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УДК 016:615.8(092)(477.44) 

 

Четвертий випуск із серії «Охорона здоров’я  Вінниччини в 

особах» присвячено пам’яті заслуженого лікаря України, почесного 

професора Вінницького медичного університету імені  М. І. Пирогова, 

талановитого керівника, господаря, почесного громадянина 

м. Хмільник – Наума Яковича Гольденберга.  

50 років Наум Якович  не тільки очолював та розбудовував 

Хмільницьку дорожню клінічну лікарню № 2 (нині МЦРЗ), він 

залишив вагомий слід в охороні здоров’я Хмільниччини своїм 

умінням генерувати ідеї і їх реалізовувати, його життя і праця – то 

історія творення лікарні та міста. 

 Біографічний покажчик стане у нагоді студентам, тим, хто 

вивчає історію медицини, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, а 

також всім, кого цікавить постать Гольденберга Наума Яковича. 
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Гольденберг Наум Якович 

1925-2016 
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Від укладачів 
 

В рамках проекту «Охорона здоров’я Вінниччини в особах» 

наукова медична бібліотека продовжує серію випусків 

бібліографічних покажчиків, присвячених керівникам та кращим 

спеціалістам галузі. 

Четвертий випуск цієї серії присвячений Науму Яковичу 

Гольденбергу та приурочений 95-й річниці від дня його народження. 

Наум Якович не просто лікар, він «інструктор» успіху. Його 

вмінню зі смаком сприймати нововведення та втілювати їх у своїй 

здравниці, позаздрити може кожен. На посаді головного лікаря  

Хмільницької дорожньої клінічної лікарні № 2 (тепер Медичний 

центр реабілітації залізничників (МЦРЗ)) працював з 1954 по 2004 

рік. Мабуть, це рекорд, бо хто ж іще так довго і результативно  зміг 

керувати колективом. За пів століття на посаді довелось йому 

попрацювати і будівельником, і архітектором, і виконробом, і 

лісником, і при цьому не забувати про головний свій обов’язок – 

лікувати людей. 

Наум Якович Гольденберг добре знаний не тільки у 

Хмільнику, Києві, Україні а й далеко за її межами як кандидат 

медичних наук, заслужений лікар України, почесний громадянин 

міста Хмільника, голова Хмільницької нештатної курортної ради, 

почесний професор Вінницького державного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова, член-кореспондент Міжнародної 

академії інтегративної антропології, академік Нью-Йоркської 

академії наук… 

Покажчик містить бібліографію наукових публікацій 

Н. Я. Гольденберга та матеріалів про нього, фотоматеріали. 

Укладачі прагнули відобразити усю доступну  інформацію, 

але не претендують на вичерпність. 

Матеріал розміщений у п’яти розділах, в середині яких 

розташований за алфавітом авторів, фотоматеріали - за хронологією. 

При підготовці видання використовувались матеріали 
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Хмільницької районної бібліотеки, фонди та довідковий апарат 

Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки, каталоги 

Національної наукової медичної бібліотеки України, матеріали сайту 

м. Хмільник та сайту Укрзалізниці. 

Ми вдячні усім, хто долучився до реалізації проекту. Окрему 

подяку висловлюємо послідовнику ювіляра Пікушу Віктору 

Миколайовичу, який з лютого 1985 року був незмінним 

заступником, а з  2004 року керівником здравниці та доньці ювіляра 

Гольденберг Ларисі Наумівні за надані друковані матеріали та 

відеофільми. 

Електронна версія покажчика доповнена більшою кількістю 

матеріалів про сучасний стан здравниці, дітища Н. Я. Гольденберга 

та розміщена на сайті розміщений на сайті бібліотеки //http:// 

vinmedlib.org.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. 

Ти - це твої дії, і немає іншого тебе» 
 

Антуан де Сент-Экзюпері "Маленький принц". 

 

 

 

 



ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ Н. Я. ГОЛЬДЕНБЕРГА 

 
25 серпня 1925 року – народився в смт. Чечельник Вінницької 

області в сім’ї робітника Чечельницької гуральні. Незабаром 

родина переїхала до Вапнярки – великого залізничного вузла. 

Липень 1941 р. – за наказом військкомату направляється до 

Луганська, далі робота в авіаційно-ремонтній майстерні 

військово-морського авіаційного училища в м. Єйськ. Потім 

разом з училищем евакуюється в м. Моздок, далі до м. 

Нальчика. 

Березень 1943 р. – направлений до м. Фрунзе у Військову авіаційну 

школу повітряних стрільців. Потім було підмосковне місто 

Моніне, де розгорнувся 17-й гвардійський Рославльський 

бомбардувальний полк авіації далекої дії. Старшому 

сержанту, повітряному стрілку Науму Гольденбергу випало 

боронити небо на Ленінградському і Білоруському фронтах, 

брати участь у військовій операції «Багратіон», знаменитій 

битві під Прохорівкою, в Ясо – Кишинівській операції. 

Квітень 1945 р.  – приймає участь у битві за Кенігсберг, в одному з 

бойових вильотів важко поранений у ногу і живіт, понад 

півроку лікувався в евакогоспіталях. Саме тоді у нього й 

визріла мрія стати лікарем. 

Жовтень 1945 р. – виписаний з військового шпиталю і за станом 

здоров’я звільнений з армії. За участь в боях нагороджений 

орденом Вітчизняної війни І ступеня, медалі «За бойові 

заслуги», «За оборону Ленінграда» (всього 20 медалей) та 8-

ма Подяками Верховного Головнокомандувача. 

1946–1951 рр. – навчання у Вінницькому медичному інституті. 

1950 р. – одружився з Марією Доліною. 

1951–1954 рр. – головний лікар лінійної лікарні на ст. Погребище-1. 

 23 лютого 1954 р. – призначений головним лікарем Хмільницької 

дорожньої клінічної лікарні № 2 (нині МЦРЗ). 

1956 р. – відкриття нового ванного відділення, спального корпусу на 
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70 місць. 

1959 р. – відкриття спального корпусу на 130 місць. 

1967 р. – відкриття парку відпочинку. Мала Уманська «Софіївка», 

що розкинулася на 24 гектарах. Парк визнано пам’ятником 

садово-паркового мистецтва. 

1971 р. – захист дисертації на вчену ступінь і одержання звання 

кандидата медичних наук. 

1972 р. – присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». 

1985 р. – введення в дію 6-ти поверхового лікувально-

діагностичного корпусу. 

1985 р. – Почесна грамота Президії Верховної Ради Української РСР. 

1996 р. – присвоєно звання «Почесний громадянин м. Хмільник». 

1997 р. – присвоєно звання «Почесний професор Вінницького 

медичного університету імені М. І. Пирогова». 

1997 р. – присвоєно звання «Почесний академік Національної 

академії України з проблем людини». 

1999 р. – присвоєно звання «Почесний академік Нью-Йоркської 

академії наук». 

