Мільков
Борис Олегович
видатний вчений, хірург, педагог,
професор, доктор медичних наук
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Основні дати життя і діяльності
02.04.1932 р.

-

народився в м. Хелм (Польща)

1945 р.

-

переїжджає в Україну до м. Бердянська

1950- 1956 рр. -

навчався в Дніпропетровському медичному
інституті

1956-1960 рр.

-

працював хірургом медсанчастини копальні «Інгулець» Дніпропетровської області

1960-1962 рр.

-

навчався в Москві в клінічній ординатурі інституту
грудної хірургії АМН

1967 р.

-

захистив кандидатську дисертацію

1969 р.

-

обраний на посаду асистента, а згодом - доцента
кафедри госпітальної хірургії №2 Дніпропетровського
медичного інституту

1975 р.

-

захистив докторську дисертацію

1978 р.

-

працював на посаді професора кафедри госпітальної
хірургії №2 Дніпропетровського медичного інституту

1979 р.

-

переїжджає в м. Чернівці

1979-1980 рр.

-

обирається на посаду професора кафедри факультетської хірургії Чернівецького медичного інституту.

1980-1977 рр.

-

завідувач кафедри факультетської хірургії Чернівецького медичного інституту.

1984-1996

-

працює за сумісництвом проректором з лікувальної
роботи інституту

8.06.2009 р.

-

помер від тяжкої хвороби.

2

Кроки поступу та наукових здобутків
Борис Олегович Мільков - відомий вчений, знаний хірург, заслужений
діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії
Буковинського державного медичного університету, голова Буковинської
крайової організації Всеукраїнського лікарського товариства, голова
Чернівецького обласного наукового товариства хірургів, член Правління
наукового товариства хірургів України, лауреат премій ім. В. Залозецького, ім.
Ю. Федьковича.
Його науковий доробок та робота лікаря-хірурга примножили славу
нашого університету, сприяли розвитку науки, внесли вагомий внесок у
практичну охорону здоров’я.
А починалося все так …
Борис Олегович Мільков народився 2 квітня 1932 р. в м. Холм Люблінської
області (Польща) у православній з прадідів родині священників.
Батьки Бориса Олеговича закінчили Варшавський університет: мати факультет іноземних мов, батько - богословський факультет, і вже на той час
захистив дисертацію, здобувши ступінь магістра богослов’я, після чого викладав
релігію у школах та гімназіях міста.
Разом із батьками у 1945 р. малий Борис переїжджає на Україну у м.
Бердянськ, де закінчує середню школу. Після закінчення школи у 1950 р. Борис
Олегович успішно складає вступні іспити і зараховується на 1 курс лікувального
факультету Дніпропетровського медичного інституту.
Навчання Борису Олеговичу давалося досить легко.
Увесь свій вільний час під час навчання він присвячував спорту.

Студент III курсу Дніпропетровського
медичного Інституту. (1953 рік)

Після завершення у 1956 р. навчання в Дніпропетровському медичному
інституті Борис Мільков за рішенням Державної комісії з розподілу випускників
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отримує направлення на роботу хірургом медчастини рудника «Інгулець»
Широківського району Дніпропетровської області. Це були перші сходинки
становлення Бориса Олеговича, як хірурга і тривали вони до 1960 року.

Б.Мільков перед спуском в шахту (рудник Інгулець)
(1957 р.)

Вже на початку самостійної практичної роботи хірурга Мількова у медичних журналах з’являються перші його публікації, наукові статті.
У 1960 р. Борис Олегович вступає до клінічної ординатури при інституті
грудної хірургії АМН СРСР (м. Москва).
Після закінчення клінічної ординатури Борис Олегович працював
спочатку ординатором, а потім завідувачем обласного торакального відділення
16- ї міської лікарні м. Дніпропетровська.
У 1967 році він захищає кандидатську дисертацію «Спонтанный
пневмоторакс у практически здоровых людей». У 1969 році Борису Олеговичу
булла присвоєна вища атестаційна категорія лікаря-хірурга.
У тому ж році Борис Олегович обирається на посаду асистента кафедри
госпітальної хірургії №2 Дніпропетровського медичного інституту, якою
керував заслужений діяч науки і техніки УРСР, видатний вчений, професор Д.П.
Чухрієнко вчитель і наставник Бориса Мількова. Згодом Б.О. Мількова
обирають на посаду доцента цієї кафедри.
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У 1975 році Борис Олегович захистив докторську дисертацію на тему:
«Закрытая травма груди».
У 1978 році Б.О. Мільков обирається на посаду професора кафедри
госпітальної хірургії №2 Дніпропетровського медінституту, і в тому ж році йому
присвоєно вчене звання професора.

