
  

Календар медичних дат 
 та лікарів – ювілярів  

на 2018 рік 
 

Вінниця, 2018 

ДОЗ облдержрадміністрації 
Вінницька обласна наукова  

медична бібліотека 

Відділ науково-медичної  інформації   
та бібліографії 



2 

Зміст 
 
 

Розділ І. 
 

Всесвітні, міжнародні та всеукраїнські медичні дати 
Лікарі-ювіляри 2018 року                                                                   5 
 
Розділ ІІ. 
Пам’ятні дати у медицині Вінниччини  на 2018 рік                      24   
 
Розділ ІІІ.                           
 

Ювіляри Вінниччини                                                                        25                                         
  



3 

Всесвітні,  міжнародні  та  всеукраїнські 
медичні дати 

  
Лікарі – ювіляри 2018 року 

СІЧЕНЬ 
 

4 Казаков   Валерій   Миколайович  ( 4.01.1938 ), Герой України, 
український фізіолог, академік АМНУ, ректор  Донецького НМУ ім. 
М. Горького (1985-2010), заслужений діяч науки і техніки України. 
Є автором  575 наукових робіт, в т.ч. 18 монографій, 4 підручників, 
11 винаходів. Більше 20 років працював в  редколегії міжнародного  
наукового журналу «Нейрофізіологія/Neurophysiology» , був 
засновником та головним редактором журналу «Архив клинической 
и экспериментальной медицины» МОЗ України.      ( 80 років від 
дня народження ) 

7 Ручківський  Сергій  Никифорович   ( 7.01.1888 - 5.04.1967 ), 
український радянський вчений, епідеміолог і мікробіолог,  член-
кореспондент АМН СРСР. Автор понад 100 праць з проблем 
ботулізму, висипного тифу, дизентерії, сальмонельозу, скарлатини 
та ін. інфекційних захворювань. У 20-30 роки публікував праці 
українською мовою.                           ( 130 років від дня народження ) 

 7 Фе́рдман  Дави́д  Ла́зарович  (7.01.1903 – 11.01.1970), український 
радянський біохімік, член-кореспондент АН УРСР та  АН СРСР. 
Автор понад 150 наукових праць,  присвячених вивченню 
біохімічних процесів у м'язах в нормі та при патології. В 1943 році 
організував  та очолював до кінця життя відділ  біохімії м'язів при  
Інституті біохімії АН УРСР.        ( 115 років від дня народження ) 

13 Лук'янова Олéна Михáйлівна  ( 13.01.1923 – 15.08 2014 ), 
провідний український вчений у галузі педіатрії, академік НАН 
України,  НАМН України, Російської АМН, Американської академії 
педіатрів,  заслужений діяч науки і техніки УРСР, директор 
Інституту педіатрії, акушерства та гінекології   (1979-2005 ). 
О.М. Лук'янова - засновник української наукової школи  
дитячої гастроентерології, є автором  понад 600 наукових 
праць, у тому числі 25 монографій, 10 посібників та 18 
авторських свідоцтв. Була  головним редактором журналів 
«Перинатологія та педіатрія», «Здоровье женщины», 
заступником головного редактора журналу  «Педіатрія, 
акушерство і гінекологія».      ( 95 років від дня народження ) 
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13  Волошин Петро Власович   ( 13.01.1928 ), український вчений у 
галузі неврології та психіатрії, директор  Інституту неврології, 
психіатрії та наркології НАМН України  (1977-2017), заслужений 
діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України. Волошин 
П.В. - засновник  наукової школи психоневрологів, був головою  
наукового товариства неврологів, психіатрів і наркологів України, 
дійсним членом  Американської  академії медицини і психіатрії. Є 
автором більше 500 наукових праць, очолював редакційну раду 
журналу "Український вісник психоневрології".        ( 90 років від 
дня народження ) 

20  Шалімов  Олександр  Олексійович  ( 20.01.1918 - 28.02.2006 ), 
Герой України, видатний український учений-хірург (російського 
походження), академік HAH та НАМН України,  член Нью-
Йоркської Академії наук, лауреат Державних премій СРСР та 
України, Герой  Соціалістичної Праці.  Був директором   НДІ   
клінічної  та експериментальної хірургії (1972-1988).  Основними  
напрямами його наукової діяльності були: хірургічні розробки в 
гастроентерології,  торакальній  та судинній хірургії. Уперше 
розробив і впровадив в Україні  органозберігаючі операції на 
шлунку, пластичні втручання на жовчовивідних протоках, 
підшлунковій залозі, судинах, а також мікрохірургічні операції.  
Він є автором 826 наукових праць, у тому числі 30 посібників і 
монографій, 112 винаходів. Був почесним головою правління 
наукового товариства хірургів України, головним редактором 
журналу «Клінічна хірургія».( 100 років від дня народження) 

 
ЛЮТИЙ 

 
4 Всесвітній день боротьби  проти  раку.  Проголошений 

міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними 
захворюваннями та міжнародним союзом проти раку або UICC. 
Відзначається щорічно. 

8 Овчаренко  Федір  Данилович   ( 8.02.1913 – 25.12.1996 ), 
український вчений у галузі колоїдної хімії,  академік НАН 
України, член Нью-Йоркської академії наук, лауреат Державної 
премії України. Був  організатором  Інституту  біоколоїдної  хімії  
АН УРСР (1991), якому присвоєно його ім'я  (1998). Учений є 
автором та співавтором понад 800 наукових праць. Очолював 
Товариство «Знання» України, організував видання науково-
популярного щорічника «Україна. Наука і культура».         ( 105  
років від дня народження ) 
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9 Міжнародний день стоматолога.    У світі святкують  щороку  9 
лютого. В Україні відзначається з 1993 року. 

11 Всесвітній день хворого. Міжнародний день, покликаний 
привернути увагу людей до проблем, з якими зіштовхуються хворі 
люди по всій планеті.  Проводиться в усьому світі щорічно. 

12 Затула Дмитро Григорович   ( 11.02.1923 - 10.06. 1987 ), 
український вчений-фармацевт, доктор біологічних наук, член-
кореспондент АН УРСР. Був директором  Інституту мікробіології і 
вірусології імені Д. К. Заболотного (1970-1977), директором 
Інституту проблем онкології ім. Р.Є.Кавецького АН УРСР (1977-
1987). Створив специфічну протипухлинну вакцину з метою 
запобігання рецидивам і метастазам у радикально оперованих 
хворих на рак.        ( 95  років від дня народження)  

12 Зайко  Микола  Никифорович    ( 12.02.1908 - 25.12.1991 ),  
український  радянський патофізіолог, член-кореспондент АМН 
СРСР, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної  премії  
УРСР.  Був автором підручника «Патологическая      физиология», 
який перевидавався  6 разів.  Написав понад 120 наукових праць. 
Багато років був головою Українського  науково-медичного  
товариства патофізіологів.        ( 110 років від дня народження ) 

19 Спера́нський   Гео́ргій  Не́сторович    ( 19.02.1873 - 14.01.1969 ), 
видатний  російський та радянський  педіатр, академік  АН та АМН 
СРСР, Герой Соціалістичної  Праці, засновник  системи  охорони 
материнства та  дитинства.  Першим в Росії  відкрив  стаціонар для 
дітей грудного віку.  Заснував  «Журнал по изучению раннего 
детского возраста» (1922), тепер -  журнал  «Педиатрия», який 
носить його ім’я  (1973).  Являється автором  більше 200 наукових 
робіт.       ( 145 років від дня народження ) 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
   
1 Всесвітній день цивільної оборони.         Відзначається  з метою 

пропаганди знань про цивільну оборону. Щороку  проходить під 
різними гаслами, які   відображають важливі питання, пов'язані з 
порятунком життя населення та захистом природи. 

