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РОЗДІЛ 1.

Історія медицини

Медицина Києва має багатовікову історію і славні традиції. Корінням своїм вона митися з досягненнями грецької та римської медицини, творами Гіппократа, Галена,
сягає глибини століть. Перефразовуючи відомий вислів І. П. Павлова, можна з упев# Цельса. В монастирях їх перекладають старослов’янською мовою, а безпосередньо
неністю сказати: медицина Києва є ровесницею міста. Вчені датують його виникнен# лікуванням займаються ченці. У Х–ХІІ століттях Київ був одним із найбільших міст
ня кінцем V — початком VІ століття нашої ери, хоча достеменно відомо, що люди Європи. Про це неодноразово свідчили іноземні мандрівники, зокрема єпископ
оселилися на цій території набагато раніше. Спочатку лікувальною справою займа# Бруно Боніфацій, який відвідав стольний град 1008 року. Місто вважалося другим за
лися знахарі (тобто ті, що зналися на лікуванні). Одні з них «спеціалізувалися» розміром у Європі після Парижа. Треба зауважити, що будинки киян ХІ століття
на загоєнні ран, інші — на кровопусканні, повитухи приймали пологи і т. ін. Знання зводилися з дотриманням правил пожежної безпеки, були добре освітлюваними та
опалюваними. Будівельними матеріалами були глина та дере#
передавалися від батьків до дітей у межах роду. З тих часів
во. Це підтверджується численними матеріалами з розкопок.
дійшли до нас деякі рецепти народної медицини, у фольклорі
Здоровим було і харчування киян. Широко вживалися ягоди,
збереглися різні замовляння. Проте знахарство становило
овочі, мед, риба, дичина. Гарним і зручним був також одяг —
в більшості випадків одне із занять і не було окремим фахом.
переважно з полотняної тканини та хутра тварин. Апогею ж
Згодом у Київській Русі з’явилися професійні лікарі —
свого розквіту Київ сягнув за Ярослава Мудрого. Освічена лю#
«лічці».
дина (князь володів сімома мовами), він надзвичайно цінував
Із прийняттям християнства у 988 році на Русі утверджуються
книгу, а при Софійському соборі заснував першу на Русі
нові духовно#моральні цінності, серед яких на перше місце ви#
бібліотеку. Там же переписувалися та перекладалися з різних
ходить служіння ближньому, любов і милосердя. Князь Воло#
мов найвідоміші книжки того часу. Серед них були й такі, що
димир будує храми й лікарні при них, а десятину від прибутків
стосувалися анатомії та фізіології людини, властивостей ліку#
віддає бідним, сиротам та хворим. Він мав особистого лікаря,
вальних рослин, перебігу та лікування різних хвороб. У сере#
Івана Смеру, який вивчав медицину у балканських країнах,
дині ХІ століття на давньоруську мову було перекладено відо#
на Близькому Сході та в Єгипті. До речі, у норвезькій сазі зга#
мий твір «Фізіолог». Про допомогу нужденним говорить
дується про лікарню, засновану ще його бабусею, княгинею
у своєму «Поученії дітям» Володимир Мономах: «Куди підете
Ольгою. Згідно з Уставом про десятини і церковних людей кня#
чи де зупинитеся — напоїть і нагодуйте жебрака і подорож#
зя Володимира, лікувальну справу було передано під опіку
нього, і хворого відвідайте...». Чимало відомостей медичного
церкви, лікарні проголошено церковними установами,
характеру містить відомий «Ізборник Святослава» 1076 року.
а «лічці» підпорядковувалися єпископам. Також Уставом пе#
Там знаходимо вказівки щодо встановлення діагнозу, опис
редбачалися обов’язки «лічців», зокрема підлеглість церков#
різноманітних хвороб та лікарських засобів, рекомендації що#
ному судові. У найдавнішому вітчизняному зводі законів —
до харчування та збереження психічного здоров’я хворого.
«Руській Правді» — вони також згадуються, там же йдеться
У давній Русі відомі були також переклади старослов’янською
про оплату їхньої праці. Центрами науки й культури Київської Микільська лікарняна церква
коментарів Галена до праці Гіппократа. Історія зберегла й
Русі стають монастирі. Зв’язки з Візантією дозволяють ознайо# КиєвоПечерської лаври
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із лазнями і лікарнями при них. Лікування там було
безкоштовним «иже не бысть прежде на Руси».
На початку ХІІ століття колишній чернігівський
князь Святослав Давидович (у чернецтві — Мико#
ла Святоша) заснував лікарню поблизу збудованої
ним же Троїцької надбрамної церкви. Так виник
Больницький монастир у складі Печерської обителі,
де перебували старі та хворі ченці. На початку
ХVIII століття на його території звели кам’яну церк#
ву з лікарняним корпусом, а в ХІХ столітті прибуду#
вали ще двоповерховий корпус лікарні на 32 ліжка.
Лікарня проіснувала до 1913 року. З Києво#
Печерського Патерика ми дізнаємося також ім’я
іншого (крім Вірменина) світського лікаря —
Преподобний Алімпійіконописець
Петра Сиріянина — «лічця хитра вельми», особис#
того лікаря і великого приятеля Миколи Святоші. І це не єдині лікарі#іноземці на
Русі. Можна також вважати, що конфлікт між Агапітом та Вірменином є відображен#
ням конфлікту різних медичних шкіл. Досвід лікарів Київської Русі здобув загальне
визнання — Ібн#Сіна у «Каноні лікарської науки» багато ліків іменує «руськими».
Татаро#монгольська навала 1240 року значною мірою перервала культурно#освітній
процес у Київській Русі. Однак народна медицина продовжувала розвиватися, вдос#
коналювалися практичні навички лічців, особливо хірургів — «різальників» або
«рукоділів». Продовжували також діяти шпиталі при монастирях. На жаль, більш
докладних відомостей про період до ХV–ХVI століть поки що не виявлено.
Перший українець, який отримав ступінь доктора медицини та філософії 1476 року
у Болонському університеті, — це галичанин Юрій Дрогобич. У списках студентів
Краківського університету, а також Замойської академії (заснованої в 1593 році) зна#
ходимо чимало прізвищ українців, серед яких вірогідно були й кияни. Із входженням
українських земель до складу Великого Князівства Литовського, а згодом Речі Пос#
политої, медицина українських земель набуває рис, спільних з тогочасними євро#
пейськими. Безпосередня медична допомога хворим (переважно хірургічна) нада#
валася цирульниками. Це була своєрідна проміжна ланка між народними цілителя#
ми та дипломованими докторами медицини. Згадки про перші цирульницькі цехи
в Україні з’являються у ХV столітті. Серед 16#ти цехів, які підлягали Київському
магістрату, був також і цирульницький цех, заснований 1583 р. Періодично через
брак фахівців він об’єднувався з іншими (наприклад, із кравецьким у 1742 р.). Цех
мав свій статут, який, окрім перукарських навичок, передбачав уміння «кровь жиль#
ную и зашкурную пускать, раны гоить рубаные, пробитые и стреляные, а особливо
в вырывании зуба и в излечении французской (венеричної) и шолудной (шкірної)
болезней, в поставке крастеров (клізм) и в шлифовании бритв».
Серед київських лікувальних закладів згадуємо шпиталі, які утримувалися коштом
благодійників або Магістрату чи різних ремісничих цехів. Так при соборній церкві
Успіння Богородиці (Пирогощої) у ХVI–ХVIII ст. існував шпиталь для бідних. Його
утримував Магістрат. При церкві Миколая Доброго в акті 1608 року згадується
«богоугодное заведение или больница». Переказ пов’язує його виникнення з ім’ям
запорізького гетьмана Самійла Кішки. Визволившись із багаторічної турецької
неволі, на знак виконання обітниці, даної св. Миколаю, Кішка звів церкву на його