1999 р. – нагороджений орденом Президента України за «Заслуги III 

ступеня». 

2004 р. – нагороджений орденом Президента України за «Заслуги II 

ступеня». 

2004 р. – вихід на заслужений відпочинок. 

9 серпня 2016 р. – Наум Якович Гольденберг пішов з життя. 
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Кроки поступу та наукова діяльність 

( З автобіографії Н. Я. Гольденберга, головного лікаря 

Дорожньої клінічної лікарні №2 Південно-Західної залізниці, місто 

Хмільник) 

 

Я, Гольденберг Наум Якович, народився 25 серпня 1925 року 

в смт. Чечельник Вінницької обл., в родині службовців. 

У 1930 році сім'я переїжджає на нове місце проживання в смт. 

Вапнярку  Томашпільського району Вінницької області. 

Батько, Гольденберг Я. С., 1885 року народження, працював 

бухгалтером бази Томашпільського цукрозаводу на станції 

Вапнярка. Помер після поранення на ст. Ленінабад в 1943 році. Мати 

Гольденберг Р. Й., 1890 року народження, працювала в кіоску 

«Союздрук» на вокзалі станції Вапнярка аж до початку Великої 

Вітчизняної війни. Померла в 1962 році, похована в м. Вінниця. 

На початку липня 1941 року, у зв'язку з наближенням фронту, 

за наказом військкомату молодь прифронтових районів 1926, 1925, 

1924 років народження пішки, великою колоною направляють в тил 

в місто Луганськ, звідки мене направляють на роботу в авіаційно-

ремонтні майстерні військово-морського авіаційного училища 

ім. Сталіна в місті Єйську. У зв'язку з наближенням лінії фронту 

училище евакуюється спочатку в місто Моздок, а потім в Середню 

Азію. У березні 1943 року мене призвали в Червону Армію і 

направили в місто Фрунзе у Військову школу молодших авіаційних 

спеціалістів. 

Після закінчення школи ми отримали літаки на 

Ташкентському авіазаводі і вилетіли в місто Моніно, де формувався 

17-й авіаційний бомбардувальний полк дальньої дії, який в 1943 році 

був направлений на фронт в діючу армію. Командиром цього полку 

був Герой Радянського Союзу Гвардії підполковник Матросов 

Олександр Євлампійович. Комісаром полку - майор Білошицький 

Василь Якович. Командиром ескадрильї, в якій я служив, був майор 

Краснухін Олександр Іванович. 
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Першим випробуванням для особового складу 17-го 

авіаційного полку була участь в ліквідації Ленінградської блокади. 

Ленінград німці обстрілювали з важких далекобійних знарядь, які 

були розташовані за 10 кілометрів на південний схід від Петергофа, 

так зване Беззаботінське артилерійське угрупування, яке було дуже 

добре захищене як з повітря, так і з суші. До нього потрібно було 

прориватися буквально через вогняну завісу. 

Незважаючи на смертельну небезпеку, політ на це завдання 

вважався благородним, справедливим покаранням ворога за 

вбивство мирних жителів, дітей і жінок Ленінграда. 

Особовий склад полку усвідомлював, що своїми бомбовими 

ударами змушував замовкнути важкі гармати ворога, хоча б на 

якийсь час припинити обстріл Ленінграда. 

Письменник, поет, публіцист, ленінградець Микола Тихонов 

в ті важкі роки блокади писав: «Невідомі месники вилітали з нічної 

імли і гідно карали тих, хто по-варварськи винищував ні в чому не 

винних жителів Ленінграда, руйнуючи культурні та історичні 

цінності ... Все, що було заховано в цьому районі, - батареї і склади, 

бліндажі та майданчики, - все злітало в повітря ... ». 

У січні 1944 року почалися операції Ленінградського і 

Волховського фронтів по прориву блокади Ленінграда. У цій же 

операції активну участь брала авіація дальньої дії, надаючи велику 

допомогу наземним військам для наступу по всьому фронту від 

Фінської затоки до озера Ільмень. 

Потужні бомбові удари наносилися нашими екіпажами на 

станціях Мга, Синявино, Петергоф, Таллінн, Нарва, Псков, звідки 

німці отримували підкріплення  живою силою і технікою. 

Після прориву жорстокої блокади, коли Ленінград вільно і 

радісно зітхнув, полк поринув в гущу бойових подій  Орловсько-

Курської операції. Полк брав активну участь в ліквідації початого 

німцями льотного наступу в районі Курська і в переслідуванні військ 

противника після переходу наших частин в наступ. Екіпажі 

виконували по два-три вильоти на коротку літню ніч. 
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Екіпажі 17 авіаполку успішно діяли у складі 6-ї гвардійської 

авіаційної дивізії, завдаючи потужних бомбових ударів по 

аеродромах, залізничних вузлах та інших важливих об'єктах 

Брянська, Смоленська, Ярославля, Мінська, Варшави. 

17 авіаполк також завдавав ударів по далеких цілях, по 

великих промислових, політичних і адміністративних центрах 

Німеччини і її союзників Кенігсберг, Данциг, Штеттин. Будапешт, 

Берлін, Бухарест та інші. 

За проявлені в боях стійкість, героїзм і відвагу 17 авіаполку 

було присвоєно почесне найменування Гвардійський, Рославльський 

і надалі він іменувався 17 гвардійський бомбардувальний авіаційний 

Рославльський полк дальньої дії. 

Навесні 1945 року німці були вибиті з усіх міст Східної 

Пруссії, утрималось лише одне місто-фортеця Кенігсберг. На 

допомогу наземним військам направляються екіпажі 

бомбардувальної авіації дальньої дії, при чому вильоти для 

бомбардування фортеці здійснювали не тільки вночі, але і вдень. В 

один із вильотів на фортецю Кенігсберг мене важко поранило в 

живіт і праву ногу, після чого я довго лікувався в госпіталях, звідки 

був виписаний в жовтні 1945 року і за станом здоров'я звільнений з 

лав Червоної Армії. 

За участь в бойових діях нагороджений медаллю «За бойові 

заслуги», «За оборону Ленінграда», орденом Вітчизняної війни 1 

ступеня, 15 медалями і 8-ма подяками Верховного 

Головнокомандуючого Маршала Радянського Союзу тов. Сталіна. 

У 1946 році вступив до Вінницького медичного інституту 

ім. М. І. Пирогова, де одночасно працював лаборантом на кафедрі 

патологічної фізіології. 

У 1950 році одружився. Дружина Доліна Марія Ісаївна, 1928 

року народження, лікар, кандидат медичних наук, близько 4-х 

десятиліть працювала завідуючою лікувально-діагностичним 

відділенням здравниці залізничників на курорті Хмільник. Померла 

в 1993 році. Рішенням сесії Хмільницького міського Ради народних 
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депутатів на лікувально-діагностичному корпусі встановлена, 

меморіальна дошка зі скульптурним портретом і надписом: «В 

оздоровниці залізничників з 1957-1993 рр. працювала кандидат 

медичних наук, видатний лікар та науковець Марія Ісаївна Доліна. 

