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Календар 
всесвітніх,  міжнародних  та   

всеукраїнських медичних дат 
 

Лікарі – ювіляри 2017 року 
 

Січень 
 

8        Василь Дмитрович Братусь  ( 8 січня 1917 року - 11 жовтня 
2008 р.) — член-кореспондент Академії медичних наук України, обра-
ний 1993 р. за спеціальністю хірургія, член-кореспондент НАН України 
(1974 р.), доктор медичних наук (1962 р.), професор (1963 р.), лауреат 
премії ім. 0. 0. Богомольця НАН України (1968 р.), лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки (1982 р.), Заслужений діяч науки 
(1988 р.), професор кафедри факультетської хірургії Національного ме-
дичного університету ім. О. О. Богомольця. (100 років від дня наро-
дження)        
                                                                    
13 Данилевський  Василь  Якович(13.01.1852 - 23.11.1939 ), 
український фізіолог,  академік  АН УРСР, заслужений діяч науки 
УРСР, заслужений професор УРСР. Був організатором і ректором Хар-
ківських вищих жіночих медичних курсів (з 1910),  організатором Укра-
їнського інституту праці, директором Органотерапевтичного інституту 
(зараз Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевсько-
го НАН України). Є автором тритомного підручника  по фізіології та 
понад 200 наукових праць.                               ( 165 років від дня наро-
дження ) 
 
14 Комісаренко  Василь  Павлович   ( 14.01.1907 – 7.04.1993 ),  
український ендокринолог та патофізіолог, академік АМН України, ор-
ганізатор і директор Інституту ендокринології та обміну речовин. Автор 
та співавтор  понад 300 наукових праць щодо  механізмів дії гормонів 
на організм. Був засновником української школи ендокринологів та го-
ловою Українського товариства ендокринологів.        ( 110 років від дня 
народження ) 
 
26 Сельє  Ганс    ( 26.01.1907 - 16.10.1982 ),  видат-
ний канадський ендокринолог австро-угорського походження, лікар, 
основоположник вчення про стрес, біолог зі світовим ім'ям, патофізіо-
лог, директор Інституту експериментальної медицини і хірургії (з 1976 
року Міжнародний інститут стресу) у Монреалі. Протягом майже п'ят-
десяти років розробляв проблеми загального адаптаційного синдрому і 
стресу, творець вчення про гіпофізарно-адреналову систему      ( 110 
років від дня народження ) 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%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%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%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%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81
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Лютий 
 

1 Бехтєрєв  Володимир  Михайлович( 1.02.1857  -
24.12.1927 ), російський  невролог,психіатр,  психолог,  морфолог 
і фізіолог нервової системи,  академік, доктор медичних наук.  
Описав низку хвороб, одну з яких (анкілозуючий спондилоарт-
рит) нині називають хворобою Бехтерєва. Написав  понад 600 на-
укових праць, найвідоміша -  «Дослідження провідних шляхів го-
ловного та спинного мозку».  Понад 40 років займався вивченням 
та лікувальним застосуванням гіпнозу. Мав дружні стосунки з 
ученими України. В 1905 році виступив з доповіддю на другому 
з'їзді психіатрів у Києві  ( 160 років від дня народження ) 

 
 4        Всесвітній день боротьби проти раку 
 9        Міжнародний день стоматолога  
11      Всесвітній день хворого 
 
28 Корчак-Чепурківський  Авксентій  Васильович  
( 28.02.1857 - 27.11.1947 ),  визначний український гігієніст та епі-
деміолог, організатор системи охорони народного здоров'я, мі-
ністр УНР, академік Всеукраїнської Академії Наук, (ВУАН) 
(1921). Його публікації  присвячені епідемії дифтерії, іншим інфе-
кційним хворобам, санітарії та історії земської медицини, опра-
цював сучасну номенклатуру хвороб українською мовою. 
( 160 років від дня народження ) 
 
29 (28)  Міжнародний день рідкісних захворювань 

 

Березень 
 

  1 Всесвітній день цивільної оборони 
  2 Всесвітній день імунітету 
 
  5 Греков  Іван  Іванович  ( 5.03.1867 – 11.02.1934 ),  
відомий  російський та радянський хірург, вчений, організатор 
охорони здоров’я,  почесний  голова  Хірургічного товариства  
ім.М.І.Пирогова (1920), головний редактор наукового медичного 
журналу «Вестник хирургии и пограничных областей» (1922 - 
1934). За сорок років  життя Греков І.І. зробив понад 40 000 хірур-
гічних операцій.       ( 150  років  від дня  народження ) 
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6  Всесвітній день боротьби з глаукомою 
12 Всесвітній день нирки 
 
