ВСТУП
ЩО ТАКЕ ФАЛЕРИСТИКА?

Ф

алеристика (від латинського «фалере» — металеві прикраси, що служили відмітним знаком античних воїнів та римських легіонерів, і від грецького «фалара» — металеві бляхи,
брязкальця) є допоміжною історичною дисципліною, що вивчає ордени і медалі, а в широкому значенні має на увазі колекціонування нагородних, службових, членських, академічних,
ювілейних, пам’ятних (комеморіальних), сувенірних тощо нагрудних знаків (значків) та жетонів
(від французького «жетер» — кидати). Останні іноді були заміною платіжного засобу, випускали
їх з нагоди значних подій у житті історії держави, у тому числі коронації, військової перемоги
тощо. Існували особливі жетони тесери (від латинського «тесера» — відмітний знак), які виготовлювали з бронзи, свинцю, слонової кістки й теракоту (надавали їх власнику певні права). У VI–III
століттях до Р.Х. в Афінах тесери видавали присутнім на народному зібранні, судовому засіданні
та театральній виставі, а в Стародавньому Римі жетони служили підставою для отримання зерна, відвідування громадських їдалень й лазень (терм). Римський письменник і вчений Пліній
Старший (~23–79) у своїй праці «Природнича історія» описує факт вручення фалери вершнику
за особисту мужність в бою з ворогами. Фалери були круглої або овальної форми (див. рис.),
кріпилися на обладунку воїна. Легіони і когорти, що відзначалися в бойових діях, отримували
від верховної влади фалери на вексилумах — прапорах або великих металевих бляхах різної
форми, які на довгій жердині виносили перед строєм.

Фалери
Необхідно відзначити, що поняття «фалеристика» вперше вжив тільки в 1937 р. чеський
вчений-колекціонер Олдрджих Пільц. Згодом цей термін набув поширення у спеціальних виданнях Німеччини та Франції. Вектори вивчення фалеристики багатогранні. Вона одночасно має
справу з багатьма складовими — всесвітньою історією, юриспруденцією, мистецтвознавством і
ще з цілим комплексом суміжних дисциплін, таких як геральдика, сфрагістика, уніформологія,
символіка, емблематика.
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Вступ. Що таке фалеристика?
Як вид колекціонування фалеристика стала дуже популярною вже в першій половині
ХХ століття з розширенням міжнародних зв’язків і масовим випуском як загальнодержавними, так і місцевими підприємствами різних фалеристичних матеріалів. Фалеристика не
спирається на сувору систему, оскільки не піддається каталогізації. Є зв’язок, що історично
склався, між фалеристикою і геральдикою, внаслідок чого на орденах, жетонах та знаках
часто-густо використовуються гербові символи. Знаки й жетони виготовляють (виготовляли)
із золота, срібла, латуні, міді, алюмінію, дерева, пластмаси, кістки, напівкоштовних мінералів
тощо. Для прикраси використовуються фарба, гаряча й холодна емаль, позолота, сріблення,
чорніння тощо. Багато фалеристичних матеріалів мають не тільки історичну, але й неабияку
художню (ювелірну) цінність.
Фалеристика в першу чергу асоціюється з нагородами (до XVIII сторіччя так званими
«подарунками»). Слід зазначити, що вже в XI столітті у Київській Русі існував звичай нагороджувати за ратні подвиги спеціальною відзнакою — золотою, срібною і бронзовою шийною
гривною. Вперше такий браслет як нагорода в нашій країні відзначається в літописі 1100 р.
за часів Володимира Мономаха (1053–1125). У давньоруській державі нагорода гривнами
супроводжувалась наданням земельних наділів, обладунком, грішми, золотим і срібним
посудом, коштовною зброєю тощо. Про нагородні функції шийної гривни в Київській Русі
згадується у зв’язку з трагічними подіями 1051 р., коли Святополк (?–1113) заподіяв смерть
отроку Георгію. Не змігши зняти з забитого гривну, бояри змушені були відсікти йому голову
і «тако сняша гривну». Свідчення літописних джерел (про київське повстання 1147 р.) дають
підстави для висновку, що тоді гривна вважалася за знак нагороди.
Найстародавнішим з нагородних знаків вважається англійський орден Підв’язки
(1348 р.), встановлений королем із династії Плантагенетів Едуардом III (1312–1377) як благородне братерство, що складається з короля і 25 лицарів-компаньйонів. Злагоджена система
нагородження виникла в тій же Англії після перемоги військ О. Кромвеля (1599–1658) над
шотландцями при Дунбарі, хоча реєстр кавалерів ордена Слона в Данії ведеться ще з 1559
року.
Як відомо, нагорода — це визнання заслуг людини, її корисної діяльності і шляхетних
вчинків. Нагороди Російської імперії відрізнялися тим, що давалися саме за певні заслуги, а
не просто на знак любові й пошани государя. Зараз існують державні нагороди, що встановлюються Президентом України, урядові, відомчі, релігійні, суспільних організацій і союзів,
національно-культурних товариств, недержавних структур. Для фалеристики важливими
вважаються вивчення й аналіз аспектів функціонування нагороди, тобто її «обертання» в
державі.
Частиною нагородного орденського комплекту часто є зірка, батьківщиною якої
вважається Німеччина. Безліч німецьких удільних князівств нібито змагалися між собою
в кількості відроджених або знов встановлених орденів, а задля виготовлення вищих орденських комплектів не шкодували дорогоцінних металів і каменів. У переважній більшості
випадків орденський знак повторюється на зірці, займаючи центр променів, що розходяться.
Зірки орденів є покажчиками високого класу нагороди.
Нагородні й пам’ятні медалі з’явилися вперше в Російській імперії наприкінці XVII сторіччя,
хоча ще в 1654 р. 42 тисячі козаків (за деякими даними, понад 70 тисяч) гетьмана України
Богдана (Зіновія) Михайловича Хмельницького (1595–1657) удостоєні золотих знаків у чверть
червонця, для самого гетьмана виготовлено медаль у 10 червонців (34 грами), для його
помічника Івана Остаповича Виговського (?–1664) — у 6, а для сина Юрія Богдановича Хмельницького (1641–1682?) — у 4 (штемпелі карбував Федір Байков). За часів Козацької держави
XVI–XVII століть в Україні не було власних нагрудних нагородних знаків. З літопису випливає,
що роздачу цих золотих проведено в таборі під Фастовом. Натомість роль нагород виконували печі бойового призначення (зброя й кінська упряж, які воєначальник надавав козакам
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за виявлену особисту хоробрість, спритність та відвагу). Водночас козацьке військо мало
власну оригінальну систему відзнак — клейноди (клейноти), що були загальновійськовими й
посадовими (гетьманська булава, бунчук, печатка, хоругви, бубни, литаври, сурми).
У 60-х рр. XVIII століття запорожці разом з іншими козаками отримували медалі, як правило, іменні. Їх вручали лише козацькій верхівці. Першим серед запорожців «подаровану»
бронзову медаль одержав 1763 року кошовий отаман Григорій Федорів. За мужність і стійкість
у російсько-турецькій війні 1763–1774 рр. Катерина ІІ нагородила запорозьку козацьку старшину персональними іменними медалями. Царські нагороди козаки називали «цяцьками».
Деякі медалі вже на самому початку своєї історії носили ознаки меморіального характеру
(першу в Російській імперії присвячено в 1710 р. взяттю фортеці Азов). Золоті медалі кожного
зразка, що призначалися офіцерам, карбували різної товщини (а тому й різної ваги), вручалися у прямій залежності їх розмірів від чину й посади нагороджуваного. Овальні медалі