1928-1993 рр. ». 

Маю двох дітей, трьох онуків і одного правнука. 

Дочка Лариса Наумівна, 1951 року народження, лікар, працює 

завідуючою шкірним відділенням Вінницької вузлової клінічної 

лікарні. 

Син Віталій Наумович, 1961 року народження, живе в Москві, 

працює лікарем НДІ швидкої медичної допомоги 

ім. Скліфосовського. 

Після закінчення інституту в 1951 році мене направляють на 

роботу головним лікарем в лінійну лікарню ст. Погребище-1 

Вінницькій залізниці. У 1953 році Вінницьку залізницю 

реорганізують і приєднують до Південно-Західної залізниці, а в 

лютому 1954 роки мене переводять для подальшої роботи в 

бальнеолікарню станції Хмільник Південно-Західної залізниці (з 

1965 року бальнеолікарню перейменовують в Дорожню 

ревматологічну лікарню, в 1970 році в Дорожню фізіотерапевтичну 

лікарню, а в 1989 році - в Дорожню клінічну лікарню №2 Південно-

Західної залізниці), де працюю по теперішній час на посаді 

головного лікаря. 

За роки моєї роботи головним лікарем в Хмільнику лікарня з 

20-ти ліжкового відділення Вінницької залізничної лікарні 

перетворилася на великий, престижний лікувальний заклад із 

сучасною лікувально-діагностичною  базою на 800 відвідувань, з 

ванним відділенням на 30 ванн, в тому числі 10 ванн для підводного 

масажу, стаціонаром на 400 місць, житловими кімнатами з усіма 

зручностями, обладнаними хорошими меблями, килимами, є лоджії. 

Здравниця має упорядковану територію і парк, який визнаний 

заповідником, пам'ятником садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення. В парку є теренкур з 3-ма 
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маршрутами, озеро, човнова станція з причалом, пляж, альтанки, 

скульптури і пішохідні містки, 

Здравниця, яка обслуговує залізничників, транспортних 

будівельників, а також  хворих з інших відомств продовжує 

розширюватися і вдосконалюватися. 

Планом подальшого розвитку здравниці передбачено 

будівництво лікувальних та ще двох спальних корпусів на 350 місць, 

в тому числі одного для батьків з дітьми. Всі будівлі будуть з'єднані 

теплими переходами з облаштуванням в них побутових служб, 

магазинів і кімнат відпочинку. 

У 1971 році успішно захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук. 

У 1974 році мною видана книга «Хмільник - курортний» для 

широкого кола читачів (вид. «Маяк», Одеса). 

У 1977 році у співавторстві з лікарем Доліною М.І. у 

видавництві «Здоров'я» вийшла книга «Радіоактивний курорт 

Хмільник». 

У 1983 році у видавництві «Здоров'я» видається книга 

«Лікувальні фактори курорту Хмільник», яка розрахована на лікарів-

курортологів, фізіотерапевтів та лікарів інших спеціальностей, що 

займаються відбором хворих для лікування на курорті Хмільник. 

У 1986 р, в співавторстві з С. А. Гребельським видано 

путівник «Хмільник» (Одеса, видавництво «Маяк»). 

За роки роботи на курорті Хмільник написав понад 80-т 

наукових робіт, є редактором 6-ти науково-практичних збірників, де 

опубліковані роботи лікарів всіх здравниць нашого курорту, а також 

наукові роботи співробітників Вінницького державного медичного 

університету їм, Н. І. Пирогова, українського НДІ медичної 

реабілітації та курортології місто Одеса і багатьох інших науково-

дослідних інститутів. 

Одночасно є керівником Науково-медичного центру 

відновного лікування залізничників при Дорожній клінічній лікарні 
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№2 Південно-Західної залізниці, який є не тільки унікальним 

оздоровчим комплексом, а й школою підготовки медичних кадрів. 

У 1976 році за успіхи в розвитку охорони здоров'я і активну 

участь в суспільному житті мені надають почесне звання 

«Заслужений лікар України», (свідоцтво №272). 

14 червня 1985 року нагороджений «Почесною грамотою 

Президії Верховної Ради Української РСР», знаком «Почесний 

залізничник», «Відмінник охорони здоров'я». 

Видав кілька кольорових рекламних буклетів і написав 

сценарії до 3-х кольорових документальних кінофільмів про 

оздоровницю залізничників, 

У 1996 році у видавництві «Здоров'я» мною видана книга 

«Курорт Хмільник» (242 стор., 27 ілюстрацій), в основу якої 

покладено 40-річний досвід по науковому керівництву курортною 

справою і практичному застосуванню природних і преформованих 

фізичних лікувальних чинників. 

За сукупність наукових робіт, видані збірники та монографії 

рішенням Вченої Ради мені присвоєно звання «Почесний професор 

Вінницького Державного медичного університету ім. Н. І. 

Пирогова». За багаторічну інтенсивну працю зі створення однієї з 

кращих здравниць, за великий особистий внесок по вивченню 

лікувальних факторів курорту Хмільник, за допомогу в розвитку, 

благоустрою та капітального ремонту міста, активну участь у 

громадському житті рішенням Виконкому та сесії Хмільницького 

міського Ради народних депутатів №144 від 31 липня 1996 роки мені 

присвоєно звання «Почесний громадянин міста Хмільник» з 

врученням диплома, посвідчення і спеціальної стрічки. 

За всі роки роботи на курорті Хмільник постійно обирався 

депутатом районної або міської Ради народних депутатів. Очолював 

в основному депутатську комісію з охорони здоров'я і соціального 

забезпечення. Вважаю своїм обов'язком і надалі брати посильну 

участь у благоустрої та розвитку міста-курорту Хмільник, надавати 

нужденним благодійну та спонсорську допомогу. 



 
15 

«Гольденберг, построивший курорт» 

(З матеріалів  інтерв’ю Михайлу 

Френкілю, газета Ейнікайт, березень 

2001) 

- Я хорошо помню свое детство, - начал разговор доктор 

Гольденберг. - В свое время об этом не очень можно было говорить, 

но наша семья жила довольно зажиточно. И при этом оставалась 

трудовой. Наш достаток - заслуга отца. Он был хорошим 

специалистом, работал на чечельницком спиртовом заводе. Но вот 

однажды, когда отец уехал в командировку, к нам пришли и 

конфисковали все имущество. И дом тоже отобрали. Причем 

сделали это люди, приходившие ранее в гости к моей старшей 

сестре - большой комсомольской активистке. 

-Ну и история. Прямо-таки эпизод из булгаковского 

“Собачьего сердца”. 

- Да, что-то вроде того. К тому же нас объявили "кулаками”. 

