
Книжкова виставка 

Мерінг Ф.Ф. – чудовий клініцист і діагност 
195 років від дня народження (26.02.1822 - 19.10.1887) 

 

Мерінг Фрідріх Фрідріхович (Федір Федорович) - 

один з найбільш видатних і популярних київських 

лікарів, заслужений професор Київського 

університету, власник відомої садиби Мерінга в 

центрі Києва. 

Народився м. Дона (Саксонія) у родині лікаря. У 
1840 році закінчив гімназію в Дрездені, після чого 

вступив в Дрезденську медичну академію. З 1841 

року навчався в Лейпцігському університеті, 

закінчив його в 1845 році і отримав звання 

доктора медицини і хірургії, а також диплом акушера. 

Мерінг Ф. Ф. у 1845 р. переїхав у Росію. За пропозицією Пирогова, 

взяв участь у конкурсі для займання кафедри приватної патології і 

терапії в київському університеті твором "Про історичний розвиток 

аускультації і перкусії". 
У 1856 р. Мерінг Ф. Ф. був відряджений з професором Алфер’євим в 

Південну армію для дослідження пануючої  в ній тифозної епідемії. 

Як практичний лікар Мерінг Ф.Ф. користувався значною 

популярністю. 

Будучи від природи людиною рідкісної доброти, він був для всіх 

однаково доступний, завжди готовий прийти на допомогу. На хворих 

він справляв чарівне враження своєю м'якістю і задушевністю і 

користувався їх безумовною довірою; був другом хворих, вмів 

втішати, заспокоювати, давати надії, що завжди викликало 

вдячність оточуючих. Сказати, що Мерінг Ф.Ф. користувався 
величезною симпатією у киян буде недостатньо, кияни обожнювали 

його. 
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   «Крім природних обдарувань і 

вроджених якостей розуму і душі  

найвиразнішою рисою в ньому було 

ясне усвідомлення обов’язку і 

невідступне виконання його» 

Проф. Тритшель К.Г. (22.10.1884) 
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