
Тақырыбына    көрме



Оқулық  «Жалпы хирургия»  пәні бойынша 

бекітілген бірыңғай бағдарламаға сәйкес және 

соңғы ғылыми жетістіктерді есепке ала отырып

жазылған. Онда асептика, антисептика, 

жансыздандыру, қан құю, жалпы хирургиялық

жәрдемді және  алғашқы  көрсетілетін көмекті

ұйымдастыру, сондай-ақ  әртүрлі хирургиялық

аурулар мен  жарақаттарға диагноз  қою және 

емдеу мәселелері толық қамтылған.

Оқулық  медицина  оқу  орындарының 

студенттеріне, сонымен қатар орта  буынды

медицина  қызметкерлерін даярлайтын

мекемелерде хирургия  пәнін оқыту үшін

арналған.

617

Д86

Дұрманов, Қ. Д. 

Жалпы хирургия : оқулық / Қ. Д. Дұрманов. -

Қарағанды : АҚНҰР, 2017. - 608 бет. 



Оқулықтың төртінші басылымында

хирургияның жалпы мәселелері (асептика және 

антисептика, қан ағу және қан құю қағидаттары, 

реанимация  және  анестезиология негіздері, 

хирургиялық науқастарды тексерудің

ерекшеліктері, хирургиялық ота)  қаралған; 

хирургиялық аурулар (жарақаттар, іріңді-қабыну

аурулары, ісіктер, паразиттік хирургиялық

аурулар, хирургиялық емді талап ететін даму 

ақаулары) негізіндегі патологиялық процестер

жарық көрген. Әрбір тарау бақылау

сұрақтарымен және есептермен толықтырылған.

Оқулық  медициналық жоғары  оқу 

орындарының  студенттеріне арналған.

617

Г 68

Гостищев, В. К. 

Жалпы хирургия : оқулық / В. К. Гостищев ; 

Қаз. тіліне ауд. Д. А. Смаилов, жауапты ред. 

М. Ө. Мұқанов. ; И. М. Сеченов атындағы

Моск. мед. акад. ұсынған. - М. : ГЭОТАР -

Медиа, 2014. - 752 бет. 



Оқулық курсты өтуге негіз болып табылатын 18 

тараудан тұрады. Барлық теориялық материалдар

қабылдау мен  түсінуді жеңілдету үшін иллю-

страцияланған. Әр тарауды әдебиеттер тізімі мен 

бақылау сұрақтары қорытындылайды.

Қосымша берілген компакт-дискіде негізгі курстың

бағдарламасына кірмеген қосымша тараулар және 

факультеттік хирургиялық клиникада жүргізілген

операциялардың жазбалары бар  бейне-фильмдер

берілген.

«Хирургиялық аурулар» пәні 060101.65 «Емдеу ісі» 

мамандығы бойынша оқитын студенттерге, сонымен

қатар жоғарғы оқу орнын тәмамдағаннан кейінгі

мамандандырылған білім жүйесінің тыңдаушыларына

арналған.

617

Х49

Хирургиялық аурулар : оқулық / қазақ 

тіл. ауд. С. О. Сабербеков ; ред. А. Ф. 

Черноусов. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 

2018. - 576 б. 



Оқу құралында іш бүлігі ауруларын қазіргі

заманға сай шағын инвазивті хирургиялық

емдеу жолдары талқыланған. Әсіресе, 

эндовидео- хирургиялық емдеу тәсілдері

толығымен берілген.  Жедел аппендициттің, 

өттің тас ауруларының, жедел панкреатиттің, 

ішек өтімсіздігінің және  осы  аурулардың

асқынулары кезеңінде қолданатын

эндовидеохирургиялық емдеу тәсілдері жан-

жақты талқыланған. 

Оқу  құралы  медицина  университетінің

студенттеріне,  дәрігер - интерндерге, 

хирургтарға арналып жазылды.

617.55

А 135

Абатов, Н. Т. 

Іш бүлігін емдеудегі жаңа хирургиялық

технология  : оқулық / Н. Т. Абатов. - М. : 

"Литтерра", 2015. - 200 бет.



Ұсынылған  жұмыс, оқу 

бағдарламасына сәйкес, жалпы хирургия 

пәнінің  әртүрлі  тақырыптарына 

арналған. Оқулық  үш  томнан тұрады. 

