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Всесвітні,  міжнародні  та  всеукраїнські 
медичні дати 

  
Лікарі – ювіляри 2018 року 

СІЧЕНЬ 
 

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 з 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. ( 170 років від дня народження ) 
 
13       Мала  Любов  Трохимівна  ( 13.01.1919 - 14.04.2003 ), видатний 
український учений, кардіолог і терапевт, академік АМНУ, засновник і 
директор Інституту терапії, заслужений  діяч науки і техніки України,  
Герой України. Автор понад 700 наукових праць, у т.ч. 24 монографій. 
Була головним редактоом «Українського терапевтичного журналу».  
Міжнародним біографічним центром (у Кембриджі) включена у 
видання «2000 видатних учених ХХ століття».          ( 100 років від дня 
народження )  
 
16 Парнас  Яків  Оскарович  ( 16.01.1884 - 29.01.1949 ),   
видатний український та радянський біохімік, академік АМН  СРСР, 
член  Німецької академії натуралістів, член-кореспондент Польської 
АН, почесний доктор Сорбони та Афінського університету.  
Організував і очолив інститут  біохімії та медичної хімії АМН СРСР 
(1944-48); першим у світі почав застосовувати в біохімії ізотопний 
метод. Автор біля 180 праць, опублікованих шістьма мовами, його  
підручник з  біохімії  мав 5 перевидань.  Був репресований, помер  під 
час допиту в НКВС.          ( 135 років від дня народження ) 
 
22      Корсаков  Сергій  Сергійович   ( 22.01.1854 - 1.05.1900 ), 
відомий російський психіатр, професор, один з основоположників 
нозологічного напрямку в психіатрії. Був директором психіатричної 
клініки (1899) та одним із засновників експериментальної 
психологічної лабораторії в Москві  (1886). З його ім'ям пов'язана 
реформа організації психіатричної допомоги.  Важливим внеском в 
науково-навчальну медичну літературу є його «Курс психіатрії» (3-є 
видання, 1914).            ( 165 років від дня народження )  
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27       Менделеєв  Дмитро  Іванович   ( 27.01.1834 – 20.01.1907 ), ви-
датний російський вчений-енциклопедист, хімік. Зробив найбільше від-
криття в історії хімії – періодичний закон хімічних елементів (1869). 
Його іменем названий 101-й хімічний елемент – менделевій. Залишив 
понад 1500 праць, його книга  «Основи хімії»  була першим  викладом 
неорганічної хімії.          (185 років від дня народження) 
 
30 Антонович  Володимир  Боніфатійович   ( 30.01.1834 – 21.03. 
1908 ),  лікар і видатний український історик, археолог, етнограф.  Був 
професором  Київського університету (з 1878), член-кореспондентом 
Російської АН (з 1901). Організував журнал «Киевская старина»,  читав 
приватний курс історії України, створив київську школу істориків.     
( 185 років від дня народження )  

 
 

ЛЮТИЙ 
 

4       Всесвітній день боротьби  проти  раку.  Проголошений міжнарод-
ним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями та міжнарод-
ним союзом проти раку або UICC. Відзначається щорічно. 
9        Міжнародний день стоматолога. В Україні відзначається з 1993 
року. 
11    Всесвітній день хворого.       Міжнародний день, покликаний при-
вернути увагу людей до проблем, з якими зіштовхуються хворі люди по 
всій планеті.   

17             Гамалея   Микола  Федорович   ( 17.02.1859 - 29.03.1949 ),  
український, російський та радянський мікробіолог і епідеміолог,  ака-
демік Академії Наук СРСР, заслужений  діяч науки. Заснував та був 
директором Бактеріологічного інституту в Одесі (1899-1908). Працював 
над профілактикою тифу, холери та ін. інфекційних захворювань,  впе-
рше обґрунтував значення дезінсекції для ліквідації епідемічного виси-
пного тифу. Видавав   часопис  «Гігієна і санітарія»  (1910-1913).  Був 
науковим керівником  центрального інституту епідеміології і мікробіо-
логії в Москві  (1930–1938).  ( 160 років від дня народження ) 
 
19          Коркушко  Олег Васильович   ( 19.02.1929 ), український вче-
ний-терапевт і геронтолог, академік  НАМН  України, заслужений діяч 
науки і техніки, лауреат Державних премій УРСР та України. Опубліку-
вав понад 700 наукових праць, у тому числі 14 монографій.  Основними 
напрямками наукової діяльності є розробка концепції передчасного ста-
ріння людини, профілактики та лікування залежної від віку патології, 
впровадження режимів фізичних навантажень та ін.       ( 90 років від 
дня народження ) 
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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 Субботін  Віктор  Андрійович   ( 1.03.1844 - 17.09.1899 ), 
доктор медицини,  був першим в Україні професором гігієни,  
заснував першу в Україні  самостійну кафедру гігієни. Був одним 
із засновників Російського Товариства Охорони Народного 
Здоров'я (1887). Брав активну участь в боротьбі з епідеміями 
холери та тифів у Києві. Автор посібників з гігієни та  понад 40 
наукових праць. Створив санітарну організацію в Києві. 
( 175  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.  
 
2 Високович  Володимир  Костянтинович   ( 2.03.1854 - 
13.05.1912 ), доктор медицини, професор патологоанатом, 
бактеріолог і епідеміолог.  Йому належать пріоритетні праці про 
менінгококову інфекцію  та туберкульоз. Одним з перших у світі 
виготовив вакцину проти черевного тифу. Організовував 
боротьбу з епідеміями чуми і холери в країні та за кордоном. Був 
одним із засновників Харківського бактеріологічного інституту. 
Автор близько 90 наукових праць з патологічної анатомії, 
бактеріології та епідеміології, половина з них були опубліковані 
німецькою мовою.    ( 165  років від дня народження ) 
 

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

 14 Всесвітній день нирки      (другий четвер березня ).  
Відзначається  офіційно у всьому світі  з  2006 року за ініціативи 
всесвітнього товариства нефрологів  та міжнародної федерації 
ниркових фундацій. асоціації пацієнтів з глаукомою. 
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14  Ерліх  Пауль   ( 14.03.1854 - 20.08.1915 ),  німецький лікар, 
науковець, бактеріолог, один із засновників імунології та хіміотерапії, 
лауреат Нобелівської премії  по фізіології і медицині (1908).  Відомий  
роботами в галузі гематології, імунології та хіміотерапії. Був 
засновником  наукового хіміотерапевтичного напрямку в мікробіології, 
ввів термін «хіміотерапія». ( 165 років від дня народження ) 
 
15        Всесвітній День сну  ( третя п’ятниця березня )       
Відзначається щорічно у рамках проекту ВООЗ  з проблем сну і 
здоров'я. 
 