- Евреев “кулаками”? Очень интересно... 

- Представьте себе, да. 

- Хорошо еще, что вашего папу не арестовали. 

- Это действительно было хорошо. И мы тут же переехали в 

Вапнярку, где отец и проработал аж до начала войны главным 

бухгалтером на сахарном заводе. 

В Вапнярке я и вырос. К сожалению, в городе еврейской 

школы не было. Поэтому идиш я не знаю, что, кажется, не типично 

для евреев моего поколения. Но так уж случилось. Кстати, в 

Хмельнике еврейская школа в те годы работала. Но здесь я 

поселился уже после войны. Впрочем, я забегаю немного вперед... 

- Да, вернемся к началу войны. Вам ведь тогда еще не 

было и шестнадцати. 

- И тем не менее уже в первые ее дни я со многими другими 

подростками оказался в огромной колонне, которая пешим ходом 

отправилась на восток. Так мы добрались до Луганска. Но далеко 
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не все. Из трех тысяч дошло примерно триста. Остальные в 

воцарившейся неразберихе убежали домой. Я же знал, что в 

Вапнярку мне возвращаться было нельзя. 

- Откуда же вы это знали, если все предвоенные годы 

сталинская пропаганда в духе пакта Молотова-Риббентропа 

скрывала от своих граждан правду о диком антисемитизме 

нацистов? 

- Вапнярка - крупная узловая железнодорожная станция. 

Здесь по ночам останавливались поезда с евреями-беженцами из 

Польши. Помню, женщины часто были в одних ночных рубашках. 

Мы выносили к вагонам еду и слушали их ужасающие рассказы. 

Так что я был уже жизнью ученый и пошел дальше на восток. 

Сначала я попал в Ейское авиаучилище, где стал работать слесарем. 

Мы чинили разбитые самолеты. А потом, когда наступление 

немцев стало очень быстрым, мы эвакуировались в Красноводск. 

Там я в возрасте 16 лет был мобилизован в Красную Армию и 

направлен на учебу в авиаучилище во Фрунзе, ныне это Бишкек - 

столица Киргизии. Мы обучались по укороченной программе. И 

через год, получив диплом младшего авиаспециалиста, я прибыл в 

расположение 17 гвардейского полка авиации дальнего действия. 

Здесь я стал воздушным стрелком на тяжелом бомбардировщике. 

Наш аэродром располагался под Балагое и защищал от вражеских 

налетов Ленинград. 

- Вы очень рано узнали, что такое война. 

- Я также узнал, что мой враг может быть не только по 

другую сторону фронта. 

Как-то я был дежурным по штабу. И вдруг среди ночи 

пьяный майор-начштаба выскочил во двор и стреляя из пистолета в 

воздух, начал кричать: “Бей жидов!”. Что я тогда почувствовал, 

словами не передать. Утром пошел к начальству. “Руководство” 

меня успокаивать начало: “Он же пьяный был, плохо соображал, 

что делает”. Я понял, что поднимать шум бесполезно. К частью, 

командир моего самолета майор Краснухин был очень хорошим 
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человеком, и в нашем экипаже ничего подобного за всю войну мне 

слышать не пришлось. 

В сорок третьем нас перебросили в пекло Курской дуги, 

затем участвовали в операциях “Багратион” и Яссо-Кишиневской. 

И, представляете, везде удалось нам уцелеть. Но, видно, судьба есть 

судьба. Ближе к концу войны у немцев появились локаторы, и нам 

стало гораздо тяжелее уходить от огня их зениток. И уже ранней 

весной сорок пятого под Кенигсбергом в наш самолет попал 

снаряд. Краснухину чудом удалось посадить машину. Это спасло и 

меня, хотя ранение я получил тяжелое и остался инвалидом войны. 

Победу встретил в госпитале. Именно здесь мне запала в 

душу профессия врача. И ее, пожалуй, главный девиз, 

сформированный еще в древности: “Врач, исцели себя  сам”. И ведь 

правда, нравственное здоровье врача прежде всего. Лежим мы, 

бывало, на своих койках и видим: одна медсестра подтянутая, 

приветливая, а другая неряшливая, с безразличным к твоей беде 

взглядом, вкривь-вкось выполняет служебные обязанности. Так от 

первой самый болезненный укол с радостью примешь, а от второй и 

ложка каши во рту застрянет. Так что, когда я стал главврачом... 

Хотя, кажется, опять я вперед забегаю. 

- А что стало с вашими родными? 

- Отец после ранения умер в сорок третьем году. Я поехал в 

Вапнярку к маме, возвратившейся из эвакуации. Старшие сестры к 

тому времени жили уже в других городах. Вернулся домой, что 

называется, в одной шинели, зато имея хорошую профессию. 

- Слесаря? 

- Нет, я стал фотографом. Я это дело освоил в годы войны, за 

что могу благодарить товарища Сталина. 

- Что вы имеете в виду? 

- Дело в том, что существовал его приказ - летчики должны 

иметь документальные свидетельства своих боевых успехов. На 

нашей боевой машине таким фотографом был я. Причем, как вы 



 
18 

понимаете, делать снимки приходилось в таких условиях, после 

которых работа в фотоателье казалась мне просто райской. 

- Кстати, опытные люди утверждают, что официальные 

цифры сбитых самолетов у немецких асов превышают 

показатели лучших советских летчиков только потому, что 

никаких документальных подтверждений боевых достижений 

от них не требовали и они подсчитывали свои успехи “на 

глазок”. 

- Очень даже может быть... А мне, конечно, оставаться всю 

жизнь фотографом не хотелось. Я решил стать юристом. В 

Харькове тогда существовала Высшая юридическая школа, куда 

фронтовику-коммунисту, каким был я, довольно легко было 

поступить по направлению обкома партии. Вот и я решил. Но... 

- Опять “пятая графа”? 

- Легко угадали. В обкоме мне стали вежливо отказывать. Я 

не выдержал, завелся. 

И тогда обкомовский работник, налив мне водички из 

графина, объяснил прямым текстом: “Я вам, поверьте мне, добра 

желаю. Немцы оставили после себя в Украине страшную заразу - 

антисемитизм. Вот пошлем мы вас на учебу. Станете вы судьей или 

прокурором и будете судить украинцев. И как бы согласно закону 

вы ни поступали, все равно скажут: “Жид нас засудил”. Вам это 

нужно?..” 

- Он что, евреем был, этот обкомовец? 

- Нет. Евреев в те годы в обкомах уже не было. И он мне 

сказал: “Езжайте лучше в Винницкий мединститут. Поступайте, 

врач - хорошая специальность". Я вспомнил людей, поставивших 

меня на ноги после ранения. И отправился в Винницу... 

- Вам запомнились годы учебы? 

- Еще и потому, что в стенах института я встретил свою 

будущую жену Марию, дочь офицера, служившего в наших 

войсках в Германии. Мы сразу же влюбились друг в друга и вскоре 

поженились. Прожили вместе почти полвека. 