13 Чаклін Василь Дмитрович   ( 13.03.1892 - 11.10.1976 ), 
російський хірург, ортопед- травматолог,  член-корреспондент  
АМН СРСР (1945). Закінчив медичний факультет Харківського 
університету.  Відомий  заслугами  в  хірургії  хребта,  розробив  
методики операцій.     (125 років від дня народження ) 
 
17        Всесвітній День сну  ( третя п’ятниця березня ) 
21 Всесвітній день людей із синдромом Даун 
21        Всесвітній день Землі 
22        Всесвітній день води 
24        Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 
27        День нефролога 

Квітень 
 

 7          Всесвітній день Здоров’я 
 8        Міжнародний день дій проти ГМО 
 
10 Касьян   Микола  Андрійович   ( 10.04.1937  -               
28.10.2009 ),  український лікар, академік Української академії 
наук, Заслужений лікар України, Народний лікар СРСР, родона-
чальник мануальної терапії в СРСР та Україні,  меценат. Його ім'я 
було занесено в Книгу рекордів Ґінесса 1993 року. Це було запи-
сано так: «Україна. Найбільше  костоправних операцій провів на-
родний лікар Микола Касьян. Протягом 1990 року він здійснив 
управлення дисків хребта 41 тис. 251 хворому».     ( 80 років від 
дня народження ) 
 
11 Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона 
 
15  Леонардо  Да  Вінчі   ( 15.04.1452 – 2.05.1519 ), одна з 

найвизначніших постатей італійського Відродження:  вчений, до-

слідник, винахідник, художник, архітектор,  інженер, анатом. Роз-

глядав організм як зразок природної механіки, вперше описав ни-

зку кісток та нервів, висловив пропозиції про антагонізм м'язів, 

особливу увагу приділяв проблемам ембріології і порівняльної 

анатомії. Вперше почав розглядати ботаніку, як самостійну біоло-

гічну дисципліну.     ( 565 років від дня народження ) 
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15 День довкілля  (третя субота квітня) 
17 Міжнародний день боротьби з гемофілією 
18-24  Європейський тиждень імунізації  (щорічно) 
23 Всеукраїнський день психолога 
25 Міжнародний день ДНК 
26 День Чорнобильської трагедії  (1986) 
28        Всесвітній день охорони праці 
 
27 Войно - Ясенецький  Валентин  Феліксович,  відомий як 
архієпископ Лука  (Войно - Ясенецький) (27.04.1877-11.06.1961), 
хірург, професор медицини ,   архієпископ Сімферопольсь-
кий та Кримський. Багато разів  був ув'язнений,  відбував  заслан-
ня. Автор 55 наукових праць з хірургії, фізіології та анатомії, 12 
томів проповідей. Найвідомішою є його книга «Нариси гнійної 
хірургії», що витримала чотири видання (1934, 1946, 1956, 2006), 
а також «Дух душа и тело».     Канонізований Церквою в 1995 ро-
ці. ( 140 років від дня народження ) 
 

Травень 
 

 5 Міжнародний день акушерства 
 8 Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного        
Півмісяця 
12 Міжнародний день медичної сестри 
13 Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією  
(друга субота травня ) 
15       Міжнародний день сім’ї 
17 Авербах  Михайло  Йосипович  ( 17.05.1872 - 29-
.07.1944 ), російський і радянський офтальмолог,  академік АН 
СРСР. Його наукові праці  охоплюють найважливіші проблеми 
захворювань очей.  Впровадив в практику роботи  багато нових 
хірургічних операцій на оці..  ( 145 років від дня народження ) 
 
17       День пульмонолога 
20       Всесвітній день травматолога 
 
24 Підвисоцький Володимир Валеріанович ( 24.05.1857 – 

22.01.1913 ), український патолог, ендокринолог,  імунолог,  мік-

робіолог. Основоположник київської школи патологів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
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Член-кореспондент Анатомічного товариства у Парижі (1887) та 
Імператорської військово-медичної академії (1900), ординарний 
почесний член Королівського інституту експериментальної тера-
пії у Франкфурті-на-Майні (1911).    ( 160 років від дня народжен-
ня )  
 