17 Лазаревич  Іван Павлович    ( 17.03.1829 - 23.02.1922 ),   
видатний український акушер-гінеколог, професор, засновник школи 
акушерів і гінекологів. Розвинув акушерську науку як самостійну 
галузь медицини; видав підручник по акушерству, опублікував 
іноземними мовами близько 100 наукових праць, що зробило його ім'я 
широко відомим у Європі. Зробив першу в Україні оваріотомію, 
винайшов різноманітні акушерські та гінекологічні  інструменти (щипці 
Лазаревича). Був організатором  Повивального інституту (1869) для 
підготовки акушерок.   ( 190  років від дня народження ) 
 
19 Неговський Володимир Олександрович ( 19.03.1909 - 
2.08.2003 ), видатний    радянський патофізіолог, основоположник  
реаніматології,  академік АМН СРСР; організатор і керівник 
лабораторії  експериментальної фізіології  з оживлення організму АМН 
СРСР,  творець першого в світі науково-дослідного інституту загальної 
реаніматології (1985). Розробив методи відновлення життєвих функцій 
організму, що знаходиться в стані агонії або клінічної смерті. Автор 
понад 10 книг, більше 400 наукових статей. ( 110  років від дня 
народження ) 
 
21 Всесвітній день людей із синдромом Дауна.    Відзначається з 
2012 року за ініціативи   Генеральної  Асамблеї ООН щорічно. 
 
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. 
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27      День нефролога.      Професійне  свято  лікарі-нефрологи 
відзначають щорічно 27 березня. 

 
 

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, 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.  
 
11      Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.  Проводиться з 
ініціативи ВООЗ  з 1997 року щорічно. 
 

17     Всесвітній день боротьби з гемофілією.    Заснований за ініціативи 
ВООЗ та всесвітньої федерації гемофілії.  Відзначається щороку під 
новим девізом. 
18100 років від дня утворення Товариства Червоного Хреста України. 
 
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.  
Відзначається  щорічно згідно з Указом Президії Верховної Ради 
України з 1990 року. 
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26 Бец  Володимир  Олексійович  ( 14.04.1834 - 30.09.1894 ),  
видатний український анатом, доктор медицини,  основоположник 
вчення про  архітектоніку  кори  головного  мозку. Автор близько 40 
наукових праць, склав один з перших атласів мікроскопічної анатомії 
головного мозку людини     ( 185 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. 

 
ТРАВЕНЬ 

 
 

3            Черкес  Олександр  Ілліч   ( 02.05.1894 – 25.09.1974) , 
український  фармаколог, токсиколог, академік  АМН СРСР.  Розробив 
теорію трофічної дії серцевих глікозидів, створив класифікацію 
токсичних  гіпоксій,  запропонував нові серцево-судинні засоби. Автор   
понад 150   праць з біохімічної  фармакології серцево-судинних засобів 
та біохімічної токсикології, видав ряд посібників.       ( 125  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. 
 
11            Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією  (друга 
субота травня).  Встановлений у 2006 році  всесвітньою лігою 
гіпертонії  за підтримки ВООЗ, проводиться   щорічно. 
 
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. 
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13 Ясиновський   Михайло  Олександрович   ( 13.05.1899 – 
29.08.1972 ), визначний український  радянський терапевт, член АМН 
СРСР. В період другої світової війни був головним терапевтом 
Чорноморського флоту. Очолював відділ ревматології Одеського 
науково-дослідного інституту курортології та фізіотерапії (1959-1972).  
Автор та співавтор понад 240 праць, 10 монографій, присвячених 
проблемам вірусного гепатиту, ревматизму, захворюванням 
кровотворних органів; один із основоположників військово-морської 
терапії. ( 120 років від дня народження ) 
 
15          Горбачевський   Іван Якович    ( 15.05.1854 - 24.05.1942) ,  
видатний український лікар і хімік,  біохімік,  гігієніст та епідеміолог,  
громадсько-політичний і  освітній діяч, академік  ВУАН (1925).  Був  
першим міністром охорони здоров'я в уряді Австро-Угорщини, членом  
Найвищої ради здоров'я у Відні, засновником і довголітнім ректором 
Українського вільного університету в Празі. Автор біля 50 наукових 
праць з біологічної хімії, підготував українською мовою два томи 
підручника органічної та неорганічної хімії. Його ім'я присвоєно 
Тернопільському державному медичному університету.      ( 165 років 
від дня народження ) 
 
15 Нещадименко  Марко  Петрович  ( 15.05.1869 - 1.10.1942), 
визначний український вчений-мікробіолог, член ВУАН (1929), 
засновник і керівник першої в Україні кафедри мікробіології  (1919-41)  
та кафедри епідеміології  (1933-39), директор Київського 
бактеріологічного інституту (1919-31).  Був одним з організаторів 
медичного факультету Українського державного університету. Один із 
творців української  науково-медичної літератури, викладав і 
публікував праці українською мовою. Автор близько 50 наукових 
праць, присвячених актуальним питанням мікробіології; запровадив в 
Україні вакцинацію БЦЖ.           ( 150 років від дня народження ) 
 
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. 
  
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. 
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 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. 
 
10 Чазов  Євген  Іванович  ( 10.06.1929 ), відомий радянський та 
російський кардіолог, академік РАМН, лауреат Державних премій 
СРСР, Росії та  Нобелівської премії миру (1985). Автор більше 450 
наукових праць, у тому числі 15 монографій, присвячених проблемам 
тромбозів та інфаркту міокарду, недостатності кровообігу. Був 
редактором журналу «Терапевтический архив» (з 1973).( 90 років від 
дня народження ) 
 
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.  

14 Альцгеймер  Алоїз   ( 14.06.1864 - 19.12.1915 ),  німецький 
психіатр і невролог. Вивчав патологію нервової системи, сенільну 
деменцію, відому як «хвороба Альцгеймера». Описав відмінності між 
недоумством судинного і нейродегенеративного генезу. Був керівником 
дослідницького інституту, в якому працював все  життя. Опублікував 
працю «Гістологічні і гістопатологічні дослідження сірої речовини 
головного мозку» у 6-ти томах.  ( 155 років від дня народження ) 
 
16 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.  
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ЛИПЕНЬ 
 

 
7 Буяльський Ілля Васильович  ( 7.07.1789 - 20.12.1866 ), лікар-
хірург, академік, професор анатомії Петербурзької медико-хірургічної 
академії та Академії мистецтв, засновник пластичної анатомії, вчений 
європейського рівня. Опублікував близько 100 наукових праць, його 
атласом «Анатомо-хірургічні таблиці» (видавались у 1828, 1835, 1852 
рр.) багато років користувалися хірурги Європи і Америки. Розробив 
метод заморожування трупів, низку хірургічних операцій. До М. І. 
Пирогова був першим хірургом країни. 
( 230 років від дня народження ) 
 
28 Всесвітній день  боротьби з гепатитом. Був заснований  
Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я в 2010 році, проводиться 
щорічно.   

