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Медичний календар на 2020 рік містить відомості з історії 

української медицини. Складається він з помісячних переліків пам’ятних 

дат медичного та наукового життя, міжнародних, державних, 

професійних свят України та світу у вигляді інфографіки, оглядових 

статей, укладених  методом анотування  відомостей з певної теми, та 

уривка із видання Я. Ганіткевича  «Український медичний календар». 

Стане  корисним  викладачам,  кураторам  студентських  груп, 

вихователям гуртожитків, студентам, працівникам практичної медицини і  

центрів громадського здоров’я та всім, хто цікавиться історією медицини.  
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Від укладачів 

Представлений медичний календар на 2020 рік містить відомості з історії 

української медицини. Складається він  з помісячних переліків пам’ятних дат 

медичного та наукового життя, міжнародних, державних, професійних свят 

України та світу у вигляді  інфографіки.  У довіднику також  вміщено оглядові 

статті, укладені методом анотування  відомостей з певної теми. 

До календаря включений уривок «Ювілейні та пам’ятні дати українського 

медичного календаря на 2020, 2025, 2030, 2035 і дальші роки» із видання 

Ярослава Ганіткевича «Український медичний календар», який приводить дані 

про річниці лікарів і вчених медиків та про важливі події  становлення 

медицини і розвитку охорони здоров’я на різних землях України за Х-ХХ 

століття, а також про українських лікарів у різних країнах світу.   

 «Календар медичних дат» – інформаційне видання, яке підготовлено з 

метою інформування та надання методичної допомоги викладачам, кураторам 

студентських груп, вихователям гуртожитків, студентам в організації 

соціокультурних заходів, виховних (позааудиторних) годин, спрямованих на  

формуванню і розвиток у молодих людей потреби у здоровому способі життя та 

зміцненні  здоров’я, особистісних якостей,  моральної самосвідомості, що має  

забезпечити високу підготовку майбутніх медичних працівників до  практичної 

діяльності.  

Календар стане корисним працівникам практичної медицини та центрів 

громадського здоров’я. 

Завдяки тому, що «Календар медичних дат»  містить фактографічну 

інформацію, він  не втрачає своєї актуальності і може використовуватись 

як довідкове видання. 

http://ube.nlu.org.ua/article/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку 

Мета цього дня в усьому світі - це 

підвищення обізнаності людей про рак як один із 

найстрашніших і згубних захворювань нашої 

сучасної цивілізації. 

За даними ВООЗ: існує більше 100 видів 

раку і хвороба може розвиватися в будь-якій 

частині тіла. Від раку щорічно вмирають мільйони людей. 

Рак, як причина високої смертності, посідає друге місце в структурі 

смертності населення України і разом з серцево-судинними захворюваннями 

визначає рівень здоров’я нації. 

Однією з проблем онкологічної допомоги є значний рівень занедбаності 

випадків раку. Часто це зумовлено відсутністю настороженості населення до 

онкозахворювань та прийомів самообстеження, нехтуванням профілактичними 

оглядами, запізнілим виявленням хвороби, а також недостатньою обізнаністю 

про можливості профілактики та ведення здорового способу життя. 

 

6 лютого - Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які 

калічать жіночі статеві органи 

Операції, які калічать жіночі статеві органи, включають в себе всі 

процедури, спрямовані на зміну або нанесення каліцтв жіночим геніталіям в 

немедичних цілях. Ця практика визнана порушенням прав жінок і дівчаток на 

міжнародному рівні. Вона відображає глибоку вкорінену нерівність між 

статями і являє собою крайню форму дискримінації жінок і дівчаток. 

 

9 лютого - Міжнародний день стоматолога 

У цей день прийнято вшановувати пам'ять 

великомучениці Аполлонії, що жила в III столітті 

нашої ери в Олександрії. Коли Аполлонія 

відмовилася відректися від своєї віри, їй вирвали 

всі зуби і стали погрожувати спаленням. У 

відповідь - жінка сама кинулася у 

вогонь. Страждання і християнський подвиг 

Аполлонії породили легенду про те, що варто тільки вимовити її ім'я, 

помолитися їй - і зубний біль вщухне. 

За даними різних джерел, наприклад, ADA, IDEAF і FDI, а так само 

Всесвітньої федерації стоматологів, карієс і хвороби ротової порожнини є 

найпоширенішими захворюваннями у всьому світі. 

Зараз, за деякими даними 95-98% дорослого населення мають 

запломбовані зуби і це старанна праця наших стоматологів. Ця професія в 
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усьому світі дуже затребувана. Чим вище майстерність стоматолога, тим менше 

неприємних відчуттів отримують пацієнти. І навіть у свій професійний день 

вони візьмуть інструмент в руки, щоб забезпечити нам гарну посмішку. 

 

11 лютого - День хворого 

Всесвітній день хворого був заснований 13 травня 1992 року за 

ініціативи нині покійного Папи Іоанна Павла II. 

Мету цього дня Папа Римський визначив так: 

"дати відчути співробітникам численних 

медичних католицьких організацій, віруючим, 

всьому громадянському суспільству необхідність 

забезпечення кращого догляду за хворими і 

немічними, полегшення їхніх страждань". 

 

15 лютого - Міжнародний день дітей, хворих на рак 

На даний момент, навіть у деяких 

розвинених країнах світу, смертність дітей від 

раку вийшла на друге місце, поступившись лише 

смертності від нещасних випадків. При 

своєчасній діагностиці і правильному лікуванні, 

за твердженням медиків, можна було б досягти 

до 90% випадків видужування у хворих на рак 

дітей. Але навіть досвідченому педіатра часто буває важко виявити онкологічне 

захворювання у дитини, саме тому батькам необхідно бути дуже уважними до 

стану здоров’я та самопочуття своїх дітей. Пам’ятайте - чим раніше буде 

встановлено діагноз, тим сприятливіший прогноз щодо лікування. 

 

29 лютого - Всесвітній день рідкісних захворювань 

За оцінками експертів, існує до 7 тис. 

рідкісних захворювань, небезпечних для 

життя. 80% з них мають генетичний 

характер. Загальні проблеми всіх рідкісних 

захворювань - недоступність правильної 

діагностики, запізнення з встановленням 

діагнозу, відсутність достатньої інформації 

про захворювання, нестача якісної 

медичної допомоги та труднощі в 

отриманні повноцінного лікування та соціалізації. 
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1 березня  - Всесвітній  день імунітету 

Початок весни - приємна і довгоочікувана пора 

року, коли природа навколо нас починає оживати, але не 

варто забувати про те, що наш імунітет напружено 

працював всю зиму, варто напередодні нового періоду 

не менш серйозних випробувань його підкріпити. 

Пам’ятайте, сміх стимулює вироблення гормону 

радості серотоніну, який допомагає захищати організм 

від хвороб. 

6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою 

Глаукома - захворювання очей, що 

характеризується підвищенням внутрішньоочного 

тиску. Початок недуги підступний і протікає 

безсимптомно. Якщо лікування цього захворювання 

не проводиться, то поступово починає звужуватися 

поле зору - людина перестає помічати розташовані 

збоку об’єкти, надалі хвороба призводить до 

прогресуючого зниження зору, причому з часом можлива повна його втрата. На 

жаль, зір, втрачений внаслідок глаукоми, не підлягає відновленню. 

20 березня - Всесвітній день здоров’я ротової порожнини 

Найтвердіша речовина в людському тілі - 

зубна емаль. До речі, назву «молочні зуби» 

придумав Гіппократ, який був переконаний, що 

найперші зуби дитини формуються з молока. 

Люди, які чистять зуби три рази на день, рідше 

страждають від надмірної ваги. До такого висновку 

прийшли японські вчені. Як повідомляється, вони 

вивчили спосіб життя 14 тис. людей. 

Людський язик - це єдиний м’яз, котрий не прикріплений по обидва боки і 

вважається самою гнучкою і рухливою частиною тіла, причому кожен язик 

унікальний, як відбитки пальців, однакових не існує. 

Жінки на 20% краще за чоловіків розрізняють солодкий смак, вони також 

на 10% є більш чутливими до кислої їжі. Цей факт пояснюється фізіологією 

організму. У жінок більше смакових рецепторів, тому основна частина 

жіночого населення Землі любить цукерки, тістечка та інші солодощі. 
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21 березня - Міжнародний день людини з синдромом Дауна 

Міжнародний день людини з синдромом Дауна ставить перед собою мету 

привернути увагу суспільства до проблем людей з обмеженими здібностями, 

адже вони трохи відрізняються від звичайних людей в плані інтелекту і багато 

хто з них страждають від вроджених вад серця, але своєю добротою, щирістю і 

безпосередністю компенсують все те, в чому вони відрізняються від звичайних 

людей, а часто і перевершують їх. 

Діти з синдромом Дауна обдаровані не менш, ніж звичайні діти. Багато хто 

має художній талант, музичні (в тому числі танцювальні та співочі) і артистичні 

здібності, схильні до поезії, успішні в спорті. 

24 березня - Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом 

24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт 

Кох повідомив про відкриття збудника туберкульозу, за 

що й був у 1905 році відзначений Нобелівською премією з 

фізіології та медицини.  

Біля однієї третини населення світу інфіковано 

бактерією туберкульозу (ТБ). Хвороба розвивається лише 

у невеликої частки інфікованих людей. Підвищеного 

ризику розвитку туберкульозу піддаються люди з 

ослабленою імунною системою. Щорічно на планеті 

виявляють 8-9 млн. осіб, які вперше захворіли на цю підступну хворобу, а 

помирає від неї близько півтора мільйона людей, абсолютна більшість з яких – 

мешканці країн, що розвиваються.  

24 березня - День фтизіатра 

Фтизіатрія - розділ клінічної медицини, що вивчає 

причини виникнення, закономірності поширення і механізми 

розвитку туберкульозу, викликані їм патологічні процеси в 

організмі людини і методи його профілактики, діагностики та 

лікування.  

27 березня - День нефролога 

Нефрологія - галузь медицини, яка вивчає функції та 

хвороби нирок, діагностику хвороб нирки та їх лікування.  

Відповідно,  нефролог  –  фахівець,  який  займається  

профілактикою,  діагностуванням  і  лікуванням 

захворювань  нирок. Перші кроки у становленні 

нефрології  як науки відбулися ще на початку XIX століття і були пов’язані з 

ім’ям англійського лікаря Брайта. В окрему клінічну спеціальність нефрологія 

виділилася тільки в 60-ті роки ХХ століття. 
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2 квітня - Всесвітній День розповсюдження знань про аутизм 

 Аутизм є розлад, який виникає внаслідок 

порушення розвитку дозрівання синоптичних зв’язків в 

головному мозку зростаючого організму дитини. Цей 

розлад характеризується вираженим і всебічним 

дефіцитом спілкування і соціальної взаємодії, досить 

обмеженими інтересами, а також часто повторюваними діями. Гостроту цих 

ознак можна визначити вже у віці до трьох років. Захворювання має генетичний 

характер і його основні причини поки не відомі науці, однак своєчасна 

реабілітація дитини з ранніх років його життя дозволяє у багатьох випадках 

домогтися впевнених результатів у соціальній адаптації, що сприяє більш 

повноцінному життю. 

Історії відомо не мало яскравих особистостей, у яких спостерігалися деякі 

симптоми цієї не простої хвороби. Приміром, Вінсент Ван Гог і Леонардо да 

Вінчі, Гаррі Труман і Авраам Лінкольн, Вуді Аллен і Боб Ділан, і багато інших. 

7 квітня - Всесвітній день здоров’я 

 Це свято було засновано на честь створення 

Всесвітньої організації охорони здоров'я. З'явившись в 

1948 році, ця організація об'єднала у своїх рядах 

представників 191 держав світу. Вперше святкування 

відбулося в 1950 році. Уже тоді глобальною ідеєю заходу 

була пропаганда здорового способу життя і боротьба з 

поширенням різних захворювань.  

11 квітня - Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона 

Хвороба Паркінсона є хронічним прогресуючим 

захворюванням центральної нервової системи. Вперше 

описано в 1817 р. англійським лікарем Джеймсом 

Паркінсоном, що жив з 1755 по 1824 рік. 

 Хвороба Паркінсона, викликається смертю нервових 

клітин і є одним з найбільш поширених 

нейродегенеративних захворювань в світі, істотно знижує якість життя. Вона не 

є смертельною. Близько 10 мільйонів людей на нашій планеті страждають від 

хвороби Паркінсона. Хворобу виявляють у людей старше 50 

років. Жінки страждають частіше. 

17 квітня - Всесвітній день боротьби з гемофілією 

Дата для проведення «Дня гемофілії» була обрана 

організаторами не випадково, це своєрідна данина поваги 

творцеві Всесвітньої федерації гемофілії Френку Шнайбелю, який 

народився саме в цей день. Гемофілія - спадкова хвороба, 
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пов’язана з порушенням процесу згортання крові, вона виникає через зміни 

всього 1-го гена в хромосомі X. 

23 квітня - Всеукраїнський день психолога 

 Життя людини — дуже непередбачуване і бурхливе. 

Воно може дарувати нам хвилини щастя і, водночас, 

приносити багато турбот і неприємностей. Іноді людині важко 

утримати тягар цих проблем на своїх плечах, і вона може 

втратити надію, віру в себе, а найголовніше - своє 

здоров'я. Уникнути цього нам допомагають мудрі поради 

досвідчених фахівців – психологів. 

Психологія – це наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, 

волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.            

25 квітня - Всесвітній день боротьби проти малярії 

Протягом останніх років людство досягло 

великих успіхів у боротьбі з малярією. Однак це 

захворювання все ще продовжує загрожувати 

здоров'ю населення в багатьох країнах світу і щороку 

забирає мільйон життів. 

За даними ВООЗ, малярія продовжує загрожувати 40% населення світу. 

Щорічно малярією захворює більш 500 мільйонів чоловік, а більш одного 

мільйона чоловік помирає від цієї хвороби. Найважчий тягар малярії лежить на 

країнах Африки на південь від Сахари, але хвороба також вражає людей в Азії, 

Латинській Америці, Близькому Сході і навіть в деяких частинах Європи. 

25 квітня - Міжнародний День ДНК 

Міжнародний День ДНК встановлено на честь 

виходу 25 квітня 1953 року британського журналу 

«Nature», в якому була опублікована невелика стаття 

вчених з Кембриджу англійця Френсіса Кріка та 

американця Джеймса Уотсона під назвою 

«Молекулярна структура нуклеїнових кислот» та відкриттю подвійної спіралі 

ДНК. 

ДНК - це дезоксирибонуклеїнова кислота. Саме в ДНК зберігається наша 

генетична інформація, і саме цей тест є одним з найбільш популярних для 

встановлення родинних зв'язків. Відкриття спіралі ДНК стало для науки 

революційним. Завдяки виявленню ДНК був розкритий код спадковості, 

ідентифікований генетичний ризик, розпочато формування запрограмованих 

властивостей організму, здійснюється оздоровлення спадковості, створюються 

технології генної інженерії. 
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5 травня - Всесвітній день акушерки 

Поява на світ дитини - це найпрекрасніше, що може 

статися в житті будь-якої людини, особливо жінки. 

Обзаведення потомством є не тільки способом продовжити 

рід, але також дозволяє відчути свою значущість у нашому 

земному світі. Важливу роль у здійсненні процесу 

безпосередньо народження дитини відіграє людина, що 

володіє професією акушера. Акушерство (від 

французького accoucher, дослівно - допомагати при пологах) — наука, що 

вивчає організм жінки, в період, пов'язаний з вагітністю та пологами. Людина 

цієї професії повинна володіти колосальними знаннями в цій області. Ще у 

первісно-общинному ладі були спеціальні жінки, що надають допомогу жінкам 

при пологах. Так, вважається, що початок було покладено в Стародавній Індії, 

там вперше почали вивчати цю галузь медицини. 

Відомо, що у вагітної жінки на 20 тижні вагітності крові в організмі 

приблизно на 50% більше, ніж до зачаття, а у новонародженої дитини крові 

вистачить лише на те, щоб заповнити одну маленьку чашечку. 

5 травня - Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

Ні одна категорія громадян не повинна залишитися 

без уваги влади. Незалежно від національності, релігії, 

майнового стану, стану здоров’я. В Україні за останніми 

офіційними статистичними даними кількість інвалідів 

зростає. Щороку інвалідами стають декілька тисяч 

чоловік. 

Метою Дня боротьби за права інвалідів є сприяння 

більш глибокому розумінню проблем, пов'язаних з інвалідністю, і мобілізація 

підтримки прав, гідності і благополуччя інвалідів. Люди з обмеженими 

можливостями мають такі ж права на працевлаштування, доступну освіту і 

інфраструктуру, як і інші категорії громадян. 

6 травня - Міжнародний день без дієт 

 Міжнародний день без дієт був створений в 1992 році 

Мері Еванс Янг. Вона є директором британської групи «Diet 

Breakers». Після особистого досвіду пережитої нею нервової 

анорексії вона стала допомагати людям цінувати себе такими, 

якими вони є, цінувати тіло, яке у них є. Молода британська 

феміністка стала жертвою анорексії через шкільні знущання, 

бо її вважали «товстою». Згодом їй вдалося побороти цю небезпечну недугу. 
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12 травня - Всесвітній день медичних сестер 

Вперше служба сестер милосердя була організована під 

час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл 

(12.05.1820 - 13.8.1910). Всесвітній день медичних сестер за 

рішенням Міжнародної організації Червоного хреста є саме 

в її честь, в день її народження - 12 травня.  

Цікаві факти: найбільше число медсестер в Фінляндії - 

на 100 000 осіб припадає 2162 медсестри. Для порівняння, 

на Гаїті на 100 000 осіб припадає 5 медсестер. 

12 травня - Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми 

Синдром хронічної втоми (Chronic Fatigue 

Syndrome - CFS) і міалгічний енцефаломієліт 

(Myalgic Encephalomyelitis - ME) - дуже 

реальна хвороба. Відомо, що вона є 

аутоімунним захворюванням (як вовчак) і може 

передаватися повітряно-крапельним шляхом. 

Так, ME - виснажливе неврологічне захворювання, яке було визнано 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з 1969 рок у як 

особливий органічний неврологічний розлад. Більш ніж 60 спалахів 

міалгічного енцефаломієліту зареєстровані по всьому світу з 1934 

року. 

17 травня - Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією 

 Артеріальна гіпертонія разом з іншими серцево-

судинними захворюваннями посідає перше місце у світі 

та Україні за показниками смертності. Підвищений 

артеріальний тиск, або артеріальна гіпертензія, є 

найвагомішим чинником розвитку інфаркту міокарда та 

інсульту. Понад 1,5 млрд. людей на Землі страждають на це підступне 

захворювання, причому майже 45% з них навіть не знають, що мають 

підвищений артеріальний тиск. 

17 травня - День пульмонолога 

Легені отримали таку назву, тому що це єдиний орган, який тримається на 

поверхні води, якщо його туди помістити. Всі інші органи, на жаль, тонуть у 

воді. 

 Пульмонологи - це лікарі-терапевти, які спеціалізуються в діагностиці та 

лікуванні захворювань дихальної системи нашого організму.  
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17 травня - День пам’яті померлих від СНІДу 

Мета «Дня пам’яті померлих від СНІДу» є 

привернення уваги населення до цієї 

проблеми, профілактики цього захворювання, 

а також привернення уваги влади до 

соціального захисту ВІЛ-інфікованих. 

Статистика померлих від СНІДу в світі катастрофічна. Від СНІДу 

померло людей вже більше, ніж було вбито у Другій світовій війні в 

цілому.  

19 травня - День боротьби з гепатитом 

Статистика свідчить, що в середньому кожна 

дванадцята людина в світі є носієм вірусу гепатиту В або C, 

проте рівень обізнаності людей про ці захворювання є вкрай 

низьким. Захворювання починається поступово, перебігає 

без симптомів і не проявляється тривалий час, тому гепатит 

(особливо С) іноді називають «лагідним убивцею». На 

щастя, при своєчасній діагностиці та лікуванні гепатиту, з 

цією хворобою можна успішно боротися і про це треба говорити! 

20 травня - Всесвітній день травматолога 

Саме цього дня лікарі, що спеціалізуються на випадках 

«Дивися, як я вмію!» і «Впевнений, що ти так не зможеш!», 

відзначають своє професійне свято. Ці сміливі люди в білих 

халатах бачили те, що багатьом страшно навіть уявити. Вони 

чули історії, якими можна здивувати бувалих циркачів і 

каскадерів. Вдень і вночі, в будні і особливо у вихідні 

травматологи допомагають позбавити пацієнтів від болю, 

заспокоїти і «полагодити» тіло і душу травмованих, що б з ними не сталося. 

Удари, порізи, рани і ранки, розтяжіння і переломи в руках дбайливих докторів 

перестають боліти і приносити дискомфорт. 

23 травня - Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів 

Акушерська фістула - одна з найбільш серйозних і трагічних травм, які 

можуть статися під час пологів. Жінки, що мають акушерську фістулу, 

страждають від постійного нетримання, сорому, соціальної ізоляції і проблем зі 

здоров’ям, іноді це призводить до смерті. За оцінками ВООЗ, понад два 

мільйони молодих жінок в Азії і Африці на південь від Сахари живуть з 

акушерською фістулою без будь-якого лікування. 
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27 травня - Міжнародний день розсіяного склерозу 

 Розсіяний склероз – це складне хронічне 

аутоімунне захворювання нервової системи з 

ураженням головного і спинного мозку, а саме 

мієлінової оболонки нервових волокон. Вперше 

захворювання описав у 1835 році французький 

лікар Жан Крювельє, а у 1868 році французький 

невролог Жан-Мартен Шарко підсумував ознаки 

розсіяного склерозу та розробив його діагностичні критерії. 