для вищого командного складу укладали в увінчану короною ажурну золоту облямівку, прикрашену фініфтю, діамантами та іншими коштовними камінцями. До 1855 р. медалі й хрести
з благородного металу, перші з яких з’явилися при Катерині II (1729–1796) за узяття Очакова
(місто в сучасній Миколаївській області) та Ізмаїлу (Одеська область), після смерті нагороджуваних віддавали місцевим урядовим органам з метою відправки в Капітул орденів. З приходом до влади (1855 р.) Олександра II (1818–1881) ухвалено рішення про право зберігання
нагород у сім’ях і передачі їх як реліквій нащадкам, але, звичайно, без права носіння.
Військові медалі медикам дарувались безкоштовно, а якщо стосувалися службових
відмінностей, то за них потрібно було платити (окрім медалі «За порятунок тих, хто гинув»). У
випадках нагородження срібною медаллю держава отримувала 7 карбованців 50 копійок, золотою — від 30 до 60 карбованців, причому гроші спрямовували на користь калічних й хворих
вояків. Нагородження медаллю звільняло від тілесних покарань солдатів і давало їм ще низку
переваг. Пам’ятні медалі на честь найважливіших подій (частіше за все баталій) майстригравери відображали з можливою максимальною точністю, оскільки фалеристичні матеріали
у той час були одними з найважливіших способів демонстрації державної потужності та
своєрідним «засобом масової інформації». Медалі першої чверті XVIII століття карбували ще
без вушка, тому пристосовувати нагороду для носіння на стрічці повинен був сам дотримувач.
Катерина II (1729–1796) вперше в Російській імперії почала надавати «цивільні нагородні
медалі», відзначаючи невійськові заслуги перед державою. У 1768 р. засновано золоту,
срібну та бронзову медалі «За прищеплювання віспи». Імператор Олександр I (1777–1825)
затвердив медалі «За прищеплювання віспи» (1826 р. і 1830 р. для фінів) на зеленій стрічці,
Олександр II (1818–1881) — додатково «Для сестер-жалібниць в Криму» (1856 р.) і «Для сестер
Хрестовоздвиженської общини у Фінляндії» (1856 р.), «За службу на Кавказі» для медиків
(1864 р.), «Знак Червоного Хреста за Російсько-турецьку війну» (1879 р.). Відзначимо, що точна назва останнього звучить як «Знак Червоного Хреста особам, що брали участь в діяльності
товариства піклування про поранених й хворих воїнів в кампанію 1877–1878 рр.» (носився на
шпильці і гвинті, видавався як нагородний).
Медаль «За оборону Севастополя» призначалася для нагородження жінок, «які несли
службу в госпіталях або під час оборони Севастополя і надали особливі послуги». Сестри
милосердя одержували срібні медалі з написом: «Крим 1854–1855–1856». Однієї з них,
виконаної із золота, була удостоєна знаменита Даша Севастопольська (див. останній розділ
книги). Існувала також спеціальна медаль Червоного Хреста в пам’ять Російсько-японської
війни (1906 р.), якою нагороджували лікарів, фармацевтів, сестер милосердя, студентів,
санітарів, шпитальну обслугу, осіб, які служили в санітарних потягах (носилася медаль на
червоній «олександрійській» стрічці).
«Орденом святого великомученика Георгія» вперше посмертно удостоєна сестра милосердя Р.М. Іванова (1916 р.) за героїчний вчинок: коли під час німецької атаки всіх офіцерів
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було вбито, вона прийняла командування ротою, але незабаром померла від отриманих у бою
ран. Відзнакою Військового ордена 4-го ступеня (солдатський хрест) у 1877 р. нагороджений
фельдшер Г. Махвеладзе, який, будучи пораненим у бою з турками при Кизил-Тапу, продовжував надавати медичну допомогу солдатам під потужним вогнем супротивника. Видатний
хірург М.І. Пирогов (1810–1881) отримав орден Володимира 2-го ступеня за організацію
військово-медичної служби і госпіталів в обложеному Севастополі за часів Кримської війни,
а військовий лікар та письменник В.І. Даль (1801–1872), автор відомого тлумачного словника, був кавалером орденів Володимира, Анни і Станіслава (про М.І. Пирогова та В.І. Даля
детально — в останньому розділі книги).
Усередині XIX сторіччя в армії зародилася традиція відзначати урочисті події полків із
врученням пам’ятних жетонів для носіння в петельці, як медалі. Ці знаки, підвішені на годинниковий ланцюжок, відрізнялися високою якістю ювелірного мистецтва. У той час уже
існувала безліч зменшених копій нагородних медалей («фрачних»), що виготовлювали
приватні фірми і майстерні, що призначалися для носіння на лацкані цивільного костюма. До
кінця XIX століття з’явилися пам’ятні жетони, які відігравали роль сувенірних значків, вільно
продавались у крамницях. Частіше за все такі фалеристичні матеріали карбували на тонких
пластинах з маленьким вушком для носіння. Зображення на них, як правило, не відрізнялися
виразністю і високим художнім виконанням, проводили їх граверно-штампувальні
підприємства, фабрики з виробництва гудзиків й металевих виробів, а також деякі ювелірні
майстерні як побічну продукцію.
До другої половини XIX століття, доки не було орденських фабрик, нагороди і знаки
виготовляли ювеліри, причому кожний фалеристичний матеріал був неповторним витвором
мистецтва, а вищі нагороди прикрашалися навіть діамантами. Хрести виготовлялись із золота, зверху вкривалися емаллю, під шаром якої можна було розглянути спеціальний малюнок
(«грати»). Зображення гербів і вензелів виконували завжди за допомогою фініфті, причому їх
відрізняли соковитість і яскравість фарб, а завдяки спеціальній обробці вони нібито світилися
зсередини.
Власним фалеристичним матеріалам України передували прості за формою нагрудні
знаки, запроваджені з ініціативи Українських січових стрільців у роки І світової війни. Перші
відзнаки, видані в 1916 р., носили або з лівого боку кашкета, або на грудях. Були вони круглі
чи щитоподібні за формою і мали зображення галицького лева, що спинається на гору,
Архістратига Михайла, якого стрільці вважали за небесного покровителя українства, тризуба
та відповідні написи. Виготовляли ці відзнаки здебільшого у Відні або нашвидкуруч у польових
умовах з олова, цинку, бронзи. Дотепер відомо понад 50 аналогічних відзнак вояків-усусів.
Знак хреста Легіону Українських січових стрільців створено в 1918 р. (напередодні розпаду
Австро-Угорської імперії), який став першою ластівкою на нагородній ниві України.
Перші українські нагрудні знаки започатковано в кінці ХІХ — на початку ХХ століття у громадських організаціях Західної України. Як військові відзнаки значного поширення нагрудні
знаки набули серед Українських січових стрільців у складі австро-угорської армії під час І
світової війни 1914–1918 рр. та у військових формуваннях Української Народної Республіки
(зокрема, І Запорізького полку імені Т.Г. Шевченка, Інструкторської школи старшин, Корпусу
січових стрільців). Перші радянські нагрудні знаки в Україні з’явилися в 1917 р. як відмітні
відзнаки для бійців Червоної гвардії міста Одеси. В УРСР існувало 55 відзнак, у тому числі
37 нагрудних знаків, 3 нагрудні медалі й 15 нагрудних значків. У 1919 р. Рада Міністрів
Української Народної Республіки постановила запровадити відзнаки Республіки та «Слава
Україні». Директорія прийняла відповідний закон, який став першим державним правовим
документом, започаткувавши власні нагороди незалежної України.
Подані в книзі фалеристичні матеріали оцінено неупереджено й без політичної декларації,
вони несуть величезне змістовне навантаження і складають цілу картину медичного життя

