Цікаві факти:
З відзнакою закінчив медінститут. У Другій світовій війні був

військовим хірургом, тільки за роки війни прооперував більше чотирьох

тисяч поранених…

Довгий час спеціалізувався на легеневій хірургії.

Одним з перших в історії медицини почав лікувати вади серця,

створив апарат штучного кровообігу «серце-легені». Спочатку вчений

проводив операції на собаках, коли його досвід увінчався успіхом, були

проведені операції на людському організмі.

Вперше ушив пацієнтові штучний клапан у серці.

За своє життя прооперував більше десяти тисяч людей і практично

всіх їх врятував від смерті. Ним винайдено велику кількість унікальних

технологій, які раніше не були відомі світу. Написав десятки книг.

Лікар вважав, що під час занять спортом потрібно доводити пульс

не менше, ніж до ста сорока ударів в хвилину, інакше будь-яка вправа

втрачає свій сенс.

За своє життя переніс близько п’яти операцій на серці.



Після того як у самого Миколи Михайловича

почалися проблеми зі здоров’ям, розробив унікальну

методику боротьби зі старістю, яка включала в себе

щоденні помірні навантаження і правильне харчування.

Ця методика дозволила вченому не тільки прожити 89

років, але і до 85 років не страждати від задишки і

стенокардії.

В кінці свого життя хірург вирішив провести

експеримент по омолодженню зі своїм організмом.

Щоранку він пробігав по п’ять кілометрів підтюпцем,

після чого проводив два сеанси гімнастики, кожен з яких

тривав близько години. Дві тисячі п’ятсот рухів з

гантелями щодня – запорука міцного хребта і всіх суглобів

– вважав Микола Амосов.



Микола Амосов - геній української і

світової медицини, письменник, новатор,

винахідник і талановитий вчений, що випередив

час. Це людина-епоха, видатний хірург, завдяки

якому було врятовано тисячі людських життів.

Його вклад в науку важко переоцінити.

У 2008 році за результатами опитування

громадської думки Микола Амосов був визнаний

другою людиною, після Ярослава Мудрого,

удостоєний звання «великого українця всіх часів».



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації
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Амосов М.М. До 100-річчя від дня народження [Текст].

– К. : Академперіодика, 2013. – 264 с.

Книга присвячена академіку НАН України

Миколі Михайловичу Амосову — видатному хірургу,

який порятував життя десяткам тисяч людей, ученому зі

світовим ім’ям, засновнику наукових шкіл у галузі

грудної та серцевосудинної хірургії, біологічної та

медичної кібернетики. Автор численних наукових,

науково-популярних, публіцистичних праць, він зробив

надзвичайно важливий внесок у розвиток і

популяризацію науки. У виданні, окрім статей,

присвячених М.М. Амосову, вміщено повний текст однієї з

найкращих його книг — «Думи і серце», яку вперше було

видано українською мовою майже 50 років тому.

Для всіх, хто цікавиться історією науки.
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Амосов, М. М.

Роздуми про здоров'я [Текст] / М. М. Амосов ; пер. Карпелюк

В.М. – К. : Здоров'я, 1990. – 168 с.

У книжці розповідається про те, як зміцнити своє

здоров'я, продовжити активне творче довголіття, як краще

організувати свою працю, відпочинок, даються поради щодо

раціонального харчування. Книга допоможе читачам краще

організувати свою роботу, відпочинок, харчування, сімейне

життя і пояснити, як негативно впливають шкідливі звички.

Для широкого кола читачів.





Дякуємо за увагу!