   
1 Машковський   Михайло  Давидович ( 1.03.1908 - 4.06.2002 ), 

видатний  радянський та російський вчений-фармаколог, академік 
РАМН, Герой Соціалістичної Праці.  Був експертом ВООЗ з якості 
лікарських препаратів, входив до редколегії медичних журналів. 
Виданий під його керівництвом довідник "Лікарські засоби"  (1959)   
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      витримав  15 видань. Серед інших  праць академіка: "Фармакологія 
антидепресантів", "Ліки XX століття", всього  написав понад 500 
наукових робіт, 120 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.     
( 110 років від дня народження ). 

 
2 Всесвітній день імунітету.    Це свято було засновано ВООЗ у 2002 

р. для того, щоб привернути  увагу людей до проблем, пов’язаних зі 
зростанням кількості імунних захворювань, а також з метою  
збереження та зміцнення їх імунітету. Відзначається щорічно. 

6    Всесвітній день боротьби з глаукомою.   Відзначається в усьому 
світі щорічно, починаючи  з 2008 року за ініціативи  Всесвітньої 
асоціації  глаукоми та  Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою. 

  9 Всесвітній день нирки      (другий четвер березня ).  Відзначається  
офіційно у всьому світі  з  2006 року за ініціативи всесвітнього 
товариства нефрологів  та міжнародної федерації ниркових 
фундацій.  

11 Маньківський  Борис  Микитович   ( 11.03.1883 - 24.11.1962 ), 
відомий  український вчений-невропатолог, академік АМН СРСР, 
заслужений діяч науки УРСР, один з організаторів  Інституту 
геронтології АМН СРСР. Був одним із основоположників 
української школи невропатологів. Написав понад 170 наукових 
робіт, у тому числі 25 монографій, присвячених різним питанням 
клінічної неврології та нейроонкології. Першим в країні описав 
пухлину шишковидного тіла, у світовій літературі - клініку 
краніофарингіом.    ( 135  років від дня народження ) 

17  Всесвітній День сну  ( третя п’ятниця березня )       Відзначається 
щорічно у рамках проекту ВООЗ  з проблем сну і здоров'я. 

18 Коломійченко  Олексій  Сидорович  ( 18.03. 1898 – 17.09.1974 ), 
український радянський вчений-отоларинголог, член-кореспондент 
АН УРСР, організатор і перший директор Інституту отоларингології 
АМН України, який носить  його ім’я. Автор праць з проблем  
новоутворень  лор-органів,  отосклерозу, впровадив у лікувальну 
практику  операції з відновлення слуху. Створив в Україні наукову 
школу отоларингології. Був головним редактором «Журналу 
вушних, носових і горлових хвороб» (з 1964).  ( 120  років від дня 
народження ) 

21 Всесвітній день людей із синдромом Дауна.        Відзначається з 
2012 року за ініціативи Генеральної  Асамблеї ООН щорічно. 
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22 Всесвітній день водних ресурсів   ( Всесвітній день води ).     
Проголошено Генеральною асамблеєю ООН від 22 грудня 1992 
року. 

24   Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз.  Захід 
проводиться щорічно  на ознаменування  того, що в цей день у 
1882 році Роберт Кох відкрив туберкульозну бацилу.  

24   Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. 
Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента  від 
22 березня 2002 року. 

27  День нефролога.      Професійне  свято  лікарі-нефрологи 
відзначають щорічно 27 березня. 

 
КВІТЕНЬ 

 
1 Віл́ьям Га́рвей    ( 1.04. 1578 - 3.06.1657 ),  англійський лікар, 

анатом і природознавець, засновник сучасної фізіології та 
ембріології.  Створив вчення про кровообіг, описав мале і велике 
кола кровообігу, що у ті часи було революцією в науці.                                                                
( 440  років від дня народження ) 

 
2 Всесвітній   день поширення  інформації  щодо  проблем  аутизму. 

Встановлений  Генеральною  асамблеєю  ООН  18  грудня  2007  
року,  відзначається щорічно. 

 
6 Марзєєв Олександр Микитович  ( 6.04.1883 - 1.02.1956 ), 

український радянський вчений-гігієніст,  академік АМН СРСР,  
заслужений  діяч науки УРСР. Був ініціатором створення та 
першим директором Київського науково-дослідного інституту 
комунальної гігієни  (1944-1956), що тепер носить його ім’я (1967). 
Автор понад 130 наукових праць, в т.ч. першого підручника з 
проблем комунальної гігієни (1951). Організував перші санітарно-
епідеміологічні станції, започаткував в країні дослідження 
забруднень атмосфери.                   ( 135  років від дня народження )  

 
7 Всесвітній день здоров’я.       У цей день у 1948 році набув 

чинності Статут Всесвітньої організації  охорони здоров'я  (ВООЗ). 
Кожного року він присвячується  різним темам, проводяться  
пропагандистські заходи, як в цей день, так і  після 7 квітня.  

8    Міжнародний день дій проти ГМО.  Щорічно, 8 квітня, 
відзначається міжнародний день боротьби проти генетично-
модифікованих організмів.  
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11  Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.  Проводиться з 
ініціативи ВООЗ  з 1997 року щорічно. 

15 День довкілля.  Відзначається в Україні  щорічно згідно з Указом 
Президента  від 6 серпня 1998 року  у  третю суботу квітня.    

17 Всесвітній    день боротьби з гемофілією.    Заснований за 
ініціативи ВООЗ та всесвітньої федерації гемофілії.  Відзначається 
щороку під новим девізом. 

24-30 Європейський тиждень імунізації .   За ініціативою 
Європейського регіонального бюро ВООЗ з 2005 року в  країнах 
Європи та в Україні щорічно проводиться Європейський тиждень 
імунізації.  

23 Всеукраїнський день психолога. Відзначається в Україні щорічно. 

25 Міжнародний день ДНК.    Відзначається щорічно в окремих 
країнах світу та організаціях, які  пов'язані з біологічними 
дослідженнями, а також в мережі Інтернет. 

26 День Чорнобильської трагедії  (1986). У ніч з 25 на 26 квітня 1986 
року сталася найбільша техногенна катастрофа ХХ сторіччя - 
аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної 
електростанції (ЧАЕС), розташованої у м. Прип'ять Київської 
області. 