Історія медицини України в дзеркалі фалеристики

7

Вступ. Що таке фалеристика?
України, якої вже немає, але яка ще недавно була життям наших попередників. Незважаючи
на невелике число існуючих спеціальних публікацій, що з’явилися за останній час, історія
фалеристики ще й сьогодні налічує чималу кількість білих плям, що потребують свого
дослідження. Ми повністю згодні з українським академіком, колекціонером Л.А. Пирогом,
що Музей медицини України, Товариство істориків медицини, інші науково-медичні товариства, комітети, створювані для відзначення відповідних ювілеїв, та громадські лікарські
організації повинні пам’ятати про такі способи малих форм зображального мистецтва, як
філателія, нумізматика й фалеристика, для увічнення пам’яті видатних діячів та подій з історії
української медицини, пропаганду її досягнень і підходити до цієї справи планомірно та
цілеспрямовано. На жаль, слід підкреслити стихійність і епізодичність цієї справи.
На закінчення відзначимо, що історія розвитку української медицини — це шлях героїчної
боротьби за життя і здоров’я людей, невтомного до самопожертвування пошуку істини,
завзятості й стійкості перед лицем невдач та розчарувань. Своєрідними «автографами» стали
пов’язані з лікуванням численні зображення на фалеристичних матеріалах. Художнє втілення
фалеристичної продукції, технологія її виготовлення й невловимі відмінності в деяких знаках — предмет особливого захоплення багатотисячної громади колекціонерів-фалеристів.
Безумовно, фалеристика несе в собі поєднання лаконічності певної ідеї й оригінальності її
відбиття. З появою масових видів колекціювання (у тому числі фалеристики) чільне місце
займає тематичне збирання, що припускає підбір різних матеріалів за медичною тематикою.
Проте з тематичного фалеристичного колекціювання в галузі медицини написано дуже мало,
а в рамках історії медицини України такі роботи відсутні. Саме це стало основною метою
даної книги.
Цією книгою автори завершили практично 40-річну працю, коли ще за декілька років
до того почали збирати фалеристичні матеріали, присвячені медицині України. Нагрудні
знаки — важливий вимір пройденого Україною історичного та державотворчого шляху. По
них як по своєрідних віхах пам’яті можна прочитати біографію країни в цілому. Слід зазначити, що книга, яку зараз тримає в руках високоповажний читач, все-таки не стільки про
українську медичну фалеристику, хоча і вона викликає певний інтерес у колег-колекціонерів,
а про славетну історію медицини нашої країни, про її яскравий шлях і розвиток на тлі світової
медичної науки, про величезний внесок у побудову охорони здоров’я неперевершених синів
України, про тих, чиє життя було щільно пов’язане з нашою державою. Це, звичайно, книгакаталог, хоча повністю подати всі фалеристичні матеріали практично було неможливо. Тому
автори висловлюють подяку за надання деяких знаків, що знайшли своє відображення у книзі,
доктору медичних наук, відомому російському колекціонерові Р.О. Толмачову з Москви. Все
кане в небуття, але пам’ять про минуле української медицини збережеться у фалеристичних
матеріалах. Звернення до них дозволяє нам побачити минуле в новому своєрідному ракурсі.
Автори сподіваються, що читачі отримують зовсім нові відомості про окремі етапи охорони здоров’я України й Українського Червоного Хреста, про історію вищих та середніх медичних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і різних лікувально-профілактичних
закладів, про численні форуми медиків всіх спеціальностей, про діяльність підприємств медичного профілю, славетну санаторно-курортну службу, життя медиків, які уславили Україну.
Автори з глибокою вдячністю сприймуть усі зауваження й побажання читачів та врахують їх
у подальшій роботі.
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В найпоширеніший емблемі сучасної української медицини, якою є чаша зі змією, тварина не тільки символізує здоров’я та лікування, а і виконує функцію залякування, захисника й охоронця цілющого вмісту посудини від проникнення злого начала, що несуть хвороби. Перші зображення чаші зі змією в Україні належать до VIII століття від Р.Х.
При цьому спочатку змія та чаша фігурували окремо й були атрибутами дочок Асклепія,
богинь Гігієї і Панацеї. В XVII–XIX сторіччях в Україні висловлювали думку, згідно з якою
зображення чаші зі змією відображає розчалювання тварини харчем і водою. Наші пращури (сармати, скіфи) причини багатьох захворювань бачили в хробаках (міфічні змії).
У Київській Русі вважали, що змії викрадають людей, але з ними успішно воюють асілки (велетні-багатирі). Чаша як певний символ використовується протягом тисячоліть у
східнослов’янських народів у різних, інколи протилежних смислових значеннях («чаша
життя», «чаша щастя», «чаша гіркоти», «чаша страждання»). Чаша в давньоукраїнській
медицині символізує посудину для зберігання протиотрут і посудину з цілющими силами природи. Знаменитий український лікар Н.М. Максимович-Амбодик (1744–1812) за
рік до своєї смерті писав: «Змія має ті чи інші ознаменування: в колі, що звилася, означає міркування, обережність, здоров’я, плазуюча — розкаяння совісті, печаль, заздрість,
розбрат, заколот, невдячність, на жертовнику або в руках богині Гігієї — здоров’я, та, що
оповивається навколо палиці Ескулапія, — лікарство». Чаша зі змією належить до емблем
військової медицини, яку затверджено ще в 1922 р. Слід зазначити, що в наказі передбачено такий фалеристичний факт: голова змії повинна бути зліва, а хвіст — праворуч.
Головою Крайової лікарсько-санітарної ради Української Центральної Ради став лікар
Б.П. Матюшенко (1883–1944). Але Крайова лікарсько-санітарна рада проіснувала короткий час і вже в січні 1918 р., після проголошення незалежності Української Народної Республіки, у структурі нового уряду — Ради Народних Міністрів, яка змінила Генеральний
Секретаріат, засновано Департамент охорони здоров’я (першим директором його став
той же Б.П. Матюшенко). Згодом Департамент очолив Євмен Лукасевич (1871–1929) — виходець зі Східної Галичини, який медичну освіту здобував у Львові, Відні і Цюріху, лікар-
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ський диплом нострифікував у 1905 р. в Харкові, після чого працював у Києві терапевтом
і епідеміологом (1918 р.). У Гетьманаті було створено Міністерство народного здоров’я та
опікування, що очолив фармаколог, уродженець Києва В.Ю. Любинський (1840–1920).

8

9
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8. Міністерство охорони здоров’я Української Радянської
Соціалістичної Республіки

У грудні 1918 р. створено відділ охорони здоров’я при Тимчасовому робітничо-селянському
уряді Української Радянської Республіки, на який покладено об’єднання всіх існуючих
медико-санітарних частин під його керівництвом. У січні 1919 р. цей відділ реорганізовано в
Народний комісаріат охорони здоров’я, а першим комісаром був призначений П.П. Тутишкін
(1868–1937), якій обіймав цю посаду лише протягом місяця. У березні 1919 р. Народний комісаріат охорони здоров’я разом із 15 іншими комісаріатами увійшов до складу Української
Ради Народних Комісарів, а уряд переїхав із Києва до Харкова. Декретом про соціальне
страхування в 1921 р. Народному комісаріатові охорони здоров’я передано медичні заклади
колишніх лікарняних кас, поставлено в обов’язок лікувально-трудову експертизу, доручено
забезпечення робітників медичною допомогою. У 1930 р. у Харкові відкрито Український
державний інститут охорони здоров’я, який вирішував соціально-гігієнічні проблеми практичної медицини. Парадокс, але під час голодомору 1932–1933 рр. Народний комісаріат охорони здоров’я України проводив чималу роботу із забезпечення продуктами харчування
дошкільних дитячих закладів, безпритульних і хворих дітей, організаційні заходи щодо збору вітамінних ягід Одеським науково-дослідним інститутом харчування. У березні 1946 р.
Наркомат охорони здоров’я перетворено в Міністерство охорони здоров’я Української Радянської Соціалістичної Республіки. За часів тоталітарного режиму загинув Нарком охорони
здоров’я України С.І. Канторович (1892–1937), який був реабілітований у 1956 р.

9. Заслужений лікар України (радянський період)

До питання про почесні звання для працівників охорони здоров’я та медичної науки держава повернулася в 1934 р. У 1935 р. першими почесне звання заслуженого діяча науки
отримали відомий акушер-гінеколог, випускник медичного факультету Київського університету Св. Володимира, професор Г.Ф. Писемський (1862–1937) та видатний офтальмолог, академік, Герой Соціалістичної Праці, засновник Одеського науково-дослідного
інституту очних хвороб В.П. Філатов (1875–1956). У 1942–1943 рр. почесним званням заслуженого діяча науки України нагороджено хірурга М.І. Іщенка (1891–1975), невролога
Б.М. Маньковського (1883–1962), анатома М.С. Спірова (1892–1973). На початку 1940 р.
в Україні функціонувало 5 почесних звань, у тому числі «Заслужений лікар», нагородження яким здійснювалось згідно з чинним законодавством. Першими таке почесне
звання отримали 5 осіб, а за 1934–1952 рр. — 224 лікарі. «Кодифікацію» української нагородної системи було проведено в 1981 р. Згідно з новим положенням існували звання «Заслужений лікар УРСР» і «Заслужений працівник охорони здоров’я УРСР». Почесне
звання «Заслуженого лікаря УРСР» надавали (дослівно) «лікарям поліклінік, лікарень,
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лікарських дільниць, амбулаторій, пологових будинків, науково-дослідних інститутів,
лікувально-профілактичних, санітарних установ і органів охорони здоров’я, які мають
вищу спеціальну освіту, бездоганно працювали в цих установах не менш як 10 років і на
основі впровадження досягнень медичної науки домоглися значних успіхів у практичній
лікарській діяльності, мають заслуги в галузі охорони здоров’я та беруть активну участь
у громадському житті», а «Заслужений працівник охорони здоров’я УРСР» — фармацевтам, середнім та молодшим медичним працівникам, технічному, обслуговуючому та іншому персоналу медичної служби міністерств і відомств Української РСР, які бездоганно
пропрацювали в галузі охорони здоров’я не менше ніж 10 років, сприяли подальшому
поліпшенню якості і культури медичного обслуговування населення та беруть активну
участь у громадському житті».

10. Заслужений лікар України (сучасний період)

Заслужений лікар України — почесне звання, що надається Президентом України відповідно до Закону «Про державні нагороди України». Згідно з Положенням про почесні
звання України від 2001 р. це звання присвоюється лікарям установ і закладів охорони
здоров’я, соціального забезпечення за значні успіхи у медичній практиці, підготовку висококваліфікованих лікарських кадрів.
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11–13. Відмінник охорони здоров’я Радянського Союзу

Радянське законодавство встановлювало систему заходів морального заохочення медиків за визначні досягнення й успішне виконання покладених на них обов’язків. Заходами заохочення, що застосовувались до лікарів та інших медичних працівників, були
подяка, висловлена або оголошена в наказі, занесення на Дошку пошани і в Книгу
пошани, преміювання, призначення на вищу посаду, нагородження іменним цінним
подарунком, почесною грамотою, знаком «Відмінник охорони здоров’я», орденами і
медалями СРСР. Почесним знаком «Відмінник охорони здоров’я СРСР» нагороджували
робітників органів управління охороною здоров’я, організацій державної системи за
сумлінну і бездоганну працю, професійну майстерність, що мали стаж роботи в галузі
охорони здоров’я не менше 15 років, у тому числі в даному закладі не менше 3 років.
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14–16. Відмінник санітарної оборони Радянського Союзу
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18

19

20

17, 18. Відмінник санітарної служби Радянського Союзу

Знаком «Відмінник санітарної служби» нагороджували особливо видатних санітарів, санінструкторів, молодших медичних сестер Червоної Армії, які в бойових умовах систематично показували високі взірці відмінного накладання джгута, пов’язки
на рану, шин при вогнепальних переломах, в разі швидкого виносу поранених з поля
бою, бездоганного утримання приміщення для поранених та догляду за ними, охайного ставлення до медико-санітарного майна. Знак затверджено в 1942 р.