Оқулықта  хирургияның қысқа тарихы, 

асептика және  антисептика, десмургия, 

жансыздандыру, организмнің 

терминальді жағдайлары, жарақаттар, 

қанау, қан құю, т.б. түрлері берілген.

Тақырыптар  студенттерге қойылатын 

талапқа  сай  ашылған, әрбір  тақырыпқа 

тест  сұрақтары  мен  ситуациялық 

тапсырмалар,  суреттер,  кестелер 

келтірілген. 

Оқулық  медицина  университеттері 

мен  колледж  студенттеріне арналған.

617

Қ25

Қалдыбаев, М. А. 

Жалпы хирургия. 3 томдық. Т. 1 ,2 ,3  : 

оқулық / М. А. Қалдыбаев. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 432 бет. 



Оқу  құралында хирургиялық аурулардың

жіктелуі,  жедел хирургиялық аурулардың

клиникалық – инструменталдық көріністері, 

емдік - диагностикалық тактикасы көрсетілген. 

Медициналық  ЖОО жоғары  курс  студенттері

үшін тәжірибелік дағдыларды игерүдің

сатылық әдістемесі жазылған.  Хирургиялық

стационар  қызметінің статистикалық

көрсеткіштері талданған.

Ұсынылып  отырған  оқу құралы  

медициналық ЖОО  емдеу факультетінің V, VI 

курс  студенттеріне, интерн-хирургтерге және  

де  жас, тәжірибелі хирургтерге арналған.

617

Р 24

Рахметов, Н. Р. 

Госпиталдық хирургия пәніне арналған 

практикум : оқу құралы / Н. Р. Рахметов. -

Алматы : Эверо, 2013. - 136 бет. 



Оқулық  «Хирургиялық аурулар» пәнінен

білім беру  стандартына сәйкес жазылған. 

Оқулықта, типтік бағдарламаға орай, 

хирургиялық сырқаттардың этиологиясы мен 

патогенезі,  жіктелуі,  клиникалық көрінісі, 

диагностикасы және  негізгі емдеу жолдары

бүгінгі  күнгі көзқарастарға сәйкес баяндалған

және  қажетті  суреттермен көрнектелген. 

Солармен қатар,  хирургия  саласында жиі

қолданылатын медициналық терминдердің

ағылшынша – орысша - қазақша түсініктемелері

келтірілген.

Оқулық  жоғарғы медициналық оқу 

орындарындағы « Жалпы  медицина » 

факультетінің IV курс (бакалавр) студенттеріне

арналған.

617-089

Н86

Нұрмақов, А. Ж. 

Хирургиялық аурулар : оқулық / А. Ж. 

Нұрмақов, А. Н. Баймаханов. - М. : 

"Литтерра", 2017. - 256 бет. 



Ұсынылған  жұмыста  жалпы  хирургия пәні 

бойынша  жаңа  оқу  бағдарламасына  сәйкес, 

студенттерге тесттік тапсырмалар берілген. Осы пән 

бойынша 19 тақырыпқа арналған 1600-ден  астам 

тест  сұрақтары  ұсынылған.  Бұл  оқу  құралы 

студенттердің  өздігінен  және  сабақ  үстінде, 

тақырыптар бойынша  алған  білімдерін тексеруге, 

клиникалық  ойлау  қабілеттерін  шыңдауға 

көмектеседі. Кітаптың  соңында дұрыс жауаптары 

берілген. Тест сұрақтарын ұстаздар ТВL, СВL, т.с.с. 

инновациялық  әдістемелерде және  емтихандық 

тексерістерде  кеңінен  қолдана  алады. Қазақ тілінде 

жетіспей  жатқан  оқу  құралдарының  орнын 

толтырып,  сапасын  жақсартуға  көмектеседі.

Оқу - әдістемелік құрал  медицина  студенттеріне 

және  ұстаздарға  арналған.

617

Қ25

Қалдыбаев, М. А. 

Жалпы хирургияның тест сұрақтары : 

оқу құралы / М. А. Қалдыбаев ; ҚР 

денсаулық сақтау министрлігі. -

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 370 бет. 