Розсіяний склероз – хвороба молодого віку, найчастіше початок припадає 

на третє-четверте десятиліття життя, рідко – друге, п’яте. Жінки хворіють 

частіше, ніж чоловіки. Факторами ризику виникнення розсіяного склерозу 

вважається обтяжений сімейний анамнез щодо цього захворювання, інфекції, 

зокрема, спричинені вірусом Епштейна-Барра, наявність інших аутоімунних 

хвороб, жіноча стать, вік від 20 до 40 років. Розсіяний склероз посідає вагоме 

місце серед причин повної інвалідності у продуктивному періоді життя. У 

важких випадках хворі на розсіяний склероз втрачають здатність ходити і 

говорити. 

30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми і алергії  

Статистика невблаганна: за даними епідеміологічних досліджень, в 

даний час більше 40% населення мають ті чи інші 

ознаки алергії. Мова вже може йти про неінфекційну 

пандемію: кожна третя людина хвора на алергічний 

риніт і майже кожен десятий - на бронхіальну астму.  

31 травня - Всесвітній день без тютюну 

Під час експедицій Колумба індіанці дарували 

їм тютюнові листя, які використовувалися ними для 

куріння, жування, як лікарські препарати. Сам 

Колумб не оцінив цю рослину, а ось один з його 

моряків Родріго де Перез привіз з експедиції звичку 

курити, після чого і став першою європейською 

жертвою тютюнокуріння. 

Куріння належить до числа найбільш 

поширених шкідливих звичок в більшості країн 

світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі не менше 1,1 

мільярда людей, які курять – це приблизно одна третина дорослого населення 

планети. Щорічно від причин, пов’язаних з курінням, передчасно помирає 

більше людей, ніж від дорожньо-транспортних пригод, вживання наркотиків 

або СНІДу. 
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4 червня - Всесвітній день боротьби з карієсом 
Карієс – одне з найрозповсюдженіших 

стоматологічних захворювань. Мабуть, не існує 

людини, яка жодного разу не стикалася би з цією 

хворобою. Карієс є одним з найпоширеніших 

захворювань на Землі. Він вражає емаль і дентин 

зуба. За даними ВООЗ у всьому світі карієс 

зустрічається у 60-90% дітей шкільного віку і майже у 100% дорослих людей. 

Сучасна стоматологія направлена на те, щоб не допускати розвитку карієсу. 

Найголовніше у профілактиці карієсу щоденний догляд за ротовою 

порожниною та регулярне відвідування стоматолога – раз на півроку для 

профілактичного огляду та своєчасного усунення захворювання без болю й 

дискомфорту. Всесвітній день боротьби з карієсом був заснований з ініціативи 

стоматологів у 2013 році. 

14 червня - Всесвітній день донора крові 

Щомиті в усьому світі у людей будь-

якого віку і походження виникає потреба в 

переливанні крові за життєвими показаннями 

Типова вага крові в нашому організмі 

становить 8% від ваги тіла, а 5% її запасів 

знаходиться безпосередньо в серці. Від 15 до 

20% крові надходять в центральну нервову 

систему і мозок, 22% - в нирки. 

Напевно, кожен замислювався чому поріз 

папером настільки болючий. Це відбувається 

тому, що в поверхневі порізи не виступає 

досить крові, щоб захистити пошкоджені 

нерви. 

 

 

 

 

21 червня - День медичного працівника 

День медичного працівника — це свято не тільки 

лікарів, але і медсестер, фельдшерів, молодшого 

медичного персоналу. 

Цікаво, батько медицини Гіппократ, бачив джерелом всіх захворювань 

жир. Тому всім своїм пацієнтам рекомендував універсальний метод лікування - 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=04
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202570
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голодну дієту. Страждаючих легеневими захворюваннями Гіппократ відправляв 

до підніжжя Везувію подихати «особливим» повітрям. Серед лікарських рослин 

Гіппократ на перше місце ставив алое. 

21 червня - Міжнародний день йоги 
Йога - це древня фізична, психічна і духовна 

практика, яка виникла в Індії. Слово "йога" походить 

від санскриту і означає "з'єднання" або "зв'язок", 

символізуючи з'єднання тіла і свідомості. 

Сьогодні існує кілька різних напрямків йоги, які 

практикуються в усьому світі і продовжують рости в популярності. 

26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками 

та їх незаконного обігу 

За статистикою МВС України кількість наркозалежних, що 

офіційно перебувають на обліку перевищила 150 тисяч. Однак на 

думку фахівців, у нашій державі їх понад мільйон. 

Сьогодні у світі налічується понад 250 млн. наркозалежних. 

60 % хлопчиків – підлітків та 20 % дівчаток у віці 14-17 років 

хоча б раз пробували наркотичні речовини. З кожним роком кількість 

наркозалежних серед молоді зростає. Це і наркоманія, і токсикоманія, і 

тютюнопаління, зловживання ліками, енергетичними напоями, алкоголем, 

тощо. 

30 червня - Міжнародний день боротьби зі сколіозом 
Сколіоз – це викривлення хребта вбік. У 

більшості випадків захворювання розвивається у віці 

від 6 до 15 років, причому у дівчаток в 4 рази частіше, 

ніж у хлопчиків. На початковій стадії сколіоз 

практично непомітний і не завдає дискомфорту. 

Для профілактики сколіозу необхідно: 

 стежити за правильною поставою; 

 не перебувати занадто довго в сидячій позі; 

 уникати різких рухів і поворотів тулуба; 

 рівномірно розподіляти навантаження, носячи сумки, рюкзаки, важкі 

предмети; 

 уникати надмірних фізичних навантажень тощо 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=30
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202569
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            ЛИПЕНЬ  
25 липня - День зубного техніка 

День зубного техніка порівняно молоде свято і є не 

офіційним. Воно виникло на початку 2000-х років і було 

підтримано в середовищі поповнення свіжими молодими 

кадрами штатних зуботехнічних лабораторій. 

Робота зубного техніка - це виготовлення як різних 

зубних протезів, так і протезів обличчя, щелепно-лицевих і ортодонтичних 

апаратів, які вже надалі безпосередньо встановлюють пацієнтам самі лікарі 

стоматологи. У своїй роботі вони використовують знання, досягнення та 

напрацювання в галузі хімії, фізики, математики, анатомії, комп’ютерного 3-D 

моделювання, і навіть слюсарну і фрезерну справу, мистецтво гравіювання. Їх 

часто плутають безпосередньо зі стоматологами або зубними лікарями, але на 

відміну від них, зубний технік дуже рідко зустрічається з пацієнтами, тому що 

ця професія в основному і є чисто технічна. Її нерідко порівнюють з професіями 

годинникаря або ювеліра.  

28 липня - Всесвітній день боротьби з гепатитом 

Дата обрана не випадково, адже саме в цей день 

народився відомий вчений і лікар Баруха Самюель 

Блумберг, який відкрив вірус гепатиту B, і був лауреатом 

Нобелівської премії.  

Гепатит – це запалення печінки. Як правило, викликається вірусною 

інфекцією. Існує 5 основних вірусів гепатитів: A, B, C, D і E. Гепатит є одним з 

найбільш серйозних і поширених інфекційних станів на планеті, є глобальною 

проблемою в зв’язку з тягарем хвороби і смерті, з можливістю викликати 

спалахи і приводити до епідемічного поширення захворювання. Гепатити В і С 

викликають хронічний перебіг у сотень мільйонів людей, є основною 

причиною цирозу і раку печінки. Причиною зараження гепатитами А і Е 

зазвичай стає вживання забруднених харчових продуктів або води. Гепатити В, 

С і D передаються парентерально, тобто в результаті контактів з інфікованою 

кров’ю: при переливанні зараженої крові, від одного члена сім’ї іншому, від 

матері дитині під час пологів, при сексуальних контактах. Про те, що гепатит - 

глобальна проблема охорони здоров’я красномовно свідчать наступні сумні 

факти: близько 1 мільйона щорічних смертельних випадків обумовлено 

вірусними гепатитами, кожна третя людина у світі (тобто близько двох 

мільярдів) інфіковані вірусом гепатиту В, а кожен дванадцятий живе з 

хронічною інфекцією гепатиту В або С. Більшість інфікованих людей не 

підозрюють про своє захворювання, на якому життєвому етапі у них може 

розвинутися важка або смертельна форма, і вони можуть передавати інфекцію 

іншим людям. 
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 СЕРПЕНЬ 

           

 

1 серпня - Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування 

ВООЗ рекомендує виключно грудне 

вигодовування протягом перших шести місяців 

життя, причому воно повинно початися вже 

протягом години після народження і бути «на 

вимогу» дитини. Пляшок або пустушок слід 

уникати. 

Грудне молоко - ідеальне харчування для 

новонароджених і немовлят. Воно дає 

немовлятам всі поживні речовини, необхідні для здорового розвитку, містить 

необхідні антитіла, які допомагають захистити немовлят від поширених 

дитячих хвороб, таких як діарея і пневмонія (дві основні причини дитячої 

смертності у всьому світі). 

Грудне вигодовування також приносить користь і матерям, так як 

пов’язано з природним методом контролю над народжуваністю (98% захисту 

від небажаної вагітності в перші шість місяців після народження). Воно знижує 

ризик раку молочної залози і яєчників, діабету II типу і післяпологової депресії. 

Грудне вигодовування сприяє здоров’ю і мами і малюка. 

 

8 серпня – Міжнародний день офтальмології 

Датою проведення Міжнародного дня 

офтальмології було обрано 8 серпня - день 

народження знаменитого хірурга-офтальмолога 

Святослава Федорова, внесок якого у розвиток 

цієї галузі медицини у світі є надзвичайно 

великим. 

Святослав Федоров створив штучний кришталик і провів 

експериментальну операцію з його імплантації. У 1969 році він зайнявся 

імплантацією штучної рогівки, а в 1973 вперше у світі розробив і провів 

операцію з лікування глаукоми на ранніх стадіях (метод глибокої склеректомії, 

який згодом одержав міжнародне визнання). Офтальмологи всього світу досі 

широко використовують для корекції короткозорості методику, розроблену 

Федоровим, за його ініціативи був створений Інститут мікрохірургії ока. 

Чи відомо Вам, що у рогівки ока немає кровопостачання? Вона витягує 

кисень безпосередньо з повітря. 
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12 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги 

 Основне завдання при наданні першої 

медичної допомоги полягає в тому, щоб шляхом 

проведення необхідних найпростіших медичних 

заходів врятувати життя потерпілому, зменшити 

його страждання і попередити розвитку можливих 

ускладнень. 

Ситуації, що вимагають надання екстреної 

медичної допомоги виникають, як правило, несподівано. В основному це 

відбувається в умовах дефіциту часу і під час відсутності людей зі спеціальним 

медичною освітою. У цих випадках важливо не піддаватися паніці, діяти 

швидко й рішуче, тому що в такі моменти дорога кожна секунда. 

15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами 

Лімфома - це пухлина з клітин імунної системи, різновид 

злоякісної пухлини, що вражає лімфатичну систему, яка 

складається з лімфатичних вузлів (невеликі закриті скупчення 

лімфоцитів), селезінки, вилочкової залози, кісткового мозку. 

Шанси хворих на одужання повністю залежать від точної 

та своєчасної діагностики. Захворювання може виникнути в будь-якому віці. До 

ранніх і постійних симптомів лімфогранулематозу відноситься локальне 

збільшення лімфатичних вузлів, частіше шийних, потім – підпахвових і 

пахових.  

19 вересня - День фармацевтичного працівника України 

Фармацевти — це люди, які не тільки можуть 

вимовити «ацетилсаліцилова кислота», прочитати все, 

що виписують нам своїм нерозбірливим почерком 

лікарі, а ще й з легкістю знаходять потрібний препарат 

на полиці серед тисяч інших баночок та коробочок. 

Навіть більше! Вони знають про усі компоненти ліків, протипоказання 

та аналоги, вміють не тільки розрізняти їх, а й підбирати, й готувати.  

26 вересня - Всесвітній день контрацепції 

Всесвітній день контрацепції — це не 

одноденна акція, а цілеспрямована робота, яка 

звертає увагу на необхідність зниження  кількості  

незапланованих вагітностей. Поширення знань з 

питань контрацепції залишається актуальним. Важливе формування у молоді 

безпечної статевої поведінки, відповідального батьківства, зацікавленості у 

збереженні репродуктивного здоров’я.  

 



28 

 

27 вересня - Міжнародний день глухих 

На планеті 2500 мов. Але є й ще одна форма 

спілкування, останнім часом все більше і більше цікавить 

вчених, - мова погляду й жестів. Абат де Л’Епе заснував першу школу - 

Паризький інститут глухонімих (1760 рік) у Франції. Він був 

основоположником мімічної методу, великим прихильником мови жестів. 

Не вірте в той міф, що глухі замкнуті й нетовариські. Десятки чудових 

особистостей були глухими. П’єр де Ронсар - поет епохи Відродження, якого 

називали «принцом французьких поетів», був прекрасним фехтувальником і 

танцівником. В історію ввійшла його чудова фраза «З поганим слухом у палаці 

робити нічого». Гюго - автор «Собору Паризької Богоматері». Бетховен - 

видатний композитор. Антоніо Станьолі - один з італійських художників. Ясен 

- французький скульптор. Жан Жак Руссо - письменник. 

28 вересня - Всесвітній день боротьби проти сказу 

Лікарі вкотре нагадують, що сказ належить до особливо 

небезпечних  інфекційних хвороб. Вірус інфікує домашніх і 

диких тварин та передається людям у результаті тісного 

контакту з інфікованою слиною при укусах або подряпинах. Всесвітній день 

боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість про наслідки сказу 

у людини і тварин, наскільки легко його попереджати і як викоренити це 

захворювання серед людей, ведучи боротьбу з його збудником в резервуарах 

серед тварин. 

29 вересня - Всесвітній день серця 

Протягом життя (70-80 років) людське серце здатне заповнити 

близько 3500 стандартних залізничних цистерн. За 70 років життя серце 

людини скорочується більше 2 500 000 000 разів. З кожним скороченням серце 

виштовхує в артерії 70-80 мл крові. Приблизно 12 ударів досить, щоб 

заповнити, наприклад, стандартний літровий пакет. Ці цифри вірні в стані 

спокою. При фізичному навантаженні обсяг крові, що перекачується, зростає в 

кілька разів. При максимальних фізичних навантаженнях - в 4-5 разів, з кожним 

ударом виштовхується в артерії більше 200 мл крові, а стандартна нафтова 

цистерна - 60 тонн. Повний обіг крові серцем дорослої людини відбувається за 

20-28 сек, дитини - за 15 сек, у підлітка - за 18 сек. За добу кров обертається по 

тілу 1,5-2 тисячі разів. 

29 вересня - День отоларинголога 

Лікар "вухо, горло, ніс" – саме так більшість з нас 

називає отоларинголога. Його робота пов’язана з органами нюху і слуху, а 

також горлом, шиєю і головою. Ці фахівці одні із "найпопулярніших" лікарів 

особливо в осінньо-зимовий  період,  коли  настає  час   застуд.  Адже   саме  

завдяки ним ми можемо дихати, чути і ковтати без болю. 
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1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку  

Цей день – не лише можливість нагадати всім про 

людський обов’язок бути турботливими і милосердними до 

найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів 

щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв’язку 

поколінь. 

 

1 жовтня - День геронтолога 

Геронтологія представляє науку, що вивчає 

біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння 

людини, його причини та способи боротьби зі старінням, методи можливого 

омолодження організму. Виник даний напрямок у науці близько століття тому. 

 

1 жовтня - Всесвітній день вегетаріанства 
Уважається, що вегетаріанство зародилося в 

азіатських країнах ще в стародавні часи, і в його 

основі спочатку лежать релігійні традиції буддизму 

та індуїзму. В Європі вегетаріанство з'явилося на 

початку 19 століття в Англії. Поширилось це 

захоплення завдяки буддистським вченням, з якими 

колонізатори познайомилися в Індії. В Англії ж було засновано й перше 

Вегетаріанське суспільство (в 1847 році), і сьогодні тут проживає найбільша 

кількість прихильників вегетаріанської дієти (близько 6% від загальної 

чисельності населення). 

В наші дні рух громадськості за вегетаріанський спосіб життя набирає 

обертів. Й важливий не лише моральний аспект, яка засуджує умертвіння будь-

яких тварин - від риб до ссавців заради їжі. Річ у тому, що на вирощування 

тварин витрачаються колосальні ресурси - земельні, матеріальні, енергетичні й 

природні. Усе більше людей проповідують вегетаріанство, а отже абсолютно 

відмовляються від будь-яких продуктів тваринного походження, включаючи 

яйця і молочні продукти. 

 

2 жовтня - День уролога 

Урологія представляє область клінічної медицини, яка 

вивчає етіологію, патогенез, діагностику захворювань органів 

сечової системи, чоловічої статевої системи, захворювань 

наднирників та інших патологічних процесів в заочеревинному 

просторі і розробляє методи їх лікування і профілактики. Без кваліфікованого 

уролога зараз не можна уявити собі жодної сучасної клініки. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=99282
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2 жовтня - Міжнародний день соціального педагога 

Зараз професія соціального педагога затребувана і 

виділена в окрему категорію системи освіти. Внутрішній світ 

так званих важких дітей, як правило відчуває глибокі травми. 

Вони можуть бути пов’язані як з сімейними негараздами, так і з цілої масою 

інших факторів. Виявити проблему і виробити метод її подолання досить не 

просто, адже діти як правило замикаються в собі. Знайти ключик, який відкриє і 

звільнить молоду людину від цих, абсолютно зайвих проблем, і є те, заради 

чого вони обрали цей нелегкий шлях. 

 

3 жовтня - Всесвітній день стомованих хворих 

За останні роки в усьому світі спостерігається значне 

зростання числа хворих, які перенесли операції на 

кишечнику з накладенням стоми, в результаті чого вони 

стають інвалідами I-II груп. Першорядне значення у 

збільшенні числа стомованих людей має високий рівень захворюваності на 

колоректальний рак і занедбаність цього захворювання. 

 

5 жовтня - Міжнародний день лікаря 

Професія лікаря відноситься до однієї з найдавніших. 

Першою професійною клятвою лікаря стала клятва Гіппократа. 

 

8 жовтня - Всесвітній день зору 

Найкращою профілактикою для збереження 

хорошого зору є здоровий спосіб життя, зорова 

гігієна, здорове харчування (овочі, риба, фрукти), 

відмова від паління, контроль рівня холестерину і 

цукру крові, а також регулярні профілактичні 

огляди і своєчасна діагностика. Завдяки сучасному рівню знань і технологій до 

80% очних захворювань можна запобігти і вони піддаються лікуванню.  

 

10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров’я 

Психічне здоров’я має першочергове значення для 

особистого благополуччя, підтримки здорових сімейних 

відносин і здатності кожної окремої людини зробити внесок в життя 

суспільства. Фізичне здоров’я неможливе без психічного здоров’я. 

В Україні Всесвітній день психічного здоров’я відзначають з 1992 року. 

Його метою є скорочення поширення депресивних розладів, шизофренії, 

хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії та розумової 

відсталості.  
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10 жовтня – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги 

Паліативна допомога – комплекс заходів та послуг, які 

спрямовані на покращення якості життя невиліковно хворої 

людини на останніх етапах її життя. Це означає зменшення 

страждань, підтримка максимально можливої активності та 

участі у суспільному й родинному житті. Хоспіс є однією з форм паліативної 

допомоги - це спеціалізована медична установа для догляду за невиліковно 

хворими людьми в кінці життя. Філософія хоспісу стверджує, що хоспіс - це не 

«будинок смерті», але «будинок життя». 

 

12 жовтня - Всесвітній день боротьби з артритом 

 Артритом хворіє приблизно кожна сота людина. 

Біль, обмеження в русі, хронічна ниркова 

недостатність, висока інвалідизація - це те, що несе з 

собою артрит. Хвороби суглобів вимагають тривалого 

постійного медичного нагляду та лікування. Хворі 

гостро потребують реабілітації і соціальної адаптації. 

 

15 жовтня - Всесвітній день боротьби з раком грудей 

Мета дня – звернути увагу жінок на 

серйозність ризиків захворювання раком молочної 

залози, поінформувати їх про вирішальні чинники у 

запобіганні раку грудей, про профілактику і 

лікування цього захворювання.. 

 

15 жовтня - Всесвітній день миття рук 

Брудні руки – джерело зараження гельмінтами, які 

призводять до слабкості, періодичної нудоти, втрати ваги, 

головних болів. 

Через немиті руки в організм людини потрапляють 

збудники холери, вірусної пневмонії, гепатиту, грипу та 

гострих респіраторних захворювань. 

Не можна не помітити, що така проста гігієнічна процедура, як миття рук, 

здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та 

інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, приємним і 

безпечним. 

 

16 жовтня - Всесвітній день анестезіолога 

Саме в цей день, в далекому 1846-му році, 

американський хірург і стоматолог Вільям Томас Грін 

Мортон вперше публічно продемонстрував успішне застосування анестезії для 

створення загального наркозу. В якості анестетика він застосував інгаляцію 
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діетилового ефіру. Прогрес не стояв на місці і пізнання людини в цій галузі 

призвели до того, що анестезіологія була виділена в окрему гілку медицини, яка 

зараз невід’ємно супроводжує не тільки хірургію та її відгалуження, але і 

психіатрію, наркологію.  

 

16 жовтня - Всесвітній день здорового харчування 

Давня мудрість говорить: «Ми є те, що ми їмо». 

Мета Всесвітнього дня здорового харчування - 

залучення уваги громадськості до проблем харчування в 

сучасному суспільстві.  