26 Сікорський Іван Олексійович  ( 26.05.1842 - 14.02.1919 ),  
український  психіатр, психолог, професор київського університе-
ту Св. Володимира та громадський діяч. За його ініціативою  у 
Києві  був заснований Лікарсько-Педагогічний Інститут для розу-
мово-відсталих та нервових дітей. Є автором понад 100 наукових 
праць,  монографій, посібників, у т. ч. близько 50  із загальної 
психології. Його монографія «О заикании» була перекладена  ні-
мецькою  мовою та зробила ім'я Сікорського відомим за кордо-
ном.             
( 175 років від дня народження ) 
 
27       Міжнародний день розсіяного склерозу (МДРС) 
30       Всесвітній день боротьби проти астми та алергії 
           Всесвітній день хворого алергією 
31        Всесвітній день боротьби із палінням 

 

Червень 
 

 5 Всесвітній день захисту навколишнього середовища 
 7 Василенко  Володимир  Харитонович  ( 7.06.1897 - 
19.12.1987 ), видатний  український та радянський терапевт,  ака-
демік АМН  СРСР,  Герой Соціалістичної Праці.  Створив лабора-
торію гастроентерології , на базі  якої був організований Всесоюз-
ний НДІ гастроентерології  МОЗ СРСР  та був його директором  
(1967 - 1974). З 1952 року  -  редактор журналу «Клиническая ме-
дицина». Автор понад 200 наукових праць, в т. ч. монографій та 
підручників, найбільше з кардіології. Опублікував  українською 
мовою « Метод клінічного діагнозу» (1934), підручник 
«Внутрішні хвороби» (1966). Разом з академіком Стражеско М.Д. 
запропонував класифікацію недостатності кровообігу, прийняту 
XII Всеоюзним з'їздом терапевтів (1935).     ( 120 років від дня на-
родження ) 
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8 Козя́вкін  Володи́мир  Іллі́ч  ( 8.06. 1947 ),  генеральний 
директор Міжнародної клініки відновного лікування в Трускавці 
та Реабілітаційного центру «Еліта» (Львів), член-кореспондент  
НАМН  України,  доктор медичних наук, професор  кафедри реа-
білітації  НМА  післядипломної  освіти ім. П.Шупика, Герой 
України, заслужений діяч науки та техніки, лауреат державної 
премії України. Є автором  нової технології лікування хворих на 
дитячий церебральний параліч, відомої у світі як "Метод Козявкі-
на",  який входить в четвірку найефективніших консервативних 
способів реабілітації пацієнтів з ДЦП. Він є автором понад 150 
друкованих праць та 7 монографій.  (70 років від дня народження) 
 
14 Всесвітній день донора крові 
18 День медичного працівника  (третя неділя червня )  
26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотични-
ми засобами та їхнім незаконним обігом 
29 День  заснування  Нобелівської  премії 
 

Липень 
 

18 Кри́мов    Олексі́й  Петро́вич     ( 18.07.1872 - 14-
.12.1954 ),   український та радянський хірург, академік  АМН 
СРСР, заслужений діяч науки УРСР. Від 1936 року був головою 
Українського товариства хірургів. Брав участь в організації украї-
нського медичного інституту в Кмєві, видав український підруч-
ник «Спеціальна хірургія» (1940,1948). Автор понад 135 наукових 
праць, 10 монографій   з  проблем клінічної хірургії, травм черепа, 
мозкової інфекції, з хірургії воєнного часу. Перший у світі вста-
новив наявність в онкологічній клітковині лімфатичних вузлів, 
котрі детально описав.     ( 120 років від дня народження ) 
 
20 Мендель  Грегор  Йоганн   ( 20.07.1822 - 6.01.1884 ),  авс-
трійський біолог та ботанік, засновник сучасної генетики. Відк-
рив закони спадковості, які пізніше були названі його ім'ям. Зако-
ни Менделя -  одні із найважливіших у сучасній генетиці. Його 
роботи  не були визнані  до початку 20 сторіччя, повторне їх відк-
риття спричинило  бурхливий розвиток  генетичної науки.     ( 195 
років від дня народження ) 
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28 Міжнародний день боротьби з гепатитом 
 