Переїхавши на Буковину у 1979 році, Борис Олегович відразу ж закохався
у цей край, у її людей, які в свою чергу сприйняли його дуже привітно, з
любов’ю.
З 1979 по 1980 роки Борис Олегович працював на посаді професора
кафедри факультетської хірургії Чернівецького медичного інституту. У 1980
році його призначено завідувачем цієї кафедри.
Під керівництвом Бориса Олеговича почали розроблятися актуальні
проблеми торакальної та абдомінальної хірургії.
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Саме Б. О. Мільков організував торакальне відділення факультетської
клініки, де почали розроблятися науково обґрунтовані підходи до лікування
хворих з поєднаними травмами грудної клітки, нові методи оперативного
лікування хворих на емпієму плеври, профілактики післяопераційних
ускладнень.
За цією тематикою під керівництвом Б.О. Мількова виконані 3 кандидатські
дисертації, видані монографії «Закрытые повреждения органов грудной клетки»
та «Неотложная торакальная хирургия».
Вагомим є науковий і практичний здобуток Б.О. Мількова у вирішенні
проблеми гострого перитоніту. Борисом Олеговичем удосконалена класифікація
гострого перитоніту, уточнені покази до виконання різних оперативних
втручань і методів детоксикації, досліджені нові аспекти патогенезу та
можливості діагностики різних його форм.
З цієї проблеми під його керівництвом видані монографії «Острый гнойный
перитонит», «Перитоніт як ускладнення гострого холециститу» та «Місцевий
перитоніт».
Велику увагу Олег Борисович приділяє підготовці фахових кадрів. Під його
керівництвом виконано 3 докторські та 14 кандидатських дисертацій,
виконується ще ряд дисертаційних досліджень.
Вагомий внесок вніс професор Б.О. Мільков у вдосконалення навчального
процесу.
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Під його редакцією видані численні навчально-методичні посібники, такі
як: «Хирургические манипуляции», «Клинические задачи», «Хирургическая
практика», тощо.
Під керівництвом Б.О.Мількова видано унікальний посібник-атлас
«Cоединение тканей в хирургии», який є настільною книгою як хірургівпочатківців, так і досвідчених лікарів.
Широкою популярністю серед студентів користується його книжка
«Размышления хирурга», яка є своєрідним
введенням у хірургічну
спеціальність.
Прекрасний організатор і знаний хірург, Борис Олегович упродовж 12
років працював проректором з лікувальної роботи.
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Є в нього також книги, присвячені проблемам виховання молоді у світі
духовності: «Мое видение бога» - які відомі далеко за межами Буковини.
Наукові доробки Б.О. Мількова, присвячені різним напрямкам в хірургії,
викладені автором у більш ніж 320 друкованих виданнях. Він є автором 16
винаходів та патентів, 12 інформаційних листків МОЗ України.
За свою працю Б.О. Мільков нагороджений численними відзнаками значком «Відмінник охорони здоров’я», «Изобретатель СССР», Переможець
соціалістичного змагання»,
почесним значком Вищої школи СРСР «За
отличные успехи в работе», дипломом Міністерства вищої та середньої освіти
УРСР, його портрет займав почесне місце на обласній Дошці пошани.
Б.О. Мільков - організатор та учасник багатьох наукових форумів з
актуальних питань хірургії та охорони здоров’я, член редакційних рад журналів
«Буковинський медичний вісник», «Українські медичні вісті».
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Безмежна доброта, безкорисливість, щедрість, висока працездатність,
нестандартність мислення - все це робило Бориса Олеговича неординарною
особистістю для науки, для хірургії, для людей.
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Слово про вчителя і колегу
ВОЛОДАР ВЛАСНОГО СТИЛЮ
Є особистості, народження яких запрограмоване на виконання важливої
місії, яка змінить уяву про існуючий світ, зробить його кращим, зрозумілішим,
добрішим. Їхні діяння, ніби й непомітні, несуєтні та непоказні, насправді
випереджають час, визначають його, показують напрямок подальшого
розвитку. Не завжди за життя ці особистості стають визнаними у
суспільстві. І тільки з часом стає очевидною значимість їх вкладу в суспільний
прогрес.
ТАКОЮ ОСОБИСТІСТЮ був Борис Олегович Мільков - заслужений діяч
науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, лауреат премій імені
В. Залозецького та імені Ю. Федьковича.
Родом з Холмщини, Борис Олегович
переніс всі тяготи післявоєнного дитинства,
сповненого нестатків та напруги, пережив
депортацію українців із західних земель на
східні.
Під час навчання у загально-освітній
школі у Бердянську та Дніпропетровському
медичному інституті він вдало поєднував
навчання, спорт, громадську роботу,
виділяючись з-поміж інших філософським,
неординарним поглядом на суспільне життя.
Це створювало певні проблеми для молодого
спеціаліста - хірурга медчастини одного з
рудників Дніпропетровщини.
Та за свою неординарність Борис
Олегович був помічений і запрошений до
клінічної ординатури при інституті грудної
хірургії АМН СРСР. Столиця стала для
нього не тільки визначальною для рідкісної на той час професії - торакального
хірурга, а й відкрила широкі горизонти непізнаного, цікавого, перспективного.
У кандидатській і у докторській дисертаціях Бориса Олеговича були
розкриті питання торакальної хірургії, які далеко виходили за межі вузької
тематики - філософське бачення цілісності проблеми відкривало нові напрямки
досліджень, які потім реалізували, втілили в життя його численні учні.
Потрапивши на Буковину, Б.О. Мільков не став пристосовуватись до
існуючих традиційних напрямків науково-практичної роботи медичного
університету, а запровадив свій, власний, вистражданий. Він - фундатор
торакальної хірургії на Буковині, вчитель і наставник хірургів, які й зараз
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надають високоспеціалізовану медичну допомогу хворим за методиками,
започаткованими Борисом Олеговичем.
Однак реалії диктували свої умови. Нелегко було сформованому вченому і
хірургу перелаштуватись на повсякденні хірургічні проблеми Буковини,
найважчою і найзанедбанішою з яких був перитоніт, що ускладнював перебіг
багатьох хірургічних захворювань. Кожен третій з таких пацієнтів помирав, що
доводило до відчаю хірургів, які всі сили й знання вкладали в лікування
пацієнта, а бажаний результат отримували рідко. Потрібен був нестандартний
підхід до вирішення цієї проблеми.
І такий підхід запропонував Борис Мільков - нескладну методику
операції, яка спростовувала вікові хірургічні традиції, не потребувала спеціального оснащення і давала високий результат. Ця методика увійшла в історію
новітньої хірургії під назвою «запрограмована лапараперція». Спочатку з неї
глузували, потім стали розуміти, ще пізніше - з осторогою застосовувати, а
потім переконавшись у її ефективності - смертність знижувалась у десятки разів