19. Відмінник соціалістичного змагання кооперації інвалідів
Української Радянської Соціалістичної Республіки

Утворенню перших кооперативів на теренах України сприяла селянська реформа
1861 р. Саме тоді з’явились промислові артілі й споживчі товариства. У 1863 р. виникли
хліборобські артілі в Київській, Полтавській та Чернігівській губерніях, у 1864 р. — у
Херсонській (під керівництвом дільничного агронома М.В. Левитського). Українську
кооперацію інвалідів створено в 1926 р., яка на той час об’єднувала швацькі, трикотажні, галантерейні та харчові підприємства.

20. Грамота Президії Верховної Ради Української Радянської
Соціалістичної Республіки

Тривалий час до системи найвищих власних нагород радянської України входили Почесна Грамота і Грамота Президії Верховної Ради Української РСР. Ці грамоти беруть
початок із 1923 р. Офіційна назва «Почесна грамота Президії Верховної Ради УРСР»
з’явилася в 1940 р. Серед медиків в 1944 р. першим її отримав патолог О.Д. Тимофіївський (1887–1984). На державному рівні почесні грамоти Верховної Ради УРСР одержали юридичний статус тільки в 1969 р., а в 1981 р. право нагородження було поширено на працівників охорони здоров’я. З 1981 р. Грамота Президії Верховної Ради УРСР
отримала статус державних нагород і в такому стані існувала до 1991 р.

21

22

23

24

21. Громадський лікар (1933 р.)

Незважаючи на те що поняття «громадська медицина» було сформульовано вельми
чітко, деякі вчені розглядали її як земську медицину. Представники цього напрямку
розділяли громадську медицину і громадсько-медичну діяльність, що породжувало
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плутанину. Інше уявлення про громадську медицину базувалось на її взаємозв’язку
із загальними закономірностями соціально-політичного розвитку, починаючи з епохи
Просвіти. Громадська медицина — одна з форм руху суспільства, яка мала задачу рішення питань охорони здоров’я населення країни. Становлення громадської медицини
в Україні пов’язане із земською реформою 1864 р. Згідно з положенням про губернські
та повітові земські заклади, введено місцеве самоврядування всіх прошарків населення. Народні обранці займалися проблемами охорони здоров’я та ветеринарної служби. Треба відзначити, що положення 1864 р. не передбачало «піклування про народне
здоров’я» як обов’язкову повинність. Неминучість громадської медицини вимагало
життя: жах перед епідеміями, висока смертність, антисанітарія в містах і селах.

22. Відзнака Української профспілкової оздоровниці

Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця», засновником якого є Федерація профспілок і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, належить до провідних
лідерів ринку санаторно-курортних послуг в державі і об’єднує понад 80 санаторнокурортних закладів, розташованих у різних кліматичних регіонах, які щорічно відвідують близько 500 тис. людей. У користуванні санаторно-курортних установ знаходиться 61 родовище мінеральних вод і 13 родовищ лікувальних грязей.

23. Відмінник курортів Криму
24. Медик України — ветеран праці

25

26

25–27. Кращому ударнику праці

27

Ударник — радянське поняття, що зародилося в роки перших п’ятирічок і позначало працівника, який демонстрував підвищену продуктивність праці. Рух
ударників-медиків був у ті часи важливим засобом ідеологічної дії. Імена медичних
працівників, що досягли «вражаючих результатів», широко використовувалися радянською пропагандою як приклад для наслідування в лікувально-профілактичних
закладах. Соціалістичне змагання (виникло у 1926 р.) — теж типово радянський
термін для означення різноманітних заходів підвищення продуктивності праці, в
основу яких покладено не стимули матеріального зацікавлення, а апеляції до «соціалістичної свідомості» працюючих. На початку 70-х рр. ХХ століття соціалістичне
змагання визначалося як метод зростання продуктивності праці в медичних закладах, виховання у лікарів, медичних сестер та іншого персоналу «комуністичного ставлення до праці», залучення їх до «управління лікарнями, поліклініками,
фельдшерсько-акушерськими пунктами». Ударників й ударні підприємства порівняно з іншими фаворизували кращим забезпеченням устаткування, ліпшим постачанням, що в 30-х pp., за браком товарів широкого споживання, мало неабияке значення. У грудні 1929 р. відбувся І Всесоюзний з’їзд ударних бригад, який звернувся
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з закликом до всіх робітників (у тому числі медиків) виконати першу п’ятирічку за 4
роки. Знаки «Кращому ударнику» виробляли з 1932 р. на українському заводі № 3
«Галантерейщик», а з 1933 р. — у Ленінграді (Петербург) в товаристві «ІЗТ».

28

29

30

31

28, 29. Лікар — ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній
електростанції
30. Почесна відзнака для медика — ліквідатора аварії
на Чорнобильській атомній електростанції

Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах,
пов’язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986–1987 рр.
незалежно від кількості робочих днів, а в 1988–1990 рр. — не менше 30 календарних
днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово
направлені або відряджені в зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження,
включаючи лікарів. Підставами для визначення статусу медика, учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, є період роботи у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

31. Почесна відзнака Союзу «Чорнобиль України»
«За гуманізм»

32

33

34

32, 33. Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній
електростанції

Міністерство охорони здоров’я України організує щорічне медичне обстеження (диспансеризацію), санаторно-курортне лікування всіх осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, запроваджує систему радіаційно-екологічного, медикогенетичного, медико-демографічного моніторингу на території України. Цим органом
у регіонах найбільшого зосередження осіб, які постраждали, створюються спеціалізовані центри, у тому числі дитячі, для обстеження й лікування потерпілих осіб. Медикаменти і медичне обладнання, що надходить цільовим призначенням на території
радіоактивного забруднення, а також для спеціалізованих медичних закладів (у тому
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числі дитячих), у яких проходять лікування постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (незалежно від місця їх розташування на території України), звільняються від
усіх видів оподаткування і сплати мита.

34. День пам’яті постраждалих на Чорнобильській атомній
електростанції

35

36

37

35, 36. 20 років з дня аварії на Чорнобильській атомній
електростанції
37. 25 років з дня аварії на Чорнобильській атомній
електростанції

Чорнобильська катастрофа — екологічна катастрофа, що була спричинена руйнуванням у 1986 р. четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України. Руйнування мало вибуховий характер, і в довкілля викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Катастрофа вважається найбільшою
за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків
людей, так і за економічним збитком. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною Радянського Союзу, більшою частиною Європи, східною частиною
США. Приблизно 60 % радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько
200 тис. чоловік евакуйовано із зон забруднення.

38

39

40

38. Медичний рух «Пульс України»

41

Ще в 1912 р. видано Закон про державне страхування мешканців України. У 1918 р.
страхова медицина надавала користування селянству (на той час 100% одноосібному)
і міському міщанству. У 1921 р. страхову медицину в Українській Радянській Соціалістичній Республіці було знищено, а для так званих лікарів-страховиків почалися утиски. Остаточно страхову медицину в Україні заборонено в 1927 р. У 1999 р. створено
суспільно-громадський рух медиків «Пульс України». Ця організація розробила програму реорганізації охорони здоров’я, яка, з одного боку, дозволяла медичним працівникам поліпшувати своє матеріальне становище, а з іншого — давала можливість пацієнтам отримувати доступне та якісне лікування. Організація «Пульс України» ініціювала рух
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«За здорову націю», вважала, що за даної соціально-економічної ситуації найпридатнішою формою оплати медичної допомоги є цільові громадські фонди. На їхніх рахунках
повинні акумулюватися кошти населення, які використовуватимуться лише на оплату
медикаментів, харчування хворих і стандартного медобладнання. «Пульсом України»
запропонований перший практичний крок реформи — введення обов’язкового медичного збору, тоді як обов’язкове медичне страхування на даному етапі розвитку країни
невиправдано, оскільки не дозволяє залучити в медицину необхідні кошти. На першому
етапі левова частка коштів повинна піти лише на створення необхідної інфраструктури.

39, 40. Почесний донор Радянського Союзу

Тисячі українських медсестер, підготовлених всього за 5,5 місяця, працювали під час
ІІ світової війни в госпіталях, санітарних потягах, військових частинах. Сандружинниці
(маючи за плечима лише 2,5 місяця підготовки) надавали першу допомогу і виносили поранених з поля бою, навчені за програмами товариства «Готовий до санітарної
оборони» мільйони добровольців доглядали за пораненими в госпіталях, влаштовували для них концерти, допомагали писати листи, прали і шили постільну білизну та
одяг. Тисячі літрів крові добровільних донорів рятували життя воїнів, повертаючи їх до
лав армії. У 1944 р. Президія Верховної Ради Радянського Союзу затвердила нагрудний
знак «Почесний донор СРСР», який протягом багатьох років від імені держави вручало
Українське Товариство Червоного Хреста. З ініціативи його комітетів організовувалися
ділянки, на яких вирощували овочі та фрукти для дитячих будинків і притулків, створювалися спеціальні шефські фонди та комісії. Активісти товариства надавали першу
допомогу постраждалим від бомбардувань, допомагали при евакуації населення.

