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Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений ху-
дожник України, академік Української академії наук, Національної академії 
мистецтв України, Міжнародної кадрової академії, Міжнародної академії 
комп’ютерних наук і систем, Академії критики, мистецтва та естетич-
них наук України, Академії інженерних наук України, генерал армії. Коло 
досліджень —  хірургічна гастроентерологія, лімфологія, імунологія, еколо-
гія, медична наукова графіка та історія медицини. Захоплюється поезією.
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Подвижник медицини та мистецтва А. П. Радзіхов-
ський народився 20 лютого 1942 р. у багатодітній сім’ї у 
м. Тальне на Черкащині. Закінчив вечірню середню шко-
лу та зооветеринарний технікум. 3 1961 по 1964 рр. слу-
жив на Північному та Балтійському військово-морських 
флотах. У розпалі Карибської кризи брав участь у секрет-
ній військовій операції «Анадир». У 1970 р. закінчив Ки-
ївський медичний інститут ім О. О. Богомольця. Працю-
вав лікарем-хірургом на Київщині та лікарнях м. Києва.

З 1974 р. працював молодшим, а згодом старшим 
науковим співробітником, зав. відділу хірургії печінки 
та підшлункової залози НДІ клінічної та експеримен-
тальної хірургії. У 1979 р. захистив кандидатську дисер-
тацію «Одномоментна панкреатодуоденальна резек-
ція при раку головки підшлункової залози». У 1986 р. 
захистив докторську —  «Лікування нориць підшлун-
кової залози», а згодом видав монографію, яка стала 
першою в світовій практиці, присвяченій цій нозології.

Лауреат Державної премії України в галузі на-
уки і техніки (1986). Грошову винагороду перерахо-
вував до Фонду ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

З 1989 по 2016 рр. А. П. Радзіховський —  завідувач ка-
фед ри хірургії № 1 Київського державного інституту вдо-
сконалення лікарів (нині — Національна медична академія 
післядипломної освіти ім П. Л. Шупика), а з 1997 р. водно-
час професор кафедри Української військово-медичної 
академії. Один із основоположників вітчизняної панкреа-
тології. Результати хірургічного лікування раку підшлунко-
вої залози на той час були кращими в світі. Заклав основи 
та впровадив в клінічну практику сорбційну детоксикацію, 
гіпотермію, а також кріохірургію. Розробив методики ряду 
оригінальних операцій на печінці, жовчних шляхах та під-
шлунковій залозі. За його ініціативи на базі Київської місь-
кої клінічної лікарні № 6 відкрито міський клінічний центр 
гострої кишкової непрохідності, в якому проліковано по-
над 3 тис. пацієнтів. Післяопераційна летальність знизилась 
втричі, що є найкращим світовим показником. Особисто 
виконав понад 25 тис. операцій. Підготував 5 докторів та 16 
кандидатів наук. Створив сучасну хірургічну школу.

Автор і співавтор 529 наукових праць, серед яких 
53 монографій і посібників, медичний словник, 52 
патенти та авторських свідоцтв. А публіцистичні 

монографії «Человечество против человека», «Общая 
патология человека», «Дарую счастье жить», «Спалах 
болю» відкрили його яскравий літературний талант.

А. П. Радзіховський по праву являється осново-
положником наукової медичної графіки. Ним про-
ілюстровано 38 видань, в які ввійшли понад 4,5 тис. 
малюнків. Двотомний «Атлас операций на печени, 
желчных путях, поджелудочной железе и кишечнике» 
відзначений у 1980 р. Срібною медаллю Міжнародної 
книжкової виставки у Лейпцигу, а монографія «Свищи 
поджелудочной железы» —  Золотою медаллю у Москві. 
У 2005 р. разом із О. О. Шалімовим видав всесвітньовідо-
мий двотомний «Атлас операцій на органах травлення». 
Це видання отримало диплом «Краща книга України».

Поєднав мистецьке та поетичне начало, написав 
350 творів живопису, видав збірник ліричних та па-
тріотичних віршів. Член президії та правління Україн-
ського фонду культури, а також асоціації «Україна-
Світ», президент товариства «Україна-Хорватія», 
член Національної спілки художників України. Член 
Генеральної колегії міжнародного антикримінально-
го і антитерористичного комітету (МААК) з військо-
вим званням —  генерал армії. Член двох захисних рад 
та восьми редколегій провідних медичних журналів.

За професійну, наукову, педагогічну, мистецьку та 
громадську діяльність на користь людства нагородже-
ний 26 віт чизняними та іноземними орденами, 34 
відзнаками та почесними грамотами, а також золоти-
ми медалями Платона, М. Ломоносова, Г. Сковороди, 
В. Глушкова та престижними літературно-мистецьки-
ми преміями: «Дружба», «Визнання», «Золотий Орфей», 
імені В. Винниченка. Має почесні звання: «Винахідник 
СРСР», «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник осві-
ти», «Лицар Вітчизни», двічі Герой козацького народу 
(2009, 2011), почесний громадянин м. Тальне (2000) та 
Жовтневого району м. Києва (2001).