30 Стручков  Віктор  Іванович   ( 30.07.1907 - 25.12.1988 ), 
відомий радянський хірург, академік АМН СРСР,  лауреат Ленін-
ської та Державної  премій СРСР. Його праці були присвячені 
проблемам хірургії легень, органів живота, гнійній хірургії. Всьо-
го було опубліковано більше 400 наукових праць, в т. ч. 33 моног-
рафії. Його підручник «Общая хирургия» був перевиданий 5 ра-
зів, удостоєний Державної премії СРСР та був перекладений  іно-
земними мовами.    ( 110 років від дня народження ) 
 
 

Серпень 
    

 6 Міжнародний день “Лікарі світу - за мир” 
 8 Міжнародний день офтальмології 
 
  8 Федоров  Святослав  Миколайович   ( 8.08.1927 - 
2.06.2000 ), відомий російський офтальмолог, член-кореспондент 
Російської академії наук та  академії медичних наук. Очолював 
науково-дослідний інститут хірургії ока в Москві (1980), створив 
міжгалузевий науково-технічний комплекс «Мікрохірургія 
ока»  (1986),  філіали якого  працюють і в Україні. Свій метод лі-
кування очних хвороб виклав у книзі 
«Кератопротезування» (1982).   
( 90 років від дня народження ) 
  
 9 День святого великомученика Пантелеймона – покровите-
ля усіх лікарів та зцілителя хворих 
11 День фізкультурника 
13 Всесвітній  день  шульги  ( лівші ). 
 
 

Вересень 
   
5 Боткін  Сергій  Петрович   ( 5.09.1832 - 12.12.1889 ),  ро-

сійський лікар-терапевт, засновник наукової медицини в Російсь-
кій імперії, громадський діяч. Став першим серед російських ліка-
рів царським лейб-медиком (до того царська сім'я довіряла лише 
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Багато зробив для поліпшення санітарних умов і зменшення смер-
тності, організував перші в країні клінічну та експериментальну 
лабораторії. Боткін С.П. підкреслював, що при лікуванні треба 
впливати не тільки на хворобу, а й на організм хворого в цілому 
Очолював Товариство російських лікарів. Праці Боткіна С.П. при-
свячені багатьом питанням (на той час майже не вивченим), зок-
рема захворюванням серцево-судинної системи, інфекційним хво-
робам, військово-польовій терапії, ураженням печінки, нирок, ви-
вченню дії лікарських речовин та ін.     ( 185 років від дня наро-
дження ) 
 

9 Міжнародний день краси 
  9 Всесвітній день надання першої медичної допомоги ( друга 
субота вересня)   
15        Всесвітній день боротьби з лімфомами  
15        День фармацевта 
 
 
20 Лесгафт   Петро  Францович   ( 20.09.1837 - 28.11.1909 ), 
російський біолог, анатом, антрополог, лікар, педагог, творець 
наукової системи фізичного виховання, прогресивний суспільний 
діяч Росії.   ( 180 років від дня народження ) 
 
 
21        Всесвітній день хвороби Альцгеймера 
23        Всесвітній день боротьби з раком грудей 
28        Всесвітній день боротьби зі сказом 
29        Всесвітній день серця 
29        Всесвітній день контрацепції 
29        День отоларинголога 
 
30 Лур’є  Олександр Юдімович ( 30.09.1897 - 24.05.1958 ), 
український акушер-гінеколог, член-кореспондент АН УРСР, за-
служений діяч науки УРСР. Був головним фахівцем з акушерства 
та гінекології Народного комісаріату з охорони здоров'я УРСР 
(1938). 
 Вивчав метод медикаментозного знеболювання пологів та 
впроваджував у практику акушерства. Був нагороджений орденом 
Леніна (1938), премійований Сталінською премією (1941).        
( 120 років від дня народження ) 
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Жовтень 
 

1 Міжнародний день людей похилого віку.  День геронто-
лога. 
2 Міжнародний День лікарів( перший понеділок жовтня ) 
 2        День уролога 
 
 7 Томілін Сергій Аркадійович  ( 7.10.1877 - 19.07.1952 ), 
український  гігієніст, санітарний статистик, демограф та істо-
рик медицини. Керував статистикою на Україні в 1918,1922 – 
1930 роках. Був видатним вченим санітарним статистиком, опу-
блікував статті з історії гігієни та інших галузей медицини. Ав-
тор понад 100 праць, присвячених вивченню стану населення 
України, питанням поширення венеричних хвороб, дитячої сме-
ртності, соціальній медичній профілактиці  та ін.      ( 140  років 
від дня народження ) 
 
