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Розділ І. Державні свята та пам’ятні дати 

 
• 01 січня - Новий рік; 

• 07 січня - Різдво Христово; 

• 22 січня - День Соборності (день Злуки); 

• 19 лютого - День державного герба; 

• 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні; 

• 26 квітня – День Чорнобильської катастрофи; 

• 08 травня - День пам’яті та примирення в Україні; 

• 09 травня - День Перемоги; 

• 16 травня – День вишиванки; 

• 18 травня – День Європи в Україні; 

• 28 червня - День Конcтитуції України; 

• 23 Серпня - День Державного прапора України; 

• 24 Серпня - День незaлежності України; 

• 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек; 

• 14 жовтня - День захисників України; 

• 09 листопада - День української писемності та мови, 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва; 

• 28 листопада - День пам’яті жертв голодомору; 

• 7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні; 



Розділ ІІ. Всесвітні, міжнародні та 
всеукраїнські медичні дати 
Медики-ювіляри 2020 року 

 

СІЧЕНЬ 
 

5 Чучалін Олександр Григорович (5.01.1940), член РАМН, директор 
Московського НДІ пульмонології ,(80 років з дня народження). 

7 Гончарук Євген Гнатович (7.01.1930 – 19.04.2004), український вчений в 
галузі гігієни та санітарії,(90 років з дня народження). 

13 Образцов Василь Парменович (13.01.1849 – 14.12.1920), видатний лікар- 
терапевт, професор, науковець, один із засновників київської терапевтичної 
школи. Розробив нові методи клінічного обстеження хворого, дослідження 
захворювань серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. 
Першим у світі (разом зі своїм учнем М. Д. Стражеском) описав клінічну 
картину інфаркту (1909), розробив метод пальпації органів черевної 
порожнини (прийнятий у світі як метод Образцова). Був головою 
Київського товариства лікарів. Автор близько 50 наукових праць, (100 
років від дня смерті ). 

23 Соколов Феодосій Онисимович (23.01.1870 – 1941), акушер-гінеколог, 
професор, один з перших організаторів системи охорони здоров`я матері та 
дитини в Україні, (150 років з дня народження). 

23 Бернадський Юрій Йосипович (23.01.1915 – 29.03.2006), вчений- 
стоматолог, професор (105 років з дня народження). 

29 Чехов Антон Павлович (29.01.1860 – 15.07.1904), російський драматург та 
прозаїк, лікар за фахом, (160 років з дня народження). 

ЛЮТИЙ 
 

2 Іван Пулюй (2.02.1845 – 31.01.1918), видатний український вчений-фізик, 
професор Празького університету (1884-1918), працював у Відні та 
Стасбурзі. Зробив перші знімки кісток руки, але не виступив публічно і не 
опублікував своїх спостережень (за кілька років це зробив В. Рентген). 
Фактично І. Пулюя потрібно вважати співвідкривачем рентгенівських 
променів. Разом з П. Кулішем зробив переклад «Святого письма» 
українською мовою, (175 років з дня народження). 

4 Всесвітній день боротьби проти раку. Проголошений міжнародним союзом 
по боротьбі з онкологічними захворюваннями та міжнародним союзом 
проти раку або UICC. 

7 Вашетко Микола Памфілович (7.02.1880 – 6.09.1960), видатний 
український вчений, професор-патофізіолог, завідувач кафедри 
патологічної фізіології Київського (1921) та Донецького (1932 р.) медичних 
інститутів, заслужений діяч науки УРСР. Автор понад 50 праць з проблем 
токсикозів, патології нирок, ролі нервової системи в регуляції обмінних 
процесів. Створив першу українську національну школу патофізіологів. 
Першим почав викладати патологію українською мовою, (140 років з дня 
народження). 



9 Міжнародний день стоматолога. У світі святкують щороку 9 лютого. В 

Україні відзначається з 1993 року. 

10 Богаєвський Олексій Якович (10.02.1890 – 6.09.1959), український 
вчений, доктор медицини, професор, засновник та керівник першої 
кафедри рентгенології у Київському медінституті (1924-1941), організатор 
рентгенологічної підсекції в Медичній секції ВУАН, першим почав 
застосовувати мамографію. Автор 150 наукових праць з питань 
рентгенодіагностики, співавтор великого довідника для лікарів з клінічної 
медицини українською мовою (1928, 1940), (130 років з дня народження). 

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

15 Філатов Володимир Петрович (15.02.1875 – 30.10.1956), видатний 
офтальмолог, засновник і директор Інституту очних хвороб і тканинної 
терапії МОЗ УРСР в Одесі (1936-1956), який носить його ім`я, академік 
АН УРСР (1939). Створив новий метод відновної хірургії, розробив 
проблему перещеплення рогової оболонки, запропонував способи 
тканинної терапії. Створив школу радянських офтальмологів, написав 
близько 460-ти наукових праць та монографій, (145 років з дня 
народження). 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

2 Всесвітній день імунітету. 
6 Всесвітній день боротьби з глаукомою. Відзначається в усьому світі 

починаючи з 2008 року за ініціативи Всесвітньої асоціації глаукоми та 
Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою . 

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

13 Хавкін Володимир Аронович (15.03.1860 – 26.10.1930), вчений – 
бактеріолог, створив перші вакцини проти чуми та холери, (160 років від 
дня народження). 

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

21 Всесвітній день людей із синдромом Дауна. Відзначається з 2012 року за 
ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. 

24 Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Захід 
проводиться на ознаменування того, що в цей день у 1882 році Роберт Кох 
відкрив туберкульозну бацилу. В Україні відзначається згідно з Указом 
Президента від 22 березня 2002 року. 

27 Рентген Вільгельм Конрад (27.03.1845 – 10.02.1923), німецький фізик, 
відкрив рентгенівські промені та сприяв їх практичному застосуванню у 
медицині, (175 років з дня народження). 