Бұл кітапта адам ағзасына жасалатын жалпы 

операциялармен қатар хирургия саласында қол

жеткен жаңа ғылыми жетістіктер болып 

табылатын ультрадыбысты, лазерді, тканьдерді

біріктіріп – жымдастыратын түрлі жаттарды

қолдану арқылы, сондай-ақ жансыздандырудың, 

қан тоқтатудың, жарақатты өңдеудің, тамырлар

мен нерв жүйелеріне және т.б. мүшелерге

операция жасаудың соңғы жолдары баяндалады.

Бұл оқу  құралы  медицина 

институттарының студенттері мен  жас

маман хирургтердің білімдерін одан әрі

толықтыруларына біраз септігін тигізер деп

ойлаймыз.

617-089

М 91

Мырзабеков, М.  

Оперативтік хирургия  : оқу құралы / М. 

Мырзабеков, Ә. Е. Есенқұлов ; ҚР денсаулық

сақтау министрлігі; С. Ж. Асфендияров

атындағы ҚазҰМУ. - Алматы : Эверо, 2009. -

264 бет. 



Оқу  құралында жалпы хирургияның негізгі
шарттарын үйрену (хирургиялық жәрдем беру 
негіздері, хирургиялық науқасты тексеру
тәсілдері, антисептика, асептика, қан кетуді
тоқтату және қан құю тәсілдері, жансыздандыру
мен реанимация  негіздері т.б. дәрігерге қажетті  
қимылдарды үйрету) және де студенттер
хирургиялық аурулардың жалпы өтініштерін
анықтауды, дене қабынуын, жарақаттану
процестерін, жарақаттардың зияндарын, 
ісіктердің пайда болуы туралы мәлімет берілген. 

Учебно-методические разработки составлены 
заведующим кафедрой хирургии восточного 
отделения КГМИ, д. м. н. профессором 
Мадыкеновым О.М. на основе единого учебно-
методического комплекса (УМК, разработанного 
с учетом  учебной  программы  студентов 
медицинских  институтов.

617

М 35

Мәдікенов, Ө. М. 

Жалпы хирургия  : оқу құралы = Общая 

хирургия : учеб. пособие / Ө. М. Мәдікенов, 

О. М. Мадыкенов. - Алматы : Эверо, 2012. -

456 бет. 



Оқулықта   хирургиялық 

аурулардың  патогенезі, диагностикасы 

және  емдеу жолдары, осы салалардағы 

соңғы  жетістіктерді  ескере  отырып 

жазылды. Онкологиялық  аурулардың 

диагностикасы  мен  емдеу мәселелері 

қарастырылған  барлық  тарауларда 

Халықаралық  обырға  қарсы  одақ 

ұсынған  (UЛСС, 2009)  қатерлі ісікті 

жіктеудің  заманауи  нұсқасы 

қолданылды. Басылым «Хирургиялық 

аурулар» бөлімі бойынша  дәрігердің 

біліктілік  сипаттамасына  және оқу 

бағдарламасына  толық сәйкес келеді. 

Емдеу  факультетінің  студенттеріне 

балалар  хирургиясын  оқыту 

қарастырылмағандықтан,  барлық 

бөлімдерде  ағзалардың  даму ақаулары 

жөнінде  қысқаша  мәліметтер  және 

балалардағы хирургиялық сырқаттарды 

емдеудің  кейбір  ерекшеліктері 

берілген.

Оқулық  медициналық  жоғарғы  оку 

орындарында  «Емдеу ісі»  мамандығы 

бойынша  білім алатын 4, 5 және 6 курс 

студенттеріне,  сонымен  қатар  

интерндерге   және  клиникалық 

ординаторларға  арналған.

617-089(075)

Х 49

Хирургиялық аурулар : оқулық. 2 томдық. 1 

том / қаз. тіл.ауд. А. Н. Баймаханов ; ред. М. 

И. Кузин. - 4-басылым, өңделген, 

толықтырылған. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 

2018. - 560 бет.