27 Мощич  Петро  Степанович  ( 27.041928 – 10.02.2006 ), 
український вчений, фундатор педіатричної школи та засновник 
школи дитячих інфекціоністів, лауреат Державної премії України, 
заслужений діяч науки і техніки. Працював у МОЗ України: на 
посаді головного дитячого інфекціоніста (з 1968) та головного 
педіатра  (1971-1989). Був членом  Всесвітньої  асоціації педіатрів. 
Включений до групи 2000  видатних людей світу XX століття 
(1998), обраний Міжнародним науковим Комітетом і нагороджений 
європейським дипломом «100 найкращих професіоналів в 
медицині» ( 2006).  ( 90  років від дня народження ) 

28 Всесвітній день охорони праці.          Був проголошений  
міжнародною організацією праці (МОП), вперше  відзначався у 
2003 році. В Україні цей день отримав назву «День охорони праці»,  
відзначається згідно з  Указом  Президента  від 18 серпня 2006 року 
щорічно. 



9 

ТРАВЕНЬ 
 

2 Бурчинський  Георгій  Йосипович   ( 2.05.1908 - 21.01.1993 ), 
український  лікар-терапевт,  доктор медицини, лауреат  Державної  
премії України  в  галузі науки і техніки. Основні дослідження - 
пульмонологія та гастроентерологія, одним з перших в країні 
застосував  методику  ендобронхіального  введення  антибіотиків. 
Очолював товариство терапевтів  України, був членом редакційних 
рад часописів «Врачебное дело»,  «Клиническая медицина», 
«Терапевтически архив», входив  у редакційну  колегію  «Большой 
медицинской энциклопедии».  Опублікував  понад  120  наукових  
праць, 5 монографій та  підручник  «Внутрішні хвороби» (1977).           
(110 років від дня народження) 

3 Спок  Бенджамін    ( 2.05.1903 - 15.03.1998 ),  американський 
педіатр, автор книги-бестселера  «Дитина і догляд за нею» (1946), в 
якій виклав свої  новаторські думки про виховання дітей. Він  був  
першим  дитячим лікарем, який вивчав психоаналіз з позиції 
розуміння  вимог  дітей  в сімейних  відносинах.           (110 років від 
дня народження) 

5 Міжнародний день акушерства.       Цей день було запропоновано 
відзначати  в 1987 році на міжнародній конференції акушерок  в 
Нідерландах. З 1991 року  відзначається щорічно в понад 50 країнах 
світу.   

8 Міжнародний день Червоного Хреста  і  Червоного Півмісяця.       
Відзначається  кожного року в день народження засновника  
Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця,   
швейцарського гуманіста Анрі Дюнана. 

12 Всесвітній день медичної сестри.  Відзначається щорічно  в день 
народження англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл, яка 
відома як фундатор професії медичних сестер та ініціатор реформи 
шпиталів. Офіційно свято встановлено у 1971 році міжнародною 
радою медичних сестер. В Україні відзначається з 1997 року за 
ініціативи  Міністерства охорони здоров’я та асоціації медичних 
сестер України. 

13 Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією  (друга 
субота травня).  Встановлений у 2006 році  всесвітньою лігою 
гіпертонії  за підтримки ВООЗ, проводиться   щорічно. 

17 День  пульмонолога.   Професійне  свято  лікарі-пульмонологи 
відзначають щорічно з 1997 року. 

20   Всесвітній  день  травматолога. Традиційно  у цей день відзначають 
своє професійне  свято лікарі-травматологи. 
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20 Трещинський  Анатолій  Іванович    ( 20.05.1923 – 31.05.2009 ),  
відомий  український анестезіолог, основоположник анестезіології, 
реаніматології та інтенсивної терапії на Україні.  Вперше розробив 
та застосував анестезіологічне забезпечення хворого під час 
операцій із штучним  кровообігом. Разом з М. Амосовим створили 
першу на Україні самостійну кафедру  анестезіології при 
Київському інституті  удосконалення лікарів  (тепер Національна  
медична  академія післядипломної  освіти  імені П. Л. Шупика). 
Створив наукове  товариство  анестезіологів  (1964),  тепер - 
асоціація анестезіологів України. Більше  40  років  був  головним   
анестезіологом  МОЗ.     ( 95 років від дня народження)                                                                                              

25  Пучківська  Надія Олександрівна    ( 25.05.1908 - 15.05.2001 ), 
видатний український офтальмолог,  академік  АМН СРСР (1971), 
НАН (1992) та АМН України  (1993), міжнародної 
офтальмологічної  академії (1975), директор Одеського НДІ очних 
хвороб і тканевої терапії ім. В.П.Філатова (1957-1985).  Була 
ученицею  академіка В.Філатова, фахівець з пересадження рогівки 
та лікування опіків очей, запропонувала  нові оперативні методики 
лікування очей, працювала у галузі тканевої терапії. Редактор 
«Офтальмолотического журнала» (1956). (110 років від дня 
народження) 

27 Міжнародний день розсіяного склерозу  (МДРС), відзначається 
щорічно  з ініціативи міжнародної федерації товариств розсіяного  
склерозу.                                                                                                                                                                         

30 Всесвітній день боротьби проти астми та алергії. Був заснований за 
рішенням ВООЗ,, має щорічний характер і відзначається 30 травня 
спільно з Всесвітнім днем хворого на алергію.    

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. Проводиться  за 
ініціативи ВООЗ від 17 травня 1989 року щорічно. 

 
ЧЕРВЕНЬ 

 

5 Всесвітній день  охорони навколишнього середовища.      
Проголошено Генеральною  Асамблеєю ООН  від 15 грудня 1972 
року, відзначається щорічно. 

14 Всесвітній день донора крові - міжнародний день, заснований ВООЗ 
у травні 2005 року, проводиться щорічно.  У цей день в 1868 році 
народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар-імунолог, який 
отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові 
людини.  
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18 День медичного працівника  (третя неділя червня ).       
Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента  від  3 
червня  1994 року. 

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними 
засобами та їхнім незаконним  розповсюдженням.  Був 
проголошений Генеральною  Асамблеєю ООН   7 грудня 1987 року, 
відзначається щорічно.  

27 Петровський  Борис  Васильович    ( 27.06.1908 – 4.05.2004 ),  
російський  вчений-хірург, академік РАМН, організатор охорони 
здоров’я. Створив та був   директором Всесоюзного  наукового 
центру хірургії  АМН СССР  (1963-1988). Був організатором та 
учасником  Пироговських читань. Опублікував більше 500 наукових  
праць, в т.ч. 40 монографій. Створив  одну з найбільших наукових  
хірургічних шкіл.        (110 років від дня народження) 

     

   ЛИПЕНЬ 

 
6 Насонова  Валентина  Олександрівна  ( 6.07.1923 - 2.02.2011 ), 

радянський та  російський  ревматолог, академік  РАМН, 
заслужений діяч науки РФ (1997), директор інституту ревматології 
(1970-2001), тепер - інститут ревматологиії  ім. В. О. Насонової 
РАМН. Автор біля 500 наукових  праць та  9 монографій, 
присвячних ревматоїдному артриту, остеоартрозу, системному 
червоному вовчаку та ін. ( 95 років від дня народження ) 

12 Бернар Клод ( 12.07.1813 - 10.02.1878), французький лікар, 
основоположник ендокринології,  доктор медицини,  член-
кореспондент  Санкт-Петербургської  академії наук. Заснував 
Біологічне товариство, був його президентом (1867). Основні 
наукові праці присвячені  фізіології, найважливіша - «Введення у 
вивчення експериментальної медицини» (1865).        ( 205 років від 
дня народження ) 