- включили до стандартів, затверджених Міністерством охорони здоров'я, які є
обов'язковими для всіх хірургічних стаціонарів. Класичний шлях нового - від
заперечення - до загального визнання - цей метод пройшов завдяки титанічним
зусиллям Бориса Олеговича та його учнів, які на всіх можливих конференціях,
з'їздах і хірургічних зібраннях в Україні та за її межами пропагували метод,
доводили його безпечність і ефективність, демонстрували техніку виконання,
постійно вдосконалюючи методику.
І боляче стає, коли бачиш, що навіть хірурги-співвітчизники дедалі
частіше посилаються на іншого хірурга, який опублікував щось подібне,
видаючи його за основоположника методу. Воістину - нема пророка в своїй
Вітчизні. Та й в інших - їх негусто. Тож треба поціновувати того, хто не тільки
виплеснув ідею, а й довів її до загального визнання, практичного втілення.
Багатогранна обдарованість та невичерпна енергія Бориса Олеговича
Мількова не замикалась на медичних проблемах. Він першим на Буковині почав
читати лекції і друкувати наукові праці з хірургії українською мовою, одним з
перших підняв проблеми духовної віри серед професіоналів - атеїстів, активно,
незважаючи на застороги, говорив і писав про проблеми Української
православної церкви і міжконфесійні розброди. Активна життєва позиція була
стилем його життя, а безмірна доброта та загострене відчуття справедливості характерними рисами.
Три роки, що минули після смерті Бориса Олеговича, з погляду вічності майже ніщо. У пам'яті ще утримуються і важливі досягнення, і менш важливі
поразки, і значимі поступки, і дріб'язкові повсякденні діяння. Це потім, через
десятки років, час безжалісно відкине, зітре з пам'яті все дрібне і другорядне,
залишивши лише найвагоміше і найсуттєвіше, але часто це вже пам'ять не про
особистість, а про звершення. І небагатьом дано, щоб довго пам'ятали і те, і
друге.
Борис Олегович Мільков - саме той, пам'ять про якого, як про особистість,
невід'ємна від пам'яті про його звершення.
ПОЛЯНСЬКИЙ Ігор
доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри хірургії БДМУ
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ПРО ВЧИТЕЛЯ, ХІРУРГА ТА НАСТАВНИКА
Я вдячний долі, Богу за те, що мав можливість бути знайомим,
спілкуватись та працювати з шанованим науковцем, вчителем, доброю та
порядною людиною, заслуженим діячем науки і техніки, доктором медичних
наук, професором Борисом Олеговичем Мільковим.
Так сталося, що з 1983 року моїм наставником та старшим товаришем став
Борис Олегович.
В студентські роки я слухав цікаві лекції, був присутній на практичних
заняттях, які проводив Борис Олегович. У роки навчання у клінічній ординатурі
мав можливість бути присутнім при виконанні ним складних оперативних
втручань та навчався азам хірургічної техніки. Пізніше досить нелегкий шлях
науковця долав за постійної підтримки та допомоги Бориса Олеговича, під
керівництвом якого відбулося написання моєї кандидатської та докторської
дисертації.
Все краще, що посіяне у моїй душі й серці передано мені Б.О. Мільковим.
Він захоплював людей якоюсь цікавою ідеєю, думкою, творчим підходом до
справи, відзначався тим, що свої знання щедро дарував учням.
Різноманітний творчий доробок Бориса Олеговича, у який він вклав свою
мудрість, душу, своє серце. Окрім наукових праць з хірургії, а це - понад 340
наукових праць, 18 винаходів та патентів, 14 інформаційних листів, він автор
філософських роздумів та релігійних статей. Віра в Бога – це мотив його душі,
пошук сутності життя, проявом якої є батьківська опіка дітей-сиріт з дитячого
будинку та безкорисна допомога хворим, своїм учням.
Прикладом доброти, відданості науковій ідеї та допомоги людям може
бути випадок з мого життя. Йшов 2009 рік … Напередодні захисту докторської
дисертації стан здоров’я Бориса Олеговича значно погіршився. Як кожний
учень, який поважає й любить свого вчителя, я намагався не навантажувати його
питаннями доопрацювання та захисту дисертації, на що Борис Олегович
засмучувався й казав, що поки він ще живий та має можливість допомагати
своїм учням, він буде це робити.
Так сталося, що на дев’ятий день після його смерті відбувся захист
дисертації, який пройшов успішно. На мою думку, цей успіх багато у чому був
гарантований саме Борисом Олеговичем. І продовження справи професора
Мількова – це данина пам’яті , шани великому вчителя та наставнику.
Білоокий В.В.
доктор мед. наук,
професор
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"Дякую тобі, Вчителю!"
На життєвих дорогах доля не раз зводила мене з людьми високого
інтелектуального мислення, сильної волі, твердості і незламності духу. Завдяки
їм вироблялись і мої життєва позиція та філософія, гартувався характер. Один з
таких людей - Борис Олегович Мільков.
З Борисом Олеговичем ми запізнались у 1995 році. Він на той час був уже
знаним лікарем-вченим не тільки на всю Буковину, але й далеко за межами
України, вже очолював провідну кафедру у Чернівецькому медичному інституті,
мав звання доктора медичних наук, професора.
Я ж, після закінчення медичного інституту, лише кілька років
пропрацював лікарем-хірургом у залізничній лікарні. Але жадоба знань,
удосконалення хірургічної майстерності привели мене до клінічної ординатури
кафедри факультетської хірургії Чернівецького медичного інституту, якою на
той час завідував Борис Олегович Мільков. І саме він вже через півроку
запропонував мені більш глибоко зайнятись наукою, порадив тему дисертації,
яка пізніше була успішно захищена в Тернопільському медичному інституті ім.
І.Я.Горбачевського.
У 1997 році по закінченню мною навчання в ординатурі, Борис Олегович
запропонував мені роботу асистента кафедри факультетської хірургії, ЛОР та
очних хвороб. У 2004 році мені було присвоєно звання доцента, а через два роки
я був призначений головним хірургом Управління охорони здоров'я
Чернівецької області. З 2007 року очолив відділення проктології Чернівецької
обласної клінічної лікарні, яке було створено з ініціативи професора
Б.О.Мількова.
Отак, з його легкої, і я б навіть сказав, батьківської руки простелилась моя
життєва дорога. Я з великою шаною і повагою згадую свого наставника. Він був
знаменитим вченим, але в той же час, надзвичайно простим, ввічливим і, як ми
казали, "доступним". Мені завжди радісно було до нього приходити за порадою,
роз'ясненням. І він ніколи не відмовляв ні у чому, радо ділився набутим
досвідом. Я розумів, чому так палко люблять його студенти: він був для них
вимогливим, але справедливим, мав добрий гумор. А його весела вдача завжди
згуртовувала навколо нього численних однодумців.
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Борис Олегович був трудоголіком, він завжди старався "докопатись" до
істини, знайти вихід із найскрутніших ситуацій. Я часто запитував його: "Звідки
така активність, працьовитість в людині?" А професор лише усміхався: "З
дитинства".