41. Почесний донор Української Радянської Соціалістичної
Республіки

У відповідь на широку пропаганду донорства вже в перші дні Великої Вітчизняної війни
багато членів Українського Товариства Червоного Хреста дали згоду стати донорами. Вчителька з Києва Г.М. Волкович прийшла на станцію переливання крові в 1944 р., і з тих пір
вона віддала 140 л власної крові. У тому ж 1944 р. затверджено почесну відзнаку «Почесний
донор СРСР», яку отримало тисячі донорів. Знаком «Почесний донор Товариства Червоного
Хреста України» відмічено в середині 80-х років ХХ століття близько 50 тис. чоловік. За великий внесок в організацію донорства в Україні й особистий внесок державними орденами
й медалями нагороджено Г.М. Волкович (Київ), В.М. Жукову (Луганськ), М.І. Калістратову і
А.В. Малишеву (Хмельницька область), М.О. Кузнєцову та В.Ф. Питень (Харківська область).

42

43

44

45

42. Почесний гірський рятівник
43. Краща медична сестра
44. Краща медична сестра Полтавського обласного управління
охорони здоров’я
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45. Конкурс медичних працівників «Кращий за професією»
Комсомольської районної лікарні (Херсон, 1981 р.)

У 1945 р. медичні працівники Харкова викликали на соціалістичне змагання колег із
Києва. У рамках нього проводились змагання з професії: на кращого лікаря, медсестру, санітарку, які надалі перетворено в медико-профілактичних закладах України на
огляди-конкурси «Кращий за професією».

46

47

48

49

46. Конкурс медичних працівників Херсонського
суднобудівного виробничого об’єднання (1980 р.)
47. Конкурс оздоровпунктів суднобудівного виробничого
об’єднання (Херсон, 1979 р.)
48. Член журі конкурсу фельдшерів Херсонського
суднобудівного виробничого об’єднання (1978 р.)
49. Учасник конкурсу фельдшерів Херсонського
суднобудівного виробничого об’єднання (1978 р.)

50

51

52

50. Член журі конкурсу медичних працівників суднобудівного
виробничого об’єднання (Херсон, 1980 р.)
51. І місце в конкурсі медичних працівників суднобудівного
виробничого об’єднання (Херсон, 1980 р.)
52. ІІ місце в конкурсі медичних працівників суднобудівного
виробничого об’єднання (Херсон, 1980 р.)

Одразу після введення в 1864 р. в Російській імперії земства як своєрідної форми
місцевого самоврядування в Херсонській губернії почала створюватись унікальна
система медичної допомоги сільському населенню. Протягом більше ніж півстоліття
існування в губернії земської медицини вона займала гідне місце в громадській медицині держави, була ініціатором і провідником багатьох передових форм і напрямків у медичній справі. Взявши з самого початку напрямок на максимальне розширення лікарської допомоги, Херсонське земство вже у 1866 р. вийшло на перше місце в
імперії по можливому на той час забезпеченню лікарями: всі 6 повітів мали земських
лікарів (15 осіб).
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53–55. День медичного працівника України

День медичного працівника (День медика) України ще за часів Радянського Союзу відзначається в третю неділю червня з 1980 р. Це професійне свято лікарів, медсестер, лаборантів і санітарів. Святкування Дня медичного працівника закріплено Указом Президента України в 1994 р. Неофіційно існує Міжнародний день лікаря (перший понеділок
жовтня). Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) встановила світові День боротьби проти сказу, День зору і День психічного здоров’я. У 2009 р. на Всеукраїнському
з’їзді лікарських організацій прийнято «Етичний кодекс лікаря України». Наводимо його
текст: «Виходячи з принципів гуманізму та милосердя, Декларацій Всесвітньої медичної асоціації та законодавства України про права громадян на якісну та доступну охорону здоров’я, декларуючи провідну роль лікарів у системі охорони здоров’я, керуючись
Клятвою лікаря України, враховуючи особливий характер взаємовідносин лікаря та пацієнта і необхідність доповнення механізмів правового регулювання цих взаємовідносин нормами медичної етики і деонтології, а також моральну відповідальність лікаря
перед медичною спільнотою та суспільством за свою професійну діяльність».

56. 2001 рік — рік охорони здоров’я населення України
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57, 58. Медики України під час ІІ світової війни: 30 років
від дня перемоги у Великій Вітчизняній війні (1975 р.)
59. Зустріч медиків — ветеранів Великої Вітчизняної війни
Шевченківського району міста Києва

На початку Великої Вітчизняної війни в системі охорони здоров’я України нараховувалось 29 тис. лікарів і 91 тис. середніх медичних працівників, які на той час працювали у
лікувально-профілактичних закладах, 16 медичних інститутах, 4 інститутах удосконалення лікарів і фармацевтів, 45 науково-дослідних інститутах. З перших днів фашистської окупації в Києві почала функціонувати Міська лікарська управа, а медична мережа міста на той час включала 4 лікарні (у тому числі багатопрофільна Олександрівська),
клініки медичного інституту, інститутів ортопедії, туберкульозу та інфекційну лікарню,
17 поліклінік, 7 амбулаторій, лікарняний комплекс Покровського жіночого монастиря,
водолікарню Товариства взаємодопомоги. Місто було розподілено на 29 санітарних
дільниць, працювала санітарно-бактеріологічна станція (її керівника О.І. Савинова
німці розстріляли). Протягом 1941–1942 рр. в окупованому Києві продовжував функ-
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ціонувати медичний інститут під назвою «Полімедикум». Під час ІІ світової війни повернені до строю 72 % поранених і 90 % хворих вояків Червоної Армії. Наприкінці
війни в Україні було понад 100 тис. лікарняних ліжок, 4780 амбулаторно-поліклінічних
закладів, 800 санітарно-епідеміологічних станцій, а особовий склад евакошпиталів
в Україні перевищував 15 тис. медичних працівників, до того ж у цивільних лікарнях
було 12 тис. лікарів. З 1945 р. поновили свою діяльність 12 вищих і 77 середніх навчальних закладів, всі інститути вдосконалення лікарів і науково-дослідні інститути. Самовідданість українських лікарів під час війни відзначено на І пленумі ради Народного
комісаріату охорони здоров’я в Києві у квітні 1945 р.

60. Військово-санітарна організація Протипожежного
товариства Російської імперії

На початку ХІХ століття швидку медичну допомогу постраждалим від нещасних випадків стали надавати поліціанти і пожежники, а першу таку пожежну команду створив граф, письменник, генерал-губернатор Москви Ф.В. Ростопчин (1763–1826). У
1910 р. Імператорське пожежне товариство на своєму VI з’їзді в Ризі обговорило питання про навчання дорослих і дітей протипожежній справі та створення пожежних
«потішних загонів» при добровільних товариствах і дружинах, у тому числі Товаристві Червоного Хреста. Медичні наукові товариства та асоціації завжди мали суттєве
значення для формування високого рівня учених-медиків та підвищення кваліфікації
лікарів Україні. Фундатором Українського наукового медичного товариства був Д.С.
Самойлович (1744–1805). Товариство Київських лікарів засновано в 1840 р., а в 1894 р.
його президентом обрано професора лікарської діагностики Ф.О. Леша (народився в
1840 р.). Якщо до 1858 р. існувало 8 медичних товариств, то за наступні 5 років їх чисельність збільшилась до 36. У ХІХ сторіччі поступово лікарські товариства виникали
на Волині, в Миколаєві, Одесі та в інших місцевостях. У 1888 р. виникло Товариство
лікарів Севастополя, а за два роки — Товариство морських лікарів, у 1910 р. — Вінницьке товариство лікарів, засновником якого став Л.І. Малиновський (1875–1917). У 1877 р.
відбулось перше засідання Одеського бальнеологічного товариства, яке очолював до
1893 р. О.О. Мочутківський (1837–1905). У 1893–1900 рр. головою цього товариства був
О.А. Вериго (1857–1913), у 1900–1908 рр. — В.В. Підвисоцький (1845–1903). За ініціативи І.Я. Дейча в 1926 р. створено Київське науково-медичне товариство фізіотерапевтів
і курортологів, у 1899 р. у Харкові — Фармацевтичне товариство, а за рік відомим сифілідологом С.П. Томашевським (народився в 1854 р.) засновано Київське наукове товариство дерматологів і Г.Є. Рейном (1854–1942) — товариство акушерів-гінекологів. У
підготовці створення Всеукраїнського лікарського товариства велике значення мала
діяльність випускника медичного факультету Віденського університету Є.І. Озаркевича (1861–1916), який у 1898 р. став засновником Лікарської комісії Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка. Лікарське товариство у Львові, що існувало в 1910–1939 рр.,
було відновлене в 1990 р. У 20–30-х рр. ХХ століття діяла Спілка українських лікарів
Чехії, а після ІІ світової війни створено медичний відділ (1946 р.) у структурі Української вільної Академії наук. З 1950 р. функціонує Українське лікарське товариство
Північної Америки. Українське товариство терапевтів очолювали свого часу М.Д.
Стражеско (1931–1952 рр.), В.М. Іванов (1952–1962 рр.), А.Л. Міхньов (1962–1970 рр.),
Г.І. Бурчинський (1970–1987 рр.). Почесними членами Харківського медичного товариства, яке було засноване ще в 1861 р., стали всесвітньо відомі іноземні вчені
Р. Вірхов (з 1881 р.), Л. Пастер і Дж. Лістер (з 1886 р.), Р. Кох (з 1890 р.), Г. Гельмгольц (з
1891 р.), А. Дюнан (з 1898 р.).
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61. Українська асоціація ревматологів
62. Українська асоціація інфекціоністів
63. Українська асоціація ендоскопістів
64. Українська асоціація рентгенологів-радіологів
65. Асоціація стоматологів Донецької області
66. Асоціація керівників закладів охорони здоров’я України
67. Асоціація народних цілителів світу
68. Українська асоціація кардіологів
69. Асоціація одеських працівників морської медицини
70. Асоціація лікарів з боротьби з синдромом набутого
імунодефіциту
71. Асоціація імплантологів України (10 років існування)
72. Українська асоціація спеціалістів з серцевої недостатності
73. Харківське товариство психотерапевтів (35 років існування,
1982 р.)
74. Асоціація офтальмологів України
75. Дніпропетровське обласне товариство онкологів
76. Херсонське історико-медичне товариство