16  Білинський  Борис Тарасович   ( 16.07.1933 ), український 
онколог, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України, академік  АН ВШ України, член Нью-Йоркської 
АН, член Президії  Українського  онкологічного  товариства. 
Наукові  праці присвячені  онкології,  гематології, імунології.  
Автор понад 300  наукових робіт, в т.ч. 11 монографій і 3 
підручників.  Є членом редакційних колегій “Acta chirurgica 
Austriaca”,  “Acta medica Leopoliensia”, “Практична медицина”.   ( 85 
років від дня народження ) 
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16 Пелещук  Анатолій  Петрович   ( 16.07.1913 – 1.04.2010 ), відомий  
український вчений-терапевт,  професор,  заслужений  діяч науки, 
лауреат Державної премії УРСР, премій ім. Ф. Яновського та М. 
Стражеска  НАН України. Створив школу українських нефрологів. 
Автор понад  300  наукових праць, 16 монографій і  підручників з 
нефрології,       гастроентерології, геріатрії. Одним з перших в країні 
вивчив особливості захворювань органів травлення у похилому  
віці. Був членом редколегії  журналу «Врачебное дело», членом 
редакційних рад журналу «Терапевтический архив», видавництва 
«Здоров’я», «Большой медицинской энциклопедии».   ( 105 років 
від дня народження ) 

24 Перемежко   Петро   Іванович   ( 24.07.1833 -  8.01.1894 ), 
український гістолог, професор і завідувач кафедри гістології, 
ембріології і порівняльної анатомії Київського університету Святого 
Володимира. Був головою Товариства  київських лікарів (1881-
1882).  Написав декілька розділів  до підручника «Основи до 
вивчення мікроскопічної анатомії людини і тварин» (1887-1888).       
( 185 років від дня народження ) 

28 Всесвітній день  боротьби з гепатитом. Був заснований  
Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я в 2010 році, проводиться 
щорічно.   

СЕРПЕНЬ 
     
6 Міжнародний день “Лікарі світу  за мир”. Запропонований 

організацією “Лікарі світу  за  запобігання ядерній загрозі’’, 
відзначається в річницю дня бомбардування японського міста 
Хіросіми (6 серпня 1945 р.) 

8 Міжнародний день офтальмології.  Своє професійне свято  лікарі-
офтальмологи почали відзначати з 2004 року. Датою проведення 
стало 8 серпня, день народження знаменитого російського 
офтальмолога Святослава Федорова. 

9    День великомученика і цілителя Пантелеймона  ( Святого Палія ) , 
який  за фахом був лікарем, став відомий як великий цілитель. 

13  Міжнародний день шульг (лівші). Був започаткований 13 серпня 
1976 року, а проголошений у 1984 році міжнародною 
конфедерацією шульг, відзначається щороку. 

18 Персіанінов Леонід Семенович ( 18.08.1908 - 27.12.1978 ), відомий 
російський вчений  акушер-гінеколог,  академік  АМН СРСР, 
заслужений  діяч науки БРСР, директор ВНДІ акушерства та 
гінекології  МО3 СРСР  (1967-1978).  Автор  400  наукових  праць, в 
т. ч. 9 керівництв та 17 монографій,  
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      присвячених в основному проблемам акушерського травматизму, 
анестезіології та реанімації в акушерсько-гінекологічній практиці. 
(110 років від дня народження) 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

   
9 Всесвітній день надання першої медичної допомоги  (друга субота 

вересня). Проводиться з 2000 року щорічно. Ініціаторами 
проведення були національні організації - члени Міжнародного 
руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.   

9 День  фізичної  культури  і  спорту   (друга субота вересня).   
Відзначається в Україні   щорічно згідно з Указом Президента  від 
29 червня 1994 року.  

15 Всесвітній день боротьби з лімфомами..  Був запроваджений вперше 
у 2004 році. Відзначається у багатьох країнах світу, щоб підвищити 
обізнаність населення щодо цієї групи захворювань та допомогти 
людям, які страждають від лімфом. 

15 День фармацевтичного працівника    (третя субота вересня).  
Відзначається в Україні  щорічно    згідно з Указом Президента   від 
7 вересня 1999 року. 

16  Міжнародний день охорони озонового шару. Був проголошений 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році. Відзначається з 1995 
року у пам’ять про підписання Монреальського протоколу (1987) 
щодо необхідності збереження  озонового шару, який фільтрує 
сонячне проміння і запобігає шкідливому впливу ультрафіолету на 
поверхню Землі, тим самим зберігаючи життя на планеті. 

17 Чеботарьов  Дмитро  Федорович   ( 17.09.1908 - 11.07.2005 ), 
український  вчений-геронтолог,  академік  АМН СРСР, НАН та 
АМН України. Був директором відкритого в  Києві  інституту  
геронтології  АМН СРСР  (1961-1988). З його  ім'ям пов'язаний 
розвиток геронтологічних досліджень в СРСР та в Україні, 
створення геріатрії як нового розділу медичної науки й нової 
медичної спеціальності. Був президентом Міжнародної асоціації 
геронтологів ((1972-1975).  Написав  понад  400  наукових праць, 10 
посібників та 9 монографій.  Його  підручник «Геріатрія в 
терапевтичній практиці»  був відзначений премією ім. С. П. Боткіна  
РАМН (1994)  та премією ім. М. Д. Стражеска НАНУ (1995).   
(110років від дня народження) 

21  Всесвітній день хвороби Альцгеймера. Відзначається  щорічно з 
ініціативи Міжнародної організації з боротьби з хворобою 
Альцгеймера. 
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24 Дяченко  Сергій  Степанович    ( 24.09.1898  - 21.01.1992 ), 
український  мікробіолог, доктор  медичних  наук, професор,  
заслужений  діяч науки УРСР.  Працював в Українському інституті 
епідеміології та мікробіології (1929-1963), тепер - інститут 
епідеміології  та інфекційних  хвороб  АМНУ. Вивчав  етіологію  
інфекційних  захворювань, механізми імунітету, написав  ряд  
наукових  праць  з  історії  української  мікробіології.         (120 років 
від дня народження) 

26 Всесвітній день контрацепції.   26 вересня  2007 року  за  ініціативою 
різних  організацій, які займаються  проблемами репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї, вперше  був  проведений  Всесвітній  
день контрацепції .  Проводиться  щорічно. 

28 Всесвітній день боротьби зі сказом.   Проводиться  світовою 
спільнотою щорічно  з метою  привернення уваги людей  до  
проблем  розповсюдження цієї небезпечної хвороби як серед людей, 
так і тварин. 

29  Всесвітній день серця. Вперше був організований в 1999 році за 
ініціативою Всесвітньої  федерації серця, акцію підтримали  ВООЗ 
та ЮНЕСКО. Разом проводять спільні заходи в більше ніж 100 
країнах світу. Відзначається щороку. 

29 День отоларинголога .  У цей  день своє професійне  свято  
відзначають ЛОР-лікарі, які спеціалізуються на хворобах вуха, 
горла, носа, голови та шиї. 