імена жінок#цілительок. Серед них відома
Євпраксія#«Добродія» — онука Володимира
Мономаха. Лікуванням займалися в Андріївському
або «Янчиному» монастирі, заснованому в кінці
ХІ століття Янкою — дочкою князя Всеволода Ярос#
лавича. Медичні знання у Київській Русі здобували#
ся також в окремих школах «книжкового» навчання.
Проте найвизначнішу роль у розвитку вітчизняної
медицини (як і освіти та культури в цілому) зіграв
Києво#Печерський монастир. Він був заснований
1051 року преподобним Антонієм, уродженцем
Чернігівщини. До цього Антоній двадцять років
провів на горі Афон, де, очевидно, здобув медичні
знання і звідки міг привезти на Русь перші медичні
Преподобний Агапіт Печерський
твори. В Патерику Печерському він зветься «вра#
чем пречюдным», що сам доглядав хворих та готував для них ліки, освячуючи їх мо#
литвою. 1070 року учень і послідовник Антонія, преподобний Феодосій Печерський,
заснував першу на Русі лікарню (богодільню). Там надавалася допомога всім, хто її
потребував, зокрема й дітям. Місце її було відгороджене парканом на зразок ізоля#
тора. Особливу славу Печерській обителі приніс преподобний Агапіт. З походження
киянин, він одним із перших прийшов до монастиря та прийняв постриг від першо#
го ігумена Антонія. Він був відомий своєю безкорисливістю, ніколи не брав у хворих
грошей будь то князь чи жебрак. Агапіт вважається засновником першої терапевтич#
ної школи на Русі. Відомий факт про зцілення преподобним князя Володимира
Мономаха, якого безуспішно лікував лікар Вірменин. Останній був дуже відомим
у Києві, однак, ставлячи смертельний діагноз, не намагався полегшити, на відміну
від Агапіта, безнадійний стан хворого. Агапіту вдалося вилікувати Володимира
Мономаха. Від пропонованих на знак подяки коштовностей преподобний рішуче
відмовився. Коли ж князь прислав боярина з дарами, Агапіт звелів роздати прине#
сене жебракам. Успіхи ченця#цілителя в лікуванні викликали заздрість у Вірменина,
який навіть вдався до спроби його отруїти. Але сталося диво — випивши отруту,
преподобний залишився живий. Коли ж Вірменин відвідав хворого Агапіта і передрік
йому смерть на третій день, той сказав: «Се ли есть твоего враченства разум —
смерть ми поведаєши, а помощи ми не можеши? Аще еси хитр, то даждь ми живот».
Лікареві мало поставити діагноз — треба прагнути зцілення хворого! Агапіт помер
не на третій день, а як передбачав сам — на третій місяць, 1095 року. Похований він
у ближніх печерах — там, де займався зціленням людей. Цікаво, що при обстеженні
мощей св. Агапіта, на його долонях були знайдені сліди міді та пилок рослин із се#
редземноморського регіону.
Патерик Печерський згадує також нашого першого педіатра — Даміана#Цілителя
(помер 1071 року). Славнозвісний іконописець преподобний Аліпій (Алімпій, помер
1114 року) із повним правом може вважатися батьком вітчизняної дерматології.
Для лікування уражень шкіри він використовував ті самі фарби, якими писав ікони.
Останні вважалися чудотворними і надзвичайно цінувалися в тогочасній Русі. Нане#
сені ж лічцем#художником фарби потім змивалися святою водою. Психічно хворим
(«одержимим бісами») надавали допомогу чудотворці Лаврентій та Григорій. Пере#
яславський єпископ Єфрем, пострига Печерського монастиря, збудував багато храмів
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Могилою. Визначною подією став переклад старослов’янською мовою праці анато#
ма Андрія Везалія «Про будову людського тіла», здійснений 1658 року вихованцем,
а згодом викладачем Академії Єпіфанієм Славинецьким. Він же склав «Лексикон
латинський», де вміщено і перекладено багато слів із медичної галузі. Твори кла#
сиків медичної науки — Гіппократа, Галена, Авіценни, Везалія вивчалися у філо#
софському класі. Бездоганне знання латини дозволяло студентам отримати
спеціальну медичну освіту в медичних школах Росії та Європи. Так у 1754–1768 рр.
до російських та інших медичних шкіл виїхало понад 300 студентів. 1802 року
в Академії було відкрито дворічний медичний клас, у якому двічі на тиждень по дві
години читалися лекції латинською мовою з анатомії, фізіології та хірургії (пояснен#
ня давалися російською), а також відбувалися практичні заняття. Це було зроблено
відповідно до наказу Олександра І, даного святійшому Синоду 17 липня 1802 року,
і стосувалося всіх духовних навчальних закладів імперії. Першим викладачем
медичного класу був випускник Академії Опанас Масловський, доктор медицини,
надвірний радник. Він був одним із перших організаторів медичної справи в Україні,
ініціатором створення цивільних лікарень — психіатричної Кирилівської (1789) та
дитячої інфекційної на Печерську (1787), де вперше в Україні почали проводити
віспощеплення. О. Ф. Масловський з 1797 року обіймав посаду акушера Київської
губернської лікарняної управи, а у 1801 році очолив її.
Вивчення медицини в Академії було обов’язковим лише для філософів, богословів
та риторів, а також вихідців зі священичих родин. Це обґрунтовувалося практични#
ми потребами, особливо в сільській місцевості, де лікарів зазвичай не було. Однак
указом імператора святійшому Синоду від 18 липня 1808 року було звелено закрити
медичні класи при всіх духовних закладах, позаяк у багатьох із них лекції з медици#
ни зовсім не читалися «за недостатком медицинских чиновников, да и в начертании
правил о образовании впредь духовных училищ класс врачебной науки по семина#
риям более не полагается». Проте з духовних шкіл (академії, семінарії та Києво#
Софійського училища) медицина не зникла. В них передбачалася посада лікаря,
а з 1841 року в семінарії планувалося читання нового курсу лекцій з основ медици#
ни. Це доручалося тим же лікарям із виплатою відповідної платні. 1845 року при
семінарії було відкрито кафедру «лікарських наук». Серед лікарів#викладачів духов#
них шкіл — відомі київські медики: Християн Бунге (син аптекаря Георга#Фрідріха
Бунге), Косьма Стоянов, Іван Щербина, Петро Пельохін.
Петро Павлович Пельохін — доктор медико#хірургії, заслужений професор судової
медицини, медичної поліції та гігієни, почесний член багатьох наукових зарубіжних
товариств. Велику увагу він приділяв практичним заняттям з анатомії з використанням
таблиць та препаратів, всебічному обстеженню хворого. П. П. Пельохін викладав
основи фізіології та фармакології, знайомив студентів із лікарськими рослинами,
проводив практичні заняття з виготовлення ліків. За його звітом 1850 року, медици#
ну вивчали 150 студентів духовної семінарії. Петро Пельохін прослужив у Київській
академії та семінарії 25 років до своєї смерті у 1871 році. Його син Павло Петрович
Пельохін — видатний хірург, піонер антисептики в Росії, український патріот, що
жертвував великі кошти на підтримку українського університету (з кафедрою хірургії,
яка носила б ім’я його батька) та підготовку національних медичних кадрів у Львові
«для виводу на великий шлях людей з народа, бо за часи історії України він давав
найкращих діячів». На перешкоді здійсненню цих планів стала Перша світова війна
та смерть П. Пельохіна у 1917 році.

честь, а при ній шпиталь. 1629 року засновано Братство милосердя. На ґрунті,
подарованому благодійницею Галшкою Гулевичівною, воно влаштувало шпиталь для
вбогих, старих та калік, як світських, так і духовних, а також «людей рыцарских,
на послугах наших и Речи Посполитой от неприятелей наших в разных битвах пока#
леченных». На Печерську, поблизу церкви преп. Феодосія, такий заклад заснував
митрополит Петро Могила і надав на його утримання 1500 злотих. Аж до скасуван#
ня у 1834 р. Магдебурзького права в Києві, на Подолі, діяли шпиталі (попередники
будинків для інвалідів та перестарілих), де лікувалися та перебували на утриманні
старі й хворі цехові братчики. Наглядали за ними сироти або бездомні за невелику
платню та їжу. «Странноприїмниці» існували також при більшості київських монас#
тирів. Релігійним центром запорізького козацтва був Спасо#Преображенський
Межигірський монастир, розташований у Межигір’ї поблизу Вишгорода, в 15#ти км
від Києва. Відомо, що в Запорізькому війську були знахарі і цирульники, які надава#
ли медичну допомогу, а при монастирях існували шпиталі для хворих та немічних
козаків. При шпиталях діяли аптеки.
Межигірський монастир, парафіянами якого були всі запорожці, користувався над#
звичайною пошаною. Його ченці знали основи медичної науки, а бібліотека містила
чимало книжок латинською та грецькою мовами. Гетьман Богдан Хмельницький
передав монастиреві в подарунок містечко Вишгород із довколишніми селами —
за допомогу, що надавалася пораненим козакам. Межигірському монастиреві
підпорядковувався Самаро#Миколаївський Січовий монастир на Запоріжжі. Історик
запорозького козацтва Д. Яворницький зазначав, що майже кожен із козаків, уник#
нувши смерті чи одужавши від хвороби, робив внесок у храм «найчастіше металеви#
ми подобами сердець, рук, ніг, очей, одно слово того, чим хворів».
Як і за часів Київської Русі, в Україні у ХVII ст. працювали також лікарі#іноземці.
Відомо, що тяжкопораненим у битві під Хотином гетьманом Петром Конашевичем#
Сагайдачним опікувався власний лікар#француз польського королевича Владисла#
ва. Коли гетьман повернувся до Києва, він перебував при ньому тривалий час.
Сагайдачний відправив через нього листа королеві Сигізмундові ІІІ, в якому просив
зменшити утиски і кривди українському народу, що чинилися «панами польськими
та їхніми старостками; про усе те лікар може ретельно розповісти вашій величності,
якщо ваша величність забажає його про те запитати і милостиво вислухати». Мудрий
гетьман сподівався на те, що король прислухається до свідчень представника най#
гуманнішої професії…
Після Переяславської угоди 1654 року в Києві з’являються російські військові залоги,
при яких обов’язково були медики. В 1666 році у полку боярина і воєводи Б. П. Ше#
реметьєва служив полковий лікар Афонька (Афанасій) Шешуков. У 1676–1677 роках
при військах Київського гарнізону значиться лікар «Оптекарского приказу» Олексій
Бединський, а також кияни#цирульники Максим Михайлов та Клим Прокоф’єв.
У 1680 році до Києва «на государеву службу и для лечения ратных людей» були
направлені іноземці#лікарі Адольф Єкімов та Отто Лімерс та лікарські учні Яганка
(Йоган) Гендлен і Андрій Степанов. Через рік їх змінили Єремій Распер і Яган (Йоган)
Бурхарт з учнями — «Андрюшкою Рейтером, Купріяшкою та Гришкою Івановим».
1687 року при міському гарнізоні був лікар з учнем та «лекарственный склад». Відо#
мо також, що у 1711 році в Києві лікар перебував на державній службі.
Виняткова роль в розвитку вітчизняної та й усієї східноєвропейської науки належить
Києво#Могилянській академії, заснованій 1632 року великим просвітителем Петром
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Д. С. Самойлович

