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Євгеній Борисович Колесников —  видатний хірург, 
відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Тривалий 
час працюючи у США, освоїв новітні методи хірургіч
ного лікування, розробив низку операцій для загаль
ної, баріатричної, пластичної та косметичної хірургії. 

Втім ще задовго до поїздки за кордон Євгеній Бо
рисович здобув визнання на батьківщині. У 1976 р. за
кінчив Одеський національний медичний університет. 
У 1977–1982 рр. працював у Київському НДІ клініч
ної та експериментальної хірургії. Під керівництвом 
професора  О. О.  Шалімова  захистив  кандидатську 
дисертацію (1982). У 1982 р отримав найвищу наго
роду для молодих вчених —  Республіканську премію 
імені М. Островського. У 1980 р. нагороджений брон
зовою медаллю ВДНГ СРСР. Винахідник СРСР (1989).

У 1982–1989 рр. —  старший науковий співробіт
ник та асистент кафедри загальної хірургії Київського 
національного медичного університету ім. О. О. Бого
мольця. Лауреат Державної премії УРСР в галузі нау
ки і техніки за розробку, теоретичне обґрунтування та 
клінічне  впровадження  нових  методів  оперативного 
лікування, детоксикації й реабілітації хворих із захво
рюваннями печінки та жовчовивідних проток (1986).

У 1988 р.  захистив докторську дисертацію «Лі
кування  гострого  панкреатиту  та  профілактика 
його  ускладнень».  Вперше  в  країні  виконав  метод 
лапароскопічного  лікування  гострого  панкреатиту 
(1985). Дослідив  і впровадив нові методи хірургіч
них операцій з використанням детоксикації, регіо
нарної перфузії та кріохірургії.

У 1989 р., як вчений, був запрошений до Німеч
чини, а у 1990 р. до США, де протягом наступних 
18  років  працював  у  провідних  наукових  центрах 
(Гарвардському  університеті,  Медичному  центрі 
ім. Дж. Вашингтона та ін.). 

У  2000–2008  рр.  —   лікархірург  провідно
го  Цент ру  відмінної  якості  (Center  of  Excellence) 
хірургії  ожиріння  та  косметичної  корекції  тіла 
(США). У 2004 р. розробив з американськими ко
легами (D. Halmi, O. Anez) нові методи хірургічного 
лікування  ожиріння  через  мінілапаротомний  до

ступ та абдомінопластики після втрати зайвої ваги, 
які  стали  «золотим  стандартом»  в  хірургії  морбід
ного  ожиріння,  за  що  був  нагороджений  медаллю 
та дипломом Міжнародного Коледжу Хірургів (сек
ція США) за високі досягнення в світовій хірургії. 

У 2008 р. запрошений в Україну на посаду профе
сора кафедри загальної та невідкладної хірургії Націо
нальної медичної академії післядипломної освіти іме
ні П. Л. Шупика, де успішно працює й нині, виконуючи 
найскладніші операції та навчаючи українських хірур
гів сучасним закордонним хірургічним технологіям.

Віце президент  Всеукраїнської  асоціації  плас
тичної,  реконструктивної  та  естетичної  хірургії, 
член  редколегії  клінічного  журналу  «Пластична, 
реконструктивна  і  естетична  хірургія»,  засновник 
та  Президент  міжнародної  медичної  українсько 
американської організації INTERMED (US UА).

Опублікував  375  наукових  праць  (з  них  65  —  
анг лійською мовою), 4 монографії, має 85 патентів 
на винаходи, виступав із доповідями на 45 всесвіт
ніх та європейських конгресах і наукових форумах.

Академік Міжнародної Академії Медичних Наук 
(Женева),  член  Міжнародного  Коледжу  Хірургів 
(секція США), Асоціації післядипломного навчання 
Гарвардського Університету (США), Американської 
та Міжнародної федерацій хірургії ожиріння, Аме
риканської Академії косметичної хірургії. Нагород
жений вищим орденом МААК «Лицар Вітчизни».