І мені стало тоді зрозумілим, чому він, працюючи з юності хірургом
медсанчастини рудника "Інгулець", влаштувався ще в місцевий морг на 0,5
ставки патологоанатома: аби розширити знання і набути досвіду оперативних
втручань. Борис Олегович прагнув узагальнювати різні випадки, аби аналізувати
і звести їх до певної закономірності. І це, зрештою, й послужило подальшому
становленню Б.О.Мількова як лікаря та вченого.

Але чи легко було йому прийти до цього визнання? На жаль, ні. І всі ми його колеги, учні - знали, що Борис Олегович - надзвичайний правдолюб не
сприймав фальшивості, боровся з несправедливістю. І саме через таку
неординарність, у долі Б.О.Мількова в 1979 році стався несподіваний поворот:
відомого на той час професора Дніпропетровського медичного інституту було
направлено на Чернівеччину.
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Але сьогодні приємно усвідомлювати, що Буковині поталанило, коли доля
завела Бориса Олеговича у наш край, який він полюбив всією душею, всім своїм
неспокійним серцем. Саме у Чернівецькому медичному інституті (нині
Буковинський державний медичний університет) професор Б.О.Мільков зміг
повністю зреалізувати свій талант організатора, видатного вченого і прекрасного
багатопрофільного хірурга.
Своєю мудрістю, науковим неспокоєм він зробив дуже багато у вирішенні
проблеми гострого перитоніту. Зокрема, він вперше запропонував у випадках
розповсюджених форм перитоніту використовувати повторні заплановані
розкриття для санації черевної порожнини. Цей метод під назвою
"запрограмована лапараперція" (серед хірургічної спільноти - "бантики")
знайшов широке застосування не тільки на Буковині та в Україні, а й далеко за
межами країни. Це дало можливість переглянути застарілу хірургічну тактику,
поліпшити результати лікування хворих.
Борис Олегович ніколи не замикався в собі. Старався все своє вміння
передати нам, молодим. В часи завідування кафедрою факультетської хірургії
Борисом Олеговичем, практично всі співпрацівники були задіяні в різного роду
наукових розробках. Як результат - опубліковано біля 320 посібників,
монографій, статей, методичних рекомендацій в Україні, Росії, Білорусії,
Молдавії, Австрії, Ізраїлі, Угорщині...
Під його керівництвом було виконано 3 докторські, 14 кандидатських
дисертацій.
Широкою популярністю серед початкуючих лікарів користується його
книжка "Размышление хирурга". Борис Олегович був подвижником у медицині,
власними вчинками формував людську довіру до лікаря.