 
19 

Мария Исаевна была мне не только женой, она была 

прекрасным врачом. То, что, покидая наш санаторий, пациенты и 

отдыхающие благодарят за доброе отношение к себе, во многом ее 

заслуга. Это она с чисто женской интуицией подбирала на работу к 

нам не просто хороших специалистов, а людей с сердцем и 

совестью. И мемориальная доска в ее память на нашем новом 

лечебном корпусе - это инициатива коллектива, а не моя прихоть. 

Извините, мне тяжело говорить на эту тему. Давайте 

вернемся к делам профессиональным. 

- Как скажете... 

- Закончив институт, я после долгих перипетий переехал 

работать в Погребище, поближе к Виннице, где моя молодая жена, 

еще будучи студенткой, вот-вот должна была родить нашего 

первенца. Это ей вскоре с успехом удалось: родилась дочь Лариса. 

А мне это радостное событие как бы прирастило крылья в работе. 

Дел было невпроворот. Маленькая (на 25 коек) линейная 

железнодорожная больничка оказалась в полном запустении, в ней 

царили хаос и антисанитария. Пришлось выступать в роли не 

только главврача, но и завхоза, начальника отдела снабжения... Так 

или иначе, но вскоре наладить нормальную жизнь в больнице мне 

удалось. И я был очень доволен... Но именно в Погребище мне 

довелось пережить, возможно, самые страшные, даже по сравнению 

с войной, дни. 

Шел 1952-й год. Сталин приказал закрутить “дело врачей”. В 

стране началась откровенная антисемитская кампания. И вот как-то 

вызывают меня в депо, к партийной организации которого я был 

прикреплен. Идет собрание, посвященное постановлению ЦК ВКП 

/б/ о “деле врачей”. И вот тут-то начинается злобная юдофобская 

вакханалия. Все выступающие талдычат о том, что эти “горбоносые 

мерзавцы” отравили товарищей Орджоникидзе, Куйбышева, 

Горького и других. И всех их надо за это уничтожить. При этом, кто 

эти “горбоносые”, совершенно очевидно. А я сижу в зале - один 

единственный еврей-врач - и не знаю, что мне говорить, как 
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ответить этой нечисти. К счастью, нашелся среди присутствующих 

авторитетный и порядочный человек, много лет проработавший в 

депо. Он встал и выступил, очень верно почувствовав психологию 

собравшихся. “Товарищ Сталин, - сказал он, - во время войны учил 

нас отличать фашистов от хороших немцев. Вот и сейчас мы 

должны поступать так же”... Ссылка на “самого товарища Сталина" 

подействовала. Собрание закончилось тихо и без резких 

резолюций. Но я запомнил его на всю жизнь... 

- Вы знаете, одним из главных антисемитов 

дореволюционной России был крупный помещик Пуришкевич. 

Он, выступая в Государственной думе, прямо призывал к 

погромам. Но вот однажды он “подхватил” венерическую 

болезнь. И тут же отправился лечиться к... врачу-еврею. 

Скажите, а типы, выступавшие на том собрании, у вас потом не 

лечились? 

- Еще как лечились! И не они одни. У меня и секретари ЦК, 

не говоря уже о обкомовцах и горкомовцах, ходили в пациентах. 

Правда, это уже было здесь, в Хмельнике. 

- А как вы сюда перебрались? 

- В 1954 году приехал к нам сам начальник Юго-Западной 

железной дороги Петр Кривонос. Прибыл внезапно, переполошив 

все начальство. 

- Говорят, что и сам “железный нарком путей 

сообщения” Каганович тоже любил застать врасплох 

подчиненных. 

- Это правда. А Кривонос же и был его выдвиженец. Хотя, 

конечно, это определение не очень подходит к человеку, 

заслужившему свой авторитет ударным, не побоюсь этого 

немодного ныне слова, трудом. Кривонос был вообще, на первый 

взгляд, человек резкий, даже грубоватый, но на самом деле умный, 

искренний и честный! 

Увидев, что мне удалось сделать в Погребище, он сказал: 

“Езжай в Хмельник, там курорт начинаем строить. Нужны 
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деятельные люди”. Я тут же, честно говоря, прикинул, что от 

Погребищ до Винницы, где все еще жили жена с дочкой, - четыре 

часа езды, а из Хмельника всего час. И я согласился. 

- Наивный вопрос “Не жалеете ли об этом?” я не задаю. 

- И правильно делаете. За годы, прошедшие с тех пор, нам 

удалось построить одну из лучших ведомственных здравниц в 

стране. 

- Я думаю, не только ведомственных. 

- Что ж, может быть. Наши радоновые воды такие, как, 

скажем, в знаменитом Баден-Бадене. Да и многие процедуры 

выполняются на мировом уровне. А стоит все это пациентам 

значительно меньше, чем в Европе. Так что милости просим к нам. 

Мы готовы принимать на должном уровне медобслуживания и 

комфорта отдыхающих из любых стран, в том числе из Израиля, где 

ныне живет много наших земляков. Мы успешно лечим 

заболевания опорно-двигательного аппарата, женские заболевания, 

сердечно-сосудистой, периферической, нервной и эндокринной 

систем и ряд других... 

- Вы упомянули об Израиле... 

- Где теперь живут не только некоторые наши бывшие 

сотрудники, но и моя дочь Лариса. 

- Насколько я знаю, и она и ваш сын Виталий - тоже 

врачи? 

- Да, и мне было приятно, что они тоже выбрали этот путь. 

А, кстати, благодаря сыну у меня появились интересные 

родственники. Однажды на дискотеке Виталий заметил незнакомую 

девушку, которую, выражаясь интеллигентно, излишне активно 

осаждали африканские студенты. Виталий заступился за нее, 

познакомились. А уже позже, когда дело пошло к свадьбе, 

выяснилось, что Марина - дочь московского профессора Игоря 

Борисова - лечащего врача семьи Горбачевых. Он был им, когда 

Михаил Сергеевич пребывал генсеком партии, лечит Горбачевых и 

до сих пор. 
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Так что сын мой живет в Москве. Работал в знаменитом 

институте им.Склифосовского. А ныне под влиянием новых времен 

занялся бизнесом. И, вроде, неплохо у него получается. 

- Наум Яковлевич, я знаю, что вы - почетный профессор 

Винницкого медуниверситета. В прошлом году стали 

академиком Нью-Йоркской академии наук... 

- А между тем, защитив кандидатскую диссертацию, 

докторскую так и не начал? Отвечу вам откровенно: руки не дошли. 