10        Всесвітній день психічного здоров’я 
11        Всесвітній день хоспісної  та паліативної допомоги. Все-
світній день проти  болю                                                                                                                 
12        Всесвітній день боротьби з артритом 
 
13 Громашевський Лев Васильович  ( 13.10.1887 - 
1.05.1980 ), видатний український радянський епідеміолог, ака-
демік АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалі-
стичної Праці. Розробив вчення про механізми передачі інфек-
ції, оригінальну класифікацію інфекційних хвороб, був органі-
затором системи санітарно-епідеміологічних станцій в СРСР. 
Основні праці присвячені загальній теорії епідеміології, епіде-
міології висипного та черевного тифів, холери, дизентерії, епі-
демічного гепатиту.   ( 130 років від дня народження ) 
 
13        Міжнародний день сліпих  ( Міжнародний день білої 
трості ) 
13        Всесвітній день охорони зору  ( другий четвер  жовтня ) 
14        Всесвітній день спірометрії та День легеневого здоров’я 
14  Всесвітній день працівників державної санітарно-
епідеміологічної служби 
16        Всесвітній день анестезіолога 
16        День алерголога 
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16 Всесвітній день продуктів харчування 
20       Всесвітній день боротьби з остеопорозом 
20      Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак мо-
лочної залози 
29        Міжнародний день псоріазу 
29  Всесвітній день боротьби з інсультом 
 

Листопад 
 

  2 Всесвітній день боротьби з пневмонією у дітей 
  8 Всесвітній день рентгенолога 
12 Всесвітній день боротьби з пневмонією 
14 Всесвітній день боротьби з захворюванням на діабет. День 
ендокринолога 
15 Всесвітній День боротьби з хронічною обструктивною 
хворобою легень (ХОЗЛ) ( третя середа листопада ) 
 
19 Коломійченко Михайло Сидорович  ( 19.11.1892 - 
30.05.1973 ), український радянський хірург, професор, заслуже-
ний діяч науки УРСР. Автор більше 130 наукових праць з хірургії 
стравоходу,  шлунку,  підшлункової залози, з невідкладної  хірур-
гії. Першим в Україні здійснив складні пластичні операції  по сто-
ренню штучного стравоходу з тонкої та товстої кишок. ( 125 років 
від дня народження ) 
 
20  Всесвітній день дитини (День педіатра) 
24         День пам’яті жертв голодомору 

 

Грудень 
 

 1         Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
 1         Всесвітній день невропатолога 
    
 1  Кушаковський  Макс  Соломонович   ( 1.12.1922 - 
11.06.2002 ), почесний кардіолог Росії, заслужений  діяч науки 
РФ. Зробив великий внесок  в науку та клінічну практику лікуван-
ня таких хвороб, як  аритмії серця, дистрофія міокарду, артеріаль-
на гіпертензія.  Автор 17 монографій та 220 статей. Його книги  
«Клиническая электрокардиография»  та «Атлас электрокардиог-
рафии» були відзначені преміями АМН  СРСР.  
( 95 років від дня народження ) 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%88%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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 3 Міжнародний день інвалідів 
10        День Нобеля – день вручення новообраним лауреатам Но-
белівської премії 
11        Всесвітній астма – день 
 
28 Вальтер Олександр Петрович  ( 28.12.1817- 22.09.1889 ), 
російськийі та український анатом, фізіолог. Засновник і керівник 
кафедри  анатомії Київського Університету (1844–1868), організа-
тор та перший директор анатомічного театру  при університеті, 
одного з найкращих в Європі. Основоположник школи київських 
анатомів, реформатор викладання анатомії в університеті. Автор 
найкращого на той час підручника «Курс практичної та приклад-
ної анатомії людського тіла» (1871). Наукові праці присвячені 
проблемам функціональної морфології, фізіології кровообігу, за-
гальній фізіології. Заснував та видавав власним коштом журнал 
«Современная медицина» (1860 - 1880), перший медичний жур-
нал України.      ( 200 років від дня народження ) 
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Визначні події  
у  медицині Вінниччини 

 
1792 -  після семирічного навчання у  Краківському університе-
ті  ступінь доктора медицини, хірургії та акушерської справи 
здобув Яків Постоловський, уродженець Вінниччини,  перший 
дипломований український лікар на Вінниччині.  
 