А ще він був справжнім лицарем любові до України. Він не побоявся
першим в Чернівецькому медичному інституті читати українською мовою лекції
з хірургії, які користувались серед студентів та практикуючих лікарів особливою
популярністю. Звичайно, переповідали мені колеги, що мав від цього певні
проблеми, але він не відступив. Більше того, добився, аби всі методички були
перекладені на українську мову.
Розповідаючи про великого лікаря, патріота України, не можу не
відзначити ще один, властивий професору Мількову, надзвичайний дар - його
глибоку релігійність. І ми, його учні, колеги, читаючи видану ним книгу: "Моё
видение Бога", знали, що це не випадковість. Віра в Бога для Бориса Олеговича
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була змістом всього його життя, адже він народився у польському Холмі у
православній з прадідів родині. Його дідусі були настоятелями кафедрального
собору в місті Луцьк, мали вищі церковні нагороди. Ступінь "Магістра
богослов'я" мав і батько, який, захистивши дисертацію, викладав релігію у
школах та гімназіях. Духовному вихованню молоді, проблемам релігії присвятив
кілька книг і Борис Олегович, які стали нині відомими за межами Буковини.

Я переконався, що ця щиросердна побожність, висока духовність
поєднувались у професора зі ще однією прекрасною рисою характеру гуманністю та добротою. В цьому я пересвідчувався кожного разу, коли з
Борисом Олеговичем відвідували будинок дитини, де сироти також були під
його батьківською опікою.
Ось таким був за життя Борис Олегович Мільков, таким буду його
пам'ятати я.
Хоча пройшов він дуже непростий шлях: були злети і падіння, досягнення
і невдачі, але він сприймав їх по-філософськи мудро, за всіх життєвих ситуацій
залишався самим собою, не корився.
Був Людиною, гідною цього звання, впевненим у правильності власних
переконань і вчинків.
Тому і став Особистістю - уособленням цілої епохи сучасної хірургії.

Головний позаштатний хірург Департаменту охорони здоров'я
та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА,
завідувач проктологічного відділення ОКУ "Обласна клінічна лікарня",
кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії
Буковинського державного медичного університету
А.В. Бочаров
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СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА Б.О. МІЛЬКОВА
У СВІТЛІ СЬОГОДНІШНІХ ДНІВ
(до 80-річчя від дня народження)
В.П. Польовий, Р.І. Сидорчук, Ф.Г. Кулачек, О.М. Мороз
Клініка загальної хірургії
Буковинського державного
медичного університету, м. Чернівці
(керівник клініки – проф. В.П. Польовий)