27 Безредка Олександр Михайлович (27.03.1870 – 27.02.1940), мікробіолог, 
доктор медицини, працював у Франції в лабораторії І.І.Мечникова в 
інституті ім. Пастера. Досліджував проблеми імунітету та анафілаксії, 
розробив разом з І. Мечниковим метод вакцинації проти черевного тифу, 



запровадив термін “анафілактичний шок”, розробив метод десенсибілізації 
(метод Безредки), (150 років з дня народження). 

 

КВІТЕНЬ 

 
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. 

8 Міжнародний день дій проти ГМО. 
11 Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Проводиться з ініціативи 

ВООЗ з 1997 року. 
16 День довкілля ( третя субота квітня ). 
17 Всесвітній день боротьби з гемофілією. Заснований за ініціативи ВООЗ та 

всесвітньої федерації гемофілії. 
24-30 Європейський тиждень імунізації. 

23 Всеукраїнський день психолога. 

27 День нефролога. 

ТРАВЕНЬ 
 

2 Черкес Олександр Ілліч (02.05.1894 – 25.09.1974) - видатний український 
фармаколог і токсиколог (125 років з дня народження). 

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

6 Зігмунд Фрейд (1865 - 1939), австрійський психіатр, засновник психо- 
аналізу,(160-років з дня народження). 

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. 

9  Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією (друга субота трав- 
ня). Встановлений у 2006 році всесвітньою лігою гіпертонії за підтримки 
ВООЗ. 

12 Флоренс Найтінгейл (12.05.1820 – 13.08.1910), англійська медсестра, відо- 
ма як фундатор професії медичних сестер та ініціатор реформи шпиталів. 
Працювала в багатьох країнах світу, вперше у світовій історії організувала 
школу медичних сестер, (200 років з дня народження). 

12 Всесвітній день медичної сестри. Відзначається щорічно в день народжен- 
ня англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл. Офіційно свято вста- 
новлено у 1971 році міжнародною радою медичних сестер. В Україні від- 
значається з 1997 року за ініціативи Міністерства охорони здоров’я та асо- 
ціації медичних сестер України. 

15  Мечніков Ілля Ілліч (15.05.1845 – 15.07.1916), всесвітньо відомий вче- 
ний, один із основоположників еволюційної ембріології, імунології та мік- 
робіології, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1908). Був 
одним із засновників Одеської бактеріологічної станції (пізніше Одеський 



НДІ епідеміології і мікробіології ім. І. І. Мечникова). Працював у Парижі, 
був заступником директора інституту ім. Пастера (1905-1916), (175 років з 
дня народження). 

17 День пульмонолога. Відзначається з 1997 року. 
19  Всесвітній день сімейного лікаря. З 19 травня 2011 року всесвітня 

організація сімейних лікарів WONCA (до якої входить і Українська 
асоціація сімейних лікарів) започаткувала святкування Всесвітнього дня 
сімейного лікаря. 

20 Всесвітній день травматолога. 
25 Тарєєв Євген Михайлович (25.05.1895  -  17.08.1986),  видатний 

російський терапевт, один із основоположників радянської нефрології, 
гепатології, ревматології та ін. дисциплін, (125 років з дня народження). 

29 Міжнародний день розсіяного склерозу (МДРС), відзначається з 
ініціативи Міжнародної федерації товариств розсіяного склерозу. 

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

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. Проводиться за ініціативи 
ВООЗ з 1989 року . 

31 Смирнова-Замкова О. І. (31.05.1880  -  22.09.1962),  перша  жінка-  
академік в Україні, профессор - патологоанатом, працювала в Інституті 
фізіології ім. О. О. Богомольця (1953-1962). Автор понад 100 наукових 
праць з патоморфології променевої хвороби, походження пухлин та 
передракових станів, (140 років з дня народження). 

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Проголошено 
Генеральною Асамблеєю ООН 15 грудня 1972 року. 

14 Всесвітній день донора крові - міжнародний день, заснований ВООЗ у 

травні 2005 року. У цей день в 1868 році народився Карл Ландштейнер, 

австрійський лікар-імунолог, який отримав в 1930 році Нобелівську 

премію за відкриття груп крові людини. 

21 День медичного працівника (третя неділя червня). 
24 Яновський Феофіл Гаврилович (24.06.1860 – 08.07.1928), видатний 

український терапевт, академік ВУАН (1927), один із організаторів 
Київського туберкульозного інституту (тепер інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського), один із засновників Київської 
терапевтичної школи, великий гуманіст. Його називали «лікарською 
совістю», «святим лікарем». Заснував і очолив першу в Києві 
бактеріологічну лабораторію, був фундатором перших приміських 
санаторіїв у Пущі Водиці, (160 років від дня народження). 

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



 
 

15 День гінеколога в Україні. 

ЛИПЕНЬ 

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

28 Ланг Георгій Федорович (28.07.1875 – 24.07.1948), радянський лікар- 
терапевт, академік АМН СРСР, засновник та головний редактор журналу 
«Терапевтический архив». Основні праці присвячені клініці внутрішніх 
захворювань, (145 років від дня народження). 

 

 
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. Відзначається з 2004 року, на честь 
дня народження знаменитого російського офтальмолога Святослава 
Федорова. 

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

9 Вороний Юрій  Юрійович  (9.08.1895  -  13.05.1961),  хірург-новатор,  
доктор медичних наук, професор. Працював в Інституті невідкладної 
хірургії та переливання крові, встановив імунний механізм відторгнення 
пересадженої нирки. Здійснив першу в світі пересадку трупної нирки 
(1933), що стало початком нового етапу в трансплантології (125 років з 
дня народження). 

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

16 Ібн-Сіна, Авіценна (16.08.980 – 18.06.1037), перський вчений- 
енциклопедист, філософ, поет, лікар. Його енциклопедія «Канон 
лікарської науки» була підручником для вивчення медицини у 
середньовічних університетах, (1040 років з дня народження). 