Оқулық  дәрістерде іш  қабырғаларының 

жарықтары, жарықтардың ішкі және сыртқы 

түрлері, соқыр ішек аурулары, өт қабынуы, 

асқазан және ұлтабар ішегінің ойық жаралары, 

ішектер түйілуі, перитонит, ішектердің 

қабынуы, қан тамырлары, өкпе, кеуде көк  еті, 

қалқанша безі, ұйқы безі, өңеш аурулары, сүт 

бездерін тексеру  т.б. мүшелер ауруларының 

себептері, дамуы, көріністері мен диагнозы 

және емдеу тәсілдері білімнің ақырғы 

жетістіктеріне негізделіп жазылған.

Оқулық  медицина  академиялары мен 

университеттерінің студенттері мен дәрігер-

интерндеріне және, жалпы  хирургтарға 

арналған.

617

М 35

Мәдікенұлы, Ө.  

Хирургиялық аурулар : оқулық-дәрістер / Ө. 

Мәдікенұлы ; ҚР денсаулық сақтау

министрлігі. - Алматы : Эверо, 2012. - 405 

бет. 



Ұсынылған  жұмыста  жалпы  хирургия пәні 

бойынша,  жаңа  оқу  бағдарламасына  сәйкес, 

студенттерге ситуациялық тапсырмалар берілген. 

Олардың  жалпы саны - 220. Бұл  оқу  құралы 

студенттердің  өздігінен  және сабақ  үстінде, 

тақырыптарға  сай, ситуациялық тапсырмаларды 

шешуіне,  клиникалық  ойлау  қабілеттерін 

шыңдауға  көмектеседі, өз ойларын  дұрыс 

жауаптармен  салыстырып, сабақты  меңгеруіне 

үлесін  қосады. 

Оқу  құралы  медициналық  жоғарғы  оқу 

орындарының  және  колледждердің студенттеріне, 

ұстаздарына ұсынылады. Қазақ тілінде  жетіспей 

жатқан оқулықтардың орнын толтырып, сапасын  

жақсартады.

617

Қ25

Қалдыбаев, М. А. 

Ситуациялық тапсырмалар : жалпы хирургия 

пәніне арналған оқу құралы / М. А. 

Қалдыбаев ; ҚР денсаулық сақтау

министрлігі. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 

2013. - 124 бет.



Оқулықта  хирургиялық  инфекцияның 

алдын   алу,  хирургиялық  жұмысты 

ұйымдастыру,  хирургиялық  операция, 

жансыздандыру,  операция  алдындағы  және 

операциядан  кейінгі  кезеңдер, қан кетуі және 

оны  тоқтату,  жарақаттанудың   жалпы 

мәселелері  және  басқа  да  мәселелер 

баяндалған.  Бастың, мойынның,  ауыз, 

көкірек,  қарын  қуыстарының, зәр- жыныс 

ағзаларының  жарақаттары  мен  аурулары 

қарастырылған.

Оқулық  медицина  колледждерінің 

оқушыларына,  сондай-ақ  медициналық 

жоғары  оқу  орындарыныһ  студенттеріне  

арналған.

617

Ә14

Әбдірахманов, Е.  

Жалпы хирургия  : оқулық / Е. 

Әбдірахманов. - Астана : Фолиант, 2011. -

288 бет. 



В 5-м издании учебника рассмотрены общие 

вопросы  хирургии  (асептика и антисептика, 

кровотечение и принципы переливания крови, 

основы реанимации и обезболивания, особенности 

обследования хирургических больных, 

хирургическая операция); освещены 

патологические процессы, лежащие в основе 

хирургических болезней (травмы, гнойно-

воспалительные заболевания, опухоли, 

паразитарные хирургические заболевания, 

аномалии развития, требующие хирургического 

лечения). Каждая глава дополнена контрольными 

вопросами и задачами.

Учебник  предназначен  студентам  и 

преподавателям  медицинских  вузов. А также 

полезен интернам, ординаторам,  аспирантам и 

врачам.

617

Г 725

Гостищев, В. К. 

Общая хирургия  : учебник / В. К. Гостищев ; М-

во образования и науки РФ. - 5-е изд., перераб. и 

доп. ; Рек. ГОУ ВПО "Моск. мед. акад. им. И. М. 

Сеченова". - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 728 с. 

: ил.