Адже здорове харчування — це не тільки гарне 

самопочуття і позбавлення від багатьох недуг, міцна 

нервова система і нормалізація ваги, але і любов, і 

повага до себе, це прагнення до здорового та довгого життя. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, 80 відсотків усіх захворювань 

пов’язані тією чи іншою мірою з харчуванням, а 40 відсотків з них пов’язані 

безпосередньо з фактором харчування людини. 

 

16 жовтня - День алерголога 

Термін «алергія» вперше був введений віденським 

педіатром Клеменсом Фон Пірке в 1906 році. Він зауважив, 

що у деяких з його пацієнтів спостерігаються симптоми, які 

могли бути викликані певними речовинами - алергенами з 

навколишнього середовища, такими, як пил, пилок рослин 

або деякі види їжі. 

В останні десятиліття відзначається виражений ріст захворюваності 

алергією і лікарі-алергологи, що здійснюють діагностику та лікування цих 

недуг, не на жарт стурбовані цими тенденціями. 

 

18 жовтня - Всесвітній день менопаузи 
Жіночий організм – складно влаштована 

саморегульована система, яка здатна на чудеса – 

виношувати і народжувати дітей. Період, коли жінка 

може відтворювати потомство – найбільш здоровий і в 

фізіологічному і в емоційному плані. Однак 

фізіологічна менопауза – час, коли згасає функція 

відтворення – часто приносить неприємності в плані 

загального відчуття свого стану. Настає менопауза у жінок приблизно після 

сорока п’яти років, хоча в деяких випадках вона може як затримуватися, так і 

приходити раніше. 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=105852
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20 жовтня - Всесвітній день профілактики остеопорозу 

Остеопороз є захворюванням, що знижує щільність 

кісток. У процесі хвороби скелет людини стає більш 

крихким, а ймовірність переломів значно зростає. 

Остеопороз стоїть у списку причин інвалідності і 

смертності людей, згідно зі статистикою ВООЗ - на 

четвертому місці після інфекційних захворювань. Даному захворюванню 

піддаються всі раси без виключень і обидві статі, і чоловіки і жінки. Як 

правило, жінок остеопороз вражає після 50 років, а чоловіків - після 70. 

 

20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак 

молочної залози 

Основними методами, які дозволяють 

своєчасно виявити це захворювання, є 

самообстеження молочних залоз; клінічне 

обстеження молочних залоз; мамографія. З метою 

уточнення діагнозу лікар може призначити також 

деякі інші обстеження. 

 

21 жовтня - Всесвітній день йододефіциту 

Йод — це мікроелемент, потрібний 

організму для створення гормонів щитоподібної 

залози, яка регулює наш метаболізм. 

Йод необхідний людині протягом усього 

життя. Нестача йоду в організмі призводить до затримки росту у дітей, 

порушення інтелектуальної активності, розвитку та обміну речовин. Щоб 

уникнути йододефіциту, до щоденного раціону слід включити такі продукти: 

 морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру); 

 білу рибу (минтай, хек, тріску та ін.); 

 морську капусту (ламінарію); 

 овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену 

цибулю, щавель, шпинат); 

 фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа); 

 яйця; 

 молоко; 

 яловичину; 

 волоські горіхи. 

 

 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=21
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202492
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22 жовтня - Всесвітній день людей з вадами мовлення 

Король Великобританії, Канади, Австралії та 

Південної Африки Георг VI, який страждав на заїкання, 

визнав важливість мовної терапії для лікування заїкання 

ще на початку 20-го століття. Заїкання - є значним 

порушенням мови і характеризується частим 

повторенням або пролонгацією звуків, складів, слів, частими зупинками або 

нерішучістю в промові. За статистикою близько 3 млн. людей по всьому світу 

мають подібні проблеми. Причини виникнення заїкання досі точно не 

встановлені. 

 

24 жовтня - Всесвітній день боротьби з поліомієлітом 

Поліомієліт - це небезпечне інфекційне захворювання, яке викликається 

вірусом. Поліовірус здатен уражати нервову систему людини та спричиняти 

незворотні паралічі. Нагадаємо, що єдиною і дієвою профілактикою цього 

захворювання залишається вакцинація. 

 

29 жовтня - Всесвітній день боротьби з інсультом 

 Симптоми інсульту: раптова поява слабкості в 

м’язах або оніміння однієї половини тіла (обличчя, 

рука, нога); раптове порушення мови; раптове 

порушення зору, роздвоєння предметів; раптова 

втрата рівноваги, через що хворий не може йти 

(найчастіше в поєднанні з нудотою та / або втратою 

свідомості); раптовий сильний головний біль без явної причини (такого болю 

раніше ніколи не було). Термінове розпізнавання ознак інсульту та звернення за 

кваліфікованою медичною допомогою впродовж 3-6 годин 

від його початку дозволить зберегти життя  хворого  та  попередити  розвиток  

важких наслідків. 

 

29 жовтня - Міжнародний день псоріазу 

Псоріаз являє собою одне з найбільш частих 

шкірних захворювань, на яке в середньому страждають 

від 2% до 7% жителів усієї планети. Псоріаз є 

хронічним неінфекційним захворюванням, це 

своєрідний дерматоз, що вражає в основному шкіру і може викликати запальне 

ураження суглобів. 
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12 листопада - Всесвітній День боротьби з пневмонією 

Багато експертів в області медицини називають 

пневмонію «головним убивцею» дітей у віці до 5 років. 

Трагічна статистика говорить про те, що кожен рік від 

запалення легенів помирає понад двох мільйонів чоловік. 

 

13 листопада - Міжнародний день сліпих 

13 листопада 1745 року у Франції народився 

Валентин Гаюї - відомий педагог, який заснував у Парижі 

і Петербурзі декілька шкіл і підприємств для сліпих. За рішенням Всесвітньої 

організації охорони здоров’я саме ця дата відзначається як День сліпих. 

 

14 листопада - День боротьби проти діабету 

Ця дата відзначається щорічно з 1991 року в день 

народження Фредеріка Бантінга, канадського фізіолога, 

який відкрив спільно з професором Джоном Маклеодом 

гормон інсулін. Друг дитинства Бантінга помер від 

захворювання, яке називається тепер цукровий діабет. 

Цей трагічний випадок послужив поштовхом для пошуку ліків від цієї хвороби. 

 

16 листопада - Міжнародний день боротьби з анорексією 

Нервова анорексія – це хвороба, під час 

якої людина втрачає апетит, а маса тіла 

знижується. Якщо вчасно не лікувати та не 

виявити це  захворювання,  наслідки  можуть  

призвести до смерті.  

         Анорексія у 4 рази частіше виникає у 

дівчат та жінок, ніж у хлопців та чоловіків. 

Також вона відноситься до психічних розладів, і нерідко перетинається з 

такими захворюваннями, як депресія, шизофренія або тривожність. 

 

17 листопада - Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ 

ХОЗЛ – це загальна назва для захворювань, при яких 

спостерігається стійке порушення руху повітряного потоку з 

легень. Основними причинами розвитку хвороби є тютюновий 

дим, забруднення повітря, контакт з випарами хімічних 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=16
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=175965
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речовин, також холодний клімат і висока захворюваність респіраторними 

інфекціями.  

 

17 листопада – Всесвітній день недоношених дітей 
Проблема недоношених дітей є медико-

соціальною. За статистикою, передчасні пологи є 

причиною майже половини всіх випадків смерті 

новонароджених дітей в світі. Щорічно на планеті 

близько 15 мільйонів дітей народжуються 

недоношеними, в середньому це кожна 10-та дитина з 

народжуваних. Більше як один мільйон з цих дітей 

помирають невдовзі після народження. Тому медики 

та громадськість об’єднують свої зусилля заради збереження життя і здоров’я 

таких дітей. 

 

19 листопада - Міжнародний день відмови від паління 

Споживання тютюну значно впливає на стан здоров'я 

людини. В тютюновому димі містяться близько 4 тис. 

хімічних компонентів. Пасивне паління таке ж шкідливе, як 

і активне. Немає безпечних доз і нешкідливих форм 

споживання тютюну. Так звані "легкі" і тонкі сигарети не 

менш шкідливі для здоров'я. Відмова від паління буде корисна для здоров'я у 

будь-якому віці, незалежно від "стажу" паління. 

 

26 листопада - Міжнародний день боротьби з ожирінням 

Ожиріння  – хронічне рецидивуюче 

захворювання, яке характеризується 

надлишковим накопиченням жирової тканини в 

організмі, обумовлене порушенням обміну 

речовин. В його основі лежить позитивний 

енергетичний баланс, тобто надходження 

енергії з калоріями їжі перевищує енерговитрати. 

За останніми оцінками ВООЗ, надмірною вагою в сучасному світі 

страждають приблизно 1,5 мільярда дорослих людей і ще 350 млн схильні до 

ожиріння. Приблизно 20 млн. дітей до 8 років мають проблеми із зайвою вагою. 

ВООЗ прогнозує, що частка людей з ожирінням до 2030 року становитиме до 

41%. В Україні, за найскромнішими підрахунками, від зайвої ваги страждає 

кожна четверта жінка і кожен шостий чоловік. Втім, поки українці не дуже 

активно піднімають це питання, в нашій країні середньостатистичні показники, 

але посилена урбанізація, шалений ритм життя та модернізація змушують нас, 

забувати про раціональне збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=26
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=120521
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1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

1 грудня супроводжує символ боротьби зі СНІДом – 

червона стрічка у формі галочки. Цей символ розробив 

художник Франк Мур у 1991 році. Червоні стрічки в 

Міжнародний день боротьби зі СНІДом надягають усі 

свідомі люди, щоб таким чином привернути увагу 

оточуючих до цієї проблеми. 

Ніхто не застрахований від зараження ВІЛ. Тільки знання  шляхів передачі 

ВІЛ-інфекції та профілактичні заходи здатні захистити від зараження. 

 

1 грудня - День невролога 

Неврологія, той розділ медицини, який займається 

насущними питаннями виникнення специфічних 

захворювань центральної і периферичної нервової системи 

людини, а також досліджує симптоматику, механізми 

розвитку та можливі способи діагностики, лікування або профілактики 

неврологічних захворювань. 

 

3 грудня – Міжнародний день людей з особливими потребами 

(інвалідністю) 

Толерантність – це саме те, чого так не вистачає 

сьогодні людям: терпіння, терпимості, розуміння, 

дружнього ставлення, адекватного сприйняття. Від того, 

як суспільство ставиться до тих, кому з тих чи інших 

причин важко або не можливо самостійно подбати про 

себе залежить рівень цивілізованості цього суспільства. 

Практика показує, що люди з інвалідністю можуть бути і стають повноцінними 

і високо ефективними членами суспільства, відмінними фахівцями і навіть 

політиками, економістами, соціально активними і життєствердними людьми, 

які надихають багатьох, в тому числі і абсолютно здорових членів нашого 

суспільства. 

 

11 грудня - Всесвітній день хворого на бронхіальну астму 

Бронхіальна астма – це  хронічне запальне захворювання, 

зумовлене порушенням нервової регуляції функцій бронхів, яке 

виявляється в приступах ядухи. За статистичними даними, 

більше 5% дорослого населення і 10% дитячого страждають цим 

захворюванням. У віковому аспекті найбільша поширеність на бронхіальну 

астму реєструється в шкільному віці. 
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Ювілейні та пам’ятні дати українського медичного календаря на 

2020, 2025, 2030, 2035 і дальші роки 

(Уривок із видання Ярослава Ганіткевича «Український медичний 

календар») 

Січень 

1880, 5 січня - в с. Криворівні на Гуцульщині в сім’ї священика 

народився Тит-Євген Бурачинський — лікар і громадський діяч, головний 

хірург Чернівецького шпиталю, в роки визвольних змагань - військовий хірург, 

лікар-отаман УГА (1919), пізніше організатор і перший директор Українського 

шпиталю ім. митрополита А.Шептицького Народної лічниці у Львові (1933), 

керівник хірургічного відділу, дійсний член НТШ, голова УЛТ у Львові. Після 

війни працював у м. Тчев біля Ґданська (Польща), автор низки наукових та 

науково-популярних публікацій. Помер 23 червня 1968 р. 

1905, 8 січня - у Києві народився Олександр Олександрович 

Імшенецький - радянський мікробіолог, академік АН СРСР, директор 

Інституту мікробіології АН СРСР, лауреат премії ім. Пастера. Помер 1976 р. 

1890, 20 січня - в с. Городище Курської губернії (Росія) народився Юхим 

Васильович Маслов - професор-психіатр, завідувач кафедр психіатрії у 

Ашхабадському (1935-45) та Львівському (1946-70) медичних інститутах; 

закінчив медичний факультет Донського університету; автор праць про 

патогенез і лікування шизофренії, неврози, проблеми алкоголізму, організацію 

психіатричної та психоневрологічної допомоги; сприяв підготовці вчених з 

корінного українського населення. Помер 1970 р. 

1805, 29 січня - в Харкові (який тоді мав 10 тисяч населення) після 

багаторічних зволікань російської влади відкрито перший в Україні університет 

з медичним факультетом. Перші роки із-за браку умов медичний факультет не 

функціонував; були намагання царських чиновників зірвати організацію 

медичного факультету, мотивуючи це тим, що серед молоді України не 

знаходиться бажаючих вивчати медицину, на що українець міністр 

Розумовський відповів: «До медичних наук давно вже помічена схильність в 

українському юнацтві. Найбільша частина лікарів вийшла з Малоросії». 

Першим деканом медичного факультету став професор хірургії Павло 

Шумлянський, один з найбільш освічених медиків того часу. На факультеті 

було шість кафедр, засновано бібліотеку медичного факультету. Вперше На 

базі лікарень відкрито клініки як навчально-наукові заклади. У Києві царський 

режим не дозволяв відкрити університет. 
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Лютий 

1845, 2 лютого - у містечку Гримайлові на Тернопільщині народився 

Іван Пулюй - видатний український вчений-фізик, професор Празького 

університету (1884-1918), працював у Відні і Стасбурзі, експериментуючи 20 

років з катодними променями зробив перші знимки «в X променях» кісток 

руки, але не виступив з ними публічно і не опублікував своїх спостережень, 

аналогічні яким за кілька років зробив В. Рентген, що став відкривачем нових 

променів. Фактично потрібно вважати І. Пулюя співвідкривачем рентгенівських 

променів. Разом з П. Кулішем зробив переклад «Святого письма» українською 

мовою. Помер у Празі 31 січня 1918 р., на меморіальній дошці написано: «Іван 

Пулюй - український учений і дослідник». 

1885, 2 лютого - в с. Постолівці Гусятинського повіту народився Євген 

Гайдукевич - лікар-сотник УГА. Медицину студіював у Львові і Празі, 

працював у краєвому шпиталі у Чернівцях. В роки визвольних змагань 

організував лікарську допомогу в Стрию,працював у військовому державному 

секретаріаті, брав учать в походах УГА. Помер в час епідемії висипного тифу в 

Жмеринці 7 січня 1920 р. 

1885, 4 лютого - в Петербурзі народився Георгій Володимирович 

Фольборт - професор-фізіолог, академік АН УРСР (1951). Після закінчення 

Петербурзької військово-медичної академії виконував у лабораторії І. П. 

Павлова докторську дисертацію про умовні рефлекси (1912), працював 

професором Ленінградського університету (1923- 26), пізніше на Україні, 

завідувачем кафедри нормальної фізіології Харківського та Київського (з 1946 

р.) медичних інститутів, завідувачем відділу вищої нервової діяльності і 

трофічних функцій Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця; автор біля 130 

наукових праць з питань фізіології вищої нервової діяльності, травлення, 

процесів втоми і відновлення; розвинув концепцію про закономірності процесів 

виснаження і відновлення. Помер 17 квітня 1960 р. 

1885, 4 лютого - в с. Великі Борки на Тернопільщині народився Степан 

Балей - доктор медицини і доктор філософії, професор Варшавського 

університету (1928-52), очолював інститут експериментальної психології та 

інститут педагогіки, публікував праці українською та польською мовами, автор 

перших підручників з психології та логіки українською мовою, брав участь в 

з’їздах українських лікарів Галичини. Помер 13 жовтня 1952 р. 

1880, 7 лютого - в м. Стародубі Чернігівської губернії (тепер РФ) 

народився Микола Памфілович Вашетко - видатний український вчений, 

доктор медицини, професор-патофізіолог, завідувач кафедри патологічної 

фізіології Київського (1921) та Донецького (з 1932 р.) медичних інститутів. 

Закінчив Університет св. Володимира (1908), активний член УНТ в Києві (1910-

14). В УНР був професором кафедри загальної патології Українського 
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державного університету, першим почав викладання патології українською 

мовою. Автор понад 50 праць з проблем токсикозів, патології нирок і 

сечоутворення, дії мікроелементів, ролі нервової системи в регуляції обмінних 

процесів. Підготував 15 докторів та понад 20 кандидатів наук, його лабораторія 

була центром патологічної фізіології в Україні; створив першу українську 

національну школу патофізіологів. Репресований більшовиками у 1931 р. 

Помер у забутті 6 вересня 1960 р. За тоталітарного режиму переважно 

замовчуваний. 

1890, 10 лютого – у м. Зеньків на Полтавщині в сім’ї священика 

народився Олексій Якович Богаєвський - український вчений, доктор 

медицини, професор, проходив стажування в Берліні та Відні, засновник та 

керівник першої самостійної кафедри рентгенології у Київському медінституті 

(1924-41), організатор рентгенологічної підсекції в Медичній секції ВУАН, 

першим почав застосовувати мамографію; автор 150 наукових праць, 

переважно з питань рентгенодіагностики, співавтор великого довідника для 

лікарів з клінічної медицини українською мовою (видання 1928 і 1940 р.). Під 

час війни викладав у Києві в медичному інституті, згодом емігрував, був одним 

з організаторів Медичної секції УВАН в Мюнхені, з 1947 р. у США. Помер 10 

травня 1959 р. В УРСР був замовчуваним. 

1860, 14 лютого - у Вітебській губернії народився Броніслав 

Фортунатович Веріго - лікар-фізіолог, професор університету в Одесі (1897-

1914). Опублікував праці з електрофізіології, започаткував розробку питань 

електроенцефалографії, встановив вплив кисню на здатність крові зв’язувати 

вуглекислий газ (ефект Веріго), написав двотомний підручник «Основи 

фізіології людини і вищих тварин». Звільнений з університету за прогресивні 

погляди, з 1917 р. працював у Пермі. Помер 13 червня 1925 р. 

1875, 15 (27) лютого - в с. Михайловка Саранського повіту у Пензенській 

губернії (Росія) у сім’ї лікаря народився Володимир Петрович Філатов - 

видатний офтальмолог, керівник кафедри очних хвороб Одеського університету 

та медичного інституту (1911-56), засновник і незмінний директор Інституту 

очних хвороб і тканинної терапії МОЗ УРСР в Одесі (1936-56), який носить 

його ім’я, академік АН УРСР (1939), дійсний член АМН СРСР (1944). Закінчив 

Московський університет (1897), до 1903 р. працював у Москві. Створив новий 

метод відновної хірургії (Філатовське стебло), розробив проблему 

перещеплення рогової оболонки, запропонував способи тканинної терапії. 

Виступав російською мовою і переважно нею публікував свої праці. Створив 

школу радянських офтальмологів; був віруючою, релігійною людиною. Помер 

30 жовтня 1956 року. 

1885, 16 лютого - в Чернівцях на Буковині у священичій родині 

народився Мирослав Сіменович - лікар і громадсько-політичний діяч у США. 
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1907 р. емігрував до США, де здобув медичну освіту. Проводив приватну 

практику в Чикаго. Під час визвольних змагань приїхав до Галичини, очолював 

політичну місію ЗУНР для переговорів у Лондоні. В США організував 

гетьманський рух, одержав отаманський пірнач з рук гетьмана Павла 

Скоропадського (1927). Очолював гетьманський рух у 1952-59 рр., організатор 

українського павільйону на Світовій виставці у Чикаго, співорганізатор Ліги 

американців українського походження та відділу УЛТПА в Чикаго, фундатор і 

почесний президент Українського національного музею в Чикаго. Помер 14 

березня 1967 р. 

1790, 21 лютого – у с. Пологи на Полтавщині народився Прохор 

Олексійович Чаруківський - лікар-терапевт, професор Медико-хірургічної 

академії. Навчався в Чернігівській семінарії; опублікував праці «Загальна 

патологічна семіотика або вчення про ознаки хвороб взагалі» (1825), «Досвід 

системи практичної медицини» (1833-40), сприяв розробці та поширенню в 

країні методів перкусії і авскультації, на основі фізіологічних міркувань 

створив свою класифікацію хвороб. Помер 1842 р. 

1865, 21 лютого - в м. Кролевець на Чернігівщині народився Федір 

Захарович Омельченко - доктор медицини, академік ВУАН (1921), 

патоморфолог, бактеріолог і військовий лікар, організатор і директор 

Біологічного інституту Академії Наук в Києві (1919), керівник кафедри 

мікробіології й патофізіології Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту 

(1922-24), директор цього інституту. Автор понад 90 праць з питань 

прозекторської практики, бактеріологічної діагностики, особливостей будови 

ракових пухлин, досліджував питання антропології українців; відзначався 

високою ерудицією, енциклопедичними знаннями, знав шість західних мов, 

працював над українською медичною термінологією. Помер 4 лютого 1924 р., в 

УРСР переважно замовчуваний. 