 
 ЖОВТЕНЬ 

 
1 Міжнародний день людей похилого віку. День геронтолога. Був 

прийнятий Всесвітньою асамблеєю з проблем старіння в 1982 році і 
затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у тому ж  році. 
Проводиться щорічно.   

2  Міжнародний день лікаря (перший понеділок  жовтня). 
Проводиться з ініціативи ВООЗ , цей день є днем  
солідарності й активних дій лікарів усього світу.               

2 День уролога.  Професійне свято медичних працівників у цій  
сфері  відзначають у світі щорічно  у цей день. 

2  Возіанов  Олександр  Федорович    ( 2.10.1938 ),  видатний 
український  вчений-уролог, Герой України,  академік  НАНУ, 
АМНУ, директор  Інституту  урології,  двічі лауреат державної 
премії України в галузі науки і техніки. Вперше розробив  
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 класифікацію передпухлинних станів і раку передміхурової залози, 
особливий вклад вніс в розвиток ендоурології. Очолює українське 
урологічне товариство, є членом  європейської та американської 
урологічних асоціацій, головний редактор журналу  «Урологія».                        
( 80 років від дня народження ) 

7 Всесвітній день хоспісної  та паліативної допомоги (друга субота 
жовтня). Організатором є Світовий Альянс паліативної допомоги, 
куди входять національні та регіональні організації, які підтриму-
ють розвиток хоспісної і паліативної допомоги у всьому світі. 

8 День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби. 
(друга неділя жовтня).  Відзначається в Україні  згідно з Указом 
Президента   від 5 жовтня 2004 року. 

9  Сєрков  Пилип  Миколайович    ( 9.10.1908 – 1.08.2011 ),  радян-
ський  фізіолог, академік АН УРСР, лауреат  Державної  премії,  за-
служений діяч науки України. Працював заступником директора та 
завідувачем відділу  Інституту фізіології  ім.О.О.Богомольця. Засну-
вав школу нейрофізіологів,  був головним редактором  
«Фізіологічного журналу» (1979-1997). Основні праці присвячені 
вивченню діяльності м’язової та нервової системи, автор публікацій 
з історії  радянської  науки. Написав понад 250 наукових праць, з 
них п'ять монографій.    ( 110 років від дня народження ) 

10 Всесвітній  день охорони психічного здоров’я. День психіатра. Був 
заснований з ініціативи Всесвітньої федерації  психічного здоров’я  
та за підтримки ВООЗ у 1992 році. 

12 Всесвітній день боротьби з артритом. Проводиться з ініціативи ВО-
ОЗ щорічно у цей день. 

12 Всесвітній день охорони зору  ( другий четвер  жовтня ).  Прово-
диться щороку під егідою ВООЗ. 

14 Всесвітній день спірометрії    ( День легеневого здоров’я ). Відзнача-
ється  з 2003 року більш ніж у 80 країнах світу. Деякі країни прирів-
нюють його до Дня легеневого здоров’я. 

16  Всесвітній день анестезіолога. 16 жовтня 1846 року зубний лікар 
Томас Мортон, провів операцію під ефірним наркозом. Цей день у 
всьому світі і прийнято вважати Днем анестезіолога. 

16 День алерголога.   Щорічно у цей день відзначається  професійне 
свято лікарів алергологів-імунологів. 

20  Всесвітній день боротьби з остеопорозом. Заснований з ініціативи 
Національного товариства остеопорозу Великобританії та ВООЗ, 
відзначається щорічно із 1999 року.. 
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20 Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної  
залози. Відзначається в Україні  щорічно  згідно з Указом 
Президента  України   від 17 січня 2005 року.  

22 Макарченко  Олександр  Федорович  ( 22.10.1903 -  5.07.1979 ) , 
український  вчений-невролог та нейрофізіолог, заслужений діяч 
науки УРСР. Був організатором  та першим  
директором  Львівського медичного інституту  (1939-1941), сприяв  
впровадженню у навчальний процес  української мови. Очолював  
Інститут  фізіології  АН УРСР у 1956-1966 роках. Досліджував 
нормальну та патологічну фізіологію нервової системи, написав 
праці з філософії та методології науки.  Автор близько 200  
наукових праць, 5 монографій. ( 115 років від дня народження ) 

29 Всесвітній день псоріазу. Проводиться  з  ініціативи Міжнародної 
Федерації Асоціацій хворих на псоріаз щорічно, починаючи з 2004 
року.      

29 Всесвітній день боротьби з інсультом.  Щорічний захід, який   було 
розпочато  в 2006 році   

ЛИСТОПАД 

  
2 Матюшенко  Борис  Па́влович   ( 2.11.1883 – 25.03.1944 ), лікар-

гігієніст,  професор,український громадський діяч. Організував 
медико-санітарну службу в Україні (1917), очолював  головну 
медично-санітарну управу в УНР, був  міністром здоров'я та 
опікування УНР (1918-1919).  На еміграції у  Празі -  професор 
кафедри  гігієни  Українського вільного університету, організатор  
спілки  українських лікарів Чехословаччини, засновник та редактор 
журналу «Український медичний вісник» (1922-1935).   ( 135 років 
від дня народження ) 

8 Всесвітній день рентгенолога. Відзначається  щорічно  8 листопада, 
оскільки саме цього дня 1895 року німецький фізик  Вільгельм  
Конрад  Рентген  відкрив промені, які були названі його ім’ям. 

12 Всесвітній день боротьби з пневмонією у дітей.  Цей день став 
відзначатись завдяки Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) і ВООЗ, які 
в 2009 році оголосили 12 листопада днем початку кампанії по 
боротьбі з дитячою пневмонією. Проводиться щорічно. 

13  Міжнародний день  незрячих.  Відзначається  щорічно    згідно з 
рішенням ВООЗ. 

14 Всесвітній день боротьби з захворюванням на діабет. День 
ендокринолога.   Вперше був проведений  Міжнародною  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%
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       діабетичною федерацією (IDF) і  ВООЗ 14 листопада 1991 року. 
Починаючи з 2007 року, день проходжить під егідою ООН. 

16 Всесвітній День боротьби з хронічною обструктивною хворобою 
легень                                       (ХОЗЛ).    Відзначається щорічно за 
ініціативи ВООЗ з 2003 року. 

19 Тро́їцький  Ге́рман  Васи́льович     ( 19.11.1913  - 17.10.1992 ), 
український біохімік, доктор  біологічних  наук,  профессор, 
заслужений  діяч науки  України,  член-кореспондент АН 
України.  Завідував  кафедрою Кримського медичного  інституту, 
був засновником  Кримської біохімічної  школи.        (110років від 
дня народження) 

20  Всесвітній день дитини   ( День педіатра ).    Відзначається  20 
листопада з  1989  року, коли  світовим  співтовариством  була 
прийнята «Конвенція прав дитини» . 