Торкаючись теми військової медицини, варто зазначити, що під час Північної війни
(1700–1721 рр.) в Києві було розгорнуто великий лазарет на 2900 поранених. 1755
року указом Сенату засновано шпиталь. Спочатку він був польовим і містився
у дев’яти дерев’яних корпусах і бараках. Він складався з трьох відділень — «ломот#
ного, полостного и лихорадочного». Серед перших головних лікарів — С. Митро#
фанов, І. де Тейльс — організатори боротьби з епідемією чуми в Києві
(1770–1771 рр.). З 1792 року Госпіталь перетворили на постійний. Під час Вітчизня#
ної війни 1812 року в ньому лікувалося до 2 тис. хворих та поранених. До сьогодні
збереглися його будівлі, зведені у 30–40 роках ХІХ століття. З 1851 року тут місти#
лися клініки медичного факультету Київського університету. Госпітальні укріплення
становлять окрему частину Київської фортеці. Це був самостійний оборонний комп#
лекс на 500 гармат та 1000 рушниць, що розмістився на вершині Черепанової гори.
Крім головного військового госпіталю Київської фортеці (сьогодні — Головний
клінічний госпіталь Міністерства оборони України), тут були гауптвахта та госпо#
дарські приміщення. Двоповерховий будинок госпіталю був розрахований на
1500 поранених і хворих. Він уособлював зразкову військово#медичну установу сво#
го часу з усім необхідним устаткуванням. Тут був водогін, аптека, бібліотека, церква
св. Пантелеймона#цілителя. Під час Першої світової війни в ньому одночасно
перебувало на лікуванні понад 14 тис. поранених та хворих. Із госпіталем пов’язана
діяльність лікаря та поета О. Рудиковського.
Остап Петрович Рудиковський народився 1784 року в родині сільського священика,
блискуче закінчив Києво#Могилянську та Санкт#Петербурзьку медико#хірургічну
академії. Він був першим хірургом у Києві, що почав надавати допомогу в лікарні
для цивільного населення. Під час французько#російської війни 1812–1815 рр. слу#
жив штаб#лікарем у Томському піхотному полку на посаді помічника лікаря корпусу.
Під час перебування у Франції відвідував хірургічну клініку відомого хірурга
Дюпюїтрена, а також терапевтичну клініку Корвізара, де оволодів новим методом
обстеження — перкусією. 1818 року перейшов на службу до Київського військового
госпіталю, де на одного лікаря було 100 хворих. Пізніше прикомандирований до
корпусу генерала Раєвського. Під час подорожі останнього на Кавказ і у Крим,

Н. М. МаксимовичАмбодик

Києво#Могилянська академія виховала цілу плеяду славетних лікарів, серед яких
згадуємо Нестора Максимовича#Амбодика — батька вітчизняного акушерства,
Данила Самойловича — засновника епідеміології в Російській імперії, почесного
члена дванадцяти закордонних академій, Олександра Шумлянського — одного із
засновників гістології в Росії, що дав найдокладніший опис будови нирки, Мартина
Тереховського — доктора медицини мікробіолога, що спростував теорію про само#
зародження мікроорганізмів, а ще Д. Велланського, І. Полетику, П. Шумлянського та
багатьох#багатьох інших. І. Полетика, організатор першого в країні Васильківського
карантину, брав участь у боротьбі з епідемією чуми 1770 року.
Перший орган управління медичною справою у Києві, Приказ громадської опіки, зас#
нований у 1781 році, було розміщено на території скасованого 1786 року Кирилівсь#
кого монастиря. Прикази як особливі заклади губернських установ створювалися
згідно з указом імператриці Катерини ІІ від 7 листопада 1775 року. На них покладали#
ся питання освіти, благодійності, облаштування та утримання лікарень, притулків та
сиротинців. У Кирилівському монастирі також розмістили інвалідний будинок для
офіцерів та нижчих чинів, богоугодні заклади (богадільню). 1803 року до монастиря
перевели будинок для божевільних (згадується у документах під 1770–1771 рр., тоді
розміщувався на Подолі). Відомий дослідник Києва Микола Закревський у своєму
«Описі Києва» залишив сумну картину цього закладу: «…він був колись пугалом на#
роду і місцем забави та цікавості для вищих класів… Уявіть собі два одноповерхових
корпуси з коридором посередині, який у жіночому відділенні був менше, ніж у сажень
завширшки. Цей вузький і темний коридор лежав між подвійним рядом не кімнат,
а келій або конурок, у яких, окрім ліжка та мешканця, нікого і нічого не можна було
помістити… Життя у цих конурках, у цьому смороді, було жахливе… Скажені… жи#
ли разом з меланхоліками, барабанили, шаленіли, кричали вдень і вночі там, де не#
щасна дружина вічно плакала у тихій меланхолії над померлим чоловіком… Особли#
вого лікаря будинок божевільних не мав». У дзвіниці Кирилівського монастиря було
розміщено аптеку. Приказові громадської опіки, окрім Кирилівських закладів, також
підпорядковувався виховний будинок для немовлят (із двома акушерськими кімната#
ми), лікарня на 20 ліжок для незаразних хворих (заснована 1803 року), інвалідний
будинок для нижчих чинів, шпиталь та аптека — на Печерську.
1816 року медичний персонал міста на державній службі складався з 8 лікарів,
2 повитух, 1 лікарського учня.

Кирилівський монастир
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Рудиковський познайомився з О. С. Пушкіним, який страждав на лихоманку. Остап
Петрович діагностував малярію і запропонував лікування хініном. Лікар, який і сам
був небайдужий до художнього слова, заприятелював із поетом, про якого написав
згодом спогади. Полишивши військову службу 1825 року, він працював у Кири#
лівській лікарні і мав велику приватну практику (кількість населення Києва тоді
сягало 30 тис., а лікарів було лише 10, семеро цивільних і троє — на державній
службі). З 1830 року до кінця життя О. Рудиковський працював старшим ординато#
ром у госпіталі. Талановитий лікар залишив також літературну спадщину — вірші
російською та українською мовами. На жаль, більша їх частина втрачена.
Ординатором госпіталю був також Василь Вернадський — дід першого президента
Української академії наук В. І. Вернадського.
Історія Київського військового госпіталю в наступні десятиліття пов’язана з іменами
хірургів В. Караваєва, С. Шкляревського, М. Соломки, О. Кримова, А. Чайки, тера#
певтів В. Покровського (помер від висипного тифу, захворівши, як було записано
у свідоцтві про смерть, «при виконанні своїх службових обов’язків, догляді за хво#
рими»), Є. Афанасьєва, В. Образцова, Ф. Яновського, патолога та епідеміолога
В. Високовича. В наші дні він є основною навчальною базою військових медиків.
У 1833 році (за іншими даними — у 1846#му) при госпіталі було відкрито Військо#
во#фельдшерську школу на 30 осіб. З 1870 року вона розташовувалася у північній
напіввежі (вул. Госпітальна, 16; тепер тут поліклініка госпіталю).
Новим етапом у розвитку київської медицини стало відкриття медичного факульте#
ту при Університеті св. Володимира. 8 листопада 1833 року було підписано «Высо#
чайший указ об учреждении Киевского университета Святого Владимира» у складі
двох факультетів — філософського (з двома відділеннями: історико#філологічним
і фізико#математичним) та юридичного. В указі передбачалося також відкриття
медичного факультету, проте без зазначення терміну. На будівництво перших
корпусів було асигновано 1 млн 500 тис. золотих рублів. Головний корпус по