СЕРПЕНЬ 
 
1 Сеченов  Іван  Михайлович   ( 1.08.1829 – 2.11.1905 ),  видатний  
російський фізіолог, вчений-енциклопедист, створив першу 
всеросійську  фізіологічну наукову школу. Був обраний професором  
кафедри фізіології в Новоросійському університеті  (тепер - Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова).   Зробив важливі   
відкриття по фізіології;  видав підручник  "Фізіологія нервової 
системи" (1866) та ін.( 190 років від дня народження ) 
  
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 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. 
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23 Вишневський  Олександр  Васильович   ( 23.08.1874 - 

13.11.1948), російський і радянський  військовий хірург, академік  АМН 

СРСР. Вперше ввів курс загальної  хірургічної патології  і терапії  

(Казанський  університет, 1910). Був директором інституту 

експериментальної та клінічної хірургії  (1947).  Створив лікувальну 

мазь, відому як «мазь Вишневського».  ( 145 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. 
 
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. 
 
20 Семашко  Микола  Олександрович  ( 20.09.1874 - 
18.05.1949 ), радянський лікар, організатор системи охорони здоров’я, 
академік АМН СРСР. Першим очолив МОЗ СРСР, заклав основи 
радянської системи охорони материнства і дитинства, організував 
мережу науково-дослідних медичних інститутів. Був головним  
редактором  «Большой медицинской энциклопедии» (1927-1936).  ( 145 
років від дня народження ) 
 
21         Всесвітній день хвороби Альцгеймера. Відзначається  щорічно з 
ініціативи Міжнародної організації з боротьби з хворобою 
Альцгеймера. 
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21   День фармацевтичного працівника    (третя субота вересня).  
Відзначається в Україні  щорічно    згідно з Указом Президента   від 7 
вересня 1999 року. 
 

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. 
 

26 Павлов  Іван  Петрович   ( 26.09.1849 – 27.02.1936 ), 
видатний російський  фізіолог,  творець науки про вищу нервову 
діяльність, засновник російської фізіологічної школи. Вперше в Росії  
отримав Нобелівську премію  (1904)  за дослідження функцій  
травних залоз. Був першим директором  Фізіологічного інституту АН 
СРСР  (1925-1936).  ( 170  років від дня народження )  
 

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

 
5 Углов  Федір  Григорович   ( 05.10.1904 - 22.06.2008 ), 
видатний радянський і російський хірург, академік  РАМН, лауреат 
Ленінської премії та першої національної премії найкращим  лікарям 
Росії.  Був одним із засновників  торакальної і серцево-судинної 
хірургії, запропонував ряд оперативних методик,  являється автором 
винаходу "Штучний клапан серця та спосіб його 
виготовлення" (1981). У Книзі рекордів Гіннеса зазначений як  



14 

найстаріший практикуючий хірург у світі. Був головним редактором 
журналу «Вестник хирургии им. И. И. Грекова».( 115 років від дня 
народження ) 
 
7    Міжнародний день лікаря (перший понеділок  жовтня). 
Проводиться з ініціативи ВООЗ , цей день є днем  солідарності й 
активних дій лікарів усього світу. 
               
7      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. 
 
 
10     Всесвітній день охорони зору  ( другий четвер  жовтня ).  
Проводиться щороку під егідою ВООЗ. 
 
12  Всесвітній день боротьби з артритом. Проводиться з ініціативи 
ВООЗ щорічно у цей день. 
 
13   День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби. 
(друга неділя жовтня).  Відзначається в Україні  згідно з Указом 
Президента   від 5 жовтня 2004 року. 
 

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.   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. 
20 Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак 
молочної  залози. Відзначається в Україні  щорічно  згідно з Указом 
Президента  України   від 17 січня 2005 року.  
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20 Верхратський  Сергій  Авраамович   ( 20.10.1894 - 
23.02.1988 ), український вчений-медик,  автор наукових праць з  
хірургії, історик медицини. Написав ряд праць з історії української 
медицини, за що його звинувачували в "ярому націоналізмі".  Автор 
підручника «Історія медицини», у 1991 році вийшло його четверте 
видання.  ( 125 років від дня народження ) 
 
20 Леонтович Олександр Васильович ( 20.10.1869 - 
15.12.1943 ), відомий український  фізіолог та  нейрогістолог,  
академік ВУАН (1939),  заслужений діяч науки УРСР. Основні 
наукові праці присвячені фізіології і гістології вегетативної нервової 
системи. ( 150 років від дня народження )  
 
26 Птуха  Михайло Васильович  ( 26.10.1884 - 3.10.1961 ), 
український  статистик і демограф, академік, організатор охорони 
здоров’я, засновник інституту демографії АН УРСР,  заслужений діяч 
науки.  Розробив схему вивчення демографічних процесів і 
запропонував методику її реалізації. Разом з О. Корчак-
Чепурківським  розробив унікальні таблиці смертності  для  України. 
Підготував понад 1200 праць.( 135 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  Всесвітньою   організацією 
інсульту (WSO). 
 

ЛИСТОПАД 
  
8 Міжнародний день радіології. 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. 
 
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. 
 
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 по боротьбі 
з дитячою пневмонією. Проводиться щорічно. 
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13        Міжнародний день  незрячих.  Відзначається  щорічно    згідно з 
рішенням ВООЗ. 
 
 

13 Губенко Павло Михайлович (Остап Вишня)     ( 13.11.1889 - 
28.09.1956 ), медик і видатний український письменник-гуморист. 
Закінчив військово-фельдшерську школу в Києві (1907),  був 
фельдшером у  піхотному полку.  В часи УНР  працював в санітарній 
управі (1917), був  начальником медично-санітарного управління 
міністерства залізниць УНР (1919).               ( 130 років від дня 
народження ) 
 

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 
року, день проходить під егідою ООН. 
17    Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного 
захворювання легень (ХОЗЛ). Відзначається щорічно за ініціативи  
ВООЗ з 2003 року. 
 
 

17 Всесвітній день недоношених дітей.  Встановлений 
Європейським фондом допомоги новонародженим у 2008 році;  
відзначається щорічно.  
 
20 День педіатра. Відзначається  20 листопада з  1989  року, коли  
світовим  співтовариством  була прийнята «Конвенція прав дитини» . 
 
21         Міжнародний день  відмови від паління.  Відзначається 
щорічно в  більшості країн світу; був встановлений Американським 
онкологічним товариством в 1977 році  ( третій четвер листопада ) 

 
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. 

 
2 Ющенко Олександр Іванович  ( 2.12.1869 - 13.06.1936 ), 
видатний український психіатр, перший президент Української 
психоневрологічної академії в Харкові (1932-36), академік ВУАН 
(1934),  директор Українського інституту клінічної психіатрії. Один з 
основоположників  біохімічного  напряму в психіатрії, опублікував  



17 

120 робіт, 7 монографій. Був обраний членом Британської 
психоневрологічної асоціації. Його ім'я надано Вінницькій обласній 
психоневрологічній лікарні. ( 150 років від дня народження ) 
 

3          Міжнародний день людей з інвалідністю.  Проголошено 
Генеральною  Асамблеєю ООН  від 14 жовтня 1992 року. 
Відзначається щорічно.  
 