26 Мати Тереза ( 26.08. 1910 - 5.09.1997), католицька черниця, засновниця 
доброчинних місій, лауреат Нобелівської премії миру. (110 років від дня 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 

4 Гааз Федір Петрович (4.09.1780 – 16.08.1853),  російський  лікар  
німецького походження, філантроп, девізом якого був вислів «Поспішайте 
творити добро», (240 років з дня народження). 

7 Мінх Григо́рій Микола́йович (7 (19).09 1835 – 11 (23).12 1896, селище  
Грязі, Тамбовська губернія, Російська Імперія) — доктор медицини, 
професор, завідувач кафедри патологічної анатомії Київського 
університету (1876—1895 роки), (185 років з дня народження). 



10 Палладін Олександр Володимирович (10.09.1885 – 6.12.1972), українсь- 
кий радянський біохімік, президент АН УРСР, засновник української шко- 
ли біохіміків. Очолював Інститут біохімії АН УРСР (що носить його ім`я). 
Автор праць з біохімії, написав підручник «Біологіча хімія», який було 
перевидано 6 разів українською мовою та 12 – російською, (135 років з 
дня народження). 

12 Всесвітній день надання першої медичної допомоги (друга субота верес- 
ня). Проводиться з 2000 року щорічно. Ініціаторами проведення були чле- 
ни Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

14 Кондратенко Геннадій Петрович (14.09.1920 – 13.09.1999), український 
радянський вчений, мікробіолог, заслужений діяч науки Української РСР, 
ректор Донецького державного медичного інституту (1965–1985), (100 
років з дня народження). 

15 Всесвітній день боротьби з лімфомами. Був запроваджений вперше у 2004 
році. 

16 Міжнародний день охорони озонового шару. Був проголошений Генераль- 
ною Асамблеєю ООН у 1994 році. Відзначається з 1995 року у пам’ять 
про підписання Монреальського протоколу (1987) щодо необхідності збе- 
реження озонового шару. 

20 День фармацевтичного працівника (третя субота вересня). 
21 Всесвітній день хвороби Альцгеймера. Відзначається з ініціативи Міжна- 

родної організації з боротьби з хворобою Альцгеймера. 
26 Всесвітній день контрацепції. 26 вересня 2007 року з ініціативи різних ор- 

ганізацій, які займаються проблемами репродуктивного здоров’я та пла- 
нування сім’ї, вперше був проведений Всесвітній день контрацепції. 

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

29 Всесвітній день серця. Вперше був організований в 1999 році з ініціативи 
Всесвітньої федерації серця, акцію підтримали ВООЗ та ЮНЕСКО, які 
разом проводять спільні заходи в більш ніж 100 країнах світу. 

29 День отоларинголога. 

30 Бунятян Армен Артаваздович (30.09. 1930), анестезіолог - реаніматолог, 
професор, академік РАМН та Європейської академії анестезіології, автор 
більше 500 наукових друкованих праць, в т.ч. 13 книг (монографії, підруч- 
ники, довідники), (90 років з дня народження). 

 
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. 

2 День уролога. 
3 Богданов Федір Родіонович (3.10.1900 – 27.03.1973), український 

радянський ортопед - травматолог, член-кореспондент АМН СРСР, автор 
більше 250 наукових праць, в тому числі 7 монографій з різних питань 
хірургії, травматології та ортопедії, (120 років з дня народження). 



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

8 Всесвітній день охорони зору (другий четвер жовтня). 
10 Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги (друга субота 

жовтня). Організатором є Світовий Альянс паліативної допомоги, куди 
входять національні та регіональні організації, які підтримують розвиток 
хоспісної і паліативної допомоги у всьому світі. 

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. 

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

12 Всесвітній день боротьби з артритом. 
14 Всесвітній день спірометрії (День легеневого здоров’я). Відзначається з  

2003 року більш ніж у 80 країнах світу. Деякі країни прирівнюють 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. 
20 Всесвітній день боротьби з остеопорозом. Заснований з ініціативи 

Національного товариства остеопорозу Великобританії та ВООЗ. 
20 Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. 

Відзначається в Україні згідно з Указом Президента України від 17 січня 
2005 року. 

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

29 Всесвітній день боротьби з інсультом. Щорічний захід, який  було  
розпочато в 2006 році Всесвітньою організацією інсульту (WSO). 

22    Протопопов  Віктор Павлович  (22.10. 1880  –  29.11.1957), український 
та радянський психіатр, академік АН УРСР, заснував патофізіологічну 
школу в радянській психіатрії. Багато зробив для післявоєнного 
відновлення закладів психіатрії в Україні. Професор, завідувач кафедри у 
Харківському медичному інституті (1923-1944), директор Інституту 
клінічної психіатрії та соціальної психогігієни (1926-1929), завідувач 
психіатричної клініки Психоневрологічного інституту в Харкові (1932- 
1941). Згодом у Києві, завідувач кафедри психіатрії Київського інституту 
вдосконалення лікарів та відділу вищої нервової діяльності в Інституті 
фізіології АН УРСР (1944 - 1957), академік АН УРСР (1945), (140 років з 
дня народження). 

30 Паре Амбруаз (30.10.1510 - 20.12.1590), французький хірург,  був 
новатором в лікуванні хірургічних ран, удосконаленні хірургічних 
інструментів та протезів, (510 років з дня народження). 



ЛИСТОПАД 

2 Лаврик Семен Семенович  (02.11.1915  -  07.06.1990) – членкор. АН  
УРСР (1979), директор Станіславського (нині – Івано-Франківськ) 
медичного інституту (1953-1954), перший заступник Міністра охорони 
здоров’я УРСР (1954-1960), директор Київського НДІ гематології та 
переливання крові (1960-1970), ректор Київського медичного інституту 
(1970-1984), голова Українського товариства лікарів-гематологів. Його 
наукові праці сприяли впровадженню в практику пересадки кісткового 
мозку, створенню його запасів для довгострокового зберігання при 
низьких температурах (використано при лікування потерпілих від аварії 
на ЧАЕС), (105 років з дня народження). 