Київський військовий госпіталь

вул. Володимирській було зведено за проектом архітектора Вікентія Беретті
(1837–1842) у стилі російського класицизму. Першим ректором нововідкритого
університету став визначний український учений — ботанік, етнограф та історик
Михайло Максимович. Медичний факультет було відкрито 9 вересня 1841 року.
Першу лекцію було прочитано в аудиторії орендованого будинку по вул. Люте#
ранській. Її слухало лише 22 студенти.
Серед видатних учених та клініцистів, що стояли біля витоків медичного факультету і
закладали основи наукових шкіл та напрямків, — М. І. Пирогов. Саме його ідеї та
практичні поради визначили на багато років уперед розвиток медичного факультету:
шестирічний термін навчання, відкриті і чесні іспити, обов’язкові заняття біля ліжка
хворого та оволодіння необхідними практичними навичками, вивчення не лише
фундаментальних клінічних дисциплін (терапії, хірургії, акушерства), а й гігієни з
громадською медициною та профілактикою. Студенти поділялися на казеннокоштних
та своєкоштних, що сплачували 800 рублів асигнаціями за рік навчання (для
порівняння: винайняти житло з харчуванням на місяць у 40#х роках ХІХ століття
коштувало 10–15 рублів). Першим деканом медичного факультету став учень та
послідовник М. І. Пирогова професор Володимир Опанасович Караваєв. Випускник
Казанського університету, він був віртуозним хірургом. Пирогов любив казати:
´Іду до Караваєва помилуватися філігранністю його операційª. Володимира Опана#
совича називають піонером хірургічної офтальмології в Росії. На зорі антисептики та
анестезіології (В. О. Караваєв один з перших в Росії після Пирогова почав застосову#
вати ефірний наркоз) він робив складні операції віртуозно і швидко — видаляв ката#
ракту лише за 1,5–2 хв. Двічі на тиждень професор Караваєв приймав хворих
безкоштовно. Цим він заслужив велику пошану та любов простого люду, який називав
його «Караваєм». Розповідали таку притчу: ´Один селянин питає іншого:
– Куди йдеш, земляче?
– До Києва ó в Лавру Богу помолитись та Караваю уклонитись!ª
Другим професором медичного факультету було призначено терапевта Федора
Степановича Цицуріна, випускника Харківського університету. Офіційне ж відкриття
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М. І. Пирогов

В. О. Караваєв

допомоги бідним 8 га землі, а потім додати до них ще 2 га. Позаяк Шовковична гора
мала стратегічне значення під час війни, для розміщення хворих передбачалося
звести два дерев’яних бараки на 60 ліжок. У разі потреби їх можна було знести.
14 липня 1874 року відбулося урочисте закладення Київської міської лікарні імені
цесаревича Олександра. 1875 року основні будівлі було зведено, і на засіданні місь#
кої Думи 11 вересня затверджено статут закладу. 8 жовтня 1875 року було затверд#
жено керівний склад, директором став відомий патолог і терапевт, професор Ю. Ма#
цон. 23 листопада 1875 року Міську лікарню було освячено. Ю. Мацон очолював її
протягом 1875–1885 рр. У перший рік існування тут працювало 3 лікарів, 15 саніта#
рів та фельдшерів. Згодом було збудовано муровані корпуси. В Олександрівській
лікарні розташовувався перший міський пологовий будинок, функціонувало дитяче
відділення. Наприкінці ХІХ століття було 335 ліжок, із них 116 платні; до 1916 —
840. За 1912 рік у лікарні було проліковано 17 034 хворих. 1885 року поруч з універ#
ситетом на Бібіковському бульварі збудували комплекс університетських клінік за
проектом архітектора М. Іконникова. Рішення про будівництво приймав особисто
імператор Олександр ІІІ, і для цього було виділено 200 тис. рублів. Отже, на той час
Київ був забезпечений клінічними базами для підготовки лікарів.
Період другої половини ХІХ — початку ХХ століття пов’язаний багатьма славетними
іменами. Це відомі хірурги Х. Я. фон Гюббенет, Ю. К. Шимановський (один із за#
сновників пластичної хірургії в Росії), С. П. Коломнін (який першим у світі здійснив
переливання дефібринованої крові у військових умовах), А. Х. Рінек (засновник
київської хірургічної школи). М. М. Волкович (1858–1928) першим у Києві провів
операцію на жовчних протоках при жовчнокам’яній хворобі, описав ранній симптом
гострого апендициту. Він — один із вітчизняних піонерів у галузі хірургії хребта та
торакальної хірургії. Метод лікування переломів за допомогою транспортних шин
Волковича застосовували російські та німецькі хірурги під час Першої світової війни.
Використовували ці шини і в роки Другої світової. Хірургічне відділення Олек#
сандрівської лікарні, яким протягом десяти років керував Микола Маркіянович,
стало воістину «трудовою хірургічною школою», з якої вийшло багато вчених та
лікарів#практиків.

М. М. Волкович

кафедри факультетської терапії відбулося лише 1 листопада 1844 року. Але викла#
дацькій роботі передувало стажування за кордоном для вивчення лікувальної спра#
ви та викладання медицини. 1844 року Володимир Караваєв та Федір Цицурін
урочисто відкрили першу факультетську хірургічну та терапевтичну клініки на
16 ліжок (а також 8 акушерських ліжок) з амбулаторією. Вони містилися у правому
крилі головного корпусу університету. Професор Цицурін був чудовим лектором,
вдумливим і спостережливим лікарем. 1847 року він брав участь у боротьбі
з епідемією холери в Києві, залишив блискучий опис клінічної картини цієї хвороби.
Ф. С. Цицурін лікував М. Гоголя, підтримував із ним дружні стосунки. На той час при#
падає також діяльність визначних анатомів М. Козлова та О. Вальтера. З ініціативи
останнього 1853 року за проектом архітектора О.Беретті було споруджено
Анатомічний театр. Невідомий автор залишив своєрідний віршований спогад про
медичний факультет під назвою «Сон студента» (1849–1850 рр.):
Где пред зерцалом вкруг стола,
Вся знаменитость тут была:
Цыцурин, Беккер и Матвеев,
И Караваев, и Козлов,
Короче, чтоб не тратить слов ó
Собор всех наших корифеев,
Весь сок ученых докторов.
Проте умови навчального процесу та клінічної роботи залишали бажати кращого:
палати були тісними, лекції та практичні заняття проводилися просто біля ліжка хво#
рого. На прохання ректорату згодом деякі університетські клініки розмістили
у військовому шпиталі та в Олександрійській міській лікарні. Потреба ж у будів#
ництві останньої назрівала давно. Це диктувалося передусім проблемою лікування
інфекційних хвороб, адже щороку в Києві спалахували епідемії.
1859 року почесні мешканці міста, професори університету звернулися до міністра
освіти з проханням про будівництво міської клінічної лікарні. Прохання було дове#
дене до відома Олександра ІІ, який наклав резолюцію: «Сообразить». 1864 року
було обрано комітет зі створення лікарні з купців та міщан. На зібрані кошти
10 жовтня 1873 року міська Дума вирішила придбати у Кловського товариства для
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безпосереднім керівництвом було споруджено нове приміщення акушерської клініки.
До цієї клініки з’їжджалося безліч пацієнток не лише з Києва, а й з інших губерній,
а лікарський талант її керівника породив вислів «легка рука Рейна». Завдяки дотри#
манню вдосконалених ним способів асептики й антисептики летальність при пологовій
гарячці знизилась до 0,2%, тоді як у багатьох клініках Європи та Росії вона сягала
30%. У Петербурзі, куди Рейн переїхав 1900 року, особливо виявився його талант як
адміністратора та реформатора. Г. Є. Рейн брав активну участь у підготовці законо#
давства в галузі охорони здоров’я, лікарсько#санітарної реформи та у проекті створен#
ня окремого Міністерства народного здоров’я. Під головуванням Рейна була створена
міжвідомча комісія з перегляду законодавства (ця комісія подала 20 законопроектів,
зокрема із запобігання заразним хворобам та боротьби з ними, з охорони материн#
ства та дитинства, із загальнодоступної лікарської допомоги), однак проект державної
охорони здоров’я було відкинуто. До Київського університету Г. Є. Рейн повернувся
у березні 1917 року, але невдовзі емігрував до Парижа. 25 вересня 1919 року він зно#
ву повернувся до Києва, але вже на початку листопада, тікаючи від червоного терору,
залишив місто назавжди. В Болгарії Георгій Єрмолайович працював
на кафедрі акушерства і гінекології Софійського університету, органі#
зував зразкову клініку. Його земний шлях завершився 1942 року
в Ніцці.
У Києві сформувалася одна з найвизначніших науково#медичних
шкіл — терапевтична. Її розвиток позначений спадкоємністю
поколінь і вірністю традиціям. Після Ф. С. Цицуріна кафедру
факультетської терапії очолював професор С. П. Алфер’єв
(1816–1884), рідний дядько письменника М. С. Лєскова. Він
вимагав від своїх учнів цілісного підходу до організму хворого,
зауважуючи при цьому особливу залежність деяких захворювань від
патології нервової системи. Алфер’єв акцентував увагу на індивіду#
альному підході до кожного пацієнта з урахуванням усіх внутрішніх