9 Черняхівський Олександр Григорович ( 9.12.1869 - 
21.06.1939 ),  видатний український вчений-гістолог світового рівня. 
Організатор Українського народного університету в Києві і його 
медичного факультету (1917), багато років був  головою медичної 
секції ВУАН. Автор  оригінальних праць з гістології нервової системи 
і злоякісних пухлин.  Був репресований (1929), після повернення  
(1934) працював в Інституті клінічної фізіології АН УРСР. Одним з 
перших почав опрацьовувати  українську наукову медичну 
термінологію,  співавтор анатомічного словника,  переклав 
українською мовою підручники з гістології та ембріології.      ( 150 
років від дня народження ) 
 

16 Габович  Рафаіл  Давидович   ( 16.12.1909 – 14.03..2002 )  
український лікар-гігієніст, професор, науковий консультант 
Київського НДІ гігієни харчування (1979-1986), був експертом ВООЗ. 
Є автором відомих підручників: “Гігієна”(1983), “Ocнови загальної і 
тропічної гігієни” (1995 ), “Профілактична медицина. Загальна гігієна 
з основами екології” (2004) та ін. Автор більше 400 наукових праць, в 
т.ч. 40 монографій, посібників та підручників.  ( 110 років від дня 
народження ) 
 

22 Бокерія  Лео Антонович   ( 22.12.1939 ), відомий радянський 
і російський лікар-кардіохірург, вчений, винахідник, академік РАН та 
РАМН, заслужений діяч науки РФ, директор НЦССХ ім. О. М. 
Бакулєва  (1994).  Являється єдиним російським лікарем, який  
занесений до списку «100 кращих хірургів світу». ( 80 років від дня 
народження ) 
 

22 Самойлович  Данило  Самійлович   ( 22.12.1744 - 
20.02.1805 ),  український лікар, епідеміолог,  засновник  першого в 
Україні  наукового  медичного товариства. Першим у світі встановив, 
як передається чума та заклав основи власної системи протичумних 
заходів. Написав першу працю про сказ. Разом з іншими 
українськими вченими-медиками  опрацював методику та навчальні 
програми для медичних шкіл.   ( 275 років від дня народження ) 
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Визначні події у медицині Вінниччини 
 
130 років тому (1889), згідно з «Высочайшим утвержденным штатом 
сельской медицинской части», у Тульчині відкрилася лікарня. 
Першим її лікарем був призначений колежський радник Л.С. 
Багоцький. У лікарні було 15 ліжок, за перший рік діяльності надано 
допомогу 134 хворим. На кінець 1900 р. заклад обслуговував 21 000 
жителів м. Тульчин. Лікарня розміщувалася у приміщенні нинішньої 
стоматологічної поліклініки. Заклад постійно розвивався, 
розширювалась його структура. Нині – це Тульчинська центральна 
районна лікарня. У 1980-х рр. було введено в дію новозбудовані 
приміщення поліклініки, пологове відділення. 8 травня 1995 р. 
відкрито новозбудований семиповерховий хірургічний корпус, у 
якому розмістилися хірургічне, ортопедичне, гінекологічне, 
реанімаційне, ЛОР, офтальмологічне, реабілітаційне відділення та 5 
операційних блоків. Сьогодні цей медичний заклад із 
широкорозгалуженою структурою забезпечує медичною допомогою 
жителів Тульчинського району. 
 

Інтернет-ресурс: 
 

Тульчинська центральна районна лікарня [Електронний ресурс] : іст. 
довід. // Тульчинська центральна районна лікарня. – Електрон. текст. 
дані. – URL : http://c2n.info/registration/index.php?id=2251 (дата 
звернення : 21.03.13), вільний. – Назва з титул. екрана. 
 
 
120   років   (1899)  відтоді, як  Д. К. Заболотний  уперше в світовій 
науці  висунув гіпотезу  про значення різних гризунів, що живуть у 
природних умовах, у підтриманні епідемічних вогнищ і спалахів 
епідемії чуми серед людей та підтвердив її своїми дослідженнями і 
працями співробітників та учнів. 
 

110 років        Перші архівні дані про Літинську земську лікарню 

датовані 1909 роком. Це була лікарня на 10 ліжок, один лікар 

обслуговував 30363 жителі  Літинського повіту до якого входили 120 

населених пунктів.Після революції в Літині організована районна 

лікарня на 50 ліжок, районна поліклініка, дитяча та жіноча 

консультації, районна аптека, зубний кабінет та молочна кухня. 
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105 років       Хмільницька лікарня була заснована  у 1914 році і 
складалася з земської лікарні на 15 ліжок та амбулаторії.  Лікарня 
розташовувалась у приміському селі Угринівка. В її одноповерховому 
приміщенні було п'ять загальних палат і дві окремі палати для 
інфекційних хворих.   Штат лікарні і амбулаторії складався з одного 
лікаря, двох фельдшерів і однієї акушерки. Обслуговувалось лише 
сільське населення. Міське населення користувалось послугами 
приватних лікарів. Існувала земська лікарня на кошти Літинського 
повітового земства.85 років  (1934)  тому на базі Вінницького 
виробничого вечірнього Медичного інституту був відкритий 
Вінницький медичний інститут; тривалий час активно добивався його 
відкриття Д.К.Заболотний,  наш видатний земляк,  вчений, президент  
Всеукраїнської  академії  наук; сподівались, що інститут буде носити 
його ім’я, проте незабаром йому надали ім’я російського вченого 
М.І.Пирогова. 
 
85 років (1934) з часу присвоєння імені Олександра Івановича 
Ющенка Вінницькій обласній психіатричній лікарні (нині Вінницька 
обласна психоневрологічна лікарня ім. академіка О.І.Ющенка). 
 
80 років   У1934р. у м. Хмільник було відкрито родовище 
мінеральних радонових вод, які за гідрогеологічним походженням, 
іонним складом та лікувальними властивостями не мають аналогів 
серед відомих мінеральних вод Європи. Зараз у місті близько 30 
свердловин. 
 
75 років   Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня почала 
свою діяльність 22 вересня 1944 року на базі виявлених мінерально-
радонових джерел і поправу вважається першопрохідником в 
становленні і розвитку в майбутньому курорту Хмільник. 
65 років    Вінницька ЦРКЛ розпочала свою роботу у 1954р. у 
пристосованому приміщенні. Потужність поліклініки - 50 відвідувань 
на добу, стаціонару - 25 лікарняних ліжок. 
 