В Україні існують науково-медичні товариства гематологів та трансфузіологів, геронтологів і геріатрів, гігієністів, мікробіологів, епідеміологів і паразитологів імені Д.К. Заболотного, клінічної лабораторної діагностики, терапевтичних радіологів та радіаційних
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онкологів, неврологів, психіатрів та наркологів, онкологів, отоларингологів, офтальмологів, генетиків, фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, Українські
асоціації гастроентерологів, остеопорозу, ендокринологів, ревматологів, кардіологів,
нейрохірургів, нефрологів, патологів, педіатрів, серцево-судинних хірургів, урологів,
фармакологів, фтизіатрів і пульмонологів, спеціалістів з проблем бронхіальної астми
і алергії, хірургів, ортопедів-травматологів, баріатричної хірургії, психіатрів, хірургівгепатологів, ендоскопічної хірургії, ендоваскулярних нейрорентгенохірургів, судинних хірургів, ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології, дезінфекціоністів.
У 1848 р. у Львові був заснований культурно-освітній центр «Галицько-руська матиця»,
який у тому ж році організував І з’їзд «руських учених». Цей форум відбувся в залі грекокатолицької духовної семінарії. У 1911 р. відбувся ІХ з’їзд польських лікарів і природників у
Кракові. У 1910 р. у Львові засновано Українське лікарське товариство, яке в 1912 р. розпочало
видавати свій орган «Здоровлє». Після І світової війни Товариство відновило свою діяльність
та почало видавати «Лікарський вісник», а також узяло активну участь в організації медичного факультету при «Українському тайному університеті». На той час Міністром охорони
здоров’я Польщі був уродженець Матриновичів Київської губернії, випускник 1896 р. медичного факультету Київського університету Св. Володимира В.М. Богуцький (1876–1929).

77

78

79

80

77. XV з’їзд лікарів Польщі (Львів, 1937 р.)

І з’їзд польських лікарів пройшов в 1869 р. у Кракові, де взяв участь випускник медичного факультету Київського університету І.С. Коперницький, який у Ягеллонському університеті отримав звання професора (1886 р.), був почесним членом Товариства лікарів Галиції у Львові. І з’їзд губернських відділів охорони здоров’я радянської України
відбувся у Харкові в 1920 р. За рік там же відбувся Всеукраїнський з’їзд з організації лікувальної допомоги, а в 1922 р. зібрана Всеукраїнська нарада з проблем лікувальної медицини, на якій прийнято рішення про збереження існуючої амбулаторно-поліклінічної
мережі в Україні. Важливе значення для подальшого укріплення й розвитку сільської
охорони здоров’я мав І Всеукраїнський з’їзд дільничних лікарів (1925 р.), на якому прийнято рішення з упровадження профілактичних методів в лікувальну діяльність (офіційно дільнично-територіальний принцип обслуговування населення в Україні здійснено
лише в 1938 р.). В 1928 р. відбулась І Всеукраїнська нарада працівників лікувальнопрофілактичної справи, де підбито підсумки результатів диспансеризації населення.
Наукове рішення питань диспансерного спостереження за хворими почалося з 1930 р.,
коли був відкритий Український державний інститут охорони здоров’я.

78. І Український з’їзд організаторів охорони здоров’я
(Дніпропетровськ, 1985 р.)

І Всеукраїнський з’їзд охорони здоров’я відбувся в 1920 р., на якому обговорено питання боротьби з епідеміями. На І з’їзді організаторів охорони здоров’я України (Дніпропетровськ,
1985 р.) обговорювались медико-соціальні проблеми збереження трудових ресурсів і
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науково-організаційні аспекти поетапного переходу до диспансеризації всього населення України. Слід відзначити, що прикладом комплексної організації всебічного медикосанітарного обслуговування певних верств населення з 1983 р. стала регіональна комплексна програма «Здоров’я», що здійснювалась на той час саме в Дніпропетровській області.

79. ІІ Український з’їзд організаторів охорони здоров’я
(Вінниця, 1990 р.)

І з’їзд губернських відділів охорони здоров’я України відбувся в Харкові в червні 1920 р., де
був розроблений план подальшої побудови системи лікувальної допомоги населенню (підготовка медичних кадрів, залучання до цивільної медицини військових лікарів тощо). Протягом
двох років (1920–1921 рр.) відбулися ще 8 з’їздів і наукових конференцій організаторів охорони
здоров’я України. У губернські відділи охорони здоров’я направлено чимало уповноважених
Народного комісаріату країни та лікарів-інструкторів, які надавали методичну допомогу колегам безпосередньо на місцях. Головним питанням було суворе дотримування фінансової
дисципліни. На ІІ Всеукраїнському з’їзді відділів охорони здоров’я у 1923 р. підкреслено необхідність особливої уваги до мережі поліклінік, жіночих та дитячих консультацій, поширення
профілактичних заходів із боку не лише санітарних лікарів, а й фахівців-лікувальників.

80. Сесія Академії медичних наук Радянського Союзу
(Ворошиловград (Луганськ), 1974 р.)

81

82

83
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81. Курси лікарів Всесвітньої організації охорони здоров’я
(Львів, 1975 р.)

Всесвітня організація охорони здоров’я — спеціалізована установа Організації Об’єднаних
Націй. У 1945 р. на конференції в місті Сан-Франциско (США) було ухвалене рішення щодо
створення міжнародної організації з питань охорони здоров’я. Наступного року Міжнародна
конференція охорони здоров’я, яка проходила у Нью-Йорку (США), схвалила Статут ВООЗ.
Заснуванням цієї організації вважається 1948 р. Стратегія реорганізації медичної допомоги в
Україні повинна йти за декількома напрямками, що частково проголошено ВООЗ: 1) профілактика і здоровий спосіб життя — головний зміст діяльності всіх закладів; 2) ринкова економіка з використанням методів сучасного менеджменту — нова система управління медичною
галуззю; 3) створення умов для розвитку приватного сектора; 4) впровадження принципів
сімейної медицини й медичного страхування; 5) організація раціональної системи медикаментозного й матеріально-технічного забезпечення; 6) реформування медичної освіти.

82. Всесоюзна науково-практична конференція організаторів
охорони здоров’я (Львів, 1983 р.)
83. Всесоюзна науково-практична конференція з надання
медичної допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни (Київ,
1985 р.)

У 1945 р. організація відновлення здоров’я та працездатності інвалідів ІІ світової війни мала
в Україні надзвичайне значення. У зв’язку з цим перед органами охорони здоров’я постало
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надзвичайно складне завдання — у короткий термін створити чітку систему закладів задля
подання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги. На базі загальноцивільної мережі органи охорони здоров’я створювали медичні заклади для інвалідів Великої
Вітчизняної війни. Ще в 1944 р. почалась організація шпиталів відновної хірургії. Було накреслено низку заходів із покращення медичного обслуговування, протезування, працевлаштування інвалідів, організації протезної промисловості. На кінець війни визначено, що
70 % інвалідів потребували медичної допомоги, 54 % — стаціонарного лікування, 31 % —
амбулаторного, 14 % — санаторно-курортного. У той час в Україні протезно-ортопедичні
вироби виготовляли 14 заводів і 22 майстерні. Метод активної диспансеризації інвалідів
війни за нозологічними формами захворювань почав використовуватись з 1946 р. До
1973 р. пройшли огляд всі інваліди. Тоді встановлено, що відсоток хворих, які потребували
терапевтичної допомоги, становив 38 %, неврологічної й хірургічної — 13 %, ортопедичної — 12 %. За 20 років після війни в Україні існувало 25 шпиталів і 12 госпітальних відділень
при обласних спеціалізованих лікарнях. У 2006 р. у Дніпропетровську відбулась Українська
науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми медикосоціальної експертизи, профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів».