8 Міжнародний день радіології. День рентгенолога, саме цього  дня 1895  
року німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген відкрив промені, які 
були названі його ім’ям. 

11  День офтальмолога. Крім міжнародного дня офтальмології (8 серпня),  
цей день відзначається також в окремих країнах, в т.ч. і в Україні з 2007 
року. 

11 Ромоданов Андрій Петрович (11.11.1920 – 5.08.1993), видатний 
український нейрохірург, творець наукової школи, академік, директор 
Інституту нейрохірургії (після смерті А.П. Ромоданова в 1993 році 
інституту присвоєно його ім’я). Був головним нейрохірургом МОЗ 
Української РСР, (100 років з дня народження). 

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

12 Сітенко Михайло Іванович (12.11.1885 – 13.01.1940), український 
хірург-ортопед, травматолог. Створив нові форми травматологічних 
лікувальних установ в Україні. Його ім'я надано Українському НДІ 
ортопедії та травматології у Харкові. Засновник і редактор журналу 
«Ортопедия и травматология», (135 років з дня народження). 

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

14 Всесвітній день боротьби з захворюванням на діабет. День 
ендокринолога. Вперше був проведений Міжнародною діабетичною 
федерацією (IDF) і ВООЗ 14 листопада 1991 року. Починаючи з 2007 

 
ГРУДЕНЬ 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Був проголошений ВООЗ  у 1988  
році. 

1 Міжнародний день невролога. 
3 Міжнародний день людей з інвалідністю. Проголошено Генеральною 

Асамблеєю ООН 14 жовтня 1992 року. 
7 Бакулєв Олександр Миколайович (7.12.1890 – 31.03. 1967), видатний 

радянський вчений - хірург, один із основоположників серцево-судинної 
хірургії, президент АМН СРСР, один із організаторів Пироговських 
читань, (130 років з дня народження). 



Розділ ІІІ. Визначні події у медицині Вінниччини 

 
• 200 років (1820-1830) тому у Могилеві-Подільському повіті пра- 

цював кріпосний лікар Прокіп Данилевський; закінчив Московсь- 

кий університет, як і В. Тропінін; на відміну від художника, граф 

відмовився відпустити лікаря на волю, через деякий час він приєд- 

нався до народного ватажка Устима Кармелюка. 

 

 
• 105 років (1915) тому на українській території діяли Всеросійсь- 

кий земський союз допомоги хворим і пораненим воїнам російсь- 

кої армії та відповідний Всеросійський союз міст; в Києві україн- 

ські підприємці-землевласники Терещенки брали активну участь в 

благочинних організаціях, заснували і утримували власним кош- 

том лікувальні заклади - 6 лазаретів, вносили кошти на потреби 

жертв війни; особливо велику допомогу надавали перев'язувально- 

харчувальні пункти у Києві, Козятині, Фастові, Радивилові та Во- 

лочиську. 

 

 

• 85 років (1935) тому у Вінницькій області за 10 років (з 1925р.) 

число лікарів майже подвоїлося і становило 1069 чоловік; число 

середніх медичних працівників досягло 3084, кількість фельдшерів 

збільшилася у 7,5 разів. 



ЮВІЛЯРИ ВІННИЧЧИНИ 

СІЧЕНЬ 

2 80 років від дня народження Анатолія 
Степановича Маначина (02.01.1940) Заслуженого 
лікаря України. У 1968 році закінчив Київський 
медичний інститут. Працював лікарем у 
Кіровоградській і Вінницькій міських 
санепідемстанціях. В 1988 році був завідуючим 
відділом охорони здоров'я облвиконкому Вінницької 
області. З 1992 по 2008 рік працював головним 
лікарем Вінницького обласного спеціалізованого 
клінічного диспансеру радіаційного захисту 
населення. 

 

Література: 
 

Голяченко,О.М. Анатолій Маначин / О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 
Тернопіль, 2004. - С.91-92 : фот. 

 

 

 

7  90  років   від   дня   народження 
Євгена Гнатовича Гончарука 
(07.01.1930, с. Великий Острожок 
Уланівського (нині  Хмільницького 
району) -19.04.2004, м. Київ), видатного 
українського вченого в галузі гігієни і 
санітарії, академіка НАН України (1992), 
АМН України (1993), академіка 
Всесвітньої академії медицини Альберта 
Швейцера (1999). Закінчив Київський 
медичний інститут (1954), де й працював 
від 1961 до 2003 року, пройшовши шлях 

від аспіранта кафедри до ректора, а з 2003 року і до кінця свого життя був 
почесним ректором Національного медичного університету ім. О. О. 
Богомольця. Основним напрямком його наукової діяльності були 
дослідження санітарного захисту водоймищ та підземних джерел господарчо- 
питного водопостачання, санітарної охорони ґрунтів, дослідження впливу 
шкідливих факторів навколишнього середовища та наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

Є.Г. Гончарук є автором понад 500 наукових праць, 15 винаходів, в 
тому числі 45 монографій і підручників. Брав участь у розробці концепції 
реформи вищої медичної освіти в Україні. За значні заслуги отримав звання 
заслуженого діяча науки і техніки УРСР (1990) та двічі був лауреатом 
Державної премії України в цій же галузі (1997, 2002). 