1910, 22 лютого – у с. Криве Радехівського повіту на Львівщині 

народився Степан Михайлович Мартинів — терапевт-гематолог, завідувач 

кафедри пропедевтичної терапії Львівського медичного інституту (1955- 85), 

один з перших професорів українців-галичан (1972), один з кращих гематологів 

України. Закінчив медичний факультет Львівського університету (1936), автор 

понад 140 праць з проблем гематології, трансфузіології та клінічної імунології, 

блискучий діагност, досвідчений педагог, викладання проводив українською 

мовою, був членом УЛТ. Не зважаючи на утиски тоталітарного режиму 

залишався відданим своєму обов’язку, людиною високої культури, підготував 

38 кандидатів і 7 докторів наук, заклав основи Львівської наукової школи 

гематологів та клінічних імунологів, проте після його виходу на пенсію 

кафедру ліквідували. Помер 6 квітня 1996 р. 
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1890, 23 лютого — в с. Нижньому Струтині Долинського повіту на 

Прикарпатті народився Володимир Щуровський - лікар, шеф санітарної 

бригади Українських Січових Стрільців, пізніше лікар Української Галицької 

Армії, лікар стрілецького шпиталю у Львові; член УЛТ і дійсний член НТШ. 

Працював шкільним лікарем, старшим лікарем загального шпиталю, викладав 

гігієну в Українському (таємному) університеті (1921-25). Опублікував спогади 

про медицину в УГА. Помер на еміграції 4 травня 1969. 

1865, 24 лютого - в м. Керчі в Криму народився Іван Липа - лікар, 

письменник, громадський діяч. Під час навчання в Київському університеті був 

заарештований за нелегальну діяльність. Працював на Херсонщині та 

Полтавщині, найдовше - в Одесі. Організував видавництво «Одеська 

літературна спілка», брав участь в діяльності українського клубу, філії 

товариства Просвіта, видав альманах «Багаття». Друкував статті й прозові 

твори в часописах «Нова громада», «Шершень», «Громадська думка», «Рада», 

«Українська хата». За влади УНР був комісаром Одеси, опісля працював 

лікарем-інспектором Одеси. В уряді Директорії був Міністром віросповідань. 

Після поразки визвольних змагань оселився у Винниках під Львовом, займався 

приватною практикою, дописував до «Літературно- наукового вісника». Помер 

13 листопада 1923 р. 

 

Березень 

1905, 3 березня – у с. Нова Басань на Чернігівщині народився Максим 

Федорович Гулий - радянський біохімік, директор Інституту біохімії АН 

УРСР, академік і віце-президент (1958-62) АН УРСР, президент Українського 

біохімічного товариства (1976-87). Закінчив Київський ветеринарно-

зоотехнічний інститут (1929), встановив залежність процесів біосинтезу білків 

від карбоксилювання, від трикарбонового окислювального циклу і 

метаболічний зв’язок з останнім цукрового діабету, опрацював методи очистки 

і кристалізації багатьох білків. Дожив до свого 100-річчя, опублікував 

«Спогади», які охоплюють широку панораму українського життя XX століття. 

Помер 23 травня 2007 р. 

1860, 5 березня — в сім’ї священика Іполита та Теклі (з родини 

Кобринських) Окуневських у містечку Радівці біля Сучави на Південній 

Буковині (тепер Редзуци Сучавського повіту, Румунія) народився Ярослав 

Окуневський - військовий лікар, контр-адмірал Австро-Угорського флоту, 

мандрівник, публіцист, меценат, національно-просвітницький діяч, учасник 

Української національної революції (1917-21). Навчався у Віденському 

університеті, був членом і головою товариства «Січ», отримавши диплом (1884) 

розпочав службу корабельним лікарем військового флоту Австро-Угорщини в 

Хорватії в м. Пула, дослужився до рангу генерального лікаря (контр-адмірала) і 
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посади начальника медичної служби військово-морського флоту Австро-

Угорщини, періодично проживав у Відні. Багато уваги приділяв покращенню 

медичного забезпечення моряків, надавав висококваліфіковану медичну 

допомогу хворим у багатьох країнах і портах, покращив діяльність Морського 

шпиталю, відрізнявся великою працездатністю, обширними знаннями, високим 

інтелектом, вільно розмовляв англійською, французькою, італійською та 

німецькою мовами. Подорожував по багатьох країнах світу, у складі офіційних 

і неофіційних делегацій бував на двірських прийомах імператорів, королів і 

султанів, ханів, баронів і вождів племен, на національних святах і карнавалах, 

нагороджений багатьма орденами та відзнаками Австро-Угорської імперії та 

інших держав. Писав листи і спогади, які вийшли двома книжками «Листи з 

чужини». (1898, 1902), брав активну участь в культурно-політичному житті 

України, підтримував Визвольні змагання українців, організував доставку 

медикаментів і військово-медичного майна на потреби армії УНР (1919). Після 

розпаду Австро-Угорщини проживав з братом Теофілом у Городенці (тепер 

Івано-Франківська обл.), працював лікарем. Трагічно помер 24 жовтня 1929 

року, похований в Городенці, його називали одним із найвидатніших галичан 

початку XX ст. 

1905, 6 (19) березня – у с. Плоскому Таращанського повіту на Київщині 

народився Олександр Прокопович Маркевич – зоолог і паразитолог, 

директор Інституту зоології АН УРСР (1948-50), член-кор. АН УРСР (1950), 

організатор і керівник Українського наукового товариства паразитологів. 

Закінчив Київський інститут народної освіти (1930), доктор біологічних наук 

(1939), працював двічі в Єгипті, автор біля 500 наукових праць, 20 монографій і 

ряду підручників, досліджував паразитологію, хвороби риб, зоологію 

безхребетних, видавав праці українською, російською та кількома іноземними 

мовами, мав великий авторитет, на його честь названо багато видів та родів 

тварин; заклав теоретичні основи гідропаразитології, заснував українську 

школу паразитологів, член Академії зоології Індії, почесний член ряду 

паразитологічних товариств різних країн; з інституту його звільнили у 1970 р., 

у 80-річчя його не згадали. Помер 23 квітня 1999 р. 

1885, 12 березня – в м. Пензі народився Олексій Антонінович 

Кронтовський –  бактеріолог і патолог, завідувач кафедр бактеріології, а 

пізніше – загальної патології Університету св. Володимира (1921-24), професор 

Київського санітарно-бактеріологічного інституту та Київського 

рентгенологічного інституту. Автор біля 80 наукових праць з питань 

експериментальної онкології, патофізіології, радіобіології, епідеміології, 

регенерації тканин, культури тканин і їх обміну речовин, спадковості та 

конституції. Опрацював методи культивування тканин поза організмом, 

запропонував метод «ізольованої пухлини» (1928). Вивчив біохімічні 
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особливості ракової клітини, досліджував проблеми ендокринології. Член 

Міжнародного товариства патологів, один із редакторів міжнародного журналу 

в Єні. Помер 15 серпня 1933 р. 

1860, 15 березня – в Одесі в єврейській сім'ї вчителя народився 

Володимир Аронович Хавкін – лікар-мікробіолог і епідеміолог, учень І.І. 

Мечникова, співробітник Пастерівського Інституту в Парижі (з 1889), працював 

в Індії (1893-1915), створив в Бомбеї протичумну лабораторію, названу пізніше 

його іменем (з 1925 - Інститут ім. В. А. Хавкіна). Основні праці – дослідження 

холери і чуми, вперше опрацював ефективні вакцини проти цих хвороб. Помер 

26 жовтня 1930 р. 

1890, 18 березня – в м. Глухові на Чернігівщині у сім’ї диякона народився 

Петро Рощинський – лікар у Міністерстві шляхів УНР, пізніше проводив 

приватну практику на Волині, активний учасник українського громадського 

життя; був засланий поляками до Берези Картузької. В роки німецької окупації 

працював у Кременці, очолював організацію УЧХ, допомагав воякам УПА. 

Одружений з лікаркою Ганною Струтинською-Рощинською (1890-1943). 23 

лютого 1943 р. його і дружину розстріляли гестапівці. 

1915, 18 березня – в Галичині народився Володимир-Євген 

Гординський – лікар-науковець, почесний професор біохімії у 

Ротерфордському університеті, президент Американської асоціації клінічних 

хіміків, радник лабораторій та фармацевтичних компаній, дійсний член НТШ, 

член УЛТПА, віцепрезидент фонду допомоги дітям Чорнобиля, 

часто відвідував Україну. Наукові праці публікував українською, 

англійською та німецькою мовами. Помер 1 жовтня 1994 р. 

1905, 23 березня – в с. Новому Стародубі (нині Кіровоградська обл.) 

народився Іван Тодосійович (Феодосійович) Шевченко – професор- онколог, 

завідувач кафедри онкології Київського інституту вдосконалення лікарів (1971-

75), очолював Київський рентгенорадіологічний та онкологічний інститут (з 

1945), голова наукового товариства онкологів України (з 1956), автор праць 

пропередракові стани, профілактику злоякісних пухлин, розробив метод 

променевої хірургії. Помер 17 липня 1993 р. 

1915, 23 березня-4 квітня – проходили пам’ятні бої між військом Австро-

Угорщини і Росії за гору Маківку в Карпатах біля Славська, в 

них брав участь лікар-січовий стрілець Володимир Свідерський. 

1870, 27 березня – в Одесі у сім’ї ремісника народився Олександр 

Михайлович Безредка – доктор медицини, мікробіолог, працював у 

Франції в лабораторії І.І. Мечникова в Інституті ім. Пастера. Закінчив 

медичний факультет Паризького університету Сорбони (1892). 

Досліджував проблеми імунітету та анафілаксії, розробив разом з                 І.І. 

Мечниковим метод вакцинації проти черевного тифу, впровадив термін 
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“анафілактичний шок” і вивчив роль нервової системи в його розвитку, 

розробив метод десенсибілізації (метод Безредки), після смерті І. І. Мечникова 

став його наступником в Інституті. Помер 28 лютого 1940 р. 

1855, 31 березня – в с. Турянка Жовківського повіту народився 

Сильвестер Дрималик –  один з найбільш відомих у свій час лікарів і 

громадських діячів Галичини. Після закінчення Віденського університету 

(1879) працював 35 років міським лікарем у Жовкві, активний член УЛТ, став 

членом ради і суду Східногалицької лікарської палати; своїм чуйним 

ставленням, філантропією, просвітянською діяльністю здобув велику славу; 

заснував «Кредитову кооперативу», написав «Порадник лікарський» дуже 

популярний у Галичині, а також «Слабості дітей», провадив в часописах 

рубрику «Лікарська пошта»; з 1915 року виконував лікарську практику у 

Львові, з 1916 р. директор «Народної лічниці». Помер 28 грудня 1923 р. 

1750, березень –  у фортеці на Січі з’явилася чума; присланий з Києва 

штаб-лікар давав полковому лікареві Черкеічу настанови та ліки, не дивлячись 

на обмеження контактів козаків і солдат на Січі поширилася епідемія. 

1915, березень – російська армія, яка вже оволоділа Східною Галичиною, 

Північною Буковиною, зайняла міста Львів і Чернівці, вийшла до Карпатських 

перевалів, після тривалої облоги зайняла фортецю Перемишль (22.03), взяла в 

полон 120000 австрійських вояків, в т.ч. українців; голова російської 

адміністрації Галичини генерал-губернатор граф О. Бобринський 

запроваджував «русские начала» у життя населення, закривав українські 

школи, українські організації, медичні заклади, запроваджував російську мову і 

російське законодавство, обертали греко-католиків у православ’я, верхівку 

греко-католицької церкви з митрополитом А. Шептицьким вивезли вглиб Росії; 

відбувалися єврейські погроми, закріплювалася анексія Західної України та 

інтеграція її з імперією. 

 

Квітень 

1775, 3 квітня – в Закарпатті вперше згадується про доктора медицини в 

цьому регіоні, укладено договір між керівництвом Угочанської жупи і 

доктором медицини Т. Сікорою про умови його праці, визначена річна платня 

в розмірі 295 золотих форинтів. 

1900, 21 квітня – в Казані в сім’ї службовця народився Микола 

Миколайович Горєв  –  професор-патофізіолог, академік АМН СРСР (1953), 

завідувач відділу Інституту фізіології АН УРСР (з 1934), директор Інституту 

геронтології і експериментальної патології в Києві (1958-61). Закінчив 

Іркутський університет, працював спочатку у Хабаровську, автор 130 праць з 

фізіології і патології кровообігу, атеросклерозу, гіпертонії, інфаркту міокарду, 

аспектів шоку. Прожив більше 90 років, помер 9 листопада 1992 р. 
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1870, квітень – на території Західної України урядом Австро-Угорщини 

створено Крайову раду здоров’я, в обов'язки  якої входило здійснення заходів 

по організації медичної допомоги населенню. 

 

Травень 

1855, 1 травня – на Катеринославщині народився Микола Феофанович 

Кащенко  –  доктор медицини і зоології, один з перших членів Української 

академії наук (1918), працював у Харкові, Томську, Києві. 

Викладав анатомію, гістологію, ембріологію, акушерство, проводив 

лікарську практику, був професором зоології та порівняльної анатомії, 

написав підручник зоології для медиків, книгу «Смерть і довголіття з 

біологічної точки зору» (1914, 1938). Займався акліматизацією 

лікарських рослин, практикував і пропагував лікування травами, 

прагнув заснувати в Києві інститут лікарських рослин. Помер 

29 березня 1935 р. 

1900, 5 травня  –  в Одесі в сім’ї Івана Липи  –  відомого лікаря-патріота, 

письменника, міністра УНР, народився Юрій Липа – лікар, 

фітотерапевт, письменник і публіцист. У віці 17 років служив у Одесі 

добровольцем куреня морської піхоти збройних сил УНР, опісля 

навчався в Варшаві й Лондоні, працював в Яворові на Львівщині, 

видав книги «Ліки під ногами», «Фітотерапія», статті – «Лічничі 

рослини в давній і сучасній українській медицині» (1937). Автор 

поетичних збірок «Світлість», «Суворість», «Вірую», тритомного 

«Нотатника» про лицарів українських визвольних змагань, 

історичного роману «Козаки в Московії»; опублікував політологічні 

книги «Призначення України», «Чорноморська доктрина» та 

«Розподіл Росії». Надавав лікарську допомогу бійцям УПА, 

замордований НКВД 20 серпня 1944 р. 

1910, 9 травня  –  Харківське медичне товариство у відповідь на 

звернення 343  слухачок  не функціонуючих Жіночих курсів                        

постановило  заснувати  Жіночий медичний  інститут,  оргкомітет очолив                                   

В. Я. Данилевський, добилося відповідного дозволу міністерства, обладнано 

приміщення на Сумській, 1, збудовано Анатомічний театр, створено клініки на 

Сумській, 86, в Олександрівській лікарні; на перші 3 курси прийнято 804 

слухачок. 

1850, 10 травня  –  у Чернівцях народився Іван (Ян, Йоган) Мікуліч- 

Радецкі – видатний професор хірургії, учень Теодора Більрота. Батько його 

литовсько-польського походження, член Братства при греко-католицькій 

церкві, мати  – австріячка; знав німецьку, польську, українську, румунську, 

англійську, ідіш мови; після гімназії в Чернівцях закінчив Віденський 
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університет (1875), вивчав фортепіано і грав; коли питали про національність –   

відповідав: хірург. Працював в університетах Кракова, Кенігсберга, в Бреславі 

(тепер Вроцлав, 1890-1905) збудував за власним проектом і обладнав кращу в 

світі хірургічну клініку, вніс вагомий вклад у світову хірургію, автор 146 праць, 

численних винаходів, операцій, методик, вперше в світі зашив перфоративну 

виразку шлунка, сконструював низку хірургічних та ендоскопічних 

інструментів, розробив основи ендоскопії, його вважають «батьком 

ендоскопії»; запропонував «клітину Мікуліча», «тампонаду за Мікулічем», 

«хворобу Мікуліча», «синдром Мікуліча», «затискач Мікуліча», «маска 

Мікуліча»; лікував митрополита А. Шептицького (1903), цікавився українською 

громадою Львова; вихований на німецькій культурі писав праці німецькою 

мовою, через що його вважали німецьким вченим. Обраний почесним членом 

багатьох університетів. Помер передчасно (від раку шлунка) 14 червня 1905 р. 

1865, 12 травня  –  в м. Сторожинці на Буковині в сім’ї повітового лікаря 

народилася Софія Окуневська – перша українська жінка-лікар у Галичині. 

Закінчила медичні студії в Цюриху (1894), в Австро-Угорщині змушена була 

нострифікувати диплом, працювала гінекологом у Львові та інших містах 

Західної України, вийшла заміж за Вячеслава Морачевського, пізнішого 

директора Академії ветеринарної медицини у Львові та громадського діяча, як 

С. Окуневська-Морачевська брала активну участь в жіночому журналі 

«Перший вінок», приятелювала з О. Кобилянською, Н. Кобринською. Померла 

у Львові 25 лютого 1926 року. 

1845, 15 травня  – у с. Іванівка Куп'янського повіту на Харківщині в 

родині власника маєтку народився Ілля Ілліч Мечников  –  природознавець, 

мікробіолог і біолог, творець теорії фагоцитозу, борець зі старінням, один з 

найвидатніших мікробіологів світу, лауреат Нобелівської премії (1908), 

почесний член ряду зарубіжних академій. Зростав в українському селі, навчався 

у гімназії та в університеті в Харкові. У віці 25 років став професором зоології і 

порівняльної анатомії в Одеському університеті (1870-82). Разом з Миколою 

Гамалією і Яковом Бардахом заснував в 1886 р. Одеську бактеріологічну 

станцію (пізніше Одеський НДІ епідеміології і мікробіології ім. І.І. Мечникова), 

був членом української громади в Одесі, літо проводив у маєтку своєї дружини 

в Попівці під Смілою на Черкащині, збудував тут школу для сільської бідноти. 

Не маючи належних умов у Російській імперії на запрошення Л. Пастера 

переїхав (1887) працювати до Парижу; керівник лабораторії та заступник 

директора Інституту Пастера в Парижі (1905-16), нагороджений Нобелівською 

премією (разом з П. Ерліхом) за працю «Імунітет при заразних хворобах», 

вивчав процеси старіння організму. Помер у Парижі 15 липня 1916 р. Урна з 

прахом згідно з його волею зберігається в бібліотеці Пастерівського інституту. 
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1890, 15 травня  –  в Житомирі об’єднання сестер милосердя відкрило 

амбулаторну лікарню. 

1880, 31 травня – у Переяславі (тепер Переяслав-Хмельницький 

Київської обл.) народилася Олександра Іванівна Смирнова-Замкова –  акад. 

АН УРСР (1951), професор-патологоанатом, завідувач кафедри патологічної 

анатомії 2-го Київського медичного інституту (1920-30), відділу Інституту 

клінічної фізіології (1938-53), лабораторії морфології Інституту фізіології ім. О. 

О. Богомольця (1953-62), перша жінка  –   академік в Україні. Закінчила 

Університет у Монпельє (Франція), автор понад 100 наукових праць з 

патоморфології інфекційних та променевої хвороб, походження пухлин, 

передракових станів. Померла 22 вересня 1962 р. 

 

Червень 

1895, 9 червня  –   у Києві в сім’ї професора ботаніки університету 

народився Борис Євгенович Вотчал  –   радянський терапевт, академік АМН 

СРСР, завідувач кафедри терапії Центрального інституту вдосконалення лікарів 

у Москві, автор понад 250 наукових праць, монографії «Нариси клінічної 

фармакології», опрацював функціональний напрямок у клініці внутрішніх 

хвороб, першим дослідив венозний тонус, винайшов прилад для реєстрації 

згортання крові, пневмотахограф, артеріальний осцилограф, в роки Другої 

світової війни був головним терапевтом Волховського фронту. Помер 19 

вересня 1971 р. 

1755, 10 червня  –   прийнято рішення сенату про будову в Києві першого 

державного шпиталю на 50 хворих; в ньому запроваджено посади доктора, 

лічця (лікаря) і аптекаря. Про виконання цього рішення матеріалів не знайдено. 

1875, 18 червня – в м. Орлі (Росія) народився Ісак Ілліч Файншмідт  –   

один із організаторів і директор Українського туберкульозного інституту в 

Харкові (з 1921), завідувач кафедри туберкульозу, згодом кафедри 

факультетської терапії Харківського медичного інституту (з 1923), автор праць 

з проблем туберкульозу, пневмонії, серцево-судинних захворювань, організатор 

перших з'їздів українських терапевтів і фтизіатрів. Помер 25 квітня 1940 р. 

1905, 18 червня –  с. Чорна Гребля на Вінничині народився Лев Іванович 

Медвідь (Медведь) –   гігієніст, професор, завідувач кафедри гігієни праці і 

профзахворювань Київського медичного інституту (1943-52), організатор і 

директор Київського науково-дослідного інституту гігієни праці і 

профзахворювань (1964 р. перетворений у Всесоюзний інститут гігієни і 

токсикології пестицидів, полімерів і пластмас). Був директором Вінницького 

(1931-33) та Київського (1941-45) медінститутів, міністром охорони здоров’я 

(1947-52). Автор понад 200 наукових праць з гігієни села і 

сільськогосподарської праці, організації охорони здоров’я, історії медицини. 
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Працював у галузі токсичності та токсикодинаміки ртутноорганічних 

фунгіцидів, запропонував свою класифікацію пестицидів, член комітету 

експертів ВОЗ. Виступав і публікував праці українською і російською мовами. 

Помер 22 лютого 1982 р. 