Анатомічний театр

Великою повагою і любов’ю киян користувався Олександр Степано#
вич Яценко (1843–1897). Талановитий учений, блискучий хірург, він
зробив вагомий внесок у розвиток шкірної пластики (перша в Росії
пересадка шкіри після вогнепального поранення, 1870 р.), розро#
бив методи блефаропластики та розширення звужених ділянок
стравоходу. О. Яценко мав у Києві велику практику, до нього
приїздили також і з інших міст; незаможних він лікував безкоштов#
но, а найбіднішим сам давав гроші на ліки. Якщо пацієнтом була
дитина, лікар завжди дбав, щоб її нагодували. Олександр Степано#
вич передчасно пішов з життя на 54 році. Промовистими були сло# Документ
ва, що їх сказав на похороні улюбленого лікаря один із його Олександрівської
пацієнтів: ´Докторе Олександре Степановичу, що ж ти зробив? лікарні
До кого тепер ми ó біднота ó підемо? Спасибі тобі за всіх нас,
незаможних та хворих! Спочивай з миромª. О. С. Яценко був також відомим гро#
мадським діячем. Як гласний міської Думи він їздив до Берліна з метою придбання
для Києва кохівської вакцини. А сучасні кияни навіть не підозрюють, що прекрасні
сквери між Софійським майданом та Володимирською гіркою були розбиті
з ініціативи О. С. Яценка і навіть сплановані ним.
Вагомим був також внесок киян у розвиток акушерства та гінекології. О. П. Матвєєв
(1816–1882) був не лише організатором кафедри акушерства, жіночих та дитячих хво#
роб, а й ректором університету (обирався на цю посаду двічі). Він розробив метод
профілактики бленореї новонароджених закапуванням в очі 2% розчину срібла нітра#
ту. І. П. Лазаревич запропонував прямі акушерські щипці (1865 р.). До речі, крім аку#
шерства, він читав в університеті перші лекції із хвороб дихального горла та горлянки.
Г. Є. Рейн (1854–1942 рр.) був вихованцем Петербурзької медико#хірургічної академії,
брав участь у російсько#турецькій війні за визволення Болгарії як хірург у діючій армії.
1883 року Георгія Єрмолайовича було обрано професором кафедри акушерства і
жіночих хвороб Київського університету, якій він віддав 17 років. 1888 року під його Акушерськогінекологічна клініка Університету
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О. С. Яценко

Г. Є. Рейн

у здорових осіб. В. П. Образцов описав також низку акустичних феноменів під час
пальпації, запропонував оригінальний метод безпосередньої перкусії грудної та
черевної порожнин одним пальцем. Василь Парменович широко застосовував
вислуховування серця вухом, що дозволяло виявляти складну серцеву патологію.
У 1904–1915 рр. Образцов завідував кафедрою факультетської терапії. 1909 року
спільно зі своїм учнем (у майбутньому — академіком М. Д. Стражеском) вперше
в світі описав клінічну картину тромбозу коронарних артерій серця та обґрунтував
можливість прижиттєвої діагностики інфаркту міокарда.
Золотими літерами в історію київської медицини вписане ім’я Феофіла Гавриловича
Яновського (1860–1928), який був далеким родичем М. В. Гоголя. 1883 року
Ф. Г. Яновський закінчив Київський університет. Клінічну діяльність розпочав під
керівництвом професора К. Г. Тритшеля, дуже популярного у місті лікаря. Коло науко#
вих зацікавлень Ф. Г. Яновського було надзвичайно широким: проблеми туберкульозу,
клінічна бактеріологія, хвороби нирок, гастроентерологія, санаторно#курортна справа.
Саме завдяки Феофілові Гавриловичу було організовано першу в місті бак#
теріологічну лабораторію, під Києвом відкрито перший протитуберкульозний сана#
торій. Ф. Г. Яновський — один з організаторів Київського туберкульозного інституту
(нині — Інститут фтизіатрії і пульмонології, що носить його ім’я). Кияни називали
його «святим лікарем» — за надзвичайну людяність та самовідданість. «Ближче до
хворого!» — ці слова були гаслом усього його життя, за 45 років практики жоден із
хворих не почув від лікаря «ні». Багатьох Яновський не лише безкоштовно лікував, а й
залишав гроші на ліки. Його пацієнтами були М. Старицький, Леся Українка, В. Коро#
ленко, інші видатні особи. Але переважала міська біднота. Цікавий такий факт: у роки
громадянської війни, коли Феофіл Гаврилович повертався з нічного чергування, його
пограбували. Зникла печатка, рецептурні бланки. Наступного ж дня все було поверну#
то із запискою#вибаченням за спричинені неприємності…
Дерматовенеролог, професор М. І. Стуковенков першим із вітчизняних лікарів
описав листоподібну пухирчатку, грибоподібний мікоз, саркому Капоші, розробив

Ф. Ф. Мерінг

та зовнішніх чинників, що впливають на організм. Велике значення Сергій Петрович
приділяв попередженню захворювання, ранній діагностиці.
Наступником Алфер’єва з 1864 року став Фрідріх Фрідріхович Мерінг (1822–1887).
Він був уродженцем міста Дона поблизу Дрездена в Німеччині. Проте після
закінчення Лейпцігського університету зі ступенем доктора медицини й хірургії він
переїхав до Росії, з якою пов’язав усе своє подальше життя. Ф. Ф. Мерінг був
хорошим лектором, його спільні зі студентами розбори історій хвороби стали осно#
вою створеного 1884 року клінічного товариства студентів#медиків. Мерінг як
клініцист користувався величезною популярністю в місті. «В Киеве же, можно
сказать, его знала каждая собака», — свідчив у своїх спогадах граф С. Ю. Вітте.
Ф. Ф. Мерінг встановив діагноз інфаркту міокарда за життя пацієнта. Ця історія хво#
роби пізніше була використана В. П. Образцовим та М. Д. Стражеском. Коло його
пацієнтів простягалося від генерал#губернатора до злидаря. Він застосовував
фізіологічний підхід до хворого, в такий спосіб пояснюючи відмінний перебіг однієї
й тієї ж патології у різних хворих. Велику роль Ф. Ф. Мерінг приділяв санітарним
умовам життя і праці. Коли улюбленого лікаря киян не стало, в його похороні взяло
участь близько 100 тис. осіб (населення міста становило тоді 165 тис.). На його честь
було названо вулицю в Києві, проте зараз марно шукати її на карті міста. А на місці
величезної колишньої садиби професора сьогодні театр ім. Івана Франка та житло#
вий квартал.
Засновником київської терапевтичної школи вважається Василь Парменович
Образцов, адже ні Алфер’єв, ні Мерінг власних шкіл не створили, ніхто з їхніх учнів
кафедри не посів. В. П. Образцов (1851–1920) закінчив Петербурзьку меди#
ко#хірургічну академію. 1887 року завідував терапевтичним відділенням Олек#
сандрівської лікарні. З 1891 року — приват#доцент на кафедрі діагностики
внутрішніх хвороб, а з 1893 року завідує кафедрою окремої патології та терапії,
замінивши на цій посаді відомого київського лікаря Є. І. Афанасьєва. Останній подав
у відставку за станом здоров’я, рекомендуючи Образцова на своє місце. Завідування
кафедрою тривало майже дев’ять років, а водночас міська Дума обирала Василя Пар#
меновича завідувачем терапевтичного відділення Олександрівської лікарні.
Важливим внеском у світову клінічну медицину стала розробка методу глибокої
ковзної методичної пальпації органів черевної порожнини, що давало змогу ви#
значити стан окремих ділянок шлунково#кишкового тракту не лише у хворих, а й
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народних читань (постала 1882 р.). Киянам відомий ошатний будинок народної ауди#
торії по вул. Боровського, 26, кошти на побудову якого зібрано завдяки невсипущій
енергії Н. А. Хржонщевського.
Визначною подією в медичному житті Києва став перший випуск 69 жінок#лікарів
Медичного відділу вищих жіночих курсів. У 1910–1914 рр. вийшли друком три книги
«Збірника Медичної секції Українського Наукового Товариства в Києві» — першої
наукової медичної книги на Наддніпрянській Україні. 4#й випуск з’явився 1918 р.,
вже в часи УНР. Активно продовжувала розвивалася аптечна справа.
Щойно розглянутий нами період із повним правом називають епохою меценатства.
Справді, Київ збагатився прекрасними будівлями, музеями і медичними закладами
саме завдяки заможним і водночас мудрим та щедрим серцем людям. Так дитяче
відділення Олександрівської лікарні збудовано частково коштом «Фонду Микити
Демидова». Коштом І. М. та Л. І. Бродських побудовано Єврейську (сучасну Київсь#
ку обласну клінічну) лікарню. Л. І. Бродський також збудував головний корпус та
деякі інші будівлі Бактеріологічного інституту (це обійшлося у 132 тис. руб.). Купцем
І#ї гільдії Іоною Зайцевим та його сином побудовано лікарню по вул. Фрунзе, 63.
Великі кошти на благодійні справи було витрачено відомою родиною Терещенків.
Зокрема для створення безкоштовної Лікарні цесаревича Миколи для чорноробів
(фінансову участь взяли також купці М. П. Дегтерьов та М. Ф. Попов). На особисте
прохання Н. А. Терещенка вирішення організаційних питань взяв на себе професор
Є. І. Афанасьєв. Він очолив будівельну комісію та зробив особистий внесок
у розмірі 5000 руб. Саме невтомній діяльності Євгена Івановича Київ завдячує
проведенням у 1894 році однієї з перших у Російській імперії каналізації. Широко
відомою в місті та за його межами була лікарня Покровського жіночого монастиря,
заснованого у 1889 році Великою княгинею Олександрою Петрівною Романовою#
Ольденбурзькою (в чернецтві Анастасією). Вона була найбільшою в місті і до того ж
безкоштовною, мала найкраще як на той час обладнання. Завідував лікарнею відо#
мий хірург, приват#доцент університету М. В. Соломка. Упродовж 1893–1914 рр.
у ній було прийнято на лікування близько 18 тис. осіб, зроблено 8 тис. складних
операцій. Амбулаторією зареєстровано близько 1 млн 165 тис. відвідувань. Завдяки
меценатській підтримці провадила свою діяльність Маріїнська громада сестер
милосердя, організована в 1888 році. Вона мала амбулаторію, лікарню, аптеку та
курси сестер#жалібниць.