Література: 

Віленський Ю. Академік Євген Гончарук: науковий портрет епічними фарба- 
ми / Ю. Віленський // Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. - 2015. - 
№ 7/8. - С. 66-67; 

Віленський Ю. Г. Синтетичний портрет видатного вченого / Ю. Г. Віленський // 
Довкілля та здоров'я. - Київ, 2017. - N 1. - С. 72-73. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
призначений головним 

22 105 років від дня народження Григорія 
Яковича Капустяна (22.01.1915, с. Погоріле 
Теплицького району – 1999, м. Вінниця), 
заслуженого лікаря України (1963), організатора 
охорони здоров’я дитячого населення у м. Вінниці. 
Був учасником Вітчизняної війни, з перших днів і 
до березня 1945 року служив фельдшером 
батальйону та командиром санітарної роти. Після 
війни завершив навчання у Львівському медичному 
інституті (1947) і був направлений в Калинівку на 
посаду лікаря-педіатра. Тут за допомогою 
райздороввідділу налагодив амбулаторне лікування 
хворих дітей, розгорнув для них стаціонари на дому 
та розпочав санітарну просвіту. У 1951 році був 
лікарем дитячого ревматологічного санаторію у 

Вінниці, а через рік став головним лікарем дитячої міської лікарні №2. 
Завдяки зусиллям Г.Я. Капустяна було збудоване нове типове приміщення 
цієї лікарні (1960), на базі якої з часом почала працювати кафедра дитячих 
хвороб Вінницького медичного інституту та школа передового досвіду. За 
період з 1961 до 1970 року лікарню відвідали лікарі майже з усіх країн світу. 
Був персональним пенсіонером. 

Література: 

Голяченко,О.М. Григорій Капустян/ О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 
Тернопіль, 1999. - С.56-58 : фот. 

 
24 120 років від дня народження Григорія 
Яковича Будкевича (24.01.1900, с. Кальник 
Іллінецького району - 27.04.1964, м. Бершадь), 
заслуженого лікаря України (1959), організатора 
охорони здоров’я на Бершадщині (1955 – 1964). 
Закінчив Київський медичний інститут (1927) та 
отримав диплом лікаря хірурга-гінеколога. Працював в 
установах охорони здоров’я Чечельницького, 
Томашпільського та Ямпільського районів. З 1934 року 
- завідуючий Бершадською районною лікарнею. У роки 
війни Г.Я. Будкевич був начальником медичної 
частини, провідним хірургом, за що був відзначений 
бойовими нагородами. 



ін 
ан 
за 

за 

ан 

Че 

У вересні 1945 року повернувся у Бершадську лікарню. Розпочав 
проведення в районі профілактичних днів та оглядів, тижнів боротьби із 
захворюваннями на рак, туберкульоз. За сумлінну роботу був нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапору. В 1952 році - обраний делегатом 8-го 
з’їзду хірургів України від Вінницької області. 

Бершадщина вшанувала пам’ять свого земляка: його іменем названа 
вулиця, на якій знаходиться центральна районна лікарня, на корпусі 
колишнього хірургічного відділення якої встановлена меморіальна дошка. 

Література: 

Німчук, Л. Відданість справі - безмежна : [ 24 січня – 110 років з дня 
народження заслуженого лікаря Г.Я.  Будкевича,  який  працював  у  рай. 
лікарні ] / Л. Німчук // Бершадський край. - 2010. - 20 січня. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

2 95 років тому народився Леонард Петрович 
пкий (2.03.1925, с. Мар’янівці Гайсинського 

району), перший доктор медичних наук і професор 
естезіології в   Україні. З відзнакою закінчив 

Львівський медичний інститут (1950). Працював в 
Київському  інституті   нейрохірургії,  в 
Дніпропетровському медичному інституті. Був 

сновником та  першим  завідувачем кафедри 
естезіології і реаніматології Київського медичного 

ституту (1974-1991), засновником нейро- і 
кардіоанестезіології в країні. Л.П. Чепкий є автором 

понад 400 наукових праць, в т. ч. 29 монографій, 
підручників та посібників. За наукові досягнення 

отримав  звання  заслуженого  діяча  науки  і   техніки 
України (1996), є лауреатом премії АМНУ 2005 року за кращі підручники з 
анестезіології українською мовою. 

Література: 

Леонард Петрович Чепкий (до 90-річного ювілею) // Біль, знеболювання та 
інтенсивна терапія. - 2015. - № 1. - С. 81-82. 

 

14 80  років  від  дня   народження   Сергія 
Павловича Жученка (14.03.1940, м. Вінниця – 

05.09.2007,  там само), лікаря-хірурга,   доктора 
медичних наук (1991), професора (1992). Після 

кінчення Вінницького медичного інституту (1968) 
працював лікарем-анестезіологом в клінічній лікарні. 

Був зарахований на  посаду асистента  кафедри 
оперативної хірургії і топографічної анатомії (1971) та 
кафедри загальної хірургії  (1997). Захистив 
кандидатську  дисертацію  та  був  обраний  на  посаду 

доцента (1981), а пізніше - проректора з навчальної роботи (1988). 



се 
ба 

за 

го 

В 1990 році захистив докторську дисертацію. За період роботи отримав 22 
свідоцтва СРСР та 7 патентів України на винаходи, 74 свідоцтва на 
раціоналізаторські пропозиції. Опублікував 167 робіт, виступав на з’їздах, 
конференціях, симпозіумах різного рівня. За значні наукові досягнення 
професор С.П.Жученко був обраний членом Міжнародної академії 
інтегративних антропологічних наук, а також Академії медико-технічних 
наук НМТТ України. 