1910, 22 червня  –   у Львові в домівці Академічної (студентської
-
) 

громади відбулися установчі збори Медичної громади –  організації 

українських студентів медицини у Львівському університеті, головою обрано 

Омеляна Кордасевича, його заступником Михайла Козака, до товариства 

вписалося 30 студентів, почесний протекторат над товариством взяв на себе 

проф. І. Горбачевський з Праги. Займалося організацією товариського життя, 

самодопомоги, санаторного відпочинку, опрацюванням української медичної 

термінології, проведенням відчитів з рефератами на санітарно-гігієнічні теми, 

створенням своєї бібліотеки, співпрацювало з Медичною секцією УНТ в Києві, 

в роки Першої світової війни перервало роботу. Найбільш активно вело роботу 

під час існування Українського (таємного) університету у Львові (1921-25), в 

1924 р. Медична громада, заборонена Польським урядом, відновлена 26 квітня 

1926 р. як університетське тов-во, затверджене ректоратом Університету, мало 

кураторів: професор фармакології В. Косковський та професор гігієни 3. 

Штойзінг, підтримувала зв’язки з українськими товариствами в Польщі та за 

кордоном, розпущена більшовиками у 1939 р. 

1915, 22 червня  –   австро-угорська армія і УСС звільнили Львів від 9- 

місячної окупації військом царської Росії та русифікації і інтеграції Галичини з 

імперією, почалося національне відродження, відновлено управління 

медициною Лікарською Палатою, діяльність лікарських закладів, Народної 

лічниці; при відступі російська армія забрала з міста професора університету 

фізіолога А. Бека. 

1860, 24 червня  –   в містечку Миньківці на Поділлі (тепер Хмельницька 

обл.) в сім’ї службовця народився Теофіл (рос. - Феофіл) Гаврилович 

Яновський, видатний український терапевт, професор Київського університету 

(1905-19), завідувач кафедри Київського медичного інституту (з 1921 р.), 

перший серед клініцистів академік ВУАН (1927), однин із організаторів 

Київського туберкульозного інституту (нині Інститут фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського), один із засновників Київської терапевтичної школи, 

великий гуманіст. За 45 років праці у Києві став найбільш популярним і 

авторитетним лікарем, його називали «лікарською совістю», чародієм 

діагностики і лікування, «святим лікарем». Написав ряд оригінальних праць, 

цінний підручник з туберкульозу. Був не тільки надзвичайно ерудованим, 

талановитим терапевтом, але й видатним знавцем бактеріології, патологічної 

анатомії, лабораторної справи, курортології, заснував і очолив першу в Києві 

бактеріологічну лабораторію, був фундатором перших приміських санаторіїв у 
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Пущі-Водиці та Боярці, очолював Товариство нічних лікарських чергувань. По-

європейськи освічена людина, володів іноземними мовами, чудово знав 

українську і світову літературу, лікував Миколу Лисенка, Михайла 

Старицького, Лесю Українку, Марію Заньковецьку; релігійна, глибоко віруюча 

людина, день починав з молитви у соборі св. Софії; як особисте горе сприймав 

братовбивчу війну. Помер 8 липня 1928 р., на похороні його були маси народу, 

представники всіх релігійних конфесій Києва. Більшість даних про нього 

комуністичний режим замовчував, дітей його пізніше репресували, старшого 

сина закатували у 1938 р. 

1915, червень  –   в процесі Першої світової війни контрудар Австро- 

Угорщини привів до відступу російської армії на території Західної України, 

австро-німецькі війська зайняли всю Галичину, Західну Волинь, Холмщину, 

Берестейщину з містами Луцьк і Дубно, лінія фронту стала біля Кам’янця 

Подільського, Тернополя, Кременця і Дубна; російська армія супроводжувала 

відступ погромом українства, депортацією населення, до Росії переміщено з 

біженцями понад 100 000 українців, серед них і медиків. 

1915, червень  –   після звільнення Львова від російського війська у 

великій залі митрополичої палати відбулися збори для створення Українського 

шпиталю, насамперед для лікування поранених Українських Січових Стрільців, 

на пропозицію директора Народної лічниці д-ра Євгена Озаркевича тимчасово 

створено шпиталь під назвою «Захист для хворих УСС», організовано курси 

медсестер, почато збирати кошти на обладнання шпиталю. 15 липня шпиталь 

на 50 ліжок в приміщенні о.Студитів прийняв перших пацієнтів; в ньому 

перебували також Іван Франко, Олекса Новаківський. 

 

Липень 

1905, 1 липня – у с. Марківці біля Станіславова (тепер Івано-Франківськ) 

у сім’ї священика народився Василь Кархут  –   лікар, фітотерапевт, публіцист 

і громадський діяч. Навчався в У(т)У, закінчив Львівський університет (1932), 

працював на Волині, в Перемишлі, біля Снятина, був лікарем в Народній 

лічниці, у митрополита А. Шептицького, організував таємну пластунську 

організацію в Польщі, редагував пластовий журнал «Вогні», підготував книжку 

«Ліки довкола нас» (три видання). Був репресований в Березі Картузькій, двічі 

арештований і засуджений в концтаборах ГУЛАГу в Сибірі та Казахстані. 

Помер 9 жовтня 1980 р., похований у Коломиї. 

1850, 3 липня – у Воронезькій губернії народився Сергій 

Олександрович Попов - професор фармаколог Харківського університету 

(1895-1919), директор Жіночого медичного інституту Харківського медичного 

товариства (1912-19). Закінчив МХА в Петербурзі (1872), працював в 

Желєзноводську, досліджував Кавказькі мінеральні води; проводив 
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фармакологічне дослідження медичних препаратів, вивчав засоби народної 

медицини, автор 50 праць, перетворив кафедру у центр передової наукової 

думки. Помер 1920 р. 

1860, 3 липня  – в с. Голошинці на Тернопільщині в польській сім’ї 

народився Влодзімєж (Володимир) Лукасєвіч – професор, керівник кафедри 

дерматовенерології (1898-1924), декан медичного факультету (1904-05) 

Львівського університету, член Вищої ради здоров’я Австрії (1896), Президент 

Львівського лікарського товариства (1903). Закінчив медичний факультет 

Краківського університету (1883), спеціалізувався у Відні, досліджував 

діагностику, клініку та лікування піодермії, фолікулітів шкіри, дерматоміом, 

туберкульозу, сифілісу, описав реакцію Яріша-Герксгаймера-Лукасєвіча, 

виразковий фолікуліт (хвороба Лукасєвіча), автор близько 60 наукових праць, 

засновник Львівської дерматологічної школи. Помер 17 лютого 1924 р. 

1895, 13 липня – у м. Курську народився Володимир Олександрович 

Бєлоусов – професор-педіатр, завідувач кафедри педіатрії Харківського 

медичного інституту (з 1939), член-кор. АМН СРСР. Вивчав проблеми 

клінічної педіатрії, ревматизму і туберкульозу, автор 54 праць. Помер 25 травня 

1971 р. 

1900, 14 липня   –    у Львові відбувся перший випуск лікарів відновленим 

у 1894 р. лікарським (медичним) факультетом університету, дипломи доктора 

всіх наук лікарських отримали 15 осіб, з них два українці: Іван Полохайло 

(1874-1959), лікар-терапевт у Любачеві та Львові, активний учасник 

українського громадського життя; Ярослав Грушкевич (1873-1964) –  лікар- 

офтальмолог у Львові, Тернополі та Станіславі, автор наукових праць, брав 

участь у підготовці Української загальної енциклопедії, викладав у гімназії 

гігієну; випуск лікарів до Першої світової війни становив у середньому 13-35 

осіб щорічно. 

1860, 16 липня –  в Україні в сім’ї службовця народився Олександр 

Федорович Шимановський  –  доктор медицини, професор, завідувач кафедри 

очних хвороб Університету св. Володимира (1903-18), першим у світі 

опрацював і здійснив операцію перещеплення переднього відділу очного 

яблука (1906). Помер 3 січня 1918 р. 

1865, 4 серпня – у Москві в сім’ї службовця народився Микола 

Костянтинович Лисенков –  анатом і хірург, професор анатомії університету в 

Одесі, читав курс пластичної анатомії в Інституті образотворчих мистецтв. 

Розробив ряд нових анатомічних методів, написав підручник анатомії, який 

видержав 9 видань, був розповсюджений серед студентів медицини в Україні. 

Помер 11 жовтня 1941 р. 

1895, 9 серпня  –   в с. Журавці на Полтавщині у родині українського 

вченого професора математики Варшавського університету Георгія Вороного 
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народився Юрій Юрійович Вороний  –   хірург-новатор. Брав участь в бою під 

Крутами (1918), в УНР був членом Центральної Ради, закінчив Київський 

медичний інститут (1921), учень Є. Черняхівського, доктор медичний наук, 

професор (1954), працював у Київському і Харківському медичних інститутах, 

в Інституті невідкладної хірургії та переливання крові; встановив імунний 

механізм відторгнення пересадженої нирки, описав комплемент-зв’язуючі 

антитіла, що з’являються після експериментального перещеплення (1929); 

працюючи в Херсоні головним лікарем, директором і професором хірургії 

Херсонського виробничого медичного інституту (1931-34) здійснив перше в 

світі перещеплення трупної нирки (3 квітня 1933), що стало початком нового 

етапу в трансплантології. Очолював кафедру хірургії Харківського 

стоматологічного інституту (1936-41), під час війни опинився на окупованій 

німцями території, зазнав утисків комуністичного режиму, заборони працювати 

в Харкові, був замовчуваний, переїхав у Житомир (1944-50), пізніше, очолював 

лабораторію експериментальної хірургії в Києві (1950-60). Помер 13 травня 

1961 р. 

1850, 21 серпня  –   у м. Дусоцин (Західна Прусія, Німеччина) в польській 

сім’ї народився Людвік Ридигер   –  відомий хірург, директор хірургічної 

клініки у Львівському університеті (1897-1919), декан медичного факультету 

(1898-99, 1911-12), ректор Львівського університету (1901-02). Закінчив 

медичний факультет університету в Грайфсвальд (1873), працював у Ґданську, 

Грайфсвальді, Хелмно, Кракові, перший у світі здійснив операцію резекції 

пілоричного відділу шлунку при раку і резекцію шлунку при виразковій 

хворобі (операція Ридиґера), опрацював методику кишкових швів, операції на 

сечовивідних шляхах та передміхуровій залозі, опублікував також праці з 

проблем ран серця і артерій, злоякісних пухлин, хірургії суглобів і кісток, автор 

біля 200 наукових праць. Засновник та голова товариства хірургів Польщі, 

президент Львівського лікарського товариства (1904), почесний Радник 

імператорського двору. Підготував ряд висококваліфікованих інонаціональних 

хірургів, написав нариси воєнної хірургії, в час українсько-польської війни 

(1919-20) вступив до польського війська як генерал. Помер від інфаркту 25 

червня 1920 р., похований на Личаківському цвинтарі побіч поляків, які 

загинули в цій війні. 

1770, серпень –  епідемія чуми поширилася на Київ, обмежено 

переміщення і контакти населення; міський лікар Риндер видавав свідоцтва на 

в’їзд у місто та на виїзд з нього. 

 

Вересень 

1900, 1 вересня  –   в Одеському (Новоросійському) університеті відкрито 

медичний факультет, збудовано за останнім словом архітектури основні 
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корпуси і клініки, обладнано їх за останнім словом науки і техніки; факультет 

став найпрестижнішим в країні, першим деканом його був відомий вчений-

патолог проф. В. В. Підвисоцький. 

1910, 3 вересня (ст.ст.) – в Києві в сім’ї професора університету 

народився Борис Кучеренко – лікар-патологоанатом, доктор теоретичної 

медицини, (1937) професор кафедри патологічної анатомії Київського 

медичного інституту, заступник директора Центрального українського 

інституту туберкульозу. Закінчив Київський медичний інститут (1932), автор 

низки наукових праць з патоморфології ендокринних залоз. Один з 

організаторів і проректор медичного інституту в окупованому гітлерівцями 

Києві, арештований і розстріляний гестапівцями в квітні 1942 р. В УРСР 

замовчуваний. 

1870, 9 вересня  –   у Кракові народився Генрик Гальбан – професор 

невропатолог і психіатр (1905-33), декан медичного факультету, ректор 

Львівського університету (1933). Закінчив медичний факультет Краківського 

університету (1896), стажувався в Берліні, організував у Львові амбулаторію, 

відділення та клініку (1930) неврології, засновник Львівської наукової школи 

неврології та психіатрії. Одним з перших описав зміни в мозку при 

прогресуючому паралічі Ландрі, псевдобульбарному паралічі, вивчив аспекти 

тремтячого паралічу, опрацював діагностику та лікування захворювань 

екстрапірамідної системи. Був великим приятелем студентства, організував і 

очолював комісію Сенату університету в справах молоді, організував лікарське 

обстеження вступників, створив організацію «Здоровне опікування» (1930), 

заснував у Микуличині «Дім здоров’я» для студентської молоді. Помер 12 

грудня 1933 р. 

1885, 10 вересня – у Москві в сім’ї вченого (професора анатомії і 

фізіології рослин) народився Олександр Володимирович Палладій  –   

радянський біохімік, науковець і діяч комуністичного режиму, академік АН 

СРСР (1942), академік (1929) і президент (1946-62) АН УРСР, академік АМН 

СРСР (1944), почесний член АН БРСР (1950). В дитинстві (1889-97) проживав у 

Харкові, коли батько був професором Харківського університету. Закінчив 

природничий відділ фізико-математичного факультету Петербурзького 

університету і працював там. З 1916 р. – у Харкові, завідувач кафедри фізіології 

Інституту сільського господарства і лісівництва. У 1921 р. організовує кафедру 

біохімії в Харківському медичному інституті, бере участь в роботі 

Наркомосвіти, Наркомздоров’я, організовує при кафедрі біохімічну 

лабораторію, на базі якої у 1924 р. створюється Український біохімічний 

інститут. Ступінь доктора отримав за сукупністю праць. З 1931 –  у Києві, 

директор переведеного туди за ініціативою уряду Українського біохімічного 

інституту, пізніше - Інститут біохімії АН УРСР (що носить його ім'я), завідувач 
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кафедри біохімії Київського університету (1934-54). Автор праць в галузі 

функціональної біохімії нервової системи, біохімії вітамінів, обміну речовин, 

порівняльної біохімії нервової тканини і головного мозку при різних 

функціональних станах, засновник радянської біохімічної школи, написав 

підручник «Біологіча хімія», який було перевидано 6 разів українською мовою 

та 12 - російською. У період “українського ренесансу” видав ряд книг 

українською мовою, добре нею володів і інколи виступав. Помер 6 грудня 1972 

р. 

1910, 13 вересня  –  у Львові в польській сім’ї народився Тадеуш 

Барановскі   –  професор-біохімік Львівського медичного інституту, завідувач 

кафедри біохімії (1940-44). Закінчив медичний факультет Львівського 

університету (1934), стажувався у Швейцарії. Досліджував біохімію білків і 

вуглеводів, ензимологію, у Львові виконав близько 40 праць. Пізніше (1945) у 

Вроцлавському університеті, завідувач кафедри біохімії, ректор Вроцлавської 

медичної академії, директор Інституту фізіології і біохімії, дійсний член 

Польської АН. Помер 24 березня 1993 р. 

1835, 19 вересня  – народився Григорій Миколайович Мінх  – доктор 

медицини, професор патологоанатом, завідувач кафедри патологічної анатомії 

Університету св. Володимира (1876-95), голова Товариства Київських лікарів. 

Закінчив Московський університет, проводив на собі досліди з самозараженням 

поворотним тифом, разом з Й. Й. Мочутковським (який провів на собі такий же 

дослід в Одесі) вперше встановив заразливість хворих паразитарними тифами, 

автор фундаментальних праць про проказу, яку досліджував під час експедицій 

по Україні, Єгипту і Палестині, вивчав чуму, сибірку. Помер 11 грудня 1896 р. 

1770, вересень  –  до Києва на Поділ для боротьби з епідемією чуми 

прислано прикордонного лікаря І. Полетику, лікаря С. М. Митрофанова і ще 

трьох лікарів. 

 

Жовтень 

1875, 1 (13) жовтня – в Одесі народився Максим Петрович 

Кончаловський  –   видатний терапевт і вчений. Працював у Московських 

медичних інститутах. Помер 29 листопада 1942 р.  

1910, 1 жовтня  –   у Львові засноване Українське Лікарське Товариство 

–   перша в нашій історії фахова організація лікарів-українців. Головою 

товариства обрано д-ра Євгена Озаркевича, директора Народної лічниці. 

Товариство ставило завдання: домогтися створення української лікарської 

палати, видати фахову термінологію в порозумінні з лікарями 

Наддніпрянщини, видавати фаховий лікарський часопис. Об’єднувало кілька 

сотень лікарів, в тому числі поза межами Галичини. Ліквідоване більшовиками 

у 1939 р. Відновлене у 1990 р. 
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1900, 3 жовтня – на хуторі Калюжному Лебединського повіту на 

Харківщині народився Денис Миколайович Калюжний  –   радянський 

гігієніст, член-кор. АМН СРСР (1961), завідувач кафедри комунальної гігієни 

Київського медичного інституту (1956-60), директор Науково-дослідного 

інституту загальної й комунальної гігієни (1956-71). Автор понад 200 наукових 

праць з питань охорони атмосферного повітря, гігієни поселень, польового 

розташування військ. Помер 24 червня 1976 р. 

1890, 5 жовтня – в с. Джурин на Тернопільщині народився Микола 

Софронович Сисак  –   лікар-патологоанатом, доцент кафедри патологічної 

анатомії Київського медичного інституту (з 1920 р.), автор низки наукових 

праць про опухи нирок, первинний туберкульоз, лейкемії; описав випадки 

багатопалості на Полтавщині та дав її генетичний аналіз. В роки національної 

революції був головним лікарем шпиталю Червоної Української Галицької 

армії (ЧУГА), пізніше брав активну участь в українському культурному житті. 

1935 р. репресований, засланий в табори ГУЛАГу. Після звільнення працював у 

Казані. Дата смерті невідома. 

1615, 15 жовтня – у Києві Гальшка Гулевичівна (Єлизавета Гулевич) –   

київський меценат заповіла свою садибу із землею на заснування Київського 

братства, монастиря, шпиталю і школи; кільканадцять років пізніше ця школа 

увійшла до складу Києво-Могилянського колегіуму. 

1910, 16 жовтня  – Галицьким Сеймом прийнята ухвала про будівництво 

у Львові крайової інфекційної лікарні на 120 ліжок; відкрито її 29 грудня 1912 

р. 

1895, 19 жовтня – у Бєльску поблизу Гродна (тепер Польща) в 

робітничій сім’ї народився Петро Михайлович Буйко  –  професор, акушер-

гінеколог, директор Київського науково-дослідного інституту охорони 

материнства і дитинства (1933-41), автор наукових праць про розриви 

промежини під час пологів, хірургічне лікування міхурово-піхвових нориць. 

Закінчив військово-фельдшерську школу (1913), Київський медичний інститут 

(1922), брав участь в революційному русі, в роки громадянської війни 

перебував у партизанському загоні, боровся проти Центральної Ради. Під час 

війни потрапив пораненим у полон, згодом працював на окупованій 

гітлерівцями території лікарем Фастівської лікарні, допомогав пораненим 

партизанам, врятував від вивезення в Німеччину більше 1000 громадян. 

Схоплений гестапо в с. Ярошівці та спалений живцем фашистами 15 жовтня 

1943 р., його ім’я надано інституту, який він очолював. 

1870, 22 жовтня – у м. Вєлічка (Польща) народився Ян Влодзімєж 

(Володимир) Сєрадзкі  –   професор, керівник кафедри судової медицини 

(1900-41), декан медичного факультету, ректор (1924-25) Львівського 

університету, президент Львівського лікарського товариства (1911). Закінчив 
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медичний факультет Краківського університету (1894), стажувався в Парижі, 

досліджував випадкові дитячі смерті, психопатологію в судовій медицині, 

механізми танатогенезу, історію медицини, запропонував оригінальну пробу 

визначення карбоксигемоглобіну, автор 40 наукових праць. 4 липня 1941 р. 

страчений німецькими окупантами з групою вчених Львова. 

1880, 22 жовтня  –   в с. Юрки на Полтавщині народився Віктор 

Павлович Протопопов – професор-психіатр, завідувач кафедри у 

Харківському медичному інституті (1923-44), директор Інституту клінічної 

психіатрії та соціальної психогігієни (1926-29), завідувач психіатричної клініки 

Психоневрологічного інституту в Харкові (1932-41). Згодом у Києві, завідувач 

кафедри психіатрії Київського інституту вдосконалення лікарів та відділу 

вищої нервової діяльності в Інституті фізіології АН УРСР (1944-57), академік 

АН УРСР (1945). Закінчив Петербурзьку Військово-медичну академію (1906), 

працював під керівництвом В. М. Бехтерєва. Розвивав патофізіологічний 

напрямок у психіатрії, впровадив у практику обстеження психіатричних хворих 

фізіологічні та біохімічні методи дослідження, створив оригінальну методику 

вироблення рухових умовних рефлексів у людини, зробив вагомий внесок у 

вивчення і лікування шизофренії та депресивно-маніакального психозу. В 

період українського відродження публікував праці і виступав українською 

мовою. Помер 29 листопада 1957 р. 

1905, 28 жовтня – у м. Мерефі на Харківщині народився Степан 

Петрович Закривидорога - засновник і завідувач кафедри фармакології, 

професор Чернівецького медичного інституту (1946-67), автор понад 100 

наукових праць про дію наркотиків, комбінований вплив ліків на організм, 

розробив і впровадив у практику терпентинову мазь з живиці буковинської 

піхти. Працював науковим консультантом (1957-58) Пхеньянського медичного 

інституту (КНДР) та в Монголії (1961-62). Помер 15 лютого 1981 р. 