50 років  (1969)  відтоді, як у Калинівській  центральній районній 
лікарні вперше прийняли делегацію ВООЗ; за спеціально виділені 
бюджетні та колгоспні кошти ії було розбудовано та обладнано 
найкраще з усіх районних лікарень України; стала республіканською, 
а згодом всесоюзною школою передового досвіду; створено 
кінофільм  “Лікарі із Калинівки’’. 
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ЮВІЛЯРИ ВІННИЧЧИНИ 
 

Січень 
 

7  185  років  від дня народжен-
ня  Руданського  Степана  Васи-
льовича   ( 06.01.1834,  с. Хомутин-
ці  Калинівського району - 03-
.05.1873, м. Ялта ),  українського по-
ета,  лікаря, громадського діяча.  За-
кінчив  медико-хірургічну академію 
у Санкт-Петербурзі, блискуче прой-
шов курс лікарської підготовки та 
одержав звання повітового лікаря. У 
1861 році через хворобу 
(туберкульоз легень) переїхав до 
Криму, у Ялту, де віддав лікарській 
діяльності 12 років. Працював місь-
ким лікарем, домашнім лікарем в 
маєтку графа Воронцова, виконував 
обов’язки карантинного 

(санітарного) лікаря. Займався літературною діяльністю, працю-
вав як перекладач, фольклорист. На Вінниччині щорічно прово-
дяться заходи з вшанування пам’яті видатного земляка; заснова-
но Всеукраїнську літературну премію його імені.  
  

Література: 

"І я знов живий світ оглядую...". До 180-річчя від дня народжен-
ня Степана Васильовича Руданського [Текст] : сборник биогра-
фической информации / Р. Павленко [и др.] ; Нац. наук.мед. б-ка 
України. - К. : ПАТ "Віпол", 2014. - 224 с. - 
Степан Руданський (1834-1873). Поет, лікар, громадянин 
[Текст] : монографія / ННМБУ ; укл. Р. Павленко [и др.]. - К. : 
Арістей, 2009. - 172 с.  
Марцінковський, І. Б. Петербурзькі зустрічі лікаря-поета С. 
Руданського та поета-художника Т. Шевченка [Текст] / І. Б. 
Марцінковський // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2008. - N 
3/4. - С. 141-144. 
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Лютий 
 

1 70  років від дня народження   
Щербатого  Станіслава  Кайтановича    
( 1.02.1949, с. Чимбарівка  Дунаєвецького 
району Хмельницької області ),  
заслуженого лікаря України, головного 
лікаря Вінницької центральної  районної 
клінічної лікарні (1980 ). Після закінчення 
медичного інституту (1973)  почав 
працювати у Вінницькій ЦРЛ на різних 
посадах, був головним лікарем районної 
СЕС  (1978-1980), далі - головним лікарем 
ВРТМО. У 1998 році С.К.Щербатому 

присвоєно звання «Заслужений лікар України».  Очолював 
комісію з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства 
обласної ради (з 2002). 

Література: 
 

Голяченко, О.М. Станіслав Щербатий/ О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.109-111: фот.  
Щербатий  Станіслав  Кайтанович    : [біогр. довідка]  // 
Україна медична. Хто є хто  : довідково-біографічне видання. 
Вип.3. - К, 2005. – С.111: фот.          

 
Березень 

 
2   165    років від дня  народження 
Високовича  Володимира  
Костянтиновича                     ( 2.03.1854, 
м. Гайсин  – 13.05.1912,  м.Київ ),  доктора 
медицини, професора патологоанатома та 
бактеріолога. Закінчив Харківський 
університет (1876), завідував кафедрою 
патологічної анатомії  Університету св. 
Володимира  (1885- 1912).  Автор близько 
90 наукових праць з патологічної 
анатомії,  бактеріології та епідеміології, 

половину з яких опубліковано німецькою мовою.  
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Йому належать пріоритетні праці про менінгококову інфекцію та 
туберкульоз. Одним з перших у світі виготовив вакцину проти 
черевного тифу. Неодноразово організовував боротьбу з 
епідеміями чуми і холери в країні та за кордоном. Був одним із 
засновників  Харківського бактеріологічного інституту.  

 

Література: 

 Ганіткевич, Я. Володимир  Костянтинович  Високович  : [біогр. 
довідка] / Я. Ганіткевич // Історія української медицини в датах 
та іменах : монографія . - Львів, 2004. – С.229. 
 
Життя присвячене людям. До 160-річчя від дня народження Во-
лодимира Костянтиновича Високовича [Текст] : библиография / 
Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Вінницького НМУ ім. М. 
І. Пирогова ; укл. Л. Є. Корнілова [та ін.]. - К. : [б. и.], 2014. - 82 
с. - (Товариство київських лікарів в особах). 
 

Квітень 
 

2 75 років від дня народження    
Михайла  Петровича Захараша  
( 2.04.1944, с. Озеро Немирівського райо-
ну Вінницької області ), хірурга-
проктолога, доктора медичних наук, про-
фесора, члена-кореспондента НАМН 
України, заслуженого лікаря України. У 
1968 році з відзнакою закінчив Вінниць-
кий медичний інститут. Вперше у світо-
вій клінічній практиці застосував елект-
розварювальні технології в абдоміналь-
ній хірургії та проктології (2004). Автор 
432 наукових праць, серед яких: 11 моно-
графій і підручників та 45 патентів. Лау-
реат Державної премії в галузі науки і 

техніки України (2004).  
Література: 

Москаленко, В.Ф. Захараш Михайло Петрович / В.Ф. Мос-
каленко // Енцикл. сучас. України (ЕСУ). – К., 2010. – Т. 10 : З-Зор. 
– С. 365 : фото. – Бібліогр. в кінці ст. 
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Травень 
 

12 80  років від дня народження  Філь  
Світлани  Федорівни   ( 12.05.1939, м. Ніжин 
Чернігівської області ), заслуженого лікаря 
України,  головного лікаря обласної дитячої 
клінічної лікарні (1979-1999). З відзнакою 
закінчила Вінницький медичний інститут 
(1962), після чого працювала  районним 
педіатром у Липовецькій ЦРЛ. Завідувала 
дитячою поліклінікою міської лікарні №4 у 
Вінниці (1976-1978). У 1979 році почала 
працювати над створенням  обласної дитячої 
лікарні, зокрема: організувала відділення, 
лікувально-діагностичний процес, сформувала 

колектив. За кілька років лікарня стала однією з кращих в Україні; була 
переможцем всесоюзного змагання, досвід її роботи був представлений 
на ВДНГ колишнього СРСР.  С.Ф.Філь нагороджена значком 
«Відмінник охорони здров’я», має 25 наукових праць. 

 
Література: 

Голяченко, О.М. Світлана ФІль/ О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 

Тернопіль, 1999. - С.105-106: фот.  

 
20 105 років від дня народження    

Данилюка  Івана Григоровича  ( 20.05.1914, 

с. Білопілля  Козятинського району - 

10.02.1987, с. Комсомольське (з 2016 – с. 