 

Література: 

Жученко Сергій Павлович / І.М.Азарський, В.С.Компанець, О.О.Азарська та 
інш. // Академіки та члени-кореспонденти України: Вибрані фундаментальні 
наукові праці. - Вінниця-Хмельницький, 2001. - С.35-36. 
Жученко Сергій Павлович / В.М. Мороз, В.С. Компанець, І.М. Азарський.// 

Становлення медичної науки на Поділлі. - Хмельницький-Вінниця, 1999. – 
С.85-87. 
Процек, О.Г. Жученко Сергій Павлович / О.Г. Процек // Енцикл. сучас. 
України (ЕСУ). – К., 2009. – Т. 9 : Е-Ж. – С. 705 : портр. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

 
ТРАВЕНЬ 

 

1 70 років від дня народження Валерія Івановича 
Рузяка (01.05.1950) в с. Яланець Томашпільського 

району. Його батьки були сільськими інтелігентами: 
тько  —  фельдшер, мама — вчителька. Закінчив 
редню школу із золотою медаллю, успішно закінчив 

Вінницький медичний інститут. Трудовий шлях почав із 
ловного лікаря сільської дільничної лікарні в с. Клебань 

Тульчинського району, потім був переведений у 
ступники головного лікаря району з медичного 

обслуговування  населення.  З 1986 р. очолює 
Крижопільську центральну району лікарню  (зараз 

Крижопільська ОЛІЛ). Завжди приділяв особливу увагу 
підвищенню професійного рівня медичних працівників: 19 лікарів в районі 
здобули вищу атестаційну категорію, 29 — першу, більше 50 середніх 
медпрацівників атестовано за вищою і першою категоріями. Це дало змогу 
забезпечити в районі висококваліфіковану допомогу на сучасному рівні. 
Крижопільська лікарня, що знаходиться за сотні кілометрів від обласного 
центру, зайняла лідируюче становище в медицині області. 

 

Література: 

Голяченко,О.М. Валерій Рузяк / О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 
Тернопіль, 2004. - С.105-106. : фот. 



11 75 років тому народився Борис Михайлович 
Пухлик (11.05.1945, м. Свердловськ (нині 
Довжанськ) Луганської області), український 
вчений у галузі алергології, імунології та фтизіатрії, 
доктор медичних наук (1985), професор (1991), 
завідувач кафедри фтизіатрії з курсом клінічної 
імунології ВНМУ ім. М.І.Пирогова, президент 
асоціації алергологів України (1997), лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки 
(2012). Після закінчення педіатричного факультету 
Вінницького медичного інституту працював 
старшим лікарем протитуберкульозного 
санаторного закладу та педіатром дільничної 
лікарні. Завдяки його організаторським здібностям у 

1976 році був переведений до Вінницького обласного відділу охорони 
здоров’я. Згодом почав займатись науковою роботою та пройшов шлях від 
асистента до завідуючого кафедрою фтизіатрії ВМІ, на якій у 1992 році 
(одній з перших в Україні) був введений курс клінічної імунології та 
алергології. Двічі призначався головним позаштатним алергологом МОЗ 
України, є президентом Асоціації алергологів України. Був одним із 
організаторів і видавців науково-практичних журналів: «Український 
пульмонологічний журнал», «Імунологія та алергологія», тепер є членом 
редколегії цих та інших часописів. Професор Б.М. Пухлик – автор понад 300 
наукових праць, у тому числі 10 монографій та підручників, є директором 
ТОВ «Імунолог», за його ініціативою був створений приватний науково- 
практичний заклад "Алергоцентр КПП", один з найкращих алергологічних 
закладів України. 

Література: 

Професору Борису Михайловичу Пухлику - 70 років //Український 
пульмонологічний журнал. - 2015. - № 2. - С. 70-71 
Професору Борису Михайловичу Пухлику - 70 років! // Астма та алергія : 
науково-практичний журнал. - 2015. - № 2. - С. 81 

 

15 85 років тому народився Василь Григорович 
Берко (15.05.1935, с. Велика Кісниця Ямпільського 
району), заслужений лікар України, відмінник 
охорони здоров’я, ортопед-травматолог вищої 
категорії. Після закінчення Вінницького медичного 
інституту (1960) працював хірургом, пізніше - 
заступником головного лікаря в Муровано – 
Куриловецькій районній лікарні. З 1969 до 1970 року 
– головний лікар Томашпільської районної лікарні. З 
1971 року працював науковцем Курганського НДІ 
експериментальної та клінічної ортопедії і 
травматології, заснованого академіком Г. Ілізаровим. 
Захистив кандидатську дисертацію 



“Оперативне подовження стегна в експерименті “ – перше в світовій практиці 
дослідження, до того ж здійснене за допомогою апарату власної конструкції. В 
1979 році повернувся до Вінниці, працював ортопедом – травматологом в обла- 
сному шпиталі для інвалідів війни, а пізніше (з 1980) – директором Вінницько- 
го філіалу Дніпропетровського НДІ відновлення та експертизи працездатності 
інвалідів. Проводив ортопедичні операції з подовження кінцівок на 20,30 і на- 
віть 50 см, розробив нові методики лікування деформацій кінцівок, на які отри- 
мав авторські посвідчення. В.Г.Берко написав понад 200 праць, зробив 6 вина- 
ходів. Крім того він поет, член спілки журналістів України, лауреат премії ім. 
Івана Богуна. 

Література: 

Голяченко, О.М. Василь Берко / О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – Терно- 
піль, 1999. - С. 95 – 99. 

 

 
ЧЕРВЕНЬ 

 

6 70 років від дня народження Юрія 
Прокоповича Спіженка (6.06.1950, с. Побірці 
Теплицького району - 7.12.2010, с. Капітанівка 
Київської області), відомого українського хірурга, 
онколога, академіка НАМН України (1993), міністра 
охорони здоров'я УРСР і першого міністра охорони 
здоров'я України (1989-1994), засновника медичного 
центру онкології і радіохірургії. Закінчив 
Чернівецький медичний інститут (1973), працював 
завідувачем Житомирського обласного відділу 
охорони здоров’я (1984-1986), заступником міністра 
(1986) і міністром охорони здоров'я. Був народним 
депутатом двох скликань (1994-2002), головою 

комісії з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, президентом 
Всеукраїнської громадської організації "Фармацевтична Асоціація України". 
У 2009 році Ю.Спіженко створив центр радіохірургії «Кіберніж Україна», 
тепер - "Клініка Спіженко" (2018). 

Література: 
 

Академіку НАМН України Ю.П. Спіженку - 60 років // Журнал Академії 
Медичних Наук України. - 2010. - Том 16 N 2. - С. 365-366. 