1840, 29 жовтня – у Києві відбулося урочисте відкриття першого в 

Україні Наукового об'єднання лікарів; засноване лише 3 роки пізніше від 

Королівського медичного товариства у Відні та 20 років раніше від 

Московського товариства лікарів, дозвіл уряду отримано після дворічного 

зволікання. Метою товариства було: “радитися відносно предметів, що 

стосуються медицини”, сприяти розвитку медичної науки, відкриттю 

медичного факультету, членами могли бути лікарі усяких спеціальностей і 

установ, без жодних обмежень, ініціатором його створення був інспектор 

Київської лікарської управи Іван Кудрявцев, засновниками - лікарі К. Ф. Боссе, 

Л. Ф. Гротковський і Ф. Ф. Мерінг, у 1849 р. тов-во очолив проф. В. А. 

Караваєв. З 1894 р. систематично видавало «Праці товариства», відіграло 

велику роль у розвитку медицини, майже 50 років було у Києві єдиним 

науково-медичним товариством. 
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1095,  жовтень – у Києво-Печерській лаврі помер перший лікар України- 

Руси  Агапіт Лічець (св. Агапіт Печерський), один з перших ченців - монахів, 

прийнятий ігуменом монастиря Антонієм. Жив у добі володарювання князів 

Ярослава Мудрого, Святослава, Ізяслава, Всеволода, Володимира Мономаха, 

лікував князя Володимира Мономаха; зціляв молитвою і зіллям, переважно 

внутрішні хвороби; був одним з перших цілителів-лікарів в Україні, читав праці 

Гіпократа і Галена грецькою мовою. В «Патерику» сказано, що він без поклику 

ішов до хворих, внутрішнє чуття підказувало йому, де потрібна допомога, 

ніколи не брав плати за свої труди. Похований у ближніх печерах Лаври, 

муміфіковані останки його зберігаються там уже 9 століть. Дата народження не 

встановлена. 

 

Листопад 

1915, 2 листопада - в с. Велика Слобідка Кам’янець-Подільського 

району Хмельницької області народився Семен Семенович Лаврик — член--

кор. АН УРСР (1979), директор Станіславського (нині - Івано-Франківськ) 

медичного інституту (1953-54), перший заступник Міністра охорони здоров’я 

УРСР (1954-60),  директор Київського НДІ гематології та переливання крові 

(1960-70), ректор Київського медичного інституту (1970-84), голова 

Українського товариства лікарів-гематологів. Наукові праці його сприяли 

впровадженню в практику пересадки кісткового мозку, створенню його запасів 

для довгострокового зберігання при низьких температурах (використано при 

лікування потерпілих від аварії на ЧАЕС). Помер 7 липня 1990 р. 

1885, 12 листопада – у с. Рябушки Лебединського повіту Харківської 

губернії (нині Сумська обл.) народився Михайло Іванович Ситенко –   хірург, 

член-кореспондент АН УРСР, директор Харківського НДІ ортопедії і 

травматології (1926-40), який тепер носить його ім’я, засновник харківської 

школи ортопедів-травматологів. Опрацював біля 20 оригінальних хірургічних 

операцій при вроджених вивихах стегна, звичних вивихах плеча, 

псевдоартрозах, вніс вклад в розвиток воєнно-польової хірургії, кісткової 

пластики. Ініціатор створення у Харкові першого дитячого ортопедичного 

профілакторію, центру реабілітації для хворих, які перенесли травми 

(Слов’янськ), засновник і редактор журналу «Ортопедія і травматологія» 

(1927), голова Українського товариства ортопедів-травматологів (з 1936 р.). 

Помер 13 січня 1940 р. 

1810, 13 (25) листопада  –  у Москві народився Микола Іванович 

Пирогов – видатний хірург і анатом, основоположник військово-польової 

хірургії, організатор і керівник шпитальної хірургічної клініки Петербурзької 

медико-хірургічної академії (1841-56), директор Інституту практичної анатомії 

(1846), першим у країні застосував у воєнних умовах ефірний наркоз. Був 
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попечителем Одеського (1856-58) та Київського (1858-61) навчальних округів, 

сприяв відкриттю Одеського університету та медичного факультету 

Університету св. Володимира, що однак мало на меті не лише розвиток освіти, 

але й русифікацію краю. Останні роки життя (1866- 81) провів у своєму маєтку 

в с. Вишня поблизу Вінниці, де надавав допомогу населенню Поділля. Помер 

23 листопада (5 грудня) 1881 р., його останки, набальзамовані співробітником 

Петербурзької МХА, зберігаються в склепі спеціально збудованої церкви в с. 

Вишня біля його будинку-музею. 

1865, 16 листопада  –   в м. Нови Сонч (Польща) народився Ян Рудольф 

Рачиньскі – перший професор, керівник кафедри дитячих хвороб Львівського 

університету (1904-18), директор дитячого шпиталю св. Софії у Львові (1904-

18). Закінчив медичний факультет Краківського університету (1889), ініціатор 

реорганізації педіатричної клініки університету відповідно до європейських 

стандартів того часу, досліджував діагностику, клініку та лікування дитячих 

хвороб, інфекцій, першим виявив роль метаболізму фосфатів у патогенезі 

рахіту, автор 30 наукових праць, засновник Львівської педіатричної школи. 

Помер 1 липня 1918 р. 

1910, 16 листопада – у с. Сушки Коростенського повіту на 

Житомирщині народився Павло Дмитрович Харченко – професор-фізіолог, 

доктор біологічних наук (1959), завідувач кафедри нормальної фізіології 

Київського університету (1964-73). Закінчив Київський університет (1936), 

вивчав фізіологічну роль йонів у процесах збудження серцевого м’яза, процеси 

вищої нервової діяльності, підкоркову регуляцію соматичних і вегетативних 

функцій. Викладав українською мовою, автор українського посібника 

«Практикум з фізіології людини і тварин» (1951,1955). Помер передчасно 1973 

р. 

1835, 19 листопада  –   в с. Іванівці Літинського повіту Подільської 

губернії в сім’ї священика народився Валеріан Григорович Лашкевич  –  

видатний професор, завідувач кафедри терапії Харківського університету 

(1870-88). Навчався в Кам’янець-Подільській духовній семінарії, закінчив МХА 

в Петербурзі, працював в клініці С. П. Боткіна, доктор медицини (1866), 

стажувався 2 роки за кордоном, послідовник фізіологічного напрямку 

«нервізму», вивчав нервові захворювання та сифіліс внутрішніх органів, 

висунув нові ідеї світової медицини, запровадив оксигенотерапію, вперше в 

країні використовував кокаїн; розвивав лікувальну справу в Харкові, першим 

демонстрував хворих на лекціях, проектував будівництво нової клініки, за свої 

кошти організував клінічну лабораторію; голова і почесний член Харківського 

медичного товариства. Помер 17 червня 1888 р. Залишив медичному 

факультету свою бібліотеку - 3 тис. томів, для допомоги потребуючим 

студентам Харкова - 20000 руб, селянам рідного села - 6000 руб. 
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1885, 23 листопада – у с. Дігтярі Прилуцького повіту Полтавської 

губернії у сім'ї фельдшера народився Віктор Григорович Дроботько – 

мікробіолог і епідеміолог, академік АН УРСР (1948). Закінчив Київський 

університет св. Володимира (1913), працював лікарем-епідеміологом, 

завідувачем відділу мікробіології (з 1931 р.) та директором Інституту 

мікробіології АН УРСР (1944-62), доктор біологічних наук (1934), професор 

(1938). Автор понад 120 праць, досліджував склерому, хіміотерапію 

інфекційних хвороб, сформулював теорію дисоціації бактерій, що виходила з 

явищ мутації та натурального відбору, був високоерудованим в літературі і 

мистецтві, інтелігентним, публікував праці українською мовою. Помер 10 

вересня 1966 р. 

1890, 24 листопада – у Львові народився Володимир Білозор - лікар 

Українських Січових Стрільців та Української Галицької Армії, командант 

шпиталю в Кам’янці-Подільському; опісля практикуючий лікар в Жовкві та 

Коломиї, активний громадський діяч. Після війни – на еміграції в Німеччині та 

США, опублікував нариси про медичну службу в роки Визвольних змагань. 

Помер 17 жовтня 1969 р. 

1900, 30 листопада – в с. Митрофанівці Феодосійського повіту в Криму в 

сім’ї службовця народився Анатолій Маркович Воробйов — професор-

фізіолог, член-кор. АН УРСР (1951), закінчив Харківський медінститут, 

працював у Харківському стоматологічному інституті (з 1936), завідувач 

кафедри фізіології та декан лікувального факультету Львівського медичного 

інституту (1945-52), сприяв зарахуванню студентами і аспірантами місцевих 

українців, викладанню українською мовою (хоч сам користувався російською). 

З 1952 р. - директор Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР; автор 

наукових праць з фізіології травлення та вищої нервової діяльності. Помер 

передчасно 26 жовтня 1955 р. 

1850, 31 листопада – в с. Ярославці на Черкащині в українсько-

російській багатій сім’ї камергера імператорського двору (в якій зневажали 

українську мову і культуру) народився Сергій Подолинський – 

природознавець і медик, економіст, громадсько-політичний діяч. Закінчив 

природничий відділ Університету св. Володимира (1871), опісля захистив 

дисертацію з медицини у Бреславському університеті (1876), заснував у 

рідному селі школу-лікарню, в якій лікував і навчав селян. Займався питаннями 

економічної історії й теорії, згодом працював в Лондоні, Цюриху, Відні, 

Бреславі, Монпельє. Видав одну з перших українських книг на медичні теми, 

написану народною мовою за правописом Миколи Куліша –  «Життя і здоров’я 

людей на Україні» (Женева, 1879), яку високо цінив Ів. Франко. Співпрацював з 

М. Драгомановим і М. Павликом. Помер у Києві після тривалої психічної 

хвороби 30 червня (12 липня) 1891 р. 
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Грудень 

1840, 7 грудня  –  першим професором медичного факультету 

Університету св. Володимира призначено випускника Казанського 

університету Володимира Панасовича Караваєва, учня М. І. Пирогова. 

1740, 13 грудня – в м. Сосниця на Чернігівщині в сім’ї сотника 

Чернігівського полку народився Опанас Филимонович Шафонський –доктор 

медицини (університет Страсбурга, 1763), військовий лікар та лікар шпиталів у 

Москві, викладач Московської шпитальної школи, автор книги про чуму (1774), 

один з основоположників епідеміології та санітарії в країні, з 1781 р. працював 

у Чернігові, склав цінну працю з історії Лівобережної України. Помер 27 

березня 1811 р. 

1875, 25 грудня – в сім’ї священика народився Олександр Іванович 

Крупський – талановитий акушер-гінеколог і хірург, професор, завідувач 

кафедри акушерства і гінекології Київського (з 1930 р.) та Воронезького (з 1938 

р.) медичних інститутів. Закінчив Юр’ївський (Дерптський) університет (1919), 

в УНР був членом Центральної Ради, брав участь в роботі Міністерства 

народного здоров’я і опікування, в створенні Всеукраїнської спілки лікарів. 

Автор першого підручника з оперативного акушерства українською мовою та 

численних наукових праць, вперше в Україні впроваджував масове 

знеболювання пологів, викладав українською мовою, репресований 

більшовиками у 1937 р. Помер у Москві 1943 р., за тоталітарного режиму 

замовчуваний. 

1890, 25  грудня – в м. Дубні на Волині в єврейській сім’ї народився 

Борис Якович Ельберт – мікробіолог та імунолог, працював у Киргизії, 

Ростові, завідувач кафедри мікробіології Мінського медичного інституту та 

Білоруського університету (1948-62). Закінчив Університет св. Володимира 

(1917), професор (1925), доктор медичних наук (1939), біля 300 наукових праць 

присвячені біології та систематиці капсулоутворюючих бактерій, склеромі, 

імунопрофілактиці туберкульозу, механізмам інфекції та імунітету, 

розробив живу туляремійну вакцину. Помер 1963 р. 

1595, грудень – у Чигирині в родині Чигиринського сотника народився 

Богдан (Зіновій) Хмельницький – Гетьман України, визначний 

державний діяч, воїн і дипломат; при Гетьмані були дипломовані 

лікар, хірург і цирульник, у війську Богдана Хмельницького була 

належно організована медична допомога, в кожній сотні були 

цирульники; поранених та хворих козаків лікували в лічницях 

Трахтемирівського або Межигірського монастирів. Навесні 1656 р. 

Гетьман тяжко захворів, помер у Чигирині 27 липня 1657 р. 

1895, грудень – у Житомирі за рішенням об’єднання Товариства 

ЧервоногоХреста відкрито лікарню на 15 ліжок і амбулаторію з платним 
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лікуванням, займала невеликий двоповерховий будинок на 

вул. Дівочій, 3. 

 

Визначні персоналії та події, відомі за роками 

980 – народився Іван Смера, один з перших світських цілителів-лічців 

Київської Русі-України; був у пошані київського князя Володимира. Помер 

1015 р. 

1070 – у Києві княгиня Ольга та ігумен Києво-Печерського монастиря 

Феодосій заснували при Києво-Печерській лаврі «богадільню» – притулок для 

хворих та немічних –  один з перших лікувальних закладів України-Русі. 

1105 – до Києва переїхав із Сурожа (Судака в Криму) лічець Петро 

Сурянин (Сиріянин), мабуть грек; до цього він лікував Чернігівського князя 

Святошу, багатьох зцілив у Києві. 

1215 – у Києво-Печерській лаврі ченці Симон та Полікарп на основі 

монастирських переказів, літописних джерел та монастирського синодика 

почали складати «Києво-Печерський патерик  – найвизначніший літературний 

твір Лаври про житя печерських святих ХІ-ХШ ст., в якому описано діяльність 

лічців, способи лікування, випадки зцілення; складено «Слово 27» «Про святого 

блаженного Агапіта, безкоштовного лікаря»; сучасною літературною мовою 

опубліковано у 1998 р., 2-е видання 2001 р. 

1240 – на Тернопільщині засновано Почаївський монастир, при ньому 

були притулок і шпиталь, діяли ченці-лікувальники. 

1240 – татаро-монгольське нашестя на українські землі привело до упадку 

Київську державу, на 240 років загальмувало розвиток державності, науки і 

культури, медицини. 

1245 – на Тернопільщинів засновано Зарваницький монастир, при якому 

був притулок і надавали допомогу хворим ченці-лікувальники. 

 1270 – у Львові дочка князя Лева Констанція віддала свій посаг для 

спорудження при храмі Іоанна Хрестителя монастиря з притулком для хворих 

та з аптекою. 

1290  –  у Новгородському літописі сказано: «Тої ж осени був мор 

сильний... Такі знамена на людях: при смерті появляється желез, побуде три 

дні, умре». 

1445  –  у Львові київський аптекар Василь Русин (Базилій Рутенус) 

заснував одну з перших приватних аптек. 

1450 – у м. Дрогобичі недалеко Львова народився Юрій Котермак 

(Дрогобич) – один з перших видатних українських вчених того часу, перший 

український доктор медицини, професор астрономії й медицини та ректор 

Болонського університету (1481-82), професор анатомії Краківського 

університету (1487-94), читав лекції з медицини. Був професором 
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Ісполітанської академії в Братиславі, один час працював лікарем при дворі 

герцога в Феррарі (Італія), автор астрологічної праці (латинською мовою) 

«Прогностична оцінка поточного 1483 року», в якій зазначає, що автор 

походить з Русі, торкається медичних питань. Помер у Кракові 4 лютого 1494 р. 

1490 –  у Львові магістрат прийняв на службу Олександра – аптекаря, а 

заодно і лікаря, з міського фонду йому дано кошти, на які засновано першу 

офіційну публічну аптеку для загального користування. 

1525 – у Львові для поліпшення санітарного стану міста і попередження 

заразних захворювань запроваджено грошовий асенізаторський податок з усіх 

возів, що прибували з крамом до міста. 

1550 –  у Києві було 13 шпиталів, переважно при монастирях. 

1560 – у містах Закарпаття з’явилися присяжні (службові) бабки- 

повивальниці, які за невелику плату з міської каси надавали допомогу при 

пологах вбогим жінкам. 

1570 –у Львові народився Сикст Еразм (Львів’янин) – доктор 

медицини, професор Замойської академії (1614-29), лікар Львівського 

католицького шпиталю, дослідник мінеральних вод курорту Шкло; описав 

методи лікування мінеральними водами та пелоїдом (боровиною) різних 

захворювань. Помер 1635 р. 

1610 – у Кракові почали друкувати у 5 томах зільник (гербарій) Симеона 

Сиреніуса, який деякий час працював у Львові, подав польські, німецькі і 

латинські назви лікарських рослин, інші тогочасні ліки, містив доповнення, в 

яких згадується про лікарське зілля Покуття і Львівщини. 

1620 – у Луцьку заходами міщан відкрито першу в Україні спеціальну 

стаціонарну міську лікарню для хворих  –  «Лікарню братства милосердя». 

1620  –  в м. Ужгороді в письмових джерелах згадується «госпіталь» – 

міська лікарня, яку заснували Другети  – володарі Ужгорода і околиць, перші 

згадки про нього в 1451 р., госпіталь згадується як просторий і багатолюдний. 

1630 – у Києві існував спеціальний лікарський монастир; Запорозька Січ 

давала зі своєї скарбниці внески монастирям на лікування запорожців. 

1650 – у м. Руані (Франція) вийшов друком твір французького інженера 

Гійома Левассера де Боплана «Опис України або областей Королівства 

Польського, розташованих між кордоном Московії й Трансільванії», в якому 

подано відомості про високий стан гігієни серед українських козаків. 

1660 – французький історик Шерер після мандрівки по Україні писав: «У 

Малоросії при кожній церкві, без винятку, є лікарня або лазарет, де люди, 

справді бідні й не здатні себе забезпечити, доглянуті коштом церкви, залежно 

від її прибутків». 
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1670  –  в Україні почали поширювати перекладену з латинської мови 

працю «Альберт Славний таїнств женских, еще же о силах трав, камней, зверей, 

птиц и рыб». 

1670 – у Галичині та на Поділлі побував німець У. Вердум, який пізніше 

писав: «На Русі купають дітей аж до року щоденно два рази в теплій воді, 

кладучи їх так, що тільки вистає голова. Так вони лежать у воді понад годину й 

полощуться як жаби... Українці вважають, що це сприяє ростові дітей». 

1675 – у літописі згадується про «целюриків» на Запорізькій Січі; під час 

несподіваного нападу турецьких військ на Січ «поранено до осьмодесят 

товариства, яки кошовий Іван Сірко целюрикам січовим лікувати наказав». 

1690  – у Мукачеві приступив до роботи перший на Закарпатті 

дипломований хірург, німець за походженням. 

1710 – населення Києва сильно потерпіло від епідемії чуми. 

1715 –  у Києві відкрито першу державну аптеку (аптечний склад) для 

потреб місцевого військового гарнізону; засновано першу приватну аптеку. 

1730-1740  –  у Закарпатті почали практикувати перші дипломовані лікарі, 

що закінчили європейські університети; на посаду хірурга Ужанської Жупи 

затверджено цирульника Ф. Енеді. 

1735 – у Львові на Ринку військовий магістр Вільгельм Наторпт заснував 

аптеку «Під чорним орлом», завданням якої було забезпечення ліками 

розташованих у місті військових та урядовців Ради міста; з 1966 р. в ній 

створено «Аптеку-музей» міста Львова. 

1740  –  німецький лікар Йоганн Шрайбер, який працював у Росії, 

опублікував трактат «Спостереження та думки про чуму, що в 1738 і в 1739 р. 

лютувала в Україні». 

1740 – у с. Чорногородка біля Фастова на Київщині в сім’ї священика 

народився Петро Іванович Погорецький - доктор медицини (Лейденський 

університет, 1765), випускник КМА (1757), у Московській шпитальній школі 

викладав фармакологію і діагностику. У час, коли лікарська справа в Російській 

Імперії була в руках німців, він вніс новаторські ідеї в медицину, боровся проти 

чуми, вдосконалював системи навчання лікарів, написав латиною і опублікував 

чотири власні книги, видав ряд перекладів, які відіграли велику роль у розвитку 

російської медичної термінології, але зазнав переслідувань медичної колегії 

(1769); пізніше провадив приватну практику в Москві, брав участь у ліквідації 

епідемії чуми. Помер 1780 р. 

1740 – у м. Гадячі на Полтавщині в сім’ї священика народився Мартин 

Матвійович Тереховський – лікар і біолог, доктор медицини, професор 

анатомії в Петербурзькому госпіталі, директор Ботанічного саду. Загальну 

освіту одержав у Києво-Могилянській Академії. Автор проектів реорганізації 

медичних шкіл; у докторській дисертації «De vermibus infusoriis» (1775) 
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заперечував самовільне зародження мікроорганізмів, праця його лягла в основу 

протиепідемічних заходів в Україні та в Росії у 18 ст. Помер 2 липня 1796 р. 

1740 – у м. Ле Конке (Бретань, Франція) народився Бальтазар Гакет – 

доктор медицини, професор історії природничих наук, історії та філософії 

медицини Львівського університету (1787-1805); вивчав флору, фауну і 

природні багатства Карпат, разом із студентами філософського і медичного 

факультетів мандрував по Карпатах; видав чотиритомну працю з фізичним 

описом Карпат (1796), вказав у ній джерела мінеральних вод. Відвідав багато 

країн і знав багато мов, був вченим енциклопедистом, написав понад сорок 

фундаментальних томів з питань медицини, ветеринарії, біології, хімії, геології, 

географії, етнографії та антропології. Медицину студіював у Монпельє і 

Парижі, був військовим лікарем-хірургом, завідував кафедрою анатомії, 

хірургії та акушерства в Люблянському ліцеї (Словенія), після закриття 

університету у Львові працював у Краківському та Віденському університетах. 