М. І. Стуковенков

нову методику лікування сифілісу ртуттю. Визначним сифілідологом був також
С. П. Томашевський. Добре знали кияни й невропатолога та фізіотерапевта Й. Дей#
ча. Він заснував першу в місті водолікарню (вул. Володимирська, 22), де працював
упродовж 1900–1930 рр. Одним із засновників дитячої патології та патопсихології
був І. О. Сікорський. Він — організатор Лікарсько#педагогічного інституту для розу#
мово відсталих дітей та першого у світі Інституту дитячої психології (1912).
Окрім цілої плеяди клініцистів, київська медична наука представлена багатьма
іменами і в інших галузях. За браком місця згадаємо лише деякі з них. Володимир
Олексійович Бец (1834–1894) був одним із засновників вчення про архітектоніку
кори головного мозку. 1874 року він описав гігантські пірамідальні клітини кори
головного мозку, які отримали назву клітин Беца, власноруч виготовив унікальну
колекцію з 8000 препаратів мозку, систематизованих за окремими розділами. Нез#
важаючи на дуже привабливі з фінансового боку пропозиції щодо продажу за кор#
дон, учений залишив її в дар медичному факультету. Великий патріот України,
В. О. Бец разом із видатним істориком В. Б. Антоновичем (до речі, також медиком
за першою освітою) видав 1883 року книгу «Исторические деятели Юго#Западной
России в биографиях и портретах». Видання вийшло в світ невдовзі після сумно#
звісного Емського указу (1876 р.), коли й Україну не можна було назвати Україною.
Наслідок — передчасна відставка 1889 року. Надзвичайно яскравою постаттю
був також Никанор Адамович Хржонщевський (1836–1906).
Зробленого цією людиною, здається, вистачило б не на
одне життя. Випускник Казанського університету, він був
автором першого в Росії дослідження з ендокринології
«Про будову надниркових залоз», заснував у Київському
університеті кафедру загальної патології. Роботи
Н. А. Хржонщевського в ділянці гістофізіології мали ве#
лику наукову вартість. Але справжнім його покликанням
була праця для громади. Він став організатором першої
поліклініки у Києві (1870 р.), президентом Товариства
київських лікарів, відомий як засновник санітарної освіти
в Росії. 1886 року при Товаристві було організовано
медичні народні читання. Провідна роль належала
В. О. Бец
Хржонщевському також і в Комісії загальноосвітніх

Н. А. Хржонщевський
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Жовтневий переворот 1917 р. і подальші події
спричинили радикальні зміни в життя Києва. Не
оминули вони й медицини. Лише за два роки
влада в місті змінювалася 18 разів! Випускник
медичного факультету Київського університету
Михайло Булгаков яскраво змалював усе, що
відбувалося в місті, у романі «Біла гвардія».Час#
тина інтелігенції, зокрема й лікарі, залишила Київ
назавжди або тимчасово. Не обійшлося без
жертв. Професор Г. Г. Брюно, завідувач кафедри
акушерства і гінекології, загинув 1919 року
внаслідок артилерійського обстрілу. Відомий аку#
шер О. І. Крупський був арештований Надзвичай#
ною Комісією, і йому загрожував розстріл. Лише
Об'ява про амбулаторний прийом
та
обставина, що він був родичем дружини
хворих. 1920і рр.
В. І. Леніна врятувала йому життя. Зубожіння,
холод, голод прискорили смерть В. П. Образцова в Георгіївській лікарні 1920 року.
Та попри все уряди Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії спрямовували свою
діяльність на створення в Україні лікувально#санітарної системи на засадах доступ#
ності та безкоштовності. Питаннями охорони здоров’я в українських урядах займа#
лися Б. П. Матюшенко, О. В. Корчак#Чепурківський, Ю. Любинський. 1920–1930 ро#
ки ознаменовані розвитком санітарно#епідеміологічної та лікувально#профілактич#
ної діяльності. Було створено систему охорони материнства і дитинства. Першу кон#
сультацію для вагітних у Києві організував учень Рейна, акушер#гінеколог Г. Є. Пи#
семський. Він був також науковим керівником НДІ охорони материнства і дитинства.
Плідно працювали в цей період відомі клініцисти Ф. Г. Яновський, М. Д. Стражеско
В. Х. Василенко, В. М. Іванов, А. М. Зюков.
Микола Дмитрович Стражеско (1876–1952) приділяв велику увагу вивченню проб#
лем ревматизму, гіпертонічної хвороби, захворювань органів травлення, клінічним
методам дослідження. Це була високоосвічена людина, знавець літератури і мис#
тецтва. Остап Вишня так писав про нього: «Краса медицини, розумної і гуманної

Лікар М. Д. Стражеско обстежує хворого

медицини, що любила народ. Ця людина своєю особою прикрасила Київ». Серед
визначних фахівців того часу — хірург О. П. Кримов, невропатолог Б. М. Мань#
ковський, гінеколог О. Ю. Лур’є, гігієніст К. Добровольський. Завідувачем кафед#
ри мікробіології у 1919–1941 рр. був М. П. Нещадименко (1869–1942), наукові
праці якого присвячені, зокрема, проблемам туберкульозу. З його ім’ям пов’язане
запроваджені в Україні вакцини БЦЖ. Відомий фтизіатр А. І. Собкевич став
першим директором Київського туберкульозного інституту (1926). В галузі
педіатрії працювали професори Є. Л. Скловський та О. З. Лазарєв. На чолі
Української Академії Наук у зазначений період стояли славетні вчені —
епідеміолог Д. К. Заболотний, патофізіолог О. О. Богомолець. Однак репресії 1930#х
років зачепили і медиків. За так званим процесом СВУ було репресовано профе#
сорів О. Г. Черняхівського, В. В. Удовенка, В. Я. Підгаєцького, доцента М. А. Куд#
рицького та інших. У 1937 загинув засновник і завідувач кафедри оториноларин#
гології О. М. Пучківський.
Величезним є внесок медиків#киян у справу перемоги над фашизмом. Під час обо#
рони Києва у серпні 1941 року під кулями рятували життя воїнів санінструктори та
медсестри, серед яких — майбутній Герой Радянського Союзу Марія Боровиченко.
Провідні фахівці очолили медичну роботу армій. В. Х. Василенко був головним тера#
певтом 1#го Українського, а І. М. Іщенко — головним хірургом Південно#Західного
фронту; М. С. Коломійченко — головним хірургом 62#ої (згодом 8#ої гвардійської)
армії. Евакуйований до Челябінська Київський медичний інститут готував лікарські
кадри для фронту. Надзвичайно важливими були досягнення науковців: розроблена
О. О. Богомольцем антиретикулярна цитотоксична сироватка (АЦС), праці
М. Д. Стражеска з питань патогенезу раньового сепсису, синтезований О. В. Пал#
ладіним препарат для боротьби з кровотечами — вікасол. Окупація Києва, яка
тривала 778 днів, супроводжувалася жорстоким терором. Фашисти розстріляли
пацієнтів психіатричної лікарні ім. І. П. Павлова. Однак і за тих обставин лікарям
вдалося відновити службу охорони здоров’я цивільного населення в місті, адже
окупанти боялися виникнення епідемій. Функціонували лікарні та поліклініки, низка
інститутів (туберкульозний, рентгенологічний, ортопедичний, клінічної хірургії).

Лікарня для чорноробів ім. цесаревича Миколи
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заарештовано, а легальну діяльність припинено. 1942 року утворено Комітет взаємо#
допомоги серед лікарів. Чимало медиків Києва були членами підпільних груп. Один
із них, відомий у місті лікар Т. Р. Крижановський, допомагав партизанам медикамен#
тами. Він врятував багатьох киян від відправки до Німеччини, видаючи фальшиві ме#
дичні довідки. За роки окупації системі охорони здоров’я міста було завдано суттєвих
втрат. Були знищені 14 основних теоретичних кафедр медінституту з усім устаткуван#
ням; спалені і зруйновані клініки: акушерська, отоларингологічна, офтальмологічна,
на 50 % — факультетська і терапевтична, кафедра патологічної анатомії; спалено
бібліотеку, що нараховувала 300 тис. томів. Київський венерологічний інститут німці
перетворили на будинок розпусти. 6 листопада 1943 року Київ було визволено.
В пам’яті нащадків залишиться подвиг санінструктора Федори Пушиної, яка загинула
від опіків, виносячи поранених із палаючого госпіталю. Одним із перших київських
вузів, який відновив навчальний процес 13 грудня 1943 року, був Медичний інститут.
Упродовж усього воєнного лихоліття його директором був видатний організатор