84. Всесоюзна нарада з питань організації надання швидкої
медичної допомоги населенню (Харків, 1979 р.).

Зародження кваліфікованої екстреної медичної допомоги відбулося в 1880 р., коли київські лікарі С.В. Лізов, П.В. Мокієвський, С.А. Радецький та Ф.Ф. Риндовський створили єдине в Російській імперії «Товариство лікарів для надання термінової й доступної медичної
допомоги населенню». Згодом був прийнятий статут «Київського товариства нічних лікарських чергувань». За допомогою професора Ю.І. Мацона вдалось отримати приміщення
для пункту нічних чергувань у будівлі міської управи. Головою Товариства в 1890–1891 рр.
був знаменитий професор Т.Г. Яновський. Товариство існувало до 1916 р. і за цей час його
члени надали екстрену допомогу понад 40 тис. хворим і постраждалим. Товариство зробило гідний внесок в організацію системи швидкої медичної допомоги України.

85

86
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85. Всесоюзна науково-практична конференція лікарів (Львів,
1973 р.)
86. ІІІ Всесоюзний семінар лікарів центрів медичної
діагностики (Сімферополь, 1979 р.)
87. Всесоюзна науково-практична конференція винахідників
та раціоналізаторів у медицині (Київ, 1988 р.)
88. Спільна колегія Міністерств охорони здоров’я
та суднобудівної промисловості СРСР (Миколаїв, 1989 р.)
89. Українська науково-практична конференція організаторів
охорони здоров’я (Донецьк, 1967 р.)
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90. Українська науково-практична конференція організаторів
охорони здоров’я (Івано-Франківськ, 1973 р.)
91. Український семінар з проблем організації охорони
здоров’я на селі (Львів, 1978 р.)

Одразу після створення в 1864 р. у Російській імперії земства як своєрідної форми місцевого самоврядування в Херсонській губернії почала діяти унікальна система медичної допомоги сільському населенню. Протягом більше ніж півстоліття існування в губернії земської
медицини вона займала гідне місце в громадській медицині держави, була ініціатором
і провідником багатьох передових форм і напрямків у медичній справі. Найвидатнішим
здобутком Херсонської земської медицини було утворення санітарної організації. Взявши
з самого початку напрямок на максимальне розширення лікарської допомоги, Херсонське
земство вже у 1866 р. вийшло на перше місце в Російській імперії за можливостями на той
час забезпечення лікарями (всі 6 повітів мали земських лікарів). І з’їзд земських лікарів
губернії відбувся в 1874 р., ІІ — у 1875 р. І з’їзд сільських лікарів в Україні відбувся в 1898 р.
у Житомирі. На початку ХХ століття організацією медичної допомоги в сільській місцевості 6 з 9 губерній України займалась земська медицина, яка налічувала 900 лікарів, було
створено достатньо крупні земські губернські лікарні, а також сільські лікарські дільниці.
В 1926 р. задля стимулювання збільшення місцевих асигнувань на медико-санітарні потреби до фінансування сільської охорони здоров’я стали залучати так звані субвенційні
фонди як дотація на утримування лікарського й середнього медичного персоналу на селі.
Підпорядкування органів управління сільської охорони здоров’я в Україні було наступним:
1865–1918 рр. — губернські, повітові земські зібрання, управи, 1919–1924 рр. — губернські,
повітові відділи охорони здоров’я, 1925–1931 рр. — окружний відділ охорони здоров’я, з
1932 р. — обласний відділ охорони здоров’я.

92. Семінар працівників Міністерства охорони здоров’я
України (Чернігів, 1968 р.)
93. Українська нарада організаторів охорони здоров’я на селі
(Дніпропетровськ, 1979 р.)

Із створенням губернських (1797 р.) та повітових лікарських управ почалася організація деякої медичної допомоги сільському населенню в переважній більшості силами фельдшерів та повивальних бабок. Після введення у 1864 р. земської медицини її запровадження
в Україні почалось з Лівобережжя. На Правобережжі відповідне реформування відбулось
лише у 1906 р., а на Київську, Волинську та Подільську губернії положення про земство поширилося тільки в 1911 р. Медична допомога багатьом верствам населення України була
недоступна через обов’язкову плату за лікування. По селах взагалі державних лікарень не
було. Лише в деяких губерніях діяла невелика кількість фельдшерських пунктів, на які, як
і на решті території, покладався обов’язок здійснювати «роз’їзну» систему медичного обслуговування. У 1913 р. на території України було 1043 земські лікарські дільниці.
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94. Українська нарада організаторів охорони здоров’я (ІваноФранківськ, 1981 р.)

На початку 70-х рр. ХХ століття медичні працівники Івано-Франківської та Харківської
областей висунули ініціативу «Працівникам сільського господарства — зразкове медичне обслуговування», активісти товариств Червоного Хреста Дніпропетровської
й Київської областей — «Дитячим та пологодопоміжним закладам — високу культуру і якість роботи», Кривого Рогу та Львова — «Підвищити якість і культуру роботи амбулаторно-поліклінічних закладів до рівня зразкових». Покращення організації
дільничної служби, швидкої й невідкладної медичної допомоги стали гаслами медичних працівників Запоріжжя та Києва. Впровадження цих намірів у практику обговорено на декількох Українських нарадах організаторів охорони здоров’я.

95. Семінар головних лікарів України (Полтава, 1981 р.)
96. Науково-практична конференція організаторів охорони
здоров’я, присвячена 100-річчю з дня народження
М.О. Семашка (Івано-Франківськ, 1974 р.)

У 1938 р. затверджено звання Героя Соціалістичної Праці. Таким нагородженим особам
вручався орден Леніна та грамота Президії Верховної Ради Радянського Союзу, а з 1940 р. —
орден Леніна й золота медаль «Серп і Молот». Почесне звання Героя Соціалістичної Праці
протягом подальших 40 років отримали організатори охорони здоров’я України Г.А. Андрієнко (Дніпродзержинськ Дніпропетровської області), В.І. Борозняк (Олександрівський
район Кіровоградської області), О.Ф. Гербачевський (Житомир), С.О. Густилін (Богодухів
Харківської області), М.І. Лядухин (Красний Лиман Донецької області).

97. Всесоюзна нарада з атестації робочих місць Міністерства
медичної промисловості Радянського Союзу (Ізюм, Харківська
область, 1985 р.)
98. Науково-практична конференція лікарів України
(Лісичанськ, Луганська область, 1967 р.)

99

100

101

102

99. Українська нарада лікарів із впровадження
автоматизованих систем управління в роботу швидкої
медичної допомоги (Харків, 1994 р.)
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100. Науково-практична конференція медичних працівників
України (Чернівці, 1982 р.)
101. Обласна нарада лікарів (Запоріжжя, 1983 р.)
102. IV сесія Херсонського обласного відділу охорони здоров’я
(Херсон, 1969 р.)

103
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103. ІІ Українська науково-практична конференція «Наука Ї
і виробництво — охороні здоров’я» (Київ, 1990 р.)
104. V науково-практична конференція лікарів Донецької
залізниці (Донецьк, 1967 р.)

Донецьку залізницю створено в 1953 р., коли об’єднано Південно-Донецьку і ПівнічноДонецьку залізниці в одну. Офіційною датою виникнення залізниці є 1870 р., коли на
теренах Донбасу були введені в дію три ділянки Курсько-Харківсько-Азовської магістралі загальною довжиною 332 версти. Сучасна Донецька магістраль проходить по
території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської
областей на площі 57 тис. кв. км. По шляху розташовано 239 залізничних станцій, на
206 з них здійснюються вантажні операції. Донецька залізниця — одна з найбільших в
Україні, виконує 40 % загальнодержавних вантажних і пасажирських перевезень. Про
здоров’я працівників магістралі піклуються 17 лікувально-профілактичних закладів: 12
лікарень і 5 лінійних поліклінік. Залізницею утримується 8 оздоровчих закладів.

105. І Українська науково-практична конференція з наукової
організації праці в системі охорони здоров’я (Одеса, 1968 р.)
106. Українська науково-практична конференція
з транспортної медицини (Одеса, 2005 р.)

107

108

109
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107. Український пленум наукової ради з надання швидкої
медичної допомоги населенню (Харків, 1983 р.)
108. Українська науково-практична конференція з проблем
управління охороною здоров’я (Херсон, 1979 р.)
109. Українська нарада лікарів з надання швидкої медичної
допомоги населенню (Запоріжжя, 1984 р.)
110. Українська науково-практична конференція з медичної
деонтології (Вінниця, 1978 р.)
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111. ІІ Всесоюзний з’їзд оздоровчих медичних кооперативів
(Донецьк, 1990 р.)