Помер у Відні 10 січня 1815 р. 

1745 – у с. Денисівка Лубенського повіту на Полтавщині народився 

Никон Карпинський – доктор медицини Страсбурзького університету, 

професор анатомії, фізіології й «матерії медики» в Петербурзькій медико-

хірургічній академії та професор анатомії в Академії художеств, один з 

найвизначніших анатомів і хірургів свого часу, автор одного з перших в Росії 

оригінальних підручників анатомії, опрацював першу фармакопею Росії (1778). 

Помер 1810 р. 

1750 – в с. Малі Будищі Полтавського полку (тепер територія Полтави) 

народився Павло Михайлович Шумлянський (брат О. М. Шумлянського)  –  

доктор медицини Стасбурзького університету, професор фармакології та 

хірургії в московських медичних школах. З 1805 р. – у Харкові, один із 

засновників Харківського університету, належав до найбільш відомих вчених, 

професор хірургії (до 1817 р.) та декан медичного факультету, обирався 

ректором університету. Автор ряду праць з хірургії, запобігання інфекційним 

недугам, про мінеральні води Полтавщини. Помер 1824 р. 

1750  – (за ін. даними 1740) у с. Церковище біля Козельця на 

Чернігівщині в сім’ї козака народився Опанас Масловський  – доктор 

медицини, штаб-лікар (1784), губернський лікар у Києві, голова Київської 

лікарської управи, перший професор медицини у медичному класі Києво-

Могилянської академії (з 1802 р.); започаткував викладання медицини у вищій 

школі на Лівобережній Україні, автор понад 15 наукових праць з акушерства, 

інфекційних хвороб, ботаніки, токсикології, психічних захворювань, один з 

кращих організаторів медичної справи в Україні, заснував ряд лікарень. Помер 

25 квітня 1804 р. 
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1750-1764 – останній Гетьман України Кирило Розумовський розробив 

проект відкриття в гетьманській столиці Батурині першого в Україні 

університету з медичним факультетом, закупив за кордоном для цього медичні 

прилади й інструменти, запроектував анатомічний театр, побудував першу в 

Україні лікарню як базу майбутнього університету; прагнув також перетворити 

в університет Києво-Могилянську академію, царська влада не допустила до 

реалізації цих ініціатив. 

1755 – влада Російської імперії дозволила учням з українських земель 

вступати до шпитальних шкіл Москви і Петербурга 

1760 – в містечку Омельник Миргородського полку на Полтавщині 

народився Петро Андрійович Гординський – професор медичного класу 

КМА, викладав патологію, терапію, фітотерапію. 

1760 – в с. Салтиковій Дівиці Ніжинського повіту на Чернігівщині в сім’ї 

священика народився Степан Андрієвський –  доктор медицини, директор 

Медико-хірургічної академії в Петербурзі. Навчався в Києво-Могилянській 

академії, склав «Медико-топографічний опис Чернігівської губернії» (1785), 

вперше провів дослід самозараження сибіркою, довів тотожність тваринної і 

людської сибірки. Помер 1818 р. 

1760 – (за деякими даними 1766) – у с. Срібне біля Прилук на Київщині в 

козацькій сім’ї народився Яків Йосипович Саполович –  хірург- новатор, 

доктор медицини, професор хірургії Петербурзького медико-хірургічного 

училища, директор медико-інструментального заводу (1796-1829). Навчався в 

Києво-Могилянській академії (1772-78), першим в країні почав застосовувати 

методи перкусії та аускультації, створив багато нових хірургічних інструментів, 

залишив рукопис лекцій з хірургії, брав участь у реформуванні медичної освіти. 

Помер у Петербурзі 14 серпня 1830 р. 

1765 – Матвій Самсонович Крутень, уродженець Чернігова, захистив в 

Лейденському університеті дисертацію «Медичний догляд на жування», 

першим подав спостереження про нервову регуляцію травлення. Навчався у 

Києво-Могилянській академії, в Петербурзькій медичній школі, працював 

лікарем спочатку в Україні, опісля в Петербурзі разом з Д. Самойловичем, був 

ініціатором створення венерологічної лікарні, опублікував першу в країні 

працю з військової медицини; вважається першим українським фізіологом, 

прабатьком вчення І. М. Сєченова та І. П. Павлова про рефлекси. Помер 1770 р. 

1770 –  у Львові в зв’язку з епідемією чуми надруковано польською 

мовою книгу «Спосіб лікування, що застосовувався під час моровиці в Яссах, 

описаний німецькою мовою п. Бароном фон Аш, тепер перекладений рідною 

мовою заради загальної користі». 

1770 – у Києві на Подолі був військовий аптечний склад (магазин), яким 

керували німець-провізор Ведель та його два німецькі помічники, 
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забезпечували ліками військові частини, а вже військові лікарі самі готували 

ліки для своїх пацієнтів. 

1770 – відкрито аптеку в м. Кременчуці. 

1770 – у Відні видано «Головний санітарний статут», який нормував і 

упорядковував медичну допомогу на території Австро-Угорщини; узаконив 

штати лікарів та хірургів, заборонив лікувальну діяльність особам, які не мали 

диплому; окремим розпорядженням цирульників, аптекарів та повивальних 

бабок зобов’язано здавати екзамени адміністративним лікарям на право 

займатися лікувальною діяльністю, статут розповсюджено в Галичині. 

1770-1774 – в Україні була найбільша епідемія чуми, для боротьби з нею 

створено понад 100 лазаретів та карантинних пунктів. 

1770-1784 – німецький вчений, лікар і мандрівник С. Гмелін, відвідавши 

Україну в чотирьохтомовій праці «Подорожі по Росії» відзначив високий стан 

медицини на Україні, велику кількість вживаних ліків. Він писав, що на Україні 

“вже з давніх часів знали різні хімічні ліки, також розповсюджене було 

щеплення віспи” (чим Україна значно випереджувала Росію). 

1775 –  на українських землях Наддніпрянщини (як і в Росії) створено 

Приказ громадського опікування – перший орган управління медичною 

справою в містах; йому підлягали всі медичні та «богоугодні» заклади, як 

сирітські будинки, богадільні, будинки для умово хворих, а також аптеки; тоді 

ж впроваджено посади повітових лікарів. 

1775  – сенат Російської імперії видав наказ про створення у Києві 

урядового шпиталю. 

1775  – у Страсбурзькому університеті Мартин Тереховський, 

уродженець Полтавщини і вихованець Києво-Могилянської Академії, захистив 

докторську дисертацію «Про наливковий хаос Ліннея», в якій довів 

неспроможність теорії самовільного зародження найпростіших. 

1780 – у Києві пожежа знищила знамениту бібліотеку Києво-

Могилянської Академії, яку сотні років збирали найбільш освічені люди 

України, втрачено тисячі книг і рідкісних рукописів, в т.ч. в галузі медицини, 

книги європейських вчених, їх переклади; за 30 років повторна пожежа знову 

знищила бібліотеку. 

1780 – у Лейденському університеті Данило Самойлович, уродженець 

Чернігівщини, написав і захистив дисертацію на ступінь доктора медицини на 

тему: «Tractatus de sectione sуmphуseos ossium pubis et partu caesaraeo» (Про 

симфізеотомію і кесаревий розтин); він же опублікував працю «Теперішній 

спосіб лікування з настановами, як можна простому народу лікуватися від 

укусів скаженої собаки та від ужалення змії». 

1790 – у с. Макіївці на Черкащині народився Петро Пелехін – професор 

Петербурзької медико-хірургічної академії та медичного класу Києво- 
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Могилянської академії, видатний український лікар XIX століття. Викладав 

«Окулістику», «Історію і літературу медицини та висловлювання древніх 

медичних авторів», а також судову медицину, медичну поліцію і гігієну; палкий 

прихильник українського національного відродження; заповів велику суму 

грошей на відкриття у Львові українського університету та побудову 

хірургічної клініки (за які закуплено будинки для НТШ). Помер 3 жовтня 1871 

р. 

1790 – у Львові відкрито першу публічну аптеку для населення. 

1795 – у містах Умані та Чернігові відкрито аптеки. 

1800 – лікар Єфрем Мухін (1766-1850), уродженець Слобожанщини, 

випускник Харківського колегіуму, згодом професор Московського 

університету, в рукописі своєї докторської дисертації (захищена в Геттінгені, 

1804) вперше виклав основи рефлекторної теорії, основоположник анатомо-

фізіологічного напрямку в українській і російській медицині, розвинув вчення 

про провідну роль головного мозку в життєдіяльності організму, підкреслював 

основну роль нервової системи у виникненні захворювань (теорія нервізму); за 

тоталітарного режиму основоположниками нервізму в країні називали С. П. 

Боткіна та І. П. Павлова. 

1800 – після другого поділу Польщі (1793) і приєднання Поділля до Росії 

збудовано державні лікарні в Кременчуку, Полтаві, Ромнах, Лубнах та інших 

губернських та повітових містах, де поряд з лікарями працювали їх 

помічниками фельдшери та, як допоміжний персонал, неосвічені жінки. 

1800 – декретом  Надвірної канцелярії Австро-Угорської імперії 

практикуючим лікарям дозволялося мати домашні аптеки, якщо в місці їх 

проживання на віддалі однієї милі не було жодної аптеки; лікарі мали право 

видавати хворим лише ті ліки, які були вказані у фармакопеї. 

1800 – у м. Кременчуці побудовано першу на українських землях велику 

державну лікарню Приказу громадського опікування. 

1800 – в містах Черкасах і Шполі засновано аптеки. 

1800 – Тимофій Смілівський (1769-1815) з України, професор ботаніки і 

хімії Петербурзької медико-хірургічної академії, переклав з латини працю    К. 

Ліннея «Філософія ботаніки». 

1805 – в сім’ї священика народився Матвій Гаврилович Лашкевич – 

лікар у Чорноморському флоті. Навчався в Катеринославській духовній 

семінарії, закінчив медичний факультет Харківського університету (1832), 

працював військовим лікарем, у Севастопольському госпіталі (1840), старшим 

лікарем флотського екіпажу (1850), судновий лікар Чорноморського екіпажу 

(1863), опублікував праці про повітряне контуження, досвід медичного 

забезпечення екіпажу флоту під час Кримської війни. Помер 8 липня 1867 р. 
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1805 – вперше в Харкові на базі лікарень відкрито клініки – як навчально- 

наукові заклади. 

1805 – перевидано книжечку Йосипа Каменецького «Коротке поучения як 

лікувати звичайними засобами хвороби» (яку вперше видав 1803 р.), праця була 

настільки популярна, що її перевидавали ще 7 разів (1809, 1811, 1815, 1822, 

1828, 1830 та 1864), її перекладали також на вірменську та грузинську мови. 

1805 – у Черкасах відкрито повітову лікарню – найстаріший лікувальний 

заклад міста. 

1805 – у Львові владою Австро-Угорщини закрито Львівський 

університет; професорів-медиків Шіверека, Гакета, Седея і Гільдебранда 

переведено до Кракова; медичний факультет реорганізовано в Медичну колегію 

з дворічним терміном навчання для підготовки хірургів і акушерів, існувала до 

1883 р., коли була перетворена на Медико-хірургічну школу з трьохрічним 

терміном навчання, навчалися 40-115 чоловік в рік. 

1805 – у селах Київщини лютувала епідемія віспи; повітові лікарі 

проводили щеплення проти віспи, однак жителі рідко зверталися за щепленням. 

1820-1825 – у Кременчуці, який був адміністративним центром півдня 

України, функціонувала одна з найкращих в Україні лікарень; в ній працював 

відомий епідеміолог Данило Самойлович, славний хірург Овксентій 

Богаєвський; знаходилася в мурованому будинку, мала 11 палат, спеціальну 

операційну, пологову кімнату; господарство лікарні мало 87 десятин землі. 

1820-1830 – у Могилеві-Подільському повіті працював кріпосний лікар 

Прокіп Данилевський; закінчив Московський університет, як і В. Тропінін; на 

відміну від художника, граф відмовився відпустити лікаря на волю, через 

деякий час він приєднався до народного ватажка Устима Кармелюка. 

1825 – у с. Бочавка Ізюмського повіту на Харківщині народився 

Володимир Александров – доктор медицини (1859), закінчив Харківський 

університет (1853), служив лікарем в Чугуєві, старшим міським лікарем в 

Харкові, пізніше дивізійним лікарем, автор відомої музикальної драми «За 

Неман іду», Малоруських співанок, Трилогії «Тихомовне кохання», написав 

лібретго до опери Щуровського «Богдан Хмельницький». Помер 1893 р. 

1825 – у Чернівцях почала діяти лікарня очних хвороб. 

1830 – у с. Генріхівка поблизу Шаргорода на Поділлі (тепер с. Ролле 

Вінницької обл.) в сім’ї французького емігранта народився Йосип (Юзеф) 

Антоній Ролле – лікар Кам’янця-Подільського, історик, письменник, активний 

громадський діяч. Закінчив Університет св. Володимира (1855), 

вдосконалювався в Сорбоні у психіатра Жана Шарко, захистив у Києві 

докторську дисертацію «Психічні захворювання» (1863), працював у міській 

лікарні, лікарем-інспектором цукрових заводів; опублікував 20 наукових праць 

з психології, санітарії, гігієни, історії медицини Волині та Поділля, української 
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народної медицини; видав краєзнавчі праці про Поділля, організатор 

«Кам’янець-Подільського товариства лікарів», 30 років був його секретарем, 

почесний член лікарських товариств Києва, Варшави, Вільна, Парижа, 

засновник і скарбник Подільського товариства людинолюбства (1884). Помер 9 

січня 1894 р., в кафедральному соборі міста присвячена йому мармурова плита. 

1830 – в Україні за наказом генерал-штаблікаря вперше запроваджено 

писання історій хвороб, які тоді називали «Скорбні листки»; писали їх 

латинською мовою, дуже коротко, містили назву хвороби, перебіг та її 

лікування. 

1835 – у Києві відкрито першу гомеопатичну аптеку. 

1835 – в Одесі відкрито благодійний заклад – «Лічницю для 

приходящих». 

1835 – у Львові аптекар і хімік Теодор Торосевич першим почав 

дослідження складу мінеральних вод Трускавецьких джерел «Фердинанд», 

«Маруся» і «Нафта» (сьогоднішня «Нафтуся»). 

1835 – на підросійській Україні царський уряд відмінив Магдебурзьке 

право, цехова медицина закінчила своє офіційне існування; були ліквідовані 

цехи цирульників в Києві, проте цирульники ще довго залишалися в містах і 

селах, помічників лікарів стали офіційно називати фельдшерами. 

1840 – на Київщині народився Всеволод Любинський – лікар-

бактеріолог і громадський діяч, перший Міністр народного здоров’я і 

опікування в уряді Гетьмана Скоропадського (1918), належав до групи 

міністрів, які провадили курс на українізацію держави. Закінчив Університет 

св. Володимира (1895), працював в лабораторії проф. Павловського, у 

приватній «Георгіївській лікарні Товариства лікарів-спеціалістів», відкрив на 

вул. Володимирській «Хіміко-бактеріологічний інститут д-ра Любинського», 

вагомий його внесок в проблему лікування ран, досліджував туберкульозні 

бацили, учасник Київської школи мікробіологів, голова товариства для 

боротьби із заразними хворобами, товариства швидкої медичної допомоги, 

опублікував наукові праці, брав участь в наукових з’їздах. Помер 1920 р. 

1840 – у м. Стародуб на Чернігівщині народився Микола Пилипович 

Толочинов – акушер-гінеколог, професор і завідувач кафедри акушерства і 

жіночих хвороб Харківського університету (з 1885 р.), директор земського 

пологового будинку і викладач повивальної школи. Автор трьох підручників, 

описав вроджену ваду серця (хвороба Толочинова-Роже). Помер 1908 р. 

1840 – у Львові серед 57 докторів медицини було 6 українців. 

1840 – київський хірург В. А. Караваєв першим в історії хірургії описав 

успішну операцію ринопластики. 
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1845 – в Києві в Університеті св. Володимира відбувся перший захист 

дисертації на медичну тему: праці О. П. Вальтера «Про механізм сплетення 

волос при колтуні (мікроскопічне дослідження)». 

1845 – професор Університету св. Володимира Ф. С. Цицурін видав 

підручник «Вступ у курс приватної терапії, семіотики й клініки внутрішніх 

хвороб». 

1845 – у Закарпатті на 1 лікаря припадало 80 000 жителів. 

1845 – у Львові стараннями Дцвіги Сапежини відкрито невелику лікарню 

для дітей ім. св. Софії, для якої пізніше збудовано два спеціальні корпуси на 

110 ліжок; вважають, що це була перша така дитяча лікарня в Європі; в інших 

містах існували лише дитячі відділи при загальних шпиталях. 

1845 – в Росії запроваджено нові правила іспитів для фармацевтів, 

перелічено детально коло питань, на які фармацевти повинні були дати 

відповідь; встановлено три фармацевтичних звання: аптекарський помічник, 

провізор; встановлено ступінь магістра фармації із захистом дисертації; право 

присуджувати ці звання після відповідних іспитів мали університети, такий 

порядок зберігався до кінця існування імперії, на території України такими 

правами користувалися Харківський університет та Університет св. 

Володимира. 

1850 – у Курській губернії народився Іван Якович Платонов – видатний 

психіатр-невропатолог в Харкові. Закінчив Харківський університет (1875), 

відкрив взірцеву «Приватну психіатричну лікарню д-ра І.Я.Платонова» (1886), 

започаткував працетерапію (1882), лікарня-клініка стала базою кафедри 

психіатрії університету, викладав доцентом; розвивав новий підхід до 

лікування хворих, використовував найпрогресивніші методи психотерапії, 

гіпноз; формував гуманне ставлення до хворої людини, вперше в країні став 

викладати психіатрію майбутнім фельдшерам. 1916 р. переїхав в Євпаторію до 

сина (К. І. Платонов), помер 1918 р., свою бібліотеку заповів медичному 

факультету Харківського університету. 

1850 – в єврейській сім’ї народився Самуїл (Єфімович) Мар’яшес – 

основоположник урології в Одесі, громадський діяч. Закінчив Університет св. 

Володимира (1876), в його обширне хірургічне відділення Нової Одеської 

лікарні приїздили хворі з Півдня України, відкрив приватну лікарню-санаторій 

широкого профілю, використовував прогресивні методи лікування, публікував 

наукові праці, редактор - видавець «Еврейского медицинского голоса» (1908-

11), очолював благодійне товариство допомоги хворим «Езрас- Хаілім». Помер 

1913 р. 

1850 – в Одесі для немічних і хворих відкрито «Богадільню сердобольних 

сестер». 
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1855 – на Тернопільщині народився Осип Ковшевич – лікар, полковник 

УГА. Закінчив Віденський університет, в австро-угорській армії служив до 

звання полковника, став активним учасником Визвольних змагань, один із 

засновників УГА, очолював медичну службу, як штабний лікар очолив 

військову команду на Бережанщині, організував боротьбу з епідемією холери в 

повіті, заразився і помер у Бережанах 6 січня 1919 р. Почесний громадянин 

Бережан, його іменем назва вулиця міста. 

1860 – у Києві професор анатомії Університету св. Володимира О. П. 

Вальтер заснував на власні кошти один із перших в Російській імперії та 

перший в Україні щотижневий медичний часопис «Современная медицина». На 

рік виходило 42 числа, мав передплатників у Росії та за кордоном. Пропагував 

фізіологічний напрямок у медицині, критикував стан санітарно-медичної 

справи в Росії, закликав до звільнення медичної науки від чужих впливів. 

Перестав виходити у 1876 р. у зв’язку з переїздом Вальтера до Варшави. 

1860 – засновано Кам’янець-Подільське медичне товариство; у 1865 р. 

було заборонене царським губернатором, відновило роботу у 1872 р. 

1865 – в Одесі в сім’ї купця народився Франц Стефаніс - доктор 

медицини, професор, завідувач кафедри нормальної анатомії Університету св. 

Володимира (1903-17). Першим в країні почав вивчати лімфатичну систему, 

дослідив лімфатичні судини внутрішніх органів, запропонував масу для ін’єкції 

лімфатичних судин (маса Стефаніса), виготовив унікальні анатомічні 

препарати, які започаткували навчальний музей кафедри; його учнями були 

українські вчені О. Черняхівський, М. Вовкобой. Помер 14 грудня 1917 р. 

1865 – у Києві професор медичного факультету Університету св. 

Володимира Ю. К. Шимановський в своїй праці «Операції на поверхні 

людського тіла» вперше в світовій хірургічній практиці описав вільне 

перещеплення шкіри. 

1865 – професор Харківського університету Іван Павлович 

Лазаревський (1829-1902) запропонував першу модель прямих акушерських 

щипців. 

1865 – населення Києва становило 71 400 чоловік. 

1870 – київський хірург Олександр Степанович Яценко, уродженець 

Сімферополя (1843-97), першим у світі здійснив перещеплення шкіри для 

заміщення дефекту після вогнепального поранення, опрацював методи 

блефаропластики (операція за Яценком-Лефором-Волфом-Краузе), розширення 

звужених ділянок стравоходу (бужування за Яценком-Геккером). 