В  учебнике, предназначенном  для студентов 

медицинских  вузов,  изложены  вопросы, 

касающиеся  хирургии пищевода, щитовидной 

железы,  молочной  железы, легких,  болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, а 

также  этиологии, патогенеза, диагностики и 

лечения  распространенных  хирургических 

заболеваний, принципы их лечения. В каждой 

главе  приведены анатомо - физиологические 

сведения, новейшие  данные  по  этиологии, 

патогенезу, классификации, а также современные 

методы  диагностики  и  лечения  упомянутых 

заболеваний с подробным освещением  наиболее 

важных  вопросов. Все  главы  иллюстрированы  

рентгенограммами,  ангиограммами,  

флебограммами,  рисунками  и  схемами.

617

Н 900

Нурахманов, Б. Д. 

Клиническая хирургия  : учебник / Б. Д. 

Нурахманов. - ; Рек. к печати Центр. Методич. 

Советом КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова. -

Алматы : Эверо, 2012. - 525 с.



В данной книге изложены клиническая картина, 

диагностика и лечение заболеваний  желудочно-

кишечного тракта, гепатопанкреатодуоденальной

зоны, пищевода, легких, сердца, аорты и  ее 

магистральных ветвей, венозной системы нижних 

конечностей. Рассмотрены актуальные вопросы 

хирургической эндокринологии. Описаны 

заболевания  селезенки. В каждой  главе приведены 

анатомо - физиологические сведения, новейшие 

данные по этиологии, патогенезу, классификации, а 

также современные методы диагностики и лечения 

упомянутых заболеваний с подробным освещением 

наиболее  важных  вопросов.  Все главы 

иллюстрированы  рентгенограммами, 

ангиограммами,  флебограммами, рисунками  и 

схемами.

617

Н 900

Нурахманов, Б. Д. 

Хирургия. Т. 1  : учебник / Б. Д. Нурахманов, 

А. С. Ибадильдин. - Алматы : Эверо, 2013. -

386 с. 



Во втором издании учебника, помимо добавления 

отдельных  глав и разделов, переработан и  дополнен 

прежний материал с учетом современных достижений 

медицинской науки, пересмотрены тестовые задания и 

ситуационные задачи  для  самостоятельной  работы 

студентов. Особое внимание  уделено 

симптоматологии, диагностике и  дифференциальной 

диагностике  наиболее  распространенных 

хирургических  заболеваний. При  описании  жалоб 

пациентов, анамнеза, клинических  проявлений 

заболеваний, методик  определения  симптомов, 

интерпретации  данных  лабораторных  и 

инструментальных  методов  исследований  главный 

акцент  сделан на развитие у студентов клинического 

мышления — важной   составляющей  в  профессии 

врача.

Учебник  предназначен для студентов медицинских 

вузов.

617

Н 902

Нурмаков, Д. А. 

Хирургические болезни : учебник / Д. А. 

Нурмаков. - 2-е изд.,  доп. и перераб. ; Рек. к 

изд. МС КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова. -

М. : "Литтерра", 2017. - 640 с.



В  книге  изложена  техника  хирургических 

вмешательств  при  различных  гнойных 

заболеваниях с учетом  клинических и 

анатомических  особенностей  локализации и 

распространения  гнойных процессов. 

Рассмотрены  вопросы  предоперационной 

подготовки, выбор метода обезболивания, 

хирургических доступов, санации и дренирования 

гнойных очагов.

Для полноты и наглядности изложения  книга 

приводит большое количество рисунков, 

демонстрирующих  локализацию  и 

распространение  гнойных  процессов.

Издание предназначено для врачей - хирургов: 

общих торакальных, урологов, гинекологов.

617-002.3

Г 725

Гостищев, В. К. 

Клиническая оперативная гнойная хирургия  

: рук. для врачей / В. К. Гостищев. - М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 448 с.



В книге  освещены  основные  темы  по 

типовой  программе  хирургических  болезней 

для  подготовки  врача  общей  практики. 

Особое  внимание  уделено  симптоматологии, 

диагностике, дифференциальной  диагностике и 

лечению  наиболее  распространенных 

воспалительных  хирургических  заболеваний.

Разделы учебника построены по 

определенному плану и каждая глава включает 

краткие  анатомо – физиологические сведения, 

определение понятия, классификации, 

этиологию и патогенез заболевания .

Учебник  предназначен  для  студентов  

медицинских  высших  учебных заведений.