Махнівка)  Козятинського району ), 

заслуженого лікаря України. Після закінчення 

Житомирського фельдшерсько-акушерського 

училища (1930)  працював фельдшером в 

Козятинській районній лікарні. У 1940  році  

закінчив навчання у 2-му  Московському 

медичному інституті, працював головним 

лікарем  районної лікарні у Калужській 

області. Під час війни був хірургом медсанбату. Повернувся в рідні 

місця на посаду головного лікаря Комсомольської районної лікарні. 

Завдяки  його особистим зусиллям було побудовано нове приміщення 

лікарні. У 1957  році І.Г. Данилюку одному з перших у нашій області  
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було присвоєно звання «Заслуженого лікаря України». Його лікарській 

діяльності  письменник-земляк Б. В. Янчук   присвятив книгу ”В твоїх 

руках життя” (Вінниця,1964). 

Література: 
Голяченко, О.М.  Іван Данилюк/ О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 

Тернопіль, 1999. - С.53-55: фот.  

 
Червень 

 
 

12 70  років від дня народження  Думіна  

Петра Васильовича    ( 12.06.1949, с. Біляни 

Чернівецького району  - 23.08.2009,  м. 

Хмільник ), заслуженого лікаря України,  

кандидата медичних наук, доцента, головного 

лікаря санаторію «Хмільник» (1992-2009). 

Після закінчення Вінницького медичного 

інституту (1978) почав працювати 

заступником генерального директора з 

лікувальної роботи Хмільницької 

територіальної ради по управлінню 

курортами. У 1992  році став головним 

лікарем санаторію «Хмільник». З 1996 року - 

генеральний директор Хмільницького відділення ЗАТ 

«Укрпрофоздоровниця» та головний лікар клінічного санаторію 

«Хмільник». За період його роботи лікувально-діагностична база 

санаторію була оснащена найсучаснішою медичною апаратурою, 

відкрито нові кабінети, він став відомим не лише в Україні, а й за 

кордоном. За ініціативою  П.В. Думіна були створені відділення для 

реабілітації хворих, що перенесли гострий інфаркт  міокарда, інсульт, 

цукровий діабет та ін. П.В. Думін  займався науково-медичною 

діяльністю, був автором двох монографій, брав участь у міжнародних 

конгресах, проводив конференції на базі санаторію.  
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Література та інтернет – ресурс: 

Голяченко, О.М. Петро Думін / О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – 
Тернопіль, 2004. - С.93-94: фот.  
Думін  Петро Васильович  [Електронний ресурс]// Найкращі заклади 

медичной освіти України 2007 -  ДУМІН ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ - ГО-

ЛОВНИЙ ЛІКАР КЛІНІЧНОГО САНАТОРІЮ "ХМІЛЬНИК". – Елек-

трон. текст. дані.– URL : http://who-iwho.ua/main/page/

bestmed2007/80/244  (дата звернення : 6.12.18), вільний. – Назва з ти-

тул. екрана. 

Липень  
 

1 70  років від дня народження   Гунька  
Петра  Марковича   ( 01.07.1949, с. Прилуцьке 
Калинівського району), кандидата медичних 
наук, доцента, заслуженого лікаря України, гене-
рального директора  Національного музею-
садиби ім. М.І.Пирогова. З відзнакою закінчив 
Вінницький медичний інститут (1979).  Під час 
служби на Чорноморському флоті брав участь у 
бойових діях на території інших держав. 
Працював завідувачем відділення та головним 
лікарем санаторію «Хмільник». Протягом майже 
19 років  (з 1992) – головний лікар Вінницької 

обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова.  У 2010 році був призначе-
ний директором Національного музею-садиби ім. М.І.Пирогова. За цей 
період було багато зроблено задля охорони і збереження  пам’яток , які 
мають національне значення. 

Література та інтернет – ресурс: 
Голяченко, О.М. Петро Гунько/ О.М.Голяченко // Лікарі Віннич-

чини. – Тернопіль, 2004. - С.87-88: фот.  
Гунько, П.М. Головний лікар Гунько: «Пироговка» для мене 

життя : [інтерв’ю з голов. лікарем Вінниц. обл. лікарні ім. М.І. Пирого-
ва] / П.М. Гунько ; бесіду вела А. Купренюк // Поділ. мед. газ. – 2009. – 3 
лип. – С. 4. 

Гунько Петро Маркович [Електронний ресурс] : біогр. // Націо-

нальний музей-садиба М.І. Пирогова : офіц. сайт. – Електрон. текст. 

дані. – URL : http://www.pirogov.com.ua/biografiya_gen_direktora_ua.htm 

(дата звернення : 20.06.13), вільний. – Назва з титул. екрана. 

http://who-iwho.ua/main/page/bestmed2007/80/244
http://who-iwho.ua/main/page/bestmed2007/80/244
http://www.pirogov.com.ua/biografiya_gen_direktora_ua.htm
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1 65 років від дня народження  
Мостового  Юрія  Михайловича  
( 01.07.1954, м. Немирів ), доктора медичних 
наук , професора, директора Медичного центру 
«Пульс». З відзнакою закінчив Вінницький 
медичний інститут (1977), працював 
асистентом кафедр фтизіатрії, пропедевтичної 
терапії, а з  1994 р. – завідувач кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини. Автор 
понад 300 наукових праць, 20 монографій та 
винаходів з питань діагностики  та лікування 
захворювань дихальної і серцево-судинної 
систем,  генетичних аспектів захворювань 
внутрішніх органів, фармакоекономічних  та 
фармакоепідеміологічних  досліджень у 

медицині.   Є автором довідника-посібника “Сучасні класифікації та 
стандарти лікування захворювань внутрішніх органів”, який видається 
уже 19 років. Ю. М. Мостовий є членом Європейського респіраторного 
товариства, учасником багатьох європейських та міжнародних форумів 
з питань пульмонології, фтизіатрії, мікробіології та ін.; його обрано 
членом спеціалізованої вченої ради при Інституті фтизіатрії та 
пульмонології АМН України. Займається літературною діяльністю, є 
засновником та редактором телевізійної медичної програми «Лінія 
здоров’я» Вінницького обласного телебачення. У 2014 році був 
переможцем конкурсу на звання «Людина року» у номінації «Діяч 
науки». 

 
Література та інтернет – ресурс: 

 
До 60-річчя з дня народження професора Юрія Михайловича 
Мостового [Текст] // Український пульмонологічний журнал. - 2014. - 
№ 3. -  С. 42-44 
 
Професор Мостовий Юрій Михайлович – “Людина року”[Електронний 
ресурс]// Медичний центр «Пульс».: офіц. сайт. – Електрон. текст. 
дані. – URL : http://pulsemedcenter.com/news/profesor-mostovoy-yuriy-
mihaylovich-lyudina-roku (дата звернення : 8.11.18), вільний. – Назва з 
титул. екрана. 
 