20 Трахтенберг   Ісаак  Михайлович    ( 20. 11.1923 ),  український і 
радянський гігієніст,  академік  НАМН  України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки. Основні 
напрями наукової діяльності -  експериментальна  та лікарська 
токсикологія, гігієна промислового середовища та довкілля. 
Автор понад 500 наукових праць, з них 29 монографій, 
підручників та довідників.        ( 135 років від дня народження )        

28 Волкович  Микола  Маркіянович   ( 28.11.1858 - 11.07.1928 ), 
один із основоположників  хірургії в Україні,  вчений-
отоларинголог, академік ВУАН (1928). Першим в Україні 
об'єднав отіатрію й ларингологію в одну клінічну дисципліну, 
відкрив і вивчив збудника риносклероми , запропонував нові 
методи пластичних операцій. Заснував  та очолював Київське 
наукове товариство хірургів, створив школу хірургів і ортопедів.  
( 160 років від дня народження )    

 
ГРУДЕНЬ 

 
1    Всесвітній  день  боротьби зі  СНІДом.   Був проголошений  ВООЗ   

у  1988 році.  Важливість  відзначення  цього дня  підкреслила   
Генеральна  Асамблея ООН  27 жовтня 1988 року. Відзначається 
щорічно.  

1 Міжнародний день невролога. Професійне свято лікарів-
невропатологів.       Відзначається щорічно  1 грудня в окремих 
країнах. 
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3  Міжнародний день людей з інвалідністю.  Проголошено 
Генеральною  Асамблеєю ООН  від 14 жовтня 1992 року. 
Відзначається щорічно.  

6 Амосов  Микола Михайлович    ( 6.12.1913 - 12.12.2002) , 
видатний  кардіохірург,  вчений в галузі медицини та 
біокібернетики, громадський діяч, академік НАНУ  та АМНУ, 
лауреат  державних  премій  УРСР, Герой України. Був 
засновником та директором НДІ серцево-судинної хірургії  МОЗ 
УРСР (1983-1988),  сьогодні - Національний інститут серцево-
судинної хірургії імені М.М.Амосова АМН України.  Впровадив в 
медичну практику оригінальні апарати штучного кровообігу, 
вперше в країні провів протезування  мітрального клапана (1963), 
вперше в світі створив і впровадив у практику протитромботичні 
протези серцевих клапанів (1965). Амосов М.М. – автор та 
співавтор понад 400 наукових праць,  19 монографій. Відомий 
також як літератор-публіцист, автор книги «Роздуми про здоров’я» 
та ін.         (105 років від дня народження) 

10 Данилевський   Олександр   Якович    (10.12.1838 - 18.06.1923 ),  
український та російський біохімік, фізіолог і фармаколог, 
основоположник біохімії як науки. Був професором та завідувачем 
кафедри  медичної хімії  Харківського університету, пізніше -  
ректором  Військово-медичної академії у Санкт-Петербурзі.  
Заснував у Харкові перший журнал з питань фізіології -  
«Физиологический сборник».       (180 років від дня народження) 

11 Роберт Кох ( 11.12.1843 - 27.05.1910 ), німецький мікробіолог, 
один з основоположників сучасної бактеріології та епідеміології.  
Відкрив збудника туберкульозу,  бактерії отримали назву «паличок 
Коха». За це був удостоєний Нобелівської премії з фізіології та 
медицини   у 1905 році.  (175 років від дня народження) 

21 Арутюнов   Олександр   Іванович  ( 21.12. 1903 – 5.06.1975 ), 
видатний  радянський нейрохірург,  академік АМН СРСР, 
заслужений діяч науки УРСР, організатор та засновник 
Українського науково-дослідного інституту нейрохірургії  (1951-
1964). Був директором інституту нейрохірургії ім. М.Бурденка  
(1964-1975). Автор біля 200 наукових праць,  4 монографій, 
присвячених  проблемам  нейроонкології,   відновлювальної та 
судинної хірургії.    (115 років від дня народження) 

25 Руданський  Степан  Васи́льович    ( 25.12.1833 – 3.05.1873 ), 
лікар за фахом, відомий український поет та перекладач. Навчався 
в Петербурзькій медико-хірургічній академії, працював в Ялті  
міським лікарем та   був  домашнім лікарем графа Воронцова, брав 
участь у ліквідації епідемії холери в Криму у 1872 році.  
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       У поезіях широко використовував фольклор, перекладав 
українською мовою твори світової літератури. (115 років від дня 
народження) 

      

 

  Пам’ятні  дати  у  медицині  
Вінниччини на 2018 рік 

  
 

150 років (1868) тому у Київській, Волинській  та Подільській  
губерніях були засновані спеціальні «медичні частини», що 
поклало початок розвитку сільської медицини.  
 

120 років (1898) відтоді, як  Д.К.Заболотний  організував при 
Петербурзькому жіночому медичному інституті першу в Росії 
самостійну кафедру медичної бактеріології, яку очолював майже 
30 років. Видав лекції «Основи загальної мікробіології» (1902-
1903).  

 
90 років  (1928) тому  Д.К.Заболотний, наш видатний земляк,  

вчений мікробіолог та епідеміолог був обраний  президентом  
Всеукраїнської  академії  наук. 

 
25 років (1993, 14-16 вересня) з часу проведення  у Вінниці  

першого з'їзду  фтизіатрів та  пульмонологів України, а також  
презентації першого  номеру «Українського  пульмонологічного  
журналу». 
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Ювіляри Вінниччини 

Лютий 
 

3   85    років від дня  народження  Вітольда  
Івановича  Череватюка       (3.02.1933, смт. 
Дашів Іллінецького  району Вінницької області),  
заслуженого лікаря України. Закінчив  Вінниць-
кий  медичний інститут  (1957) та  був направле-
ний на посаду головного лікаря  Слободищенсь-
кої  дільничної лікарні  Іллінецького  району. В 
1959 році його призначили завідуючим  хірургі-
чним  віділенням  Іллінецької   центральної ра-
йонної лікарні (ЦРЛ), де він вперше в районі 
почав виконувати урологічні операції.  В 1963 
році  В.І. Череватюка переведено на посаду го-

ловного лікаря  Немирівської ЦРЛ. За допомогою органів місцевої 
влади та колгоспів  йому вдалось значно поліпшити увесь процес охо-
рони здоров’я в районі. Зокрема, були споруджені нові лікувальні ко-
рпуси ЦРЛ, кількість ліжок зросла з 75 до 510, а число лікарів з 13 до 
150 осіб. Основною заслугою  В.І.Череватюка  перед охороною здоро-
в’я не лише Вінниччини, а й усієї України є те, що в Немирові було 
створене  перше в республіці  багатопрофільне відділення медичної 
реабілітації в складі ЦРЛ. Вітольд  Іванович працює донині   лікарем 
приймального відділення. Він нагороджений орденом «Знак пошани», 
Трудового Червоного Прапору, удостоєний звання  «Заслужений лі-
кар України» та «Відмінник охорони  здоров’я». 

 

Література: 

1.  Голяченко, О.М.  Вітольд  Череватюк / О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.60-61: фот.  