1897 -  у Вінниці відкрито Психіатричну лікарню для південно-
західних українських земель. 
 
1912 – на Поділлі вперше організовано санітарне бюро, лікарі 
почали розробляти санітарні норми для сільськогосподарських 
економій та цукрозаводів з метою покращення санітарних умов 
праці і побуту робітників. 
 
1922 - Данило Заболотний  звернувся до влади з клопотанням 
про відкриття у Вінниці медичного інституту, проте на його 
лист не звернули уваги. 
 
1927 -  у Вінниці відкрито Фармацевтичний інститут, існував до 
1935 року.  
 
1932 -  у Вінниці заочний медичний інститут було реорганізова-
но у виробничий вечірній. 
 
1942, 14 лютого в окупованій гітлерівцями Вінниці тимчасово 
відновлено роботу медичного інституту з підготовки лікарів для 
цивільного населення. 
 
1947, 9 вересня – відкриття музею-садиби Миколи Івановича-
Пирогова. Саме цього дня, 100 років тому М.І. Пирогов уперше 
у світі в історії війн застосував на полі бою ефірний наркоз як 
знеболюючий засіб при хірургічних операціях. 
 
1997  - Музею-садибі М.І.Пирогова у с. Вишні , де видатний ро-

сійський лікар і вчений жив та працював у 1861- 1881 роках, 

надано статус Національного.   
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Ювіляри Вінниччини 
 

СІЧЕНЬ 
 

1    130    років тому народився  Василь Наливайко ( 1.01.1887, 
с. Северинівка  Жмеринського району Вінницької області - 
8.09.1938, Прага ), український військовий лікар, письменник, 
громадський діяч під час еміграції в Чехії. Навчався на медич-
ному факультеті університету у Томську (Росія) та в Одесі,  де 
здобув лікарський диплом (1918). За часів  Української держав-
ності займав високі лікарські посади в  українській армії, був 
також головним лікарем санітарного поїзду, завідував евакуа-
ційним пунктом у Жмеринці (1920). Пізніше (1923)  емігрував 
до Чехії, де працював в університетських клініках, брав активну 
участь у роботі Спілки українських лікарів.   Разом із професо-
ром Б. Матюшенком видав «Латинсько - український медичний  
словник». Був активним членом багатьох громадських організа-
цій.  

Література: 
       Пундій П. Василь Наливайко / П. Пундій  // Українські лі-

карі: Бібліогр. довідник. Кн.1. Естафета поколінь національного 

відродження / П. Пундій; Гол. Ред. Я. Ганіткевич. - Львів-

Чикаго , 1994. – С.155 

 

5    70    років від дня  народження  

Івана  Микитовича Горбатюка  

( 5.01.1947, с. Дашківці   Літинського 

району Вінницької області ), заслуже-

ного лікаря України. З відзнакою  за-

кінчив  Вінницький  медичний інсти-

тут  (1971)  та  розпочав роботу  ліка-

рем - хірургом у протитуберкульозно-

му санаторії  «Печора», пізніше  пра-

цював   лікарем - фтизіатром у   Неми-

рівській   ЦРЛ.  
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З  1973 до 1980 року був заступником головного   лікаря  Тиврів-

ської  ЦРЛ. У 1980 – 1990 роках  -  викладач  Вінницького  медич-

ного інституту  ім. М. І. Пирогова, асистент кафедри факультетсь-

кої хірургії, захистив кандидатську дисертацію. З 1990 по 2013 

рік – головний лікар  обласного  протитуберкульозного диспансе-

ру.  І М. Горбатюк  брав  активну участь у розробці й прийняті 

державної програми боротьби з туберкульозом. Він є автором  

більше 100 наукових праць, доцентом кафедри фтизіатрії. 

Література: 

         Голяченко О.М. Іван  Горбатюк / О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.85-86:фот.  
        Горбатюк  Іван  Микитович // Україна медична. Хто є хто : 
довідково-біографічне видання. Вип.3. - К, 2005. – С.105: фот.          