Причина банальная для руководителя крупного медицинского 

центра. Халтуру, которая, я знаю, могла бы проскочить и ВАК, 

совесть не позволяла сочинять. А на глубокую науку всегда 

оставалось минимум времени. У меня ведь такое правило: если 

хочу, чтобы медсестры и санитарки были дисциплинированны, сам 

должен подавать пример. Я ведь себе за долгие годы никогда не 

позволял опаздывать на работу и раньше других уходить с нее. А 

сколько времени и сил отнимали дела хозяйственные! Так что, нет, 

не жалею я, что не написал докторскую диссертацию. Зато научных 

книг у меня несколько, а главное, создан санаторий, где смогли 

поправить свое здоровье тысячи людей... 

- Завершая нашу беседу, не могу удержаться, чтобы у 

такого специалиста, как вы, не испросить для наших читателей 

рецепта долголетия. 

- У каждого известного медика свой взгляд на это. Вот наш 

Амосов проповедует интенсивный бег, а знаменитый американский 

хирург Дебейки, наоборот, считает гимнастику пустой тратой 

времени. Мой же рецепт умещается в одном слове - “умеренность”. 

Она должна быть в еде, алкоголе, азарте... 

Только в одном советую вам ее отбросить - в любви к 

жизни... 
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Дружина і соратниця Н. Я. Гольденберга Марія Ісаївна 

Доліна 

Разом вони пройшли довге, складне але водночас яскраве 

життя. Познайомились та одружились вони ще студентами 

Вінницького медичного  інституту: Наум Гольденберг – студент 

третьокурсник, Марія Доліна – першокурсниця, голова 

студентського комітету Червоного Хреста. Марійка з Дрездена – так 

Доліну називали її друзі, тому що вона з батьком-військовим 

приїхала до України саме з цього міста.  

Високий, статний, гарний фронтовик з орденськими планками 

на грудях, припав їй до душі. Тому коли від нього надійшла 

пропозиція руки та серця, без вагань погодилась стати його 

дружиною. Сталася ця подія в далекому 1950 році. 

Разом у шлюбі вони прожили більше чотирьох десятиріч 

(1950 – 1993), виховали 2 чудових дітей: доньку Ларису та сина 

Віталія. Донька також обрала професію лікаря. Вона лікар-

дерматолог. Син Віталій - будівельник, доктор економічних наук. 

Кандидат медичних наук Марія Ісаївна Доліна виконала своє 

головне завдання. Її практичний досвід, практичні методики, 

розроблені разом з чоловіком, десятки наукових праць, монографій 

та статей допомагають й сьогодні тисячам хворих повернутись до 

активного життя, а плеяда послідовників та їх учнів продовжують та 

розвивають дослідження, розпочаті ними. 

Не стало Марії Ісаївни Доліної на 62-році життя у березні 

1993 року. Після  смерті своєї коханої дружини, решту свого життя 

(23 роки) Наум Якович прожив сам… 

21 серпня 1997 року відбулось урочисте відкриття 

меморіальної дошки зі скульптурним бюстом Марії Доліної на 

лікувально-діагностичному корпусі Дорожньої клінічної лікарні № 2. 
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ЗІ СПОГАДІВ 

Гольденберг Лариси Наумівни 

… Після поранення у 1945 році, майже рік батько лікувався у 

військовому шпиталі, де прийняв рішення стати лікарем. І дійсно в 

житті так і сталося. 

Важливу роль у його житті відіграв Кривонос Петро 

Федорович – начальник залізниці, який направив його на роботу до 

Хмільника у 1954 році де батько пропрацював більше 50-ти років. 

Він був чудовим батьком, другом, товаришем. 

Коли батько помер йому було без двох тижнів 91 рік, в нього 

на той момент було вже шість правнуків. Кажуть, що коли є один 

правнук то людина попадає до Раю, а в батька їх було вже багато. 

Хоронили його в Хмільнику, це було його велике бажання. Це 

було дуже складно, тому що прямого авіасполучення з Москви, де 

він мешкав останні роки, до Вінниці тоді вже не було. Довелось 

замовляти літак через Мінськ (Білорусь), а потім вже прямувати на 

Україну до Хмільника. 

 

Пікуша Віктора Миколайовича 

… В 1975 році бажання й привело його, уже збагаченого 

лікарським досвідом, до Хмільника у Дорожню клінічну лікарню №2 

Південно-Західної залізниці. 

Мене привітно зустрів, уважно вислухав головний лікар Наум 

Якович Гольденберг, а після погодився прийняти на роботу лікарем. 

Можу сьогодні відверто сказати, що вдячний долі за те, що вона тоді 

мене привела у цей, уже давно рідний, медичний заклад. Ще більше 

вдячний Науму Яковичу за те, що повірив у мене, а потім багато 

років підтримував, допомагав у роботі, навчав. Саме він заснував 

дорожню лікарню у Хмільнику, сформував, згуртував, здружив 

колектив і півстоліття керував ним. 
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Серед численних лікувальних закладів міста Хмільник 

особливе місце займає санаторій Медичного центру реабілітації 

залізничників. Знаменитий він тим, що сюди з’їжджаються 

поправити своє здоров’я не лише залізничники, а й ветерани війни, 

«афганці», «чорнобильці», інваліди і ті, хто приїжджає, щоб 

попередити виникнення ускладнень захворювання. Тут лікуються, 

крім українців, росіяни, поляки, білоруси та люди інших 

національностей.  

Добра слава про оздоровницю шириться далеко за межі 

Вінниччини. І це, перед усім, заслуга головного лікаря - Наума 

Яковича Гольденберга. 
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ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ПРО МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ М. ХМІЛЬНИК 

У мальовничій місцині подільського міста Хмільник, на 

березі річки Південний Буг, зручно розташувався санаторій 

«Медичний центр реабілітації залізничників» з прекрасними 

умовами для лікування та відпочинку. 

Здравниця залізно-дорожників прийняла перших хворих 17 

грудня 1952 року. Вона стала другою лікувальною установою на 

курорті після водолікарні Вінницького обласного відділу охорони 

здоров’я (тепер – Обласна фізіотерапевтична лікарня). В далекому 

1954 році очолив малесеньку лікарню Наум Якович Гольденберг. 

Заклад, який на той час мав назву Бальнеолікарня залізничної ст. 

Хмільник. 

На той час лікарня мала невеличкий двоповерховий спальний 

корпус на 20 ліжок, гараж, склад, вантажівку та однокінну підводу 

для підвезення  продуктів та води. Лікувальні ванни хворі приймали 

поруч в обласній водолікарні в незручні ранкові та вечірні години. 

З початку керівництва лікарнею були вирішені проблеми 

благоустрою території закладу: очистка русла річки Південний Буг, 

будівництво водозахисної дамби, так як територія лікарні була 

досить заболоченою та порослою очеретом. 

У 1956 р. відкривається власне ванне відділення, в 

наступному – спальний корпус на 70 ліжок.  