М. П. Нещадименко

Так Жовтнева лікарня (кол. Олександрівська) з вересня 1941 до березня 1942 р. ма#
ла 800 ліжок і залишалася на своєму місці. В ній працювали професори В. В. Селець#
кий, А. М. Зюков, Б. П. Кучеренко. З 1 квітня лікарню (вже як Першу міську клінічну)
було переведено на Кадетське шосе, у ній містилося 950 ліжок за всіма профілями.
На її місці було відкрито німецький госпіталь. Діяла лікарня в Покровському монас#
тирі. У ній, за переказами, переховувалися поранені червоноармійці. У жовтні 1941
року в Києві відновлено Медичний інститут. На початку 1942 р. у ньому навчалося 556
студентів. Дозвіл на його відкриття можна пояснити тим, що німцям просто треба бу#
ло зібрати молодь для відправки до Німеччини. В інституті існувала підпільна ор#
ганізація під керівництвом студентки Зінаїди Поштар. У березні 1942 року його
керівників — ректора, доцента, хірурга О. М. Лазуренка та проректора, професора#
патологоанатома Б. П. Кучеренка — було заарештовано, а в квітні розстріляно. Інсти#
тут, реорганізований у «Полімедикум», до кінця того ж року було закрито.
В «Полімедикумі» працювали професори та доценти С. Н. Богданович, О. С. Ко#
ломійченко, М. П. Вашетко, Ю. Ю. Крамаренко, С. І. Томілін. Сергій Іванович
Томілін — засновник сучасної санітарної статистики, демограф, соціальний
гігієніст, талановитий фітотерапевт. В окупованому місті він лікував багатьох киян.
1941 року в Києві почав діяти Український Червоний Хрест, який організував відділ
допомоги колишнім політв’язням, полоненим. 10 лютого 1942 року його членів було

Є. Г. Черняхівський

О. М. Пучківський

Вхід до лікарні ім. Жовтневої революції (колишньої Олександрівської). 1920ті роки

охорони здоров’я Л. І. Медведь. До активної клінічної та викладацької роботи
повернулися видатні вчені: М. Д. Стражеско, В. М. Іванов, О. П. Кримов, М. М. Сиро#
тинін, О. М. Хохол, М. С. Бакшеєв та ін. До початку 50#х років було майже відновлено
ліжковий фонд медичних закладів України. Створилися нові науково#дослідні інсти#
тути: інфекційних хвороб (1948), нейрохірургії (1950), інститут фізіології ім. О. О. Бо#
гомольця (1953). Треба зауважити, що розвиток медичних наук у 1940–1950#х роках
був значною мірою загальмований різними кампаніями проти вейсманістів#мор#
ганістів, буржуазних націоналістів, безродних космополітів. Особливо тривожною ста#
ла «справа лікарів» 1952–1953 років, коли багатьом відомим лікарям, професорам
загрожував арешт. Однак, незважаючи на ці обставини, медична наука продовжувала
розвиватися. Поруч із фахівцями старої школи формувалося нове покоління лікарів.
Новим словом у науці стало створення першої кафедри торакальної хірургії, яку
очолив М. М. Амосов (1913–2002). Він же 1955 року організував першу в СРСР

М. С. Коломійченко
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О. О. Богомолець

Г. Й. Бурчинський

С. С. Томилін

Л. І. Медведь

М. М. Амосов

О. С. Коломійченко

О. О. Шалімов

О. О. Шалімов. У 1972–1978 рр. він обіймав посаду директора НДІ клінічної та
експериментальної хірургії МОЗ УРСР. Гідним продовжувачем традицій київської
терапевтичної школи, блискучим клініцистом та педагогом був Г. Й. Бурчинський,
який формувався як клініцист у 30#ті роки, працюючи поруч із М. М. Губергрицем,
Є. Ф. Вотчалом, В. М. Івановим. Співробітники очолюваної Г. Й. Бурчинським кафед#
ри факультетської терапії працювали над розробкою актуальних питань клінічної
гастроентерології. Проблемам дерматології, зокрема ролі нервової системи у роз#
витку запальних процесів шкіри, присвятив чимало наукових праць професор І. І. По#
тоцький; серед його учнів — професор В. Г. Коляденко.
У пам’яті кількох поколінь киян зберігся світлий образ прекрасної людини, лікаря
від Бога, Д. Л. Сигалова (1894–1985). Його можна з упевненістю назвати одним
із засновників Київської педіатричної школи. Колишні пацієнти Давида Лазаровича
давно самі стали батьками, дідусями та бабусями, а студенти та учні — відомими
лікарями. Серед них — академік АМН СРСР, проф. О. М. Лук’янова, професори
В. Г. Балабан, А. О. Андрущук та багато інших. Це була яскрава особистість, взірець
лікаря#інтелігента. Знавець музики, літератури, театру, Д. Л. Сигалов зібрав унікаль#
ну колекцію творів живопису, графіки, декоративного мистецтва. Збірка нараховува#
ла близько 400 творів, і за заповітом її у 1985 р. було передано Київському музею
російського мистецтва.
Наслідки Чорнобильської катастрофи, ВІЛ#СНІД, наркоманія, екологічні та
соціальні проблеми, зростання онкозахворюваності населення — ось ті першо#
рядні питання, що постали перед сучасною медициною. Поза сумнівом, негаразди
сьогодення позначаються і на ній. Однак чи звикати людям у білих халатах до
постійних викликів життя? Київська медицина — це не лише багатовіковий шлях
пошуків і перемог, визначних досягнень і слави. Це насамперед життя і праця
Людей. Київських медиків. Вони такі різні за походженням, вдачею, долею, але всі
без винятку — неординарні особистості, істинні гуманісти, які несли і гідно несуть
високе звання Громадянина.

Д. Л. Сигалов

спеціалізовану кафедру серцевої хірургії на базі 24#ї міської лікарні і вперше в Україні
розпочав хірургічне лікування вад серця. 1958 року Микола Амосов зробив першу
в країні операцію із застосуванням штучного кровообігу, а 1965 року вперше в світі
впровадив у практику протитромбічні протези серцевих клапанів та здійснив опе#
рацію вживлення кулькового клапану з повністю обшитим сідлом. М. М. Амосов —
засновник і директор НДІ серцево#судинної хірургії, піонер у галузі резекційної
хірургії легенів, фундатор школи біологічної та медичної кібернетики, мислитель,
літератор, видатний громадський діяч. Серед його учнів — талановитий хірург,
завідувач кафедр загальної та факультетської хірургії Ю. М. Мохнюк.
Яскравою постаттю вітчизняної медицини є О. С. Коломійченко, який вдосконалив і
впровадив у лікувальну практику операції з відновлення слуху хворих на отосклероз.
Він — засновник НДІ отоларингології, який носить його ім’я.
Визнаним керівником київської хірургічної школи, автором багатьох наукових праць
в галузі хірургії гастроентерологічних та судинних захворювань був академік
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Національний музей медицини України
Шипулін Вадим Петрович — директор музею, доктор медичних наук. Заслуже#
ний лікар України.
Музей — це дивовижний витвір людського інтелекту, скарбниця великих надбань
матеріальної і духовної культури народів. Музей самим життям покликаний допома#
гати осмислювати сучасне через минуле, впливати на розум і серце людини.
Національний музей медицини України був відкритий у листопаді 1982 р. на відзна#
чення 1500#річчя Києва. На чолі ініціаторів створення музею був професор Олександр
Грандо (1919–2004). Експозиція розміщена в будинку колишнього Анатомічного теат#
ру медичного факультету Київського університету св. Володимира, спорудженому
1853 р. за проектом відомого архітектора О. В. Беретті. Будинок є пам’яткою архітек#
тури ХIХ ст., він описаний у творах М. Булгакова.
Музей створено на основі сучасних принципів музеєзнавства, в ньому органічно
поєднані традиційні форми експонування матеріалів із новітніми архітектурно#
художніми й технічними, зокрема аудіовізуальними, засобами показу.
Багатющий експозиційний матеріал, натурні інтер’єри та діорами, твори живопису
і скульптури, документальні відеофільми утворюють цілісну панораму розвитку ме#
дицини в Україні. Робота зі створення музею була відзначена Державною премією
України у галузі науки і техніки (1983). Сьогодні Національний музей медицини
України знають в усьому світі. Він є членом Європейської асоціації музеїв історії
медичних наук (Париж).
Архітектура, колір стін відновлені в такому ж вигляді, як і понад 150 років тому, коли
в цьому будинку в 1853 році відчинив свої двері Анатомічний театр Університету
св. Володимира. Широкі чавунні сходи, що збереглися з тих часів, ведуть у світлий
урочистий хол верхнього поверху, де розташовані зали музею. Стіни холу прикраша#
ють живописні полотна, які воскрешають образи класиків лікування, найвизначніших
представників світової і вітчизняної медицини: Гіппократа, Авіценни, Парацельса,
Д. С. Самойловича, Е. Дженнера, М. І. Пирогова. Їхня присутність тут нагадує про те,
що медицина кордонів не має, вона творилась і розвивалась працею видатних
лікарів різних країн та народів. Ці полотна, як і взагалі всі художні твори, виставлені
в музеї, виконані українськими художниками за тематикою, розробленою музеєм, і
аналогів не мають.
Завітавши до нашого музею, Ви матимете нагоду ознайомитися з історією вітчизня#
ної медицини з найдавніших часів і до наших днів. До того ж відвідувачі мають мож#
ливість послухати цікаву екскурсію й на власні очі побачити унікальні скульптурні
фігури роботи Спартака Британа, кращі за свої воскові аналоги, баню часів Київської
Русі, аптеку кінця XVIII ст., операційну XIX ст., інструменти, фото, книги, анатомічні
препарати та багато іншого.
Довідки та замовлення екскурсій
за телефоном: (044) 2341574