Юрій Михайлович Мостовий (до 59-річчя з дня народження) // Астма 

та алергія : науково-практичний журнал. - 2004. - N3/4. -  С. 78-79 

http://pulsemedcenter.com/news/profesor-mostovoy-yuriy-mihaylovich-lyudina-roku
http://pulsemedcenter.com/news/profesor-mostovoy-yuriy-mihaylovich-lyudina-roku
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5 115 років від дня народження   Дейнеки  
Івана  Яковича   ( 5.07.1904,  с. Опішня 
Полтавської  області  - 5.01.1970, м. Одеса), 
лікаря-хірурга,  доктора медичних наук, 
професора,  заслуженого  діяча  науки УРСР. 
Закінчив Харківський медичний інститут  
(1929), де й працював до 1938 р. У післявоєнний 
період (1944-1947) був ректором Вінницького 
медичного інституту, здійснив  велику роботу з 
його відбудови. Завідував кафедрою 
факультетської хірургії, був головою 
Вінницького обласного наукового товариства 
хірургів. Пізніше (з 1951) працював в 
Одеському медичному інституті. Автор понад 

130 праць з онкології, хірургії щитовидної залози, судин, працював у 
галузі відновлювальної хірургії.  Один із співавторів монографії 
«Короткі нариси з історії хірургії в Українській РСР».  

 
Література: 

Брайченко, С.Л. Дейнека Іван Якович / С.Л. Брайченко // Енцикл. 
сучас. України. – К., 2007. – Т. 7 : Ґ-Ді. – С. 299 : портр. – Бібліогр. в 
кінці ст. 

Ганіткевич, Я.:  Іван Якович Дейнека [біогр. довідка] / Я. 
Ганіткевич // Історія української медицини в датах та іменах : 
монографія . - Львів, 2004. – С.276. 
 

 
16 130 років тому народився Абрам  
Ісакович  Бетельман   ( 16.07.1889, м. Брацлав 
Немирівського району – 02.05.1982, м. Київ), 
лікар-стоматолог, доктор медичних наук, 
професор. Закінчив 3-й Московський медичний 
інститут у 1936 році. Працював лікарем-
протезистом у зуболікарнях, амбулаторіях 
Тульчина та Москви (1914-1932). Наукові праці 
присвячені профілактиці та лікуванню 
зубощелепних дефектів та деформацій, зокрема у 
дітей.   

 
 

Література: 
Неспрядько, В.П. Бетельман Абрам Ісакович / В.П. Нес-

прядько // Енцикл. сучас. України (ЕСУ). – К., 2003. – Т. 2 : Бе-Біо. – С. 

552. 
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   24 60 років від дня народження  
Фіщука Валентина Васильовича  
( 24.07.1959, с. Сутиски Тиврівського 
району), організатора охорони здоров’я. 
Після закінчення Вінницького медичного 
інституту (1982) працював дільничним 
терапевтом у Вінницькій  залізничній лікарні 
(1983), головним лікарем амбулаторії у с. 
Михайлівка Вінницького району (1989-
1994). З 1994 по 1999 рік був заступником 
головного лікаря  в обласній клінічній 
лікарні ім. М.І. Пирогова,  з 1999 по 2000 рік 
– заступник начальника управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації, далі -  
начальник управління охорони здоров’я 

міської ради  (2000- 
Література: 

Голяченко, О.М. Валентин Фіщук/ О.М.Голяченко // Лікарі 
Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.72-73: фот.  

Фіщук Валентин Васильович  : [біогр. довідка]  // Україна 
медична. Хто є хто  : довідково-біографічне видання. Вип.3. - К, 2005. – 
С.97: фот.          
 

Жовтень 
 

10 100  років  від дня народження      
Грандо  Олександра  Абрамовича   
( 10.10.1919,  м. Могилів-Подільський - 

17.07.2004,  м. Київ), відомого 
українського історика медицини, 
організатора охорони здоров’я, 
заслуженого діяча науки, лауреата 
Державної премії УРСР.  Закінчив 
Київський медичний інститут (1941).  З 
1961 року працював тут на посадах 
доцента, професора кафедри соціальної 
гігієни та організації охорони здоров’я, а з  
1972 по 1990 роки -  очолював її. Займався 

створенням музею історії медицини, на базі якого  був відкритий Музей 
медицини Української РСР (1982),  який став Національним музеєм 
медицини України (1999). За його створення О.Грандо був удостоєний 
Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор понад 160 
наукових праць, 9 монографій, керівництв та посібників, серед яких:  
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«Подорож у минуле медицини», «Видатні імена в історії української 
медицини», «Медицинская этика» та ін. Був  засновником та головним 
редактором журналу «Агапіт»,  а також головним редактором праці 
«Видатні імена у світовій медицині». 
 
 

Література: 
Виленский Ю. Зодчий истории. К 95-летию со дня рождения 

профессора Александра Грандо [Текст] / Ю. Виленский // Здоров'я 
України. - Київ, 2014. - №  18. -  С. 48-49 

Олександр Абрамович Грандо (1919-2004) [Текст] // 
Український радіологічний журнал. - 2004. - N4. -  С. 474 
 
 
 

 
20 125 років від дня народження  
Верхратського  Сергія  Авраамовича,    
( 20.10.1894, м. Крижопіль - 23.02.1988, м. 
Івано-Франківськ ), лікаря-хірурга, 
професора, історика медицини. Навчався у 
Варшавському та Одеському 
університетах. Був учасником визвольного 
руху,  організовував медичну допомогу в 
армії  С.Петлюри.  Завідував кафедрою 
шпитальної хірургії в Івано-Франківському 
медичному інституту (1946-1971). Автор 
багатьох наукових праць з різних питань 
хірургії, а також   з історії української 
медицини, за що його звинувачували в 
"ярому націоналізмі.  Написав підручник 
«Історія медицини», у 1991 році вийшло 

його четверте видання. 
 

Література: 
Ганіткевич, Я.:  Сергій  Авраамович  Верхратський [біогр. 

довідка] / Я. Ганіткевич // Історія української медицини в датах та 
іменах : монографія . - Львів, 2004. – С.266. 

Шевчук,М.Г. Верхратський Сергій  Авраамович /М.Г. Шевчук // 
Енцикл. сучас. України. – К., 2005. – Т. 4 : В-Вог. – С. 297-298 : портр. – 
Бібліогр. в кінці ст. 
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25 80  років від дня народження   
Тарасюка  Володимира  Семеновича   
( 25.10.1939, с. Некрасово  Вінницького 
району), професора, заслуженого лікаря 
України, директора  Вінницького медичного 
коледжу ім. академіка Данила Заболотного 
(1984 – ?     Після закінчення Вінницького 
медичного інституту (1967)  працював 
лікарем, начмедом лікарні у Хмельницькій 
області. Захистив кандидатську дисертацію, 
після чого був призначений заступником 
головного лікаря  обласного онкодиспансеру. 
У 1984 році очолив теперішній медичний 
коледж. За роки його роботи було створено 
добру навчально-матеріальну і наукову бази 
для підготовки фахівців. Коледж став одним з 

перших в Україні, який організаційно та функціонально пов’язаний з 
медичним університетом, першим  почав готувати лікарів-бакалаврів 
для Збройних сил України. В.С. Тарасюк  - автор біля 300 наукових 
праць, в т.ч. монографій та підручників. 