Для проведення радонотерапії здравниця має чудову 

двоповерхову бальнеолікарню, обладнаної за останнім словом 

бальнеотехніки. Тут розгорнуто 30 загальних ванн, 10 з яких з 

установками для підводного душ-масажу, ще 5 - мають особливу 

форму, що дає можливість відчувати себе комфортно під час 

процедури людям самого різного зросту. 

Тут же в ванному відділенні встановлено вихрові ванни для 

верхніх і нижніх кінцівок, а також для нижньої половини тулуба. 
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До деяких ванн підведений з центральної кисневої станції 

кисень і стиснене повітря для проведення кисневих і перлинних 

ванн. 

У бальнеолікарні розгорнуті кабінети для гідромасажу ясен, 

обладнання для вагінальних зрошень і відділення гідропатії для 

душів Шарко, циркулярного та висхідного з мінеральною водою. 

Ванни розташовані навколо оригінального за своєю 

архітектурою критого дворика, в якому створений зимовий сад з 

затишними кімнатами відпочинку після ванн та інших процедур. 

Відпочиваючи в зимовому саду, пацієнти можуть милуватися 

оригінальним дизайном, скульптурами, картинами, фонтанами, 

квітами. 

У басейні з радоновою водою проводять лікування хворих з 

ураженнями міжхребцевих дисків методом підводного 

вертикального витягнення в радонової воді. Слід зазначити, що 

метод вертикального і горизонтального витягнення в басейні з 

радоновою водою вперше на курорті Хмільник почав 

застосовуватися в оздоровниці залізничників. 

Для обліку кількості відпущених процедур, контролю 

зайнятості ванн і визначення тривалості процедури бальнеолыкарня 

обладнана автоматизованою системою управління ваннами на базі 

персональної ЕОМ з виносними кольоровими моніторами (АСУ 

бальнеологічним процесом). 

Для грязелікування використовується місцева торф'яна грязь 

Войтовецького родовища, що високоефективно впливає на організм 

людини при багатьох захворюваннях. Цей метод лікування 

проводиться у вигляді грязьових аплікацій і гальваногрязі і вперше 

на курорті Хмільник був застосований в оздоровниці залізничників. 

1967 р. – відкриття парку відпочинку з теренкурами. Парк 

визнано пам’яткою садово-паркового мистецтва, в народі його 

називають «міні-Софіївка». 

Предметом особливої гордості є парк санаторію, який 

розташований на заплаві староріччя річки Південний Буг парк 
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лікувальної фізкультури та відпочинку. Загальна площа парку - 26 

гектарів. Тут висаджено понад 30000 дерев, в тому числі 110 видів 

різних деревно-чагарникових порід. У парку є березовий гай і 

сосновий бір, озера, канали, пішохідні містки, скульптури, 

декоративні гірки та ін. 

Рішенням уряду України (постанова Держкомітету Ради 

Міністрів УРСР по охороні природи № 25 від 27.07.1977 р) парк 

Дорожньої клінічної лікарні № 2 визнано парком-заповідником, 

пам'ятником садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення. Він охороняється державою. 

У парку здійснюють прогулянки, рухаються за маршрутами 

теренкуру, бігають підтюпцем по набережній або просто 

відпочивають, вдихаючи чисте ароматне повітря, мешканці нашої та 

сусідніх здравниць, а також жителі міста: молоді матері з дітьми, 

групи дитячих садків з вихователями, учні сусідньої ПТУ, а для 

випускників середніх шкіл стало традицією після випускного вечора, 

прощаючись зі школою, зустрічати в парку світанок. 

У 1968 р. – відкрито адміністративний корпус, згодом добули 

радонову воду, відкрили клуб, триповерховий спальний корпус на 

150 місць,  їдальню на 360 місць, АТС на 400 номерів. 

Господарсько-побутовий комплекс оздоровниці має у своєму 

розпорядженні потужну газифіковану котельню, а також за останні 

декілька років встановили твердопаливні котли, бойлерну для 

приготування прісної і мінеральної води, дві великі трансформаторні 

підстанції, механізовану пральню, центральну стерилізаційну, гаражі 

на 24 автомобіля, різні майстерні, дві резервні дизельні 

електростанції, резервуар на 400 м
3
 для прісної води, овочесховище, 

складські приміщення, телетайп, комп'ютерний центр та ін. 

Для проведення дозвілля і відпочинку в арсеналі здравниці є 

сучасний кіноконцертний і танцювальний зали, літня естрадно-

танцювальна веранда. Відпочиваючих також очікують цікава 

культурна програма і захоплюючі екскурсії по визначних місцях 

курорту, Хмільницького району та України. 
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Книголюби і ті, хто цікавиться періодичною пресою можуть 

відвідувати бібліотеку з книжковим фондом в 33000 примірників і 

50000 літературно-художніх журналів. Щодня в читальний зал 

бібліотеки надходять свіжі газети і журнали, що видаються в Україні 

та ближньому зарубіжжі. 

Складовою частиною лікувального процесу є правильно 

організоване харчування. Лікувальне харчування призначають з 

урахуванням хімічного складу та енергетичної цінності харчових 

продуктів. 

У двох залах їдальні, нагадують затишні кафе, всі пацієнти 

отримують харчування в одну зміну. 

Інтер'єри обідніх залів оформлені із застосуванням цінних 

сортів дерева, мармуру, художніх керамічних вставок, анодованого 

алюмінію, полірованого граніту і кольорових вітражів. 

У 1970 р. – відкрито  п'ятиповерховий спальний корпус на  

250 місць.  

1985 рік ознаменувався завершенням будівництва потужного 

шестиповерхового лікувально-діагностичного корпусу, який на 

даний час оснащений найсучаснішим вітчизняним і зарубіжним 

обладнанням. 

У цьому щирому храмі здоров'я, який може бути предметом 

мрій багатьох здравниць, є все необхідне для обстеження хворих та 

комплексного їх лікування. 

Потужна діагностична база забезпечує в повному обсязі за 

допомогою сучасної вітчизняної та зарубіжної апаратури ефективне 

дослідження всіх органів і систем. Відділення функціональної 

діагностики дозволяє проводити всі види обстежень комплексно і 

централізовано. Воно має в своєму розпорядженні багато 

електрокардіографів, в тому числі ЕКГ з комп'ютерною обробкою і 

розшифровкою. Для постійного і тривалого спостереження за 

роботою серця використовується холтерівське моніторування. 

Кабінет функціональної діагностики має ультразвуковий апарат для 

дослідження роботи серця, а також апарат для ультразвукового 
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дослідження внутрішніх органів (печінки, нирок, підшлункової та 

щитовидної залоз, жіночої статевої сфери і т.д.), допплеровську 

апаратуру, яка визначає прохідність судин, товщину їх стінки, 

швидкість кровотоку, наявність в судинах атеросклеротичних 

бляшок, патологічної звивистості. 

Апарат для кольорової термографії дає можливість визначати 

наявність запальних і пухлинних процесів, проводити їх 

диференційну діагностику. 