 

Редакція "Українського медичного часопису" висловлює співчуття з приводу 
смерті видатного українського медика Юрія Спіженка // Український 
медичний часопис. - 2010. - № 6. - С. 124. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
інститут еко-гігієни і 

18 115 років від дня народження Лева 
Івановича Медведя (18.06.1905, с. Чорна Гребля 
(тепер с. М'якохід Бершадського району) - 
22.02.1982, м. Київ), відомого українського 
гігієніста, організатора охорони здоров’я, 
академіка, заслуженого діяча науки УРСР (1965). 
Навчався у Вінницькому фармацевтичному 
інституті (1924-1927), закінчив Київський 
медичний інститут з відзнакою (1939). Був 
директором Вінницького (1931-33) та Київського 
(1941-45) медінститутів, міністром охорони 
здоров'я (1947-52), організатором і директором 
Київського НДІ гігієни праці і профзахворювань 
(1952-1964). В 1964 році створив та очолив 
токсикології. Запропонував свою класифікацію 

пестицидів, був членом комітету експертів ВООЗ. Автор понад 200 
наукових праць з гігієни сільськогосподарської праці, організації охорони 
здоров'я та історії медицини. 

Література: 

Віленський Ю. Медведь Левко Іванович: український діяч серед 
засновників ВООЗ / Ю. Віленський // Журнал сучасного лікаря. Мистецтво 
лікування. - 2011. - № 3.- С. 128 
Федоренко В. І. Академік Лев Іванович Медведь (до 110-річчя від дня 
народження) / В. І. Федоренко, Е. М. Білецька, Ю. М. Панишко // Медичні 
перспективи. - 2015. - Т. 20 № 4. - С. 98-102 
Чайка Ю.Г. Найлюдяніший міністр охорони здоров'я / Ю.Г. Чайка, Н.В. 
Колонтаєва // Довкілля та здоров"я. - 2008. - № 4. - С. 58-59 
 

 

СЕРПЕНЬ 
                                              
 
                                             25   95 років від дня народження Гольденберга   
                                             Наума Яковича (25.08.1925, смт. Чечельник  
                                            Тульчинського району – 10.08. 2016 , м. Хмільник) 
-                                           визнаний авторитет у курортній справі, автор  
                                            численних науково-методичних матеріалів та  
                                            монографій, багато зробив для становлення та 
                                            розвитку курорту Хмільник, його популяризації не  
                                            лише на теренах України, але й за її межами.  
                                            Кандидат медичних наук, заслужений лікар  
                                           України, почесний громадянин міста Хмільника,   
                                            почесний професор Вінницького медичного 
університету імені М.І.Пирогова, почесний залізничник. З 1954 до 2004 рр. 
беззмінний директор-головний лікар Медичного реабілітаційного центру 
залізничників Південно-Західної залізниці. 
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ВЕРЕСЕНЬ 
 

 
 
26 190 років від дня народження Йосипа 
Антонія Ролле (26.09.1830, хутір Генрихівка 
(тепер село Роля) Шаргородського району - 
9.01.1894, м. Кам'янець-Подільський), відомого 
лікаря не лише на Поділлі, але й у країнах Західної 
Європи, історика, письменника, громадського 
діяча. З відзнакою закінчив медичний факультет 
Київського університету ім. св. Володимира (1855) 
та розпочав лікарську діяльність в с. Ярошівка 
Могилів- Подільського району. З 1860 року - 
практикуючий лікар в м. Кам’янці-Подільському. 
Захистив докторську дисертацію
 “Психічні захворювання” (1863). 
Опублікував 20 наукових праць з психології, 
санітарії, гігієни, історії медицини  Волині  та  
Поділля,  української народної 

медицини.    Видав    краєзнавчі    праці    про    Поділля.    Був  організатором 
«Кам'янець-Подільського товариства лікарів», почесним членом лікарських 
товариств Києва, Варшави, Парижа, засновником і скарбником Подільського 
товариства людинолюбства (1884). 

Література: 
 

Йосип Ролле / І.М.Азарський, В.С.Компанець, О.О.Азарська та ін. // 
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671. 



29 70 років від дня народження Киливника 
Володимира Степановича, лікаря вищої категорії, 
кандидата медичних наук, академіка АН прикладної 
радіоелектроніки. Народився 29.09.1950, в селі Носиківка 
Шаргородського району Вінницької області. 
В 1973 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького 
медичного інституту ім. М. І. Пирогова. 
Нагороджений орденом «Дружби народів», нагрудним 
знаком «Будівельник Байконура», медаллю «60 років 
Збройних     сил     СРСР»,     нагрудним     знаком     ЗАТ 
«Укрпрофоздоровниця» ІІ-го ступеня, почесним 
дипломом   Всесоюзного   медико-технічного товариства. 

Лауреат обласної Пироговської премії медико-технічного товариства України. 

Опублікував 5 монографій (4 - у співавторстві, 6 методичних 

рекомендацій (у співавторстві), 64 статті та тезів доповідей. Автор (співавтор) 

22 раціоналізаторських пропозицій. 

Література: 
 

Голяченко,О.М. Володир Килівник/ О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 
Тернопіль, 2004. - С.89-90. : фот. 

 

ЖОВТЕНЬ 

7 145 років від дня народження Людвіга 
Івановича Малиновського (7.10.1875, м. Кам’янець- 
Подільський - 22.05.1917, м. Вінниця), видатного діяча 
земської медицини Подільської губернії, талановитого 
хірурга, громадського діяча. Закінчив Кам'янець- 
Подільську гімназію (1908) та вступив на медичний 
факультет Юр'ївського університету (від 1919 р. 
університет у місті Тарту, Естонія), який закінчив з 
відзнакою (1902). Повернувся на Поділля, завідував 
лікарнею в Дунаївцях. В 1905 році Малиновського 
призначили старшим лікарем і хірургом Вінницької 
повітової земської лікарні (нині Вінницька обласна 
клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова). 