2.  Почесний  громадянин  міста  Немирова: [про В.І. Череватю-
ка] // Вісник Немирівської міської ради. - 2009. - № 10. – С.3. 
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22    70    років від дня  
народження  Віктора  
Миколайовича  Пікуша  
(22.02.1948, с. Великі 
Коровинці  Чуднівського  
району Житомирської області), 
директора-головного лікаря  
медичного центру  реабілітації 
залізничників на курорті 
Хмільник, заслуженого лікаря 
України, спеціаліста вищої 
категорії по організації 
охорони здоров’я. Після 
закінчення  Вінницького  
медичного інституту  (1973) 
працював 10 років лікарем-
ординатором у вищевказаному 
закладі, де пройшло  все його 

трудове життя. 20 років очолював посаду заступника головного 
лікаря з лікувальної роботи. За час роботи провів реорганізацію 
стаціонару   лікарні.  Зокрема, були створені спеціалізовані 
відділення  для реабілітації травматологічних та гінекологічних 
хворих, організовані і оснащені новітньою медичною апаратурою 
кабінети комп’ютерної лазеротерапії,  голкорефлексотерапії та ін. За  
його участю організовувались  науково-практичні конференції 
медпрацівників Укрзалізниці та санаторно-курортних закладів 
України. Він є автором 40 друкованих статей та інформаційних листів 
про медичне застосування лікувальних факторів на курорті Хмільник. 
У 2004 році став директором-головним лікарем  медичного центру  
реабілітації залізничників.  

Література: 

1. Голяченко, О.М.  Віктор Пікуш / О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.103-104: фот.  

2. Про феномен хмільницьких  лікарів  [Електронний ресурс] // Веб-

публикація статей газети «Робітниче слово» № 46 (23 

листопада 2012) . - Електрон.  дані. – Режим доступу: http:// 

swrailway.gov.ua /rabslovo  (дата звернення:28.02.2017), вільний. – 

Назва з екрана. 

http://swrailway.gov.ua/rabslovo/?aid=2420
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23   135   років від дня  народження  Василя   Лукича   Приступова      
(23.02.1883 - ?),  заслуженого лікаря України. З  1913 по 1946 рік  
очолював Липовецьку повітову, потім районну лікарню, після чого  
завідував там пологовим відділенням. Лікарні віддав понад 50 років 
життя. Зробив тисячі успішних операцій та прийняв близько 12 тисяч 
пологів. Був відомим цілителем, а також  прототипом літературного 
героя Терентія Бублика з п'єси  О. Корнійчука „Платон Кречет". Один 
з перших екземплярів книги автор  вручив саме йому.   Вшановуючи 
відомого лікаря, рішенням виконкому Липовецької селищної Ради 
(1977)  вулиця  біля  районної лікарні  була перейменована на вул. 
Приступова.  А з нагоди відзначення  його 125-ти річного ювілею  
(2008) - на адміністративному корпусі Липовецької  ЦРЛ було 
встановлено меморіальну дошку.  В. Л. Приступову  присвоєно 
звання «Почесний громадянин міста».   

                       
Література: 

 
1. Марценюк, В. Вшановано Великого лікаря : [про відкриття 

меморіальної дошки заслуженому лікареві України, почесному 
громадянину Липовця Василю Приступову] / В. Марценюк // 
Липовецькі вісті. - 2008. - 27 лютого. 

2. Роговий, О. Добро не забувається : [до 125-річчя з дня 

народження заслуженого лікаря України Василя Приступова, 

який жив і працював в місті Липовець] / О. Роговий // Липовецькі 

вісті. - 2008. - 14 лютого. 

Березень 
 

 3   70    років від дня  народження  

Бабійчука    Валерія   Вікторовича              

(3.03.1948, м. Вінниця ), головного лікаря 

Вінницького  обласного  клінічного 

госпіталю для інвалідів війни, 

заслуженого лікаря України. У 1972 році 

закінчив Вінницький  медичний інститут   

та  був направлений на посаду головного 

лікаря   Дашковецької  дільничної 

лікарні  Літинського  району, далі 

працював заступником головного лікаря з 

медичного обслуговування населення у 

цьому ж районі (1979-1983). Упродовж   
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 1983-1987 років завідував сектором кадрів обласного відділу охорони 

здоров’я.З 1987 року – очолює обласний госпіталь для інвалідів війни, 

який визнаний кращим в Україні за результатами та методами роботи. 

Щорічно тут проводяться біля 4-х тисяч різних операцій: 

лапароскопічні, хірургічні, гінекологічні, урологічні.  Вперше  було 

відкрито офтальмологічне відділення і це єдиний госпіталь в Україні, у 

якому роблять  мікрохірургічні операції на оці. 

Література: 

1.  Голяченко, О.М.  Валерій  Бабійчук / О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.81-82: фот.  

2. Бабійчук    Валерій   Вікторович : [біогр. довідка]  // Україна 
медична. Хто є хто  : довідково-біографічне видання. Вип.3. - К, 
2005. – С.104: фот.          

 

Квітень 
 

24      95  років  тому  народився               
Зеленюк   Олексій  Миколайович   
(24.04.1923,  с. Жабокричі  Крижопільського  
району   Вінницької  області  -  27.11.2004,  
м. Львів ), учасник  національно-
визвольного руху.  Навчався  у Львівському  
медичному  інституті  (з 1940).   Від  1944  
року підпільно  працював лікарем-хірургом 
в підрозділах УПА  на  Стрийщині  Львівсь-
кої області, мав  псевдонім «Пастер». У 1947  
році  був  заарештований органами НКВС та 
засуджений  на 10 років ув'язнення в радян-
ських концтаборах.  Після звільнення  закін-
чив  медичний інститут, працював лікарем-
хірургом на Львівщині. 

 
Література: 

 

1. Ганіткевич,  Я.В.  Зеленюк  Олексій  Миколайович /  Я.В. Ганітке-
вич,  А.М. Подолинний // Енциклопедія сучасної України (ЕСУ). – 
Київ, 2007. – Т.10 : З-Зор. – С.514-515. 

2. Ганіткевич, Я. Олекса  Миколайович Зеленюк : [біогр. довідка] / Я. 
Ганіткевич // Історія української медицини в датах та іменах : 
монография . - Львів, 2002. – С.294. 
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24   90 років тому народився                  
Пісько  Григорій  Тимофійович   
(24.04.1928,  с.Мазурівка Тульчинського 
району  Вінницької області - 01.01.1999, 
м.Київ ), фармаколог, доктор медичних 
наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України.  Навчався в 
Тульчинській фельдшерсько-акушерській 
школі  (1945-1948).  Закінчив 
Чернівецький медичний інститут  (1955), 
завідував  кафедрою фармакології  (1967-
1972).  У 1973 році переїхав до Києва.  
Працював у НДІ синтезу та екології 
завідуючим лабораторією та  відділом 
(1973-1992), де займався  
експериментальними дослідженнями в 
галузі хіміотерапії. У 1980 році 

запровадив у ветеринарну практику препарат  етоній  (економічний 
ефект від його впровадження лише у 1980-1982 роках склав 6,5млн. 
карбованців). Довів можливість його застосування  для лікування  
різних захворювань у медичній практиці і це було здійснено після 
клінічних випробувань  (1992).  У  1992 році  Г.Т. Пісько  був 
призначений заступником директора з наукової роботи  та керівником 
науково-дослідного медико-токсикологічного центру  Інституту 
харчової хімії   НАН України. За  ефективну роботу в екологічній галузі 
та створення школи хіміотерапевтів йому було присвоєно звання 
"Заслужений діяч науки і техніки України”(1991).  Він є автором 859 
наукових праць, 52 винаходів, 272 публікацій та більше 500 
впроваджень на державному рівні.  