Інтерíєр ´Аптекаª

вул. Богдана Хмельницького, 37, м. Київ, 01030.
Тел.: +380 (44) 234#15#74
http://www.histomed.kiev.ua
Е#mail: museum@histomed.kiev.ua

Інтерíєр ´Земський лікарª
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Інтерíєр ´Операційна медичного факультету
Київського університетуª

Інтерíєр ´Давньоруська лазняª

Інтерíєр ´Кабінет академіка Д. Заболотногоª

Фрагмент діорами ´Медична допомога у війську Богдана Хмельницькогоª

Інтерíєр ´Кабінет професора В. Образцоваª
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– розвиток міжнародної і зовнішньоекономічної співпраці в галузі медичної науки та
охорони здоров’я;
– участь у розробці пропозицій і рекомендацій із питань розвитку медичної науки,
охорони здоров’я, вищої медичної і фармацевтичної освіти;
– підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості молоді в галузі медицини.
У складі НАМН України функціонує 36 наукових установ, у яких працюють понад
20 тис. осіб, зокрема близько 3 тис. докторів і кандидатів наук. До персонального
складу Академії входять 32 дійсні члени і 74 члени#кореспонденти НАМНУ.
Науковці Академії вирішують проблеми епідеміології, етіології, патогенезу, діагнос#
тики та лікування гематологічних захворювань, захворювань органів нервової системи,
очей, нирок, сечовивідних шляхів, шкірних хвороб.

Возіанов
Олександр Федорович
Президент НАМН України

Головні напрямки діяльності Академії:
– розробка і впровадження нових методів діагностики, профілактики і лікування
серцево#судинних хвороб;
– розробка національних програм, спрямованих на вирішення актуальних проблем
охорони материнства та дитинства в Україні;
– проведення досліджень, присвячених питанням боротьби з інфекційною патоло#
гією, зокрема з туберкульозом, СНІДом, вірусними гепатитами;
– обґрунтування нової стратегії вакцинопрофілактики поліомієліту на етапі його
ліквідації;
– дослідження механізмів дії гормонів, вивчення етіології, патогенезу ендокринних
захворювань (цукрового діабету, патології щитоподібної залози) і розробка нових
ефективних методів їх лікування та профілактики;
– розробка і впровадження нових хірургічних методів лікування захворювань
центральної нервової системи, опорно#рухового апарату, органів черевної порожнини,
удосконалення реконструктивно#відновлювальних операцій;
– впровадження у клінічну практику методик трансплантації нирок, печінки, серця,
підшлункової залози та вивчення особливостей функціонування трансплантованих
органів;
– вивчення клітинно#молекулярних механізмів радіаційних ушкоджень;
– розвиток новітніх біотехнологій із використанням генних і клітинних технологій;
– створення нових ефективних лікарських препаратів.

Національна академія
медичних наук України
О. Ф. Возіанов — видатний український учений#медик, хірург, один із лідерів
європейської та світової урології. Головний напрям його діяльності — це розробка
функціональних методів діагностики та хірургічного лікування основних уроло#
гічних захворювань. Загальне визнання здобули роботи вченого із проблем пухлин
передміхурової залози. О. Ф. Возіанов уперше зробив класифікацію передпухлинних
станів і раку передміхурової залози та сечового міхура, розробив оригінальну мето#
дику операції і запропонував спеціальний інструментарій при вилученні добро#
якісної пухлини передміхурової залози, а також уперше в країні почав виконувати
радикальну операцію при злоякісних пухлинах передміхурової залози. За ці дослі#
дження у 1983 р. йому було присуджено Державну премію України в галузі науки і
техніки.
О. Ф. Возіанов заснував першу в Україні лабораторію термодіагностики, відкрив перше
відділення екстракорпорального дроблення каменів нирок. Знаний у всьому світі як
блискучий хірург#уролог, він своїми руками врятував життя десяткам тисяч хворих.
Результати досліджень О. Ф. Возіанов опублікував більш як у 600 наукових працях,
зокрема у 45 монографіях та 15 винаходах, створив велику школу урологів, підготу#
вавши понад 40 докторів і кандидатів наук.

Переважна більшість інститутів Академії мають потужні лікувальні бази, де щорічно
надається висококваліфікована спеціалізована медична допомога (стаціонарна
і консультативна) сотням тисяч хворих із різних регіонів України.

Національна академія медичних наук України заснована Указом Президента
України від 24 лютого 1993 р. Основними її завданнями є:
– визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки;
– комплексний розвиток медичної науки, проведення фундаментальних та приклад#
них наукових досліджень у галузі медицини й фармації;
– інтеграція і координація академічної, вузівської та галузевої медичної науки
з метою розробки єдиних засад політики у цій сфері;
– підготовка кандидатів і докторів наук;

вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050
Тел.: +380 (44) 489#39#81, 483#04#70
Е#mail: amnu5@i.kiev.ua
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Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
заснована в 1918 р. як Інститут удосконалення лікарів (з 1996 р. — Київська медич#
на академія післядипломної освіти). У березні 2006 р. академії надано статус
національного закладу.
За роки існування НМАПО імені П. Л. Шупика (далі — Академія) стала головним в
Україні закладом післядипломної медичної освіти, потужним науковим та лікуваль#
ним центром найвищого (IV) рівня акредитації. У складі Академії — три інститути
(Інститут стоматології, Український державний інститут репродуктології, Інститут
сімейної медицини), п’ять факультетів (хірургічний, терапевтичний, педіатричний,
медико#профілактичний і фармацевтичний, факультет підвищення кваліфікації
викладачів), центральна науково#дослідна лабораторія, науковий навчально#мето#
дичний центр дистанційної освіти, науково#дослідний центр, навчально#методичний
геріатричний центр. На 76 кафедрах працює 740 викладачів, зокрема два герої
України, три академіки АМН України, 11 членів#кореспондентів АМН України та
чотири члени#кореспонденти НАН України, 193 професорів та докторів наук,
429 кандидатів наук та доцентів. 103 вчених Академії мають звання заслужених
працівників і діячів у різних галузях.
Академія першою з вищих медичних навчальних закладів України стала колективним
членом Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО) та Європейської академії природ#
ничих наук. Разом із Міжнародним Соломоновим університетом провадить підго#
товку юристів та економістів для системи охорони здоров'я.
Із 76 кафедр академії 63 — клінічні. Вони базуються в медичних закладах, під#
порядкованих управлінням охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської та Київської обласної держадміністрації, Міністерству охорони здоров'я
та іншим відомствам. Важливо, що 20 кафедр співпрацюють із 16 інститутами
АМН України, де сконцентрований медичний науковий потенціал держави.
Загальна кількість клінічних баз усіх форм власності — 125, їх потужність сягає
понад 10 тисяч лікарняних ліжок. Щорічно виконується близько 20 тис. хірургічних
операцій, консультується понад 190 тис. та лікується 100 тис. хворих.
Про високий професійний рівень професорсько#викладацького складу свідчить те,
що 34 співробітники Академії є головними позаштатними спеціалістами МОЗ Украї#
ни, ГУОЗ та МЗ Київської міської та ГУОЗ Київської обласної держадміністрацій.
Працівники Академії впроваджують у практику охорони здоров’я нові методи
діагностики, лікування та профілактики захворювань: електрозварювання біологіч#
них тканин у дитячій оториноларингології, онколарингології, хірургії, торакальній
хірургії та комбустіології; мікрохірургічні втручання на оці; лікування патології
органів ЖКТ та опорно#рухового апарату; лапароскопічні втручання у дітей; сучасні
перинатальні технології виходжування і інтенсивної терапії у новонароджених та
дітей із низькою масою тіла при народженні; мініінвазивні втручання на печінці,
підшлунковій залозі, нирках, піддіафрагмального та заочеревинного простору при
кістах, абсцесах та новоутвореннях; лапароскопічні малоінвазивні оперативні втру#
чання при жовчо#кам'яній хворобі, механічній жовтяниці, гострому некротичному
панкреатиті, доброякісній патології придатків матки; мініінвазивні втручання при
варикозному розширенні вен нижніх кінцівок тощо.
На кафедрах проводяться міжнародні клінічні дослідження лікувальних засобів та
продуктів спеціального призначення за правилами GCP, що використовуються для
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лікування органів травлення, серцево#судинної та сечовивідної систем, розладів
нервової системи, психічних захворювань та спрямовані на медичну реабілітацію
хворих.
По лінії Української станції екстреної консультативної медичної допомоги співробіт#
ники Академії постійно здійснюють виїзди в регіони України до хворих із най#
складнішою патологією.
Міжнародна співпраця здійснювалася із 58 європейськими та всесвітніми
асоціаціями, школами, університетами, товариствами.
Майже 400 іноземців із 54 країн світу навчаються у клінічній ординатурі, аспіран#
турі, магістратурі та на циклах стажування при кафедрах Академії.
Щороку в Академії навчається 24–25 тис. лікарів та провізорів.
Підготовка фахівців відбувається за всіма медичними та фармацевтичними
спеціальностями. Безперервний професійний розвиток лікарів включає інтернатуру,
спеціалізацію, тематичне удосконалення, передатестаційні цикли, стажування,
клінічну ординатуру та аспірантуру.
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