Література: 
 

Голяченко, О.М. Володимир Тарасюк/ О.М.Голяченко // Лікарі 

Вінниччини. – Тернопіль, 1999. - С.115-117: фот. 

Листопад 
 

17 105  років від дня народження   
Белканія  Север'яна  Павловича  
( 17.11.1914, с. Отобай, Абхазія  - 12.04.1998, 
м. Вінниця ), кандидата медичних наук, 
заслуженого лікаря України,  заслуженого 
залізничника, «Почесного громадянина м. 
Вінниці» (1969). У 1941 році 
закінчив Тбіліський медичний інститут. З 
початком Вітчизняної війни брав участь у 
обороні Києва, був військовим хірургом. У 
Вінниці очолював антифашистську підпільну 
групу «Медик», надавав медичну допомогу 
пораненим та цивільному населенню. Під час 
боїв за Вінницю будинок С.П. Бєлканія 
перетворився на операційну.  55 років свого 
життя він працював хірургом, 43 з них -  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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у Вінницькій залізничній лікарні, водночас займався науковою 
діяльністю у Вінницькому медичному інституті, працював  на кафедрі 
хірургії. Нагороджений орденами та медалями Вітчизняної війни  та 
орденом Трудового Червоного Прапора.  

 

Література: 
 

Петров В. «Щасливий тим, що вірою й правдою служив 

людям» ( Життя і доля Север’яна Белканія) [Текст] / В.Петров // 

Вінницька газета. - 2014. - № 93 ( 18 листопада). -  С.3. 

 

 

 

27 85  років від дня народження 
Олексія  Васильовича  Боржковського  
( 27.11.1934, м. Брацлав Немирівського 
району), військового лікаря, лікаря-
отоларинголога вищої категорії, 
громадського діяча. Закінчив Вінницький 
медичний інститут у 1959 році. Є 
правнучатим племінником лікаря й поета 
Степана Руданського, досліджує його 
життєвий і творчий шлях. Учасник днів  
С.Руданського в Криму (2006) та щорічних 
днів сатири й гумору в Калиніці (з 1984),  
вечорів його пам’яті у Національній 
науковій медичній бібліотеці України, 

лауреат літературно-мистецької премії ім. С.Руданського  (2011) 
 

Література: 
Гідний нащадок роду Руданських / підгот. М. Сарахан // Вінниц. 

газ. – 2011. – 10 черв. – С. 8. 
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28  65 років від дня народження 
Олександра  Борисовича  Жупа-
нова  ( 28.11.1954, м. Вінниця ), го-
ловного лікаря Вінницької обласної 
клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова  
(з 2010), заслуженого лікаря Украї-
ни , депутата Вінницької міської ра-
ди кількох скликань. В 1978 році 
закінчив Вінницький медичний ін-
ститут ім. М.І.Пирогова за спеціаль-
ністю «Лікувальна справа».  Працю-
вав на Вінницькій міській станції 
швидкої допомоги, пройшовши 

шлях від лікаря до головного лікаря (1979-2005). З 2005 по 2010 
рік працював начальником управління охорони здоров’я та куро-
ртів Вінницької облдержадміністрації. З 2010 року очолює ВОКЛ 
ім. М.І.Пирогова. Є лауреатом Національної медичної премії 
України. 

Інтернет-ресурс: 
 

Жупанов Олександр Борисович [Електронний ресурс] //: 
Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова офіц. сайт. – 
Електрон. текст. дані. – URL: http://vokl.org/
spivrobitnyk/21  (дата звернення : 21.12.18), вільний. – Назва з ти-
тул. екрана. 
 

 
29 155  років від дня народження  
Миколи  Васильовича  Оводова 
( 29.11.1864, Воронезька губернія, 
Росія - 1941, м. Одеса ) , лікаря за фа-
хом, колишнього міського голови Він-
ниці. Здобув медичну освіту в Універ-
ситеті св. Володимира (Київ) та був 
направлений у Подільську губернію.  
Працював міським лікарем у Ямполі, а 
пізніше у Вінниці на різних лікарських 
посадах. Активно займався громадсь-
кою діяльністю, тому у 1899 році був 
обраний міським головою  і займав цей 
пост до початку 1917 року.   
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Протягом цього періоду у місті були побудовані приміщення 
Народного дому на Замості, міської Гоголівської бібліотеки, 
театру, готелю «Савой», а також електростанція, водогін та ін. 
Протягом 1912-1916 років видавалась газета «Юго-Западный 
край» – орган Вінницької Міської Думи.  

Література: 
Солейко, О.В. Міський голова лікар Оводов / О.В. Солейко, 

Л.П. Солейко, С.О. Царенко // Мистецтво лікування. – 2010. – № 
9. – С. 70-73. 

Грудень 
 

2 150  років від дня 
народження  Ющенка 
Олександра Івановича  
( 2.12.1869, Сумська область - 
13.06.1936, м. Харків ), відомого  
українського психіатра, першого 
президента Української 
психоневрологічної академії в 
Харкові (1932-36), академіка 
ВУАН (1934). Закінчив медичний 
факультет Харківського 
університету (1893). У 1897 році 
переїхав до Вінниці,  працював в 
окружній психоневрологічній 
лікарні. У 1901 році  виїжджає до 
Петербургу,  де займається 
практичною та  дослідницькою  
роботою в лабораторіях і клініках  

В.М.Бехтєрєва, І.П.Павлова та ін. Був одним із основоположників 
біохімічного напряму в психіатрії, зробив внесок у вивчення 
прогресивного паралічу, травматичного неврозу, запропонував 
свою класифікацію типів конституції людини. Опублікував 120 
робіт, 7 монографій.  Обраний членом Британської 
психоневрологічної асоціації (1931).  З нагоди 40-річного ювілею 
науково-лікарської та громадської діяльності  О.І. Ющенка 
Вінницькій обласній психіатричній лікарні було присвоєно його 
ім’я  ( 1934). 
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Література : 
 

Голяченко, О.М. Плеяда вінницьких психіатрів початку ХХ ст./ 
О.М.Голяченко // Лікарі Вінниччини. – Тернопіль, 2004. - С.22-26: 
фот.  
Клочко, В. Л. Вінницька психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. 
Ющенка. 1897-1997: Історичний нарис [Текст] : историческая 
литература / В.Л. Клочко. - Вінниця : РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 
1997. - 136 с. : іл.  
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