 
Під час першої світової війни, окрім праці в земській лікарні, очолював 
найбільший військовий шпиталь у Вінниці. Лікар Л.Малиновський був 
ініціатором та організатором проведення в листопаді 1910 року у Вінниці 
Всеросійського з′їзду хірургів на честь 100-річчя від дня народження М.І. 
Пирогова. У своїй доповіді повідомив про намір вінницьких лікарів 
побудувати в місті лікарню на честь великого хірурга. У 1910 році за 
дозволом імператора був розпочатий збір коштів на будівництво лікарні. У 
квітні 1917 року відбулось освячення п′яти корпусів лікарні, під час якого 
лікар Малиновський застудився та пізніше помер.



Біля нового хірургічного корпусу він і був похований. Л.І.Малиновський є 
автором 5 праць з хірургії та підручника ″ Догмы асептики″. Його іменем 
названо вулицю міста. 

Література: 
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ЛИСТОПАД 
 

14 70 років від дня народження Валентини 
Григорівни Зайцевої. Народилася (14.11.1950) в с. 
Осітна Христинівського району Черкаської області. 
Після закінчення школи поїхала вчитися до Дніпро- 
петровська на санітарно-гігіенічний факультет 
медичного інституту. Тут обрала фах лікаря- 
епідеміолога і волею долі була направлена на роботу в 
Крижопільську районну санепідемстанцію. Тут 
працювала п'ять років, з 1975 до 1980, стала визнаним 
фахівцем епідеміологом. Тривалий час працювала 
головним державним санітарним лікарем Вінницької 
області . 

З 2014 року займає посаду директора Державної установи "Вінницький 
обласний лабораторний центр МОЗ України" 

Література: 
 

Голяченко,О.М. Валентина Зайцева/ О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 
Тернопіль, 2004. - С. 95 – 96. : фот. 



19 185 років від дня народження Валеріана 
Григоровича Лашкевича (19.11.1835, с. Іванівці 
Літинського повіту Подільської губернії - 
17.06.1888, м. Харків), лікаря, видатного 
професора, завідувача кафедри терапії 
Харківського університету (1870-1888). Навчався в 
Кам'янець-Подільській духовній семінарії, закінчив 
медико-хірургічну академію в Петербурзі, 
працював в клініці С.П.Боткіна, стажувався за 
кордоном. Отримав звання доктора медицини 
(1866), вивчав нервові захворювання та сифіліс 
внутрішніх органів, вперше запровадив 
оксигенотерапію та використав кокаїн. Розвивав 
лікувальну справу в Харкові, першим почав 
демонструвати хворих на лекціях для студентів, 
проектував будівництво нової клініки, за свої 
кошти організував клінічну лабораторію. Після 

смерті залишив медичному факультету свою бібліотеку – 3 тис. томів, для 
допомоги потребуючим студентам Харкова - 20000 руб, селянам рідного села - 
6000 руб. 

Література: 
 

Ганіткевич, Я. Український медичний календар / Я. Ганіткевич ; 
ННМБУ. - К, 2016. – С.187-188. 

 

 
25 210 років від дня народження Миколи 
Івановича Пирогова (25.11.1810, м. Москва - 
23.11.1881, м. Вінниця), видатного російського та 
українського хірурга, доктора медицини, 
професора, анатома, основоположника військово- 
польової хірургії, педагога та громадського діяча 
Поділля. У 18 років закінчив медичний факультет 
Московського університету та вступив до 
Дерптського університету (зараз університет міста 
Тарту (Естонія). Після його закінчення працював 
у хірургічній клініці, захистив докторську 
дисертацію та отримав ступінь доктора медицини. 
У 26 років його обрали професором цього ж 
університету (1836). Працював в Петербурзькій 
медико-хірургічній академії (1841-1856), створив 
анатомічний інститут (1844), був обраний членом- 
кореспондентом  Російської Академії наук (1847). 

М.І.  Пирогов  видав  перший  анатомічний  атлас  під  назвою «Топографічна 
анатомія, ілюстрована розтинами, проведеними через заморожене тіло 
людини в трьох напрямах», який став посібником для лікарів-хірургів та 
основою всього подальшого розвитку оперативної хірургії. Був організатором 
військової медицини в Кримській війні (1853-1856). Проте його талант, 
новаторські ідеї, а ще чесність та непідкупність не сподобались царським 



сановникам і деяким професорам і у віці 45-ти років він змушений був піти у 
відставку. Працював в Міністерстві освіти попечителем Одеського та 
Київського учбових округів. Пізніше оселився в маєтку Вишня, де займався 
лікарською практикою та науковою роботою. Після смерті був  
забальзамований і похований в своєму маєтку в склеп-могилі на території 
нинішнього Національного музею-садиби. Його ім’я присвоєно Вінницькому 
національному медичному університету, обласній клінічній лікарні та одній з 
головних вулиць міста. В 2010 році у м. Вінниці з нагоди 200 - річчя від дня 
народження М.І. Пирогова пройшли IV Міжнародні Пироговські читання та 
інші заходи за участю делегацій з різних країн. 
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ЮВІЛЕЇ ЛІКАРЕНЬ 

 

115 років (1905) засновано Жмеринську лікарню. 

100 років (1920) засновано Оратівську лікарню. 

100 років (1920) засновано Шаргородську лікарню. 

75 років ( березень 1945) було прийняте рішення про створення в місті Вінниці 

обласного онкологічного диспансеру ( тепер Подільський регіональний центр 

онкології). 

70 років (1950) з того часу, як у Вінниці, на території колишнього клінічного 

містечка, було створено обласний протитуберкульозний диспансер ( тепер 

ВОСТМО “Фтизіатрія”). 

    40 років з часу створення Вінницької обласної дитячої клінічної   лікарні.
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