Вступ. Dimidium facti qui coepit habet (лат.) – "той, хто розпочав, вже
зробив пів справи". Саме цими словами відомого стародавнього мудреця
Квінтуса Горація Флаккуса можна коротко охарактеризувати наукову, культурну
та життєву спадщину професора Бориса Олеговича Мількова.
Зрозуміло, що для вичерпної оцінки творчих, наукових, загальнолюдських
надбань великої людини, порівняно невеликого історичного терміну
недостатньо. Однак, враховуючи значення різних аспектів його творчості для
хірургії та медичної науки в цілому, виникає потреба в узагальненні та аналізі.
Загальновідомі ідеї та новації, принесені професором Б.О. Мільковим в
хірургічну науку та практичну діяльність, були пов’язані з розвитком вчення про
перитоніт, питаннями торакальної хірургії, травматології, тощо. Тим не менш
повного аналізу наукового доробку професора Б.О.Мількова, так і не було
проведено. Поза увагою дослідників залишаються важливі роботи літературного
та філософсько-світоглядного плану, гіпотези, думки та теорії, висловлення
вчителем як послання до майбутніх поколінь.
Мета дослідження – проаналізувати творчий доробок професора Б.О.
Мількова та визначити основні напрямки та ідеї подальших наукових
досліджень.
Матеріал і методи. Об’єктом дослідження стали наукові публікації
вченого, твори публіцистичного характеру, інтерв’ю та нариси у періодичних
виданнях. Були проаналізовані також виступи на різних наукових форумах,
зібраннях культурного характеру, зауваження та розповіді при викладенні
лекційного матеріалу, позаурочній роботі зі студентами, власний досвід
спілкування. Джерелом інформації також стали біографічні видання про Б.О.
Мількова, спогади його учнів, близьких, колег та однодумців. В основу
дослідження покладені методи емпіричного та теоретичного рівнів досліджень.
Методи наукового пошуку – аналізу та синтезу застосовували у вигляді
елементарно-теоретичного та структурно-генетичного. Отримані результати
узагальнювали – фіксували загальні ознаки досліджуваних об'єктів (праць) та
формували, таким чином, перехід від одиничного до загального, від менш
загального до більш загального.
Результати дослідження та їх обговорення. Першою відомою нам
публікацією Б.О. Мількова стала робота, присвячена травмі серця. Написана
вона була у далекому 1959 році, коли стаж самостійної роботи молодого хірурга
ледве сягав 3 років. У тому ж році вийшла з друку й друга робота "Случай
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болезни Шенлейн-Геноха". Вже тоді формувався широкий хірургічний світогляд
майбутнього вченого. Так, у 1962 році виходить ряд статей, присвячених
проблемам діагностики та лікування особливих клінічних ситуацій пов’язаних з
"одвічною" проблемою невідкладної хірургії – гострим апендицитом. Молодий
лікар вказує на особливості диференціальної діагностики гострого апендициту у
дітей, описує складні клінічні випадки флегмонозного апендициту, ускладненого
розривом лівостороннього яєчника.
Початковий
період
творчості
майбутнього
великого
майстра
характеризується ретельністю, увагою до дрібниць та зосереджується головним
чином на питаннях торакальної та серцево-судинної хірургії - галузі медицини,
яка тільки тоді розпочинала свої перші кроки. Показово, що вже у ці роки Борис
Олегович багато уваги приділяє розробці нових методів діагностики та
лікування, широко застосовує і такий нехарактерний для хірургії метод
дослідження, як електрокардіографія.
Результатом узагальнення спостережень Б.О. Мількова стало написання
ним у 1966 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних
наук на тему "Спонтанный пневмоторакс у практически здоровых людей". До
речі, обидві дисертації написано ним російською мовою, а взагалі він вільно
володів українською, російською та польською мовами. Метою кандидатського
дисертаційного дослідження було встановлення причин виникнення
спонтанного пневмотораксу у практично здорових осіб та встановлення
доцільності окремих лікувально-тактичних та діагностичних підходів у веденні
таких хворих.
Те, що зараз вважається класикою при діагностиці та лікуванні хворих зі
спонтанним пневмотораксом, було описано Б.О. Мільковим у числі перших.
Одним із перших він детально описав клініку спонтанного пневмотораксу за
відсутності
туберкульозного
ураження
легень,
встановив
важливі
епідеміологічні характеристики, докладно описав динаміку та патогенез
захворювання. Вклад Бориса Олеговича у розробку цієї проблеми включає
розробку заходів інтенсивної терапії, методів оперативних втручань, дренування
плевральної порожнини та реабілітаційні заходи для швидкого відновлення
працездатності таких хворих.
Подальші наукові пошуки молодого хірурга охоплювали широке коло
питань практичної та теоретичної хірургії. Це і торакоабдомінальні
пошкодження, хірургічне лікування вад серця, питання легеневої гіпертензії,
патологія зовнішнього дихання, тощо. У 1973 році виходить друком перший
навчальний посібник під авторством Б.О. Мількова. Вже тоді, будучи ще
молодим асистентом на кафедрі професора Д.П. Чухрієнко він зрозумів, що
справжній хірург – той, хто передає свої знання та вміння наступникам – учням.
Ідеї, висловлені у його праці "Пути улучшения подготовки хирургов" (1975) є
актуальними й зараз, через майже 40 років після виходу її в світ. Це і
послідовність підготовки хірурга, його спеціалізація, постійне удосконалення
майстерності та самоосвіта. Немовби передбачаючи розвиток тоді ще невідомих