1870 – у Чернівцях уряд Австро-Угорщини створив Крайову раду 

здоров'я, в обов'язки якої входило здійснення всіх заходів щодо організації 

медичної допомоги населенню Буковини; раду очолював крайовий санітарний 

референт, якого призначав своїм указом імператор, голова ради – лікар Антон 



75 

 

Захар; заступник голови – лікар Карл Денаровський; члени ради: професор хімії 

доктор Ріхард Прібрам, професор хімії Йоган Штігель, крайові інженери Карл 

Оман, Вільгельм Мартін, Фердинанд Норман, аптекарі Віллібальд Вельдович і 

Франц Крижанівський; рада виконувала функції як дорадчого, так і 

санкціонуючого органу краю при вирішенні всіх проблем практичної охорони 

здоров'я, із призначенням на посади медперсоналу, веденням статистичного 

обліку, аналізу та звітності, вирішенням санітарно-гігієнічних і 

епідеміологічних проблем. 

1870 – в Галичині й Буковині за стараннями з’їзду лікарів владою 

офіційно заборонено діяльність цеху цирульників. 

1870 – організовано Житомирський Комітет опікунства над хворими і 

пораненими, першою очолювала його дружина волинського губернатора    

Грессера. 

1875  – вихованець Університету св. Володимира професор                        

М. В. Скліфосовський впровадив затискуюче змикання при лікуванні 

переломів, що не зростаються (замок Скліфософського). 

1875 – у Києві видано книгу «Ліки своєнародні, з домашнего обиходу і в 

картинах життя». 

1875 – у Львові акушерську школу, започатковану Медичним          

колегіумом у  1784 р., перейменовано на Імператорсько - королівську 

школу  акушерства у Львові, школа з пологово-гінекологічним відділом 

входила до складу загальної міської лікарні, існувала до 1918 р., коли була 

перетворена на Державну акушерську школу у Львові, довгий час її очолював 

професор акушерства Адам Соловій (1919-30). У 1939 р. на її базі створено 

Львівську фельдшерсько-акушерську школу, яку у 1954 р. перейменовано у 

Львівське медичне училище, а у березні 1993 р. у Львівський державний 

медичний коледж ім. А. Крупинського. 

1875 – у Києві лікар Ф. О. Леш, пізніше керівник кафедри лікарської 

діагностики Університету св. Володимира, уперше в світі виявив і описав 

збудника амебіазу. 

1880 – у Київській губернії народилося 139 205 осіб, померло – 87 338; 

природний приріст становив 51 867 осіб; зареєстровано 92 064 хворих. Хворіли 

на епідемічні хвороби: віспа – 4 259 осіб; кір - 545; шкарлатина – 71; кашлюк 

(коклюш) – 180; дифтерія, круп – 8 250; черевний тиф – 647; висипний тиф – 

185. 

1880 – у Чернівцях створено Буковинську лікарську палату, президентом 

якої впродовж 1880-1888 років обирався доктор медицини Василь Волян – 

директор Крайової громадської лікарні. 

1880 – у селищі Моршині на Львівщині розвивався бальнеологічний 

курорт; стали використовувати мінеральні джерела для «рапних» ванн і 
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торф’яні грязі «боровину» – для грязьових ванн і аплікацій; зроблено перші 

спроби використання питтєвої мінеральної води джерела «Боніфацій», 

започатковано лікування питтєвими мінеральними водами і пелоїдом (грязями). 

Почато дослідження лікувальних властивостей джерел Моршина, визначено 

склад мінеральних вод, почали виморожувати моршинську сіль та готувати 

пресовані брикети торф’яного пелоїду. Почався розвиток Моршина як 

бальнеогрязекурорту, одночасно лікувалося 40-50 хворих. 

1880 – у Житомирі відбулося об'єднання сестер милосердя в общину, 

урочисте відкриття амбулаторної лікарні при общині відбулося 15 травня 1890 

р., на той час головою Комітету була Н. І. Янковська. 

1885 – у Києві завершено будівництво двоповерхового будинку (Бульвар 

Шевченка, 17) для хірургічної та терапевтичної клінік Університету св. 

Володимира, за кілька років (1888) збудовано акушерсько-гінекологічну 

клініку, а пізніше (1894) – Патологоанатомічний інститут. 

1885 – у Києві засновано перше товариство зубних лікарів. 

1885 – Овксентій Богаєвський, доктор медицини, полтавський хірург, 

опублікував першу в країні працю про ехінокок. 

1885-1890 – в Одесі, Харкові, Катеринославі й Херсоні засновано 

одонтологічні товариства (зубних лікарів). 

1890 – київський терапевт Теофіл Г. Яновський у своїй докторській 

дисертації встановив бактерицидну дію ультрафіолетових променів на паличку 

черевного тифу. 

1890 – проф. О. Д. Павловський прочитав вперше для студентів 

медичного факультету Університету св. Володимира спеціальний курс 

бактеріологічної діагностики. 

1890 – в Одесі засновано журнал «Акушерка», видавався російською 

мовою до 1917 р. 

1890 – в Ужгороді при Міській публічній лікарні відкрито державну 

акушерську школу для підготовки бабок-повитух спочатку трирічним, а потім з 

п’ятирічним курсом навчання, директором ії призначено директора лікарні д-ра 

А. Новака. 

1890 – на Львівщині смертність від інфекційних недуг становила на 10 

000 населення, була в декілька разів вищою, ніж в центральних районах 

Австро-Угорщини. 

1890-1899 – на українських землях під пануванням Росії виходило 20 

медичних часописів; з них 14 засновано в даному десятиріччі; царський режим, 

боячись «малоросійського сепаратизму», забороняв видання фахової літератури 

українською мовою. 

1890-1892 – в Одесі лікар-інфекціоніст, пізніше перший професор 

кафедри інфекційних хвороб Одеського університету, В. К. Стефанський 
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(1867-1949) вперше в країні замість трахеотомії впровадив інтубацію при 

дифтерійному крупі. 

1895 – у Києві професор Університету св. Володимира Олександр Д. 

Павловський одним з перших у світі виготовив у своїй лабораторії і 

застосував для лікування антидифтерійну сироватку. 

1895 – у Харкові Ю. Ф. Фінк відкрив першу невелику платну 

ортопедичну лікарню для дітей. 

1895 – у Харкові лікар Л. В. Орлов, а в Одесі лікар І. Ф. Саба виконали 

перші в країні операції на судинах. 

1895 – зареєстровано відкриття рентгенівських променів Конрадом 

Рентгеном; шість років раніше перші знімки кісток руки людини в Х- 

променях зробив український професор Віденського університету Іван Пулюй, 

але не представив це як відкриття. 

1895 – в Ужгороді споруджено перший акушерський стаціонар на 

Закарпатті, пологовий відділ на 15 ліжок став також базою Ужгородської 

акушерської школи. 

1895 – на українських землях забезпечення лікарями становило 1,3 на            

10 000 населення. 

1895 – у Києві засновано Товариство для боротьби із заразними  

хворобами; ставило своєю метою виробництво протибактерійних препаратів і 

будівництво в Києві Бактеріологічного інституту. Очолював товариство 

професор О. Д. Павловський. 

1895 – у Львові на вул. Піярів (нині – Некрасова) відкрито шпитальний 

комплекс, в якому розташовано пологовий відділ, акушерсько-гінекологічну 

клініку та акушерську школу; три роки пізніше тут розташовано кафедру 

акушерства і гінекології медичного факультету Львівського університету, яку 

очолював професор Адам Чижевич. 

1895 – у Чиказькому університеті здобув вперше лікарський диплом 

українець – Володимир Сіменович (нар. 1859 р.); лікарську практику з 

акушерства почав проводити у штаті Пенсильванія, де тоді проживало 

найбільше українських робітників. Згодом став професором акушерства у 

Національному медичному університеті в Чикаго. 

1900 – в Галичині в сім’ї священика народилася Неоніла Пелехович – 

одна з перших українських жінок – лікарів-піонерів у США, педіатр у Нью-

Йорку, голова медично-допомогового фонду для потерпілих від польської 

пацифікації в Галичині (1930). В Головній управі Союзу Українок Америки 

організувала і очолила «Комітет Помочі Голодуючій Україні» (листопад, 1933), 

зверталася з меморандумами і листами про підтримку до президента Рузвельта, 

сенаторів і конгресменів, до Міжнародного Червоного Хреста. Померла 1977 р. 
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1900 – професор хірургічної патології і терапії Університету св. 

Володимира О. Д. Павловський (1857-1944) впровадив у практику кип’ятіння 

хірургічних інструментів у 1% розчині соди. 

1900 – у Парижі в роботі XIII Міжнародного наукового конгресу лікарів 

брала участь українська делегація, сформована Науковим товариством ім. 

Шевченка, до якої входили лікарі В. Кобринський, Т. Гвоздецький (Галичина), 

проф. І. Горбачевський (Прага), Є. Кобринський (Відень), В.  Сіменович 

(Чикаго), В. Шмигельський (Франція). Лікарі-українці з Наддніпрянщини не 

змогли взяти участі через переслідування царським режимом. 

1900 – у Катеринославі (нині – Дніпропетровськ) відкрито зуболікарську 

школу. 

1900 – у Львові створено фармацевтичну фірму "П. Міколяш і Спілка", 

яка мала аптеку, науково-хімічну лабораторію, магазини санітарії і гігієни та 

лабораторного скла і реактивів, склади для гуртової реалізації лікарських 

засобів, гомеопатичних препаратів, товарів для дрогерій, виробництво і склади 

для розчинників лаків та фарб. У першому десятиріччі XX ст. фірма 

забезпечувала чверть потреб Галичини в лікарських засобах, реалізувала 

продукцію європейських фірм. 

1900 – у Києві засновано Товариство дитячих лікарів. 

1900 – у Києві створені Дерматосифілідологічне (Дерматологічне та 

венерологічне) товариство, яке очолив проф. С. П. Томашевський, та 

Товариство дитячих лікарів – голова – проф. В. Е. Чернов. 

1900 – у Харкові засновано Дерматологічне та венерологічне товариство. 

1900 – у Київській губернії народилося 176 367 осіб, померло – 102 095; 

природний приріст становив 74 272 осіб; загальне число населення – 3 850 599 

осіб. Зареєстровано 979 625 хворих, з них епідемічних – 73 240; число 

лікувальних установ – 222; в них 3 886 ліжок; загальне число медперсоналу – 1 

545, з них лікарів – 702; число стаціонарних хворих становило 43 237. 

1900 – у Київській губернії хворіли на епідемічні хвороби: віспу – 2 470 

осіб; кір – 6 523; шкарлатину – 10 513; кашлюк (коклюш) – 7 444; дифтерію, 

круп – 6 898; грип – 23 241; черевний тиф – 13 633; висипний тиф – 2 124; 

поворотний тиф – 394. 

1900 – у Харкові, Хоролі, Одесі почав виходити часопис «Вісник 

гомеопатичної медицини», виходив до 1913 р. 

1900 – Харківський університет обрав Роберта Коха своїм почесним 

членом. 

1900-1905 – захворюваність на висипний тиф в Україні становила 4.0 на 

10 000 населення; на поворотний тиф – відповідно 1,0. 

1900-1909 – на підросійських українських землях продовжувався 

розвиток періодичної медичної літератури: виходило 37 видань (10 з минулого 
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десятиліття і засновано 27 нових), зокрема «Харківський медичний журнал», 

«Руський журнал шкірних і венеричних хвороб», «Єврейський медичний 

голос» (російською мовою); з’являються (1908) медичні збірники українською 

мовою. 

1905 – київський хірург Є. Черняхівський опублікував статтю «Випадок 

зашивання рани серця» – одну з перших пріоритетних українських праць в 

цьому напрямку, наступного року її передрукував німецький медичний журнал. 

Започаткувала становлення серцево-судинної хірургії в українській медицині, 

яку Є. Черняхівський десятки років успішно розвивав. 

1905 – в Одесі створене Чорноморське товариство взаємного страхування 

судновласників від нещасних випадків з їх робітниками і службовцями; діяло в 

усіх портах Чорного і Азовського морів та в приморських річкових портах. 

1905 – опубліковано записку Імператорської Академії Наук «Об отмене 

стеснений мало-русского печатного слова», в результаті чого у 1906 р. 

царський режим, наляканий революційними виступами, послабив заборони 

української мови; стало можливим створити в Києві Українське наукове 

товариство та почати друкувати наукові праці, в тому числі медичні, 

українською мовою. 

1905 – у Львові організовано комітет, що проводив облік випадків смерті 

від туберкульозу; надавав допомогу «Товариству боротьби з туберкульозом» в 

організації роботи амбулаторій. 

1905 – Рада професорів Харківського університету прийняла рішення 

допустити жінок вільнослухачами на медичний та інші факультети; у 1908 р. це 

рішення було відмінене міністром народної освіти. 

1905 – у виборах до Петербурзької Державної Думи кандидатом від 

спільного блоку українців, російських кадетів та єврейського об’єднання був 

київський лікар Модест Левицький (1866-1932). 

1905 – у східних галицьких повітах у зимові місяці кінця року 

розпочалася епідемія висипного тифу. 

1905 – у Києві засновано професійне товариство фармацевтів-службовців. 

1905-1907 – київські та харківські хірурги проводять перші успішні 

нейрохірургічні операції при опухах та абсцесах головного мозку. 

1910 – професори Університету св. Володимира В. П. Образцов і М. Д. 

Стражеско опублікували працю «До симптоматології і діагностики тромбозу 

вінцевих артерій серця», в якій одними з перших у світі дали класичне 

описання тромбозу вінцевих судин серця (інфаркта міокарда). 

1905 – в Одесі український мікробіолог М. Ф. Гамалія обґрунтував 

значення дезинсекції для боротьби з паразитарними тифами. 

1905 – у Львові фармацевтична фірма Міколяша відкрила фармацевтичну 

фабрику «Лакоон», яка забезпечувала медикаментами галицькі аптеки, лікарні, 
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військові шпиталі; згодом вона стала базою для створення нинішного 

фармацевтичного комплексу «Галичфарм». 

1905 – у м. Чернівцях завершено будову дитячої лікарні, оснащено 

привезеними з Відня новітніми діагностично-лікувальними приладами та 

меблями і розпочато діяльність, стала однією із найкращих у Європі (теперішня 

дитяча лікарня по вул. Буковинській), в місті проживало понад 87 тисяч 

мешканців. 

1905 – український лікар Антін Каковський опублікував методику 

підрахунку клітинних елементів у сечі, яку пізніше (1925) вдосконалив 

американський лікар Т. Аддіс – метод Каковського-Аддіса (частіше називають 

метод Аддіс-Каковського). 

1905 – у Харкові відбувся «З’їзд Півдня Росії» для боротьби із заразними 

захворюваннями; на ньому опрацьовано питання боротьби з епідеміями. 

1905 – у Львові засновано Медичну громаду – організацію українських 

студентів медицини у Львівському університеті, почесним головою її став 

проф. Іван Горбачевський з Празького університету (уродженець 

Тернопільщини). 

1905 – у Києві вийшов друком «Збірник Медичної секції Українського 

Наукового Товариства в Києві», книга 1 (121 с.) – перша наукова медична книга 

українською мовою в Наддніпрянській Україні; редакційний комітет - М. А. 

Галин, О. Г. Черняхівський. В збірнику опубліковані праці українських лікарів-

науковців Києва Мартирія Галина, Євгена Черняхівського, Антона 

Каковського, П. Блонського, М. Шмигельського з актуальних питань хірургії, 

офтальмології, неврології, експериментальної медицини. Праці виконані і 

представлені на рівні європейських журналів, широко цитується література 

німецькою та французькою мовами. Ще дві книги видано за царського режиму 

у 1912 та 1913 рр. 

1905 – в Одесі на пожертвування приватних осіб відкрилися Вищі жіночі 

медичні курси. 

1905 – у Львові д-р Євген Озаркевич почав викладати українською 

мовою в Жіночій учительській семінарії та на організованих «Просвітою» 

курсах вищої освіти медичні дисципліни (курси «Соматологія і гігієна» – 

вчення про будову і діяльність людського тіла, гігієна спеціальна і загальна), 

отримує звання доцента; тим самим першим започатковує у XX столітті 

викладання медичних наук сучасною українською мовою. 

1915 – в Одесі почато видання журналу «Основа» – «Вістник 

письменства, науки і культури» – продовження традицій першого українського 

громадсько-політичного і літературно-мистецького журналу, заснованого в 

Петербурзі (1861-62); при Вищих жіночих курсах відкрито хіміко-

фармацевтичний відділ. 
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1915 – на Наддніпрянщині забезпечення лікарями становило 1,9 на 10 000 

населення. 

1915 – у Херсонській губернії діяли 74 страхові лікарняні каси. 

1915 – за даними «Страхового товариства» на 1000 робітників обробної 

промисловості впродовж року було 149,7 нещасних випадків;  1916 р. їх було 

142,6. 

1915 – провідною громадською військово-медичною організацією в 

Першій Світовій війні було Російське Товариство Червоного Хреста (РТЧХ), 

сприяло військовій адміністрації у справі надання допомоги пораненим і 

хворим, головою управління РТЧХ при Південно-Західному фронті був 

призначений Б. Іваницький; в тилу була розгорнута система територіальних 

органів, які організували лікувальні установи для військових, збирали засоби 

для забезпечення хворих і поранених; на ТРЧХ покладено завдання допомагати 

військово-санітарному відомству в боротьбі з поширенням епідемічних 

захворювань на фронті й у ближньому тилу, формувати санітарно-епідемічні 

залізничні загони, дезінфекційні залізничні загони, відкривати заразні лазарети, 

надавати медичну і харчову допомогу частинам діючої армії. 

1915 – на українській території діяли Всеросійський земський союз 

допомоги хворим і пораненим воїнам російської армії та відповідний

 Всеросійський союз міст, в Києві українські підприємці-землевласники 

Терещенки брали активну участь в благочинних організаціях, заснували і 

утримували власним коштом лікувальні заклади – 6 лазаретів, вносили кошти 

на потреби  жертв війни; особливо велику допомогу воїнам російської армії  

надавали перев’язувально-харчувальні пункти у Києві,  Козятині,Фастові, 

Радивилові та Волочиську. 

1915 – на території України у 82 містах діяли губернські і повітові  

комітети допомоги хворим і пораненим військовим та потерпілому цивільному 

населенню, найбільш важливі центри були в Києві, Харкові і Катеринославі. В 

період війни в російську армію мобілізовано 3,5 млн.  українців, до складу 

австрійської армії – близько 300 000. 

1915 – у зв’язку з воєнними діями царський режим повернув утиски 

української мови, які діяли до революції 1905 р.; заборонено науково-медичні 

видання УНТ в Києві. 

1915 – у Львові Російське Товариство Червоного Хреста (РТЧХ) 

обладнало у пакгаузі головного вокзалу перев’язочну, де було перев’язано 

кілька десятків тисяч поранених воїнів російської армії (в тому числі українців). 

1915, початок – у російській армії під головуванням професорів-

консультантів створювалися швидкодіючі хірургічні загони у складі 2-ох 

лікарів, 12 студентів і 8-10 сестер, ними були укомплектовані 4 армії Південно-

Західного фронту, обслуговували ближні тили військових частин; створено 
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також очні загони, які надавали безпосередню допомогу пораненим з 

ушкодженими органами зору, діяли при тих лікувальних закладах, в складі яких 

не було лікарів-окулістів. 

1915, осінь – російську армію на Західному фронті стали обслуговувати в 

медико-санітарному відношенні Земський і Міський Союзи, надавали допомогу 

санітарною та етапно-господарською частиною. 
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2020 – РІК МЕДСЕСТРИНСТВА 

Більшість працівників охорони здоров'я в усьому світі − це медсестри. 

Проте роль медсестер у суспільстві та навіть у медичному середовищі 

залишається недооціненою. Міністерство охорони здоров’я планує змінити цю 

ситуацію  та запровадити європейські стандарти медсестринства. 

Вирішення цього питання потребує не тільки покращення умов праці та 

підвищення заробітної плати, а комплексного  підходу, що включає більш 

якісний та сучасний рівень освіти медичних сестер, розширення медичних 

практик, зміну системи управління. 

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я України затвердило План 

заходів та оголосило наступний рік Роком медсестринства в Україні 2020. 

Відповідний наказ підписала Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька. 

Таким чином Україна підтримує ініціативу Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, згідно з якою на 72 Генеральній асамблеї ВООЗ було 

прийнято Резолюцію про оголошення 2020 року Міжнародним роком 

медсестринства.  

«Рік медсестринства, який ми оголошуємо в Україні, – це комплексний 

інструмент розбудови нового бачення і моделі медсестринства. Він включає 

питання освіти, практики, нової ролі медичної сестри в лікувальному процесі, а 

також лідерства в професії. Я хочу, щоб наступного року ми об’єднали знання, 

ресурси, експертизу і розробили дорожню карту на 5-10 років. Професія 

медсестри – це важлива праця, яка має бути шанованою і гідно оплачуваною»  

(Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька). 
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З  

Київ 
19.12.2019                                                                                      № 2561  

Про затвердження плану заходів Міністерства 

охорони здоров’я України «Рік медсестринства в 

Україні 2020» 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2015 року № 267, та з метою реалізації сучасної моделі 

медсестринства, підвищення ролі медичних сестер і братів в системі охорони 

здоров’я, розвитку лідерства в медсестринстві, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів Міністерства охорони здоров’я України «Рік 

медсестринства в Україні 2020» (далі - План заходів). 

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, 

Київської міської державних адміністрацій, керівникам підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України: 

1) забезпечити виконання Плану заходів; 

2) щомісячно до 25 числа подавати до Державної установи «Центр розвитку 

медсестринства Міністерства охорони здоров’я України» інформацію про 

стан виконання Плану заходів. 

3. Державній установі «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони 

здоров’я України» (Балабанова К.В.): 

1) забезпечити збір інформації щодо виконання Плану заходів; 

2) подати узагальнену інформацію про стан виконання Плану заходів до МОЗ 

України до 20 лютого 2021 року. 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

Перший заступник Міністра                                                       А. СЕМИВОЛОС 
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