Медичний кооператив — об’єднання осіб з метою спільного надання платної медичної допомоги населенню. За своїм характером медичний кооператив буває
консультативно-лікувальним, медико-технічним, оздоровчим тощо. Як самостійний
медичний заклад кооператив несе відповідальність перед пацієнтом за якість медичної допомоги. Особлива значимість стосується організації оздоровчих кооперативів
із догляду за тяжкими хворими та інвалідами, що дозволяє вирішувати задачі профілактики, реабілітації і медико-соціальної допомоги.

112. ІІІ конгрес Світової федерації українських лікарських
товариств (Київ — Львів, 1990 р.)

В 1922 р. українські лікарі-емігранти заснували «Спілку українських лікарів в Чехії» та почали видавати свій орган — часопис «Український медичний вісник». Крім цього, відбулися три українські лікарські з’їзди, а саме: у 1917 р. — І організаційний, що складався в більшості з лікарів-неукраїнців (лікарів-українців було всього 10 осіб), який обрав уродженця
Києва, вихованця медичного факультету університету Св. Володимира Б.П. Матюшенка
(1883–1944) головою першої Медико-санітарної управи України; у 1918 р. — ІІ з’їзд, що заклав підвалини створення Всеукраїнської лікарської спілки в Києві, був дуже чисельний
і складався майже виключно з українців; у 1924 р. — ІІІ з’їзд (І Українського лікарського
товариства), який відбувся у Львові. VIII з’їзд пройшов в Івано-Франківську в 2004 р.

113. ІV конгрес Світової федерації українських лікарських
товариств (Харків, 1992 р.)

Світову федерацію українських лікарських товариств (СФУЛТ) засновано в 1977 р. в Чикаго
(США) завдяки дворічній підготовчій роботі ініціативного комітету, у якому взяли участь
доктори С. Ворох, Р. Осінчук та А. Хрептовський. Із створенням СФУЛТ до її рядів за короткий час влилися українські лікарські товариства Австралії, Аргентини, Німеччини, а згодом
Австралії, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Венесуели, Польщі, Росії, Словаччини, Чехії.
У 1984 р. в Мюнхені відбувся І конгрес СФУЛТ, у 1988 р. у Відні — ІІ. ІІІ конгрес СФУЛТ, до
складу якого вже увійшло створене Всеукраїнське лікарське товариство, пройшов у Києві
та Львові. З розрахунком на обмін досвідом з боку закордонних лікарів-українців до програми конгресів регулярно включалися питання організації медичної допомоги й освіти,
екологічної ситуації в Україні, а також з інших актуальних проблем. Першим президентом
СФУЛТ був Р. Осінчук (Нью-Йорк, США), після нього — А. Хрептовський (Чикаго, США),
потім (з 1992 р.) — П. Джуль (Детройт, США) а з 2000 р. — Л. Пиріг (Київ, Україна). Конгреси
СФУЛТ відбувалися у Харкові (1992 р.), Дніпропетровську (1994 р.), Одесі (1996 р.), Ужгороді (1998 р.), Львові і Трускавці (2000 р.), Луганську (2002 р.) тощо. На конгресах були присутні делегати з Австралії, Австрії, Болгарії, Великої Британії, Канади, Німеччини, Польщі,
Росії, Словаччини, США та Чехії. Всеукраїнські лікарські товариства (ВУЛТ) існують у містах
Вінниця, Дніпропетровськ, Євпаторія, Івано-Франківськ, Київ, Луганськ, Львів, Миколаїв,
Одеса, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів. ХІІІ конгрес СФУЛТ та захо-
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ди з нагоди 100-річчя Українського лікарського товариства відбулись у 2010 р. у Львові
на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На
ІХ з’їзді Всеукраїнського лікарського товариства, який проходив у Вінниці, говорили про
необхiднiсть самоврядування медиків та прийняття етичного кодексу українського лікаря.
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114. Всесоюзний пленум істориків медицини (Миколаїв, 1989 р.)
115. ІІІ Всесоюзна науково-практична конференція істориків
медицини (1967 р.)
116. IV науково-практична конференція істориків медицини
України (Львів, 1964 р.)
117. V науково-практична конференція істориків медицини
України (Одеса, 1970 р.)

Наука історії медицини тісно пов’язана з ім’ям видатного українського вченого С.Г. Ковнера (1837–1896) — вихованця медичного факультету Київського університету Св. Володимира, земського лікаря в Ніжині Чернігівської губернії, знавця багатьох стародавніх і
сучасних мов, праці якого загалом сприяли формуванню і розвитку історії медицини як
науки. Почесним членом Українського та Міжнародного товариств істориків медицини
був автор підручника «Історія медицини», уродженець Подільської губернії (1894 р.),
випускник 1919 р. медичного факультету Новоросійського університету в Одесі, професор П.Ю. Заблудовський. Програмою Всесоюзної історико-медичної конференції, що
відбулась у Вінниці в 1972 р., передбачалось відвідування меморіального музею-хати
видатного українського епідеміолога, академіка Д.К. Заболотного (1866–1929).

118. ХІІ конференція професійних спілок медичних
працівників України (Київ, 1971 р.)
119. ХІІІ конференція професійних спілок медичних
працівників України (Київ, 1976 р.)
120. IV Українська конференція професійної спілки об’єднання
«Медична техніка» (Київ, 1972 р.)

Профспілковий рух в Україні розпочався на початку XIX століття і вже тоді в ньому активну
участь брали земські лікарі, фельдшери, фармацевти, санітари. У 1905 р. відбувся з’їзд Спілки медичного персоналу Російської імперії, а І з’їзд медичних працівників (1919 р.) затвердив
організаційну структуру, прийняту для всіх профспілок, створено єдину профспілку працівників охорони здоров’я «Всемедикосанпраця». У 1920 р. у Харкові організовано представництво Центрального комітету профспілки медсанпраці в Україні, а в 1921 р. обрано його Південне бюро (з 1923 р. — Українське бюро спілки медсанпраці). У 1924 р. на I Всеукраїнському
з’їзді працівників медсанпраці Українське бюро перейменовано на Всеукраїнське центральне правління спілки працівників медико-санітарної роботи, яке у 1927 р. реорганізоване у
Всеукраїнський комітет профспілки працівників медико-санітарної праці. У 1924 р. профспілку «Всемедикосанпраця» перейменовано на «Медсанпраця», яка об’єднала в Україні
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понад 62 тис. членів, які працювали в 3000 лікувально-профілактичних закладах. ІІ Всеукраїнський з’їзд профспілки «Медсанпраця» проходив у Харкові в 1926 р. На той час чисельність
її членів зросла до 78 тис. чоловік. На VII з’їзді (1928 р.) прийнято рішення про розширення
організації за рахунок, у першу чергу жінок і молоді. У 1934 р. замість Всеукраїнського комітету був створений Центральний комітет профспілки «Медсанпраця». І Українська республіканська конференція профспілки медпрацівників відбулася у 1949 р. в Києві, ІІ — у 1951 р. З
1949 р. керівним виборчим органом профспілки став Український республіканський комітет
медичних працівників, а в 1990 р. — Центральний комітет профспілки працівників охорони здоров’я України. У 1980 р. Українська профспілкова організація медичних працівників
об’єднувала 25 обласних комітетів, Київський міський (з правами обласного), 605 міських
та районних, понад 10 тис. первинних організацій, 6 тис. аптечних закладів, 28 — Товариства
Червоного Хреста. У 2000 р. III позачерговий з’їзд затвердив Статут із змінами і доповненнями згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». У
2004 р. профспілка працівників охорони здоров’я України за чисельністю посідала третє місце серед членських організацій Федерації профспілок країни. Тоді нараховувалось понад
1 млн 300 тис. спілчан: 196 тис. лікарів, 470 тис. медичних сестер, 58 тис. аптечних працівників, 570 тис. молодшого та іншого обслуговуючого персоналу, 27 тис. працівників санаторнокурортної системи, 107 тис. студентської молоді, 10 тис. 200 непрацюючих пенсіонерів.

121. V міська звітно-виборча конференція професійної спілки
медичних працівників (Київ, 1986 р.).
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122. ІІ міська конференція професійної спілки медичних
працівників (Київ, 1979 р.)
123. І зліт медиків — ударників комуністичної праці Київського
державного інституту удосконалення лікарів (Київ, 1973 р.)
124. ІІ зліт медиків — ударників комуністичної праці
Подільського району міста Києва (Київ, 1972 р.)
125. ІІІ зліт медиків України — ударників комуністичної праці
(Київ, 1973 р.)

За ініціативи молоді Донбасу в 50-х рр. ХХ століття почалось змагання в медичних закладах за звання «Ударник комуністичної праці». У 1960 р. у Москві відбулася Всесоюзна нарада передовиків змагання ударників комуністичної праці, а за рік учасники
цього руху поклали в основу своїх обов’язків так званий моральний кодекс будівника
комунізму. Ударники комуністичної праці повинні були показувати приклад не тільки
на роботі, але і в особистому житті, допомагати один одному в підвищенні медичної
кваліфікації та в політичному навчанні, у побуті і спільному відпочинку.
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