ЛЮТИЙ 
  

2       75    років від дня  народження        
Василя  Максимовича   Мороза  
( 2.02.1942, с. Озеро Немирівського району 

Вінницької області ), лікаря - Героя Украї-
ни, ректора ВНМУ ім М.І Пирогова , дійс-
ного члена Національної академії медич-
них наук України.  Після закінчення  Вінни-
цького  медичного інституту  (1967)  працював лі-

карем - терапевтом в  Шпиківській лікарні 
Тульчинського району. У 1968 році на 
конкурсній основі був обраний на посаду 
асистента  кафедри нормальної фізіології,  
навчався в аспірантурі. Захистив кандидат-

ську, а згодом – докторську дисертацію. Йому було присвоєно 
наукову ступінь доктора медичних наук  та вчене звання профе-
сора (1984). З 1982 року його призначають  на посаду заступника 
декана, потім деканом педіатричного факультету. В 1986 році він 
став проректором з навчальної роботи , а в 1988 -  колективом  
ВМІ  був обраний ректором.  В.М.Мороз  є   головою Асоціації  
ректорів медичних вишів України  (з 1990). Він автор (співавтор) 
понад 225 наукових праць.     ( 75 років від дня народження ) 
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ЧЕРВЕНЬ 
 

3    70    років від дня  наро-
дження  Володимира          
Олександровича Миронюка   
( 3.06.1947, с.Могилівка  Жме-
ринського району Вінницької 
області ), заслуженого лікаря 
України, заступника головного 
лікаря з організації хірургічної 
допомоги  ВОКЛ ім. М. І. Пи-
рогова. Закінчив  Львівський 
медичний інститут (1971), пра-
цював лікарем – отоларинголо-
гом у Жмеринській залізничній 

лікарні (1974-1976), був призначений інспектором  (1976), а  зго-
дом -  завідуючим планово-фінансовим сектором  обласного від-
ділу охорони здоров’я. Тут повною мірою розкрилися  його та-
лант керівника, здібності організатора, фахівця-економіста та лі-
каря одночасно. В.О. Миронюк розробив систему позабюджетно-
го фінансування, відпрацював біля 25 напрямів надходження по-
забюджетних коштів для потреб охорони здоров’я населення  об-
ласті. У 1999 році  став першим заступником, а з 2002 по 2005 рік 
очолював обласне  управління  охорони здоров’я. Пріоритетними 
напрямами роботи були: охорона здоров’я материнства та дитинс-
тва, зниження захворюванності на  туберкульоз, впровадження 
сімейної медицини. 

Література: 

         Голяченко О.М. Володимир  Миронюк / О.М.Голяченко // 
Лікарі Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.65-68: фот.  
 

Література: 

         Голяченко О.М. Василь Мороз / О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 
Тернопіль, 2004. - С.62-64:фот.  

        Мороз Василь  Максимович / І.М.Азарський, 
В.С.Компанець, О.О.Азарська та інш. //  Академіки та члени-
кореспонденти України: Вибрані фундаментальні наукові праці/. - 
Вінниця-Хмельницький , 2001. -  С.25-27.  
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СЕРПЕНЬ 

 
14    60    років від дня  народження  
Івана Івановича Лєти  ( 14.08.1957,  
с.Верхнє  Водяне   Рахівського  ра-
йону Закарпатської області ), голови  
Вінницької обласної організації 
профспілки  працівників  охорони 
здоров’я.  Після закінчення  Вінни-
цького  медичного інституту  (1981)  
працював лікарем швидкої медичної 
допомоги у  Калинівській   ЦРЛ,  з 
1984 року -  інструктором відділу 
кадрів  обласного відділу охорони 

здоров’я. Лікар вищої  категорії із соціальної гігієни та охорони 
здоров’я. Нагороджений  знаком «Відмінник охорони здоров’я». 
У 2000 році  обраний головою  профспілки  працівників  охорони 
здоров’я області. 

Література: 
      Лєта   Іван  Іванович // Україна медична. Хто є хто  : довід-
ково-біографічне видання. Вип.3. - К, 2005. – С.98: фот.          
  
 

ЛИСТОПАД 
 

15    90  років   тому народився  Іван  Васильович  Ганський  
( 15.11.1927, с.Чернявка  Плисківського  (нині Погребищенсько-
го) району Вінницької області  - 1981, м. Бершадь ), організатор  
охорони здоров’я  на Бершадщині.   З відзнакою  закінчив  Вінни-
цький  медичний інститут  (1957) та  розпочав роботу  дільнич-
ним, а пізніше  став головним лікарем  Оратівської  ЦРЛ. З 1962  
року -  головний лікар  Бершадської  ЦРЛ. У 1967 році  у Бершаді 
було засноване  медичне училище і  І.В. Ганський став  першим 
його директором. Пізніше  знову очолював району лікарню  (до 
1978 року).  