Література: 

1. Ганіткевич, Я. Григорій  Тимофійович  Пісько  : [біогр. довідка] / Я. 
Ганіткевич // Історія української медицини в датах та іменах : 
монография . - Львів, 2004. – С.301. 

2. Пісько  Григорій  Тимофійович  [Електронний ресурс]: біогр. 
довідка // Бібліотека  Буковинського Державного Медичного 
Університету : [сайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу: http://
medlib.bsmu.edu.ua (дата звернення: 10.02.2017), вільний. – Назва з 
екрана.  

 

 

 

http://medlib.bsmu.edu.ua
http://medlib.bsmu.edu.ua
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Травень 
 

10 110 років тому народився  Ротенберг  Давид Лазаревич 
( 10.05.1908, м.Бершадь  Вінницької області - 1994 ), хірург, професор і 
завідувач кафедри загальної хірургії  (1954 - 1966) та топографічної 
анатомії і оперативної хірургії (1966 - 1977) Івано-Франківського   
медичного інституту. Автор понад 50 наукових праць з галузі 
гемотерапії, дихальних властивостей крові. Лекції читав українською 
мовою.   

Література: 
1. Ганіткевич, Я. Давид  Лазаревич  Ротенберг : [біогр. довідка] / Я. 

Ганіткевич  // Історія української медицини в датах та іменах : 

монография . - Львів, 2004. – С.279. 

Червень 
 

1 80 років  від дня  народження 

Каленіченко Віталія   Олександровича        

(1.06.1938, смт. Олександрівка  

Олександрівського району Кропивницької  

(тодішньої Кіровоградської) області,  

заслуженого лікаря України.  У 1964  році 

закінчив  Харківський  медичний інститут та 

розпочав роботу в м.Хмільнику дільничним 

лікарем-педіатром, пізніше 

перекваліфікувався на лікаря-отоларинголога.  

Враховуючи попит на оперативне лікування і 

обмежені можливості  лор-відділення,  

вперше запровадив виїзні операційні дні в 

дільничних лікарнях.  Працював заступником 

головного лікаря з медичної частини, а в 1988 році його було 

призначено головним лікарем обласної фізіотерапевтичної лікарні, яку 

очолював впродовж  21 року. За ці роки значно покращилась 

матеріально-технічна база лікарні, зокрема були розширені 

фізіотерапевтичне та поліклінічне відділення, побудований зал 

лікувальної фізкультури, басейн для підводного  витягування хребта, 

кабінети фітотерапії, нетрадиційних методів лікування та ін. В.О.  

Каленіченко  -  відмінник охорони здоров’я, має 9 друкованих праць, 2 

раціоналізаторські пропозиції.  
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У 2003 році рішенням сесії районної ради йому було присвоєно звання 

«Почесний громадянин району». Працює тепер головою ради ветеранів 

Хмільницького району. 

Література: 
 

1. Голяченко, О.М.  Віталій  Каленіченко / О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.74-78: фот. 

2. Чесність, справедливість, професіоналізм - кредо всього його 

життя: [до 75-річчя  з  дня  народження  заслуженого  лікаря  

України  В.О. Каленіченка]  [Електронний ресурс]: біогр. довідка // 

Хмільник.ua hm.ua - сайт мого краю. - Електрон. дані. – Режим 

доступу: http:// hm.ua/novosti/current/807 (дата 

звернення:6.03.2017), вільний. – Назва з екрана. 

 Липень 

 
22      130 років тому народився   

Ваксман Зельман Абрахам ( 22.07.1888,           
с.Нова Прилука Липовецького району 
Вінницької області - 16.08.1973, м. Вудс-Хоул, 
штат Массачусетс, США ), американський 
мікробіолог українського походження, 
професор, лауреат Нобелівської премії з 
фізіології та медицини. Навчався у місцевій 
єврейській релігійній школі, потім вступив до 
Одеської гімназії. У 1910 році  захистив 
диплом та емігрував до США. Після навчання 
у Каліфорнійському університеті був 
призначений  професором мікробіології 
(1943), займався  дослідженнями та розробкою 

нових антибіотиків. Так був відкритий стрептоміцин, перший 
антибіотик, ефективний при лікуванні туберкульозу, за що З. Ваксман 
був нагороджений Нобелівською премією (1952). З. Ваксман заснував 
Рутгерський інститут мікробіології (1949), був членом НАН США, 
членом товариства експериментальної біології і медицини, хімічного 
товариства та ін. Написав біля 30 книг та понад 350 наукових статей. 

 

http://hm.ua/
http://hm.ua/
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Література: 

 
1. Лазаренко, В. Земля Подільська викохала Нобелівського лауреата : 

монографія / В. Лазаренко. - Вінниця : Поділля-2000, 2003. - 92 с : 
фото. - (Бібліотека "Правозахисника’’). 

2. Зелман  Абрахам  Ваксман: (до 115-ї річниці з дня народження) 
[Текст] : наукове видання / Вінниьк..нац.мед.ун-т ім.М.І.Пирогова. 
Наук.б-ка ; Укл. Л.І. Шпукал, Н.М. Струтинська. - Вінниця : [б. і.], 
2003. - 12 с.  

3. Кушнєрова М. О. Зельман Ваксман - видатний вчений, якому світ 
завдячує за відкриття стрептоміцину / М. О. Кушнєрова // Україн-
ський пульмонологічний журнал. - 2013. - № 2. -  С. 67-71. 

4. Пухлик Б. М. Украинские корни великой истории: Зельман Абрахам 
Ваксман, первооткрыватель стрептомицина / Б. М. Пухлик // Ми-
стецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. - 2013. - № 6. -  С. 65-
66. 

5. Ротар Д. В. Зельман Абрахам Ваксман - великий вчений та один з 
найвидатніших благодійників людства / Д. В. Ротар // Актуальная 
инфектология. - Донецк, 2015. - N 3. -  С. 75-78. 
 



28 

Серпень 
 

27    110 років від дня народження   
Лєкарєва   Леоніда  Григоровича                      
(27.08.1908, м. Кременчук  Полтавської 
області - 31.03.1983, м.Вінниця ), лікар-
гігієніст , організатор охорони здоров’я, 
історик медицини, доктор медицини  
(1951), професор  (1952), був нагород-
жений премією ім. М. Семашка  АМН 
СРСР (1963). Учасник 2-ї світової війни, 
нагороджений державними та бойовими 
нагородами СРСР. Закінчив Дніпропет-
ровський медичний інститут (1932), 

працював лікарем, потім на керівних посадах у Дніпропетровсь-
кому  обласному відділі охорони здоров’я;  інституті удоскона-
лення лікарів (1939 ). З 1940 року - доцент кафедри соціальної 
гігієни та організації охорони здоров’я Вінницького  медичного 
інституту, завідував кафедрою (1946-1979), далі - науковий кон-
сультант  (з 1979). Вивчав особливості організації медичного 
обслуговування сільського населення, залежність стану здоров’я 
працівників сільського господарства та промислових 
підприємств від умов праці, а також історію медицини. 
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