технологій, у цій роботі він вказує на необхідність позааудиторної та
самостійної роботи.
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Активна хірургічна робота в клініці, участь у громадському житті,
педагогічна діяльність забирали багато часу, однак вчений не зупинявся на
досягнутому. Його клінічні спостереження понад 4,5 тисяч випадків на закриту
травму грудної клітки лягли в основу дисертаційного дослідження на здобуття
наукового ступеня доктора медичних наук на тему "Закрытая травма груди".
Борис Олегович поставив за мету вивчити особливості клінічного перебігу,
характер і глибину порушень функціонального стану різних систем організму,
розробити методи профілактики ускладнень, методи їх ранньої діагностики та
лікування. Вперше було показано, що рівень змін функціонального стану різних
систем організму при травмі грудної клітки неоднаковий. Зокрема, при
неускладненій торакальній травмі переважають порушення нервової системи та
зовнішнього дихання. Ускладнена травма характеризується більш вираженим
дефіцитом функції серцево-судинної системи. Важливим "побічним ефектом"
цього дисертаційного дослідження стало застосування дихальної гімнастики у
оперованих хворих, метод, який на сьогодні використовують в усьому світі.
Після свого переїзду до Чернівців, Борис Олегович з новими силами
пірнає у вивчення актуальних завдань, які стояли перед хірургами краю. Серед
головних проблем, які починають цікавити його у той час та до самої смерті –
гострий перитоніт. Як вказував ще у 1876 р. професор W. Wagner: "Я та моє
покоління лікарів, виховані у страху перед Богом та перитонітом". Вклад
професора Б.О. Мількова у вивчення проблеми гострого перитоніту –
величезний.
Систематизація досягнень у галузі дослідження перитоніту знайшла своє
відображення у запропонованій класифікації, де вперше були обґрунтовані та
виділені ступені тяжкості перитоніту. Важливим досягненням у лікуванні
гострого перитоніту стало впровадження запрограмованих лапараперцій. Будучи
піонером, Борис Олегович вислухав тоді багато неприємних слів, навіть
насмішок. Метод настільки випереджав свій час, що далеко не всі хірурги
сприйняли його адекватно. Як писав він сам у праці "Размышления хирурга":
"Некоторые хирурги с насмешкой предлагали – вы еще молнию вшейте". І
справді, вже через декілька років у англомовній літературі з’явились
дослідження, автори яких з успіхом застосовували методику застібки-блискавки
– "zipper" .
За результатами дослідження з напрямку гострого перитоніту та
інтенсивної терапії під керівництвом Б.О. Мількова захищено 3 докторські
(професори Ф.Г. Кулачек, В.Ф, Стащук, І.Ю. Полянський) та велика кількість
кандидатських дисертацій.
Недостатньо дослідженим залишається філософський та літературнопубліцистичний доробок професора Б.О. Мількова. Широкому загалу відомі
книги "Размышления хирурга" та "Мое видение Бога". До речі, Борис Олегович
ніколи не поступався принципами – він не був членом ніяких політичних партій
чи об’єднань, які були чужими йому за духом та переконанням. Обидві книги
стали настільними вже у декількох поколінь хірургів. "Размышления…" дають
вичерпні відповіді на питання як практичного (питання обстеження хворого,
організація ведення пацієнтів у хірургічній клініці, діагностика та видалення
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іншорідних тіл, переливання крові), так і наукового характеру (підготовка та
становлення хірурга, впровадження нового, тощо).
Величезний практичний досвід хірурга та численні наукові наробки
дозволили у середині 1990-х сформулювати поняття "норми для патології". Під
поняттям "норми для патології" розуміємо аналіз механізмів саногенезу.
Питання набагато глибше ніж вивчення механізмів компенсації та адаптації,
оскільки йде орієнтація на параметри зміненого гомеостазу. Таким чином,
"норма для патології" не обмежується пристосувально-відновлювальними
реакціями. В якості яскравого прикладу Борис Олегович часто приводив дані,
отримані при експериментальному дослідженні змін імунологічного гомеостазу
при моделюванні гострого гнійного перитоніту (рисунок 1).
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Рис. 1. Титри специфічних антимікробних антитіл проти основних збудників
гострого перитоніту
Як видно з рис. 1, у тварин, в яких перитоніт перебігав неблагоприємно,
титр специфічних антитіл вірогідно не відрізнявся від контролю (інтактних
тварин), у той час він був вірогідно вищим у тварин з благоприємним перебігом
захворювання. Саме такий механізм гіперімуноглобулінемії розцінювався, як
прояв "норми для патології". У подальшому гіпотеза про "норму для патологію"
багаторазово знаходила підтвердження при більш детальному та глибокому
вивченні різних патологічних процесів.
Висновок. Наукова, літературна, загальнолюдська спадщина доктора
медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Бориса
Олеговича Мількова – величезна та багатогранна. Будучи першопрохідцем у
багатьох питаннях хірургії він сформував цілу плеяду послідовників –
продовжувачів його великої справи. Творчість Б.О. Мількова потребує
постійного глибокого осмислення і є джерелом нових ідей та думок.
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Ця монографія –
данина світлій пам'яті
Хірургові, Науковцю, Педагогу
і, просто, доброзичливій Людині
МІЛЬКОВУ БОРИСУ ОЛЕГОВИЧУ,
присвячується
(02.04.1932р. -08.06.2009р.)

ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
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МІЛЬКОВА БОРИСА ОЛЕГОВИЧА
Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук,
професора, удостоєного почестей «Відмінник охорони здоров'я», «Изобретатель
СССР», «Переможець соціалістичного змагання», лауреата почесного знака
СРСР «За отличные успехи в работе», диплома Міністерства вишої та середньої
спеціальної освіти УРСР, Лауреата премій імені В. Залозецького, імені
Ю.Федьковича, автора 16 винаходів, 12 інформаційних листів МОЗ України,
більше 350 наукових праць.

ПЕРЕДМОВА
Аssіdиus usиs ипі rеі dеdіtus
еt іпgепіит
еt аrtет sаере vіпсіt
Перитоніт - одвічна проблема невідкладної хірургії і медицини. Ці слова
висловлені професором Б.О. Мільковим у 2002 році в матеріалах наукового
видання після десятирічних напрацювань в даному напрямку, напевно, були
послідовними щодо вислову відомого хірурга Вагнера «моє покоління виросло в
страху перед Богом і перитонітом» більше 100 років тому. У них відчувається
попередження, наскільки проблема діагностики та лікування перитоніту є
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далекою від вирішення. Свідченням цього є захист під його керівництвом трьох
докторських та 11 кандидатських дисертацій, видання монографій «Острый
гнойный перитонит», «Перитоніт як ускладнення гострого холециститу»,
Місцевий перитоніт» та сотні публікацій за даною тематикою.
У день 80-річного ювілею професора Б.О. Мількова, серце якого перестало
битися 08.06.2009 року, розуміємо як його не вистачає науковій та хірургічній
спільноті з науковою ідеєю, розумною порадою і, просто, всесторонньо
обдарованого співрозмовника.
Народився Борис Олегович Мільков 2 квітня 1932 року у м. Холм
Люблінського воєводства (Польща) у православній інтелігентній родині. Після
переїзду родини в м. Бердянськ, Б.О. Мільков закінчує тут середню школу і, в 1950 році поступає на перший курс лікувального факультету Дніпропетровского
державного медичного інституту. Ще будучи студентом, Борис Олегович
відчував схильність до хірургії. Це бажання посилилось під час занять в
хірургічному науковому гуртку при клініці відомого хірурга, --заслуженого
діяча науки і техніки УРСР професора О.М. Кімбаровського. Вибір
спеціальності після закінчення інституту, вже був довершеним наслідком, і він
їде працювати лікарем-хірургом медсанчастини «Інгулець» Широківського
району, Дніпропетровської області. Вже у перші роки самостійної роботи, у
медичних наукових журналах з'являються перші його публікації про власні
спостереження не стандартних хірургічних випадків з намаганням узагальнити
розрізнені дані, напрацювати закономірність у виробленні діагностичної і
лікувальної тактики щодо окремих нозологій.
Навчання у клінічній ординатурі при Інституті грудної хірургії АМН СРСР
(м. Москва) на довгий час визначило подальший напрям його практичної та
наукової діяльності. У 1967 році ним захищена кандидатська дисертація
«Спонтанный пневмоторакс у практически здорових людей», після чого у 1969
році Борис Олегович обирається на посаду асистента кафедри госпітальної
хірургії №2 Дніпропетровського медичного інституту, яку очолював заслужений
діяч науки і техніки УРСР, професор Д.П. Чухрієнко - вчитель і наставник
Мількова.
У 1975 році Борис Олегович захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора медичних наук на тему: «Закрытая травма груди», де
узагальнено досвід лікування понад чотирьох тисяч хворих і запропоновано
оригінальні методи її лікування та діагностики.
З 1979 року Б.О. Мільков професор кафедри, а з 1980 року - завідувач
кафедри факультетської хірургії Чернівецького медичного інституту, якою
завідував 17 років.
Багатовекторна діяльність професора Б.О. Мількова на посаді завідувача
кафедри сприяла згуртуванню колективу, плідній навчальній та науково практичній діяльності, яка зробила її однією з провідних клінік України.
Одним з пріоритетних наукових напрямків у діяльності професора Б.О.
Мількова була розробка питань діагностики та лікування гострої патології
органів черевної порожнини. Ним запропоновані інформативні методи ранньої
діагностики запальних процесів у черевній порожнині з використанням теплота
термометрії, електрофізіологічних показників та біологічних проб.
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Вагомим є науковий і практичний внесок Бориса Олеговича у вирішенні
проблеми перитоніту. Запропоновано при поширених формах перитоніту
використовувати повторні заплановані розкриття для санації очеревинної
порожнини та контролю за перебігом патологічного процесу. Метод під назвою
«запрограмована лапараперція» знайшов широке застосування не тільки на
теренах України, а й далеко за її межами. Запровадження методу лапараперції у
хірургічну практику дало можливість переглянути застарілу хірургічну тактику
при поширених формах перитоніту, покращити результати лікування таких
хворих.
Завдяки плідній праці професора Б.О. Мількова удосконалена
класифікація гострого перитоніту, уточненні показання до виконання різних
оперативних втручань і методів детоксикації, дослідженні нові патогенетичні
аспекти та можливості діагностики різних його форм.
Борис Олегович Мільков як відомий хірург, вчений визнаний в Австрії,
Польщі, Молдові, Росії, де він неодноразово приймав участь у міжнародних
наукових форумах. Професор Б.О. Мільков головував на пленарних засіданнях
першого та другого з'їздів хірургії. України, був офіційним опонентом по
захисту докторських і кандидатських дисертацій практично в усіх
спеціалізованих вчених радах України.
Безмежна доброта, безкорисність, щедрість душі, висока працездатність,
нестандартність мислення - все це зробило професора Бориса Олеговича
Мількова особистістю для наслідування прийдешніми поколіннями.

Професор В.П. Польовий
Професор В.В. Бойко
Професор Р.І. Сидорчук
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