        Миронюк Володимир Олександрович // Україна медична. 

Хто є хто : довідково-біографічне видання. Вип.3. - К, 2005. – 

С.102-103: фот.          



19 

За цей час  були побудовані: стаціонарний корпус  ЦРЛ, станція 

переливання крові,  значно зміцнилась матеріально - технічна 

база усіх лікувальних установ району. І.В.Ганського було  наго-

роджено знаком «Відмінник охорони здоров’я» та орденом Тру-

дового Червоного Прапору. 

Література: 
      Німчук Л.  Шлях, осяяний  променями  визнання : [ У 2015 
році виповнилось 120 років  Бершадській районній  лікарні ] /  
Л. Німчук // Вінниччина медична. – 2016. –  № 1 / 2. – С.6-7 
 

ГРУДЕНЬ 
 
23     90   років  тому  народився  Степан 
Антонович  Марковський ( 23.12.1927,  
с. Соболівка   Липовецького району Він-
ницької області  -  25.09.2005, 
м.Вінниця ) , заслужений працівника охо-
рони здоров’я.  Після закінчення  Він-
ницького  медичного інституту  розпочав 
роботу заступником головного лікаря у 
Томашпільській ЦРЛ (1957- 1960) , був   
головним лікарем  Шаргородського райо-
ну (1960-1966), обласного  протитуберку-
льозного диспансеру (1966-1975) , а  з 
1975 до 1988 року  очолював обласний 

відділ охорони здоров’я. Його заслугою  перед охороною  здо-
ров’я області  була розбудова  матеріально- технічної  бази  
медичної мережі. Зокрема, були побудовані: обласна 
психіатрична лікарня №2, обласний онкологічний диспансер, 
шпиталь для  інвалідів війни, обласна дитяча лікарня, обласний 
будинок дитини  та ін. медичні заклади міста, а також лікуваль-
ні корпуси  у 17 ЦРЛ, більше сотні дільничних лікарень  та 
сотні  фельдшерсько – акушерських пунктів .   

 

Література: 

         Голяченко  О.М.  Степан Марковський  / 

О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини . – Тернопіль, 2004. - С.52-

54: фот. 
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23     90     років від дня  народження  Юрія  
Панасовича  Зозулі  ( 23.12.1927, м. Вінни-
ця), всесвітньо відомого   вченого - нейрохі-
рурга, академіка  НАМН України,  дійсного 
члена  Нью-Йоркської академії наук, двічі 
лауреата  Державної премії України в галузі 
науки і техніки, лауреата  премії ім. О.О. Бо-
гомольця, заслуженого діяча науки і техніки, 
відмінника  охорони здоров'я, директора  
Інституту нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромо-
данова НАМН України (з 1993). Після  закін-

чення  Вінницького  медичного інституту (1950)  працює в Ін-
ституті  нейрохірургії АМНУ. Основні напрями наукової діяль-
ності: нейроонкологія, вивчення біомолекулярних та генетичних 
механізмів  розвитку пухлин мозку, клінічна патофізіологія моз-
кового кровообігу, судинна нейрохірургія, проблеми нейротран-
сплантації, розробка методів хірургічних втручань при різних 
видах патології головного мозку. Вперше розробив та застосу-
вав в нейрохірургії технології лазерної мікрохірургії. Автор 560 
наукових робіт, у т. ч. 19 монографій, 25 авторських свідоцтв. 

 

Література: 

      Юрій Панасович Зозуля, академік АМН України. Творчий 
шлях та спогади. До 80-річчя з дня народження : биография отде-
льного лица / АМН України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. 
Ромоданова АМН України", Укр. асоц. нейрохірургів ; ред. В. І. 
Цимбалюк. - Київ : УВПК "ЕксОб", 2007. - 208 с. : іл. 
      Юрій Панасович Зозуля  : бібліографія / НАН України ; укл.: 
С. Б. Кричун, В. І. Цимбалюк. - Київ : Наукова думка, 2008. - 126 
с. 
      Академіку Юрію Панасовичу Зозулі - 85 років!  // Українсь-

кий  медичний часопис. - 2012. - № 6. - С. 6. 
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