617

Н 902

Нурмаков, А. Ж. 

Хирургические болезни  : учебник / А. 

Ж. Нурмаков, Д. А. Нурмаков ; КазНМУ

им. С. Д. Асфендиярова. - Алматы : 

Эверо, 2016. - 496 с.



Учебное  пособие  предоставляется  очень 

необходимым  и  своевременным  для  улучшение 

диагностического  процесса  и  лечения у данных 

категорий больных. В учебнике указано клинические 

течения, а также  дифференциальная диагностика ряда 

острых  гинекологических заболеваний. Учебное 

пособия содержит тестовые  и  контрольные  вопросы, а 

так  же ситуационные задачи для  проверки  усвоения 

практических навыков  после каждого практического 

занятия, поэтому  данная  учебное пособия могут 

служить  настольным  справочником  для  уточнения 

различных  клинических  симптомов   при  острых 

хирургических  заболеваний органов брюшной полости 

и  малого таза.

Учебное пособие предназначено для студентов 

медицинских вузов.

616.381

С 197

Сексенбаев, Д. С. 

Острые хирургические заболевания 

органов брюшной полости  : учебное 

пособие / Д. С. Сексенбаев. - Шымкент : 

ЮКГФА, 2017. - 246 с. 



« Қазақстан  хирургиясының  

хабаршысы » әр тоқсанда шығып  

тұратын  А.Н. Сызғанов  атындағы 

Ұлттық  ғылыми  хирургия  

орталығының  ғылыми –

тәжірибелік  журналы.

Медицинский   журнал  

является  мультидисциплинарным

форумом для обмена современной 

научной информацией в области  

хирургии с 2005 года. Здесь 

публикуются не только  

клинические  результаты,  а также  

материалы  научных исследований  

и  новые  патенты, которые  в  

последующем  могут стать  

основой  для  разработки новых  

способов  диагностики  и лечения 

различной хирургической 

патологии.  Целью  журнала 

является  широкое  освещение 

научных  достижений  в  области 

клинической и экспериментальной 

хирургии.
618.19

Қазақстан  хирургиясының  

хабаршысы

Вестник  хирургии  Казахстана



616.126

Хирургия.  Журнал им. Н.И. Пирогова.

Хирургия.  Журнал им. Н. И. Пирогова —

один из основных и наиболее авторитетных 

российских научных медицинских журналов, 

отражающих многообразную хирургическую 

работу.  Журнал публикует статьи, 

охватывающие различные области хирургии 

и   имеющие научную и  практическую 

ценность для хирургов всех специальностей. 

Публикующиеся  в  журнале  статьи 

проходят обязательное  предварительное 

рецензирование  и  тщательно  отбираются. 

В  издании  также  представлены  актуальные 

материалы  международных  и  российских 

конференций,  оригинальные  работы 

хирургов  из России,  ближнего  и  дальнего 

зарубежья.  Журнал  входит в список 

научных  журналов  ВАК  Минобрнауки

России.

Журнал основан в 1925 году. 

Медицинский  журнал  выходит  12 раз  в 

год. Редколлегию журнала  в  разное  время  

возглавляли выдающиеся  советские  и  

российские  хирурги: академик Н. Н. 

Бурденко, профессор В. С.Левит,академик

Б.В. Петровский, академик АМН СССР  Б.А. 

Петров.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


616.381

Вестник хирургии  им. И.И. Грекова.

« Вестник  хирургии  имени 

И. И. Грекова » — старейший  научно-

практический хирургический журнал 

России,  основанный  в 1885 году. 

Освещает  все  вопросы  клинической 

хирургии,  рассказывает  о  последних 

исследованиях,  разработках  и 

технологиях.  Издаётся  с 

периодичностью  6  раз  в  год. Журнал  

основан  в  1885  году. 

В  разные  годы  журнал  имел  

названия:  «Хирургический  вестник» 

(1885—1894), «Русский  хирургический  

архив»  (1895, 1902—1909),  «Летопись 

русской  хирургии» (1896—1901), 

«Хирургический  архив  Вельяминова» 

(1910—1917),  «  Вестник  хирургии  и 

пограничных  областей  »  (1922—1934),   

« Вестник  хирургии  имени 

И. И. Грекова »   (с 1934 года).
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