У відділенні функціональної діагностики проводиться 

дослідження кровопостачання головного мозку, центральної і 

периферичної гемодинаміки. На 24-канальному 

електроенцефалографі вивчається електрична активність мозку, а 

стан м'язів спини в процесі лікування остеохондрозу - на 

оригінальному апараті, що має високочутливий оптоелектронний 

датчик. 

Окреме крило в корпусі займає діагностична лабораторія, в 

якій застосовують понад 200 клінічних, біохімічних і імунологічних 

методів дослідження. Це дозволяє дати точний висновок про ступінь 

активності запального процесу, стадії захворювання та ін. 

В основі методик комплексного оздоровлення хворих лежить 

поєднане застосування чудодійних лікувальних радоново-

вуглекислих вод, що мають цілющі властивості мінеральних вод 

Цхалтубо і Кисловодська, унікальних грязей і апаратної фізіотерапії. 

Що стосується апаратної фізіотерапії, то здравниця має всі 

сучасні фізіотерапевтичні прилади, які прекрасно доповнюють 

бальнео- і грязелікування. Комп'ютерний кабінет лазерної терапії 

одночасно забезпечує лікування 7 хворих. У цьому кабінеті 

встановлені лазерні апарати нового покоління, що працюють як у 

видимому, так і в інфрачервоному спектрах, що генерують промені 

різної форми і потужності, а також в комбінації з магнітним полем. 

Апарати мають різні насадки і світловоди, що дають можливість 

проводити черезшкірне опромінення крові, лікувати захворювання 

порожнини рота, гортані, шлунка, вуха, прямої кишки, 
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передміхурової залози. Контроль за станом хворих під час 

лазеротерапії здійснюється за допомогою мінівідеокамер. 

Широко застосовується КХЧ-терапія, мікрохвильова терапія, 

світлолікування, синусоїдальні модульовані і немодульовані струми, 

ультразвук, д'Арсонваль, інтердін, ІКВ і т.п. Широко застосовуються 

різні види масажу. 

В арсеналі лікарів є багато інших ефективних традиційних і 

нетрадиційних методів лікування: фітотерапія, аерофітотерапія 

(киснева пінка), психотерапія, іглорефлексотерапія, мануальна 

терапія і ін. Великою популярністю у хворих користуються 

релаксаційно-масажні комплекси, лікування на автоматизованому 

тракційному столі, витягування шийного відділу хребта петлею 

Глісон. 

Пошуки більш досконалих організаційних напрямків в 

діагностиці та лікуванні хворих привели до відкриття 

спеціалізованого відділення для реабілітації гінекологічних і 

травматологічних хворих, кабінету для діагностики і лікування 

захворювань передміхурової залози і андрологічної патології. Для 

діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту є, прекрасно 

обладнаний кабінет з необхідною апаратурою японського 

виробництва. 

Не дарма оздоровницю залізничників називають заповідним 

куточком. У 1999 році у здравниці дізналися, що її лікувальні 

можливості значно ширше. Крім високоефективних радонових вод і 

лікувальних грязей, природа подарувала цілющу воду для лікування 

захворювань шлунково-кишкового апарату, великі запаси якої 

розвідані на території оздоровниці, в лікарняному парку. Результати 

дослідження води, проведені в Українському НДІ медреабілітації і 

курортології і практичне застосування перевершили всі очікування і 

показали її унікальні можливості. 

У 2002 році збудували і відкрили найсучасніший за технічним 

рівнем і дизайном бювет. При бурінні свердловини  для резервного 

запасу радонової води, з’ясували, що радон вона не містить, а за 



 
32 

багатьма показниками нагадує знамениту трускавецьку «Нафтусю». 

Вода сертифікована, допомагає при недугах органів травлення, 

печінки, жовчних шляхів, підшлункової залози, нирок, сечовивідних 

шляхів. Бювет санаторію отримав високу оцінку на Міжнародному 

симпозіумі в Каннах (Франція).  

Медичну роботу в оздоровниці з 1985 по 2004 рік очолював 

заступник головного лікаря з лікувальної роботи Віктор 

Миколайович Пікуш - грамотний лікар, хороший фахівець і 

організатор лікувального процесу, головний позаштатний 

фізіотерапевт Південно-Західної залізниці. Який згодом, у 2004 році, 

прийняв посаду головного лікаря оздоровниці. А посаду начмеда 

прийняв Олександр Юхимович Фікс – лікар вищої категорії, 

науковець. 

Великий досвід практичної роботи постійно узагальнюється і 

аналізується колективом лікарів, які серйозно займаються науково-

практичною роботою. Про це свідчать регулярні конференції, в т.ч. з 

міжнародною участю, численні збірники, різні інформаційні 

матеріали. 

У 2005 році з ініціативи Н. Я. Гольденберга відбулося 

урочисте відкриття  музею трудової слави закладу. Музей, де зібрані 

унікальні експонати, які мають велику культурну та історичну 

цінність і яскраво розповідають про багату історію медичного 

центру, відіграє значну роль в житті колективу та популяризації 

курорту Хмільник. Першу екскурсію на відкритті музею провів сам 

ініціатор Наум Якович Гольденберг. 

У 2006 році відбулося урочисте відкриття після капітальної 

реконструкції  2-го спального корпусу. 

У лютому 2013 року будівельниками було здано під ключ 

плавальний басейн з просторим холом, роздягальнями, душовими, 

теплою підлогою, кабінетами для медперсоналу, автоматичною 

системою підтримання температури води і семиступеневою 

автоматичною системою її очищення. Басейн обладнаний гейзерами, 

з яких потужно фонтанує вода, виконуючи гідромасажну функцію.  
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Так крок за кроком оздоровниця розбудовувалася і гучно 

заявила про себе в позитивному плані. Не так давно вона удостоїлася 

званням переможця Всеукраїнського щорічного конкурсу у 

номінації «Санаторно-курортні послуги». 

На даний час в оздоровниці 400 ліжкомісць, палати на одну та 

дві особи з усіма зручностями. Окрім того, функціонують двомісні 

напівлюкси і тризіркові апартаменти. До послуг пацієнтів бібліотека 

з читальною залою, клуб за інтересами, автостоянка з охороною, 

сауна, перукарня, більярдна, волейбольні майданчики і тенісні 

корти. 

Хто переступає поріг лікувально-діагностичного корпусу, 

приємно здивований його дизайном, чистотою, зручними м'якими 

кріслами і диванами. В цьому затишному храмі здоров'я 

застосовується новітня вітчизняна і зарубіжна медична апаратура, 

ведеться копітка робота людей в білих халатах в плані діагностики і 

лікування недуг. 

Безумовно,  медичний центр перш за все асоціюється з 

радоном, заради якого люди їдуть з усіх усюд з надією на 

оздоровлення.  Лікарі на поміч радону підключають ряд процедур, 

так би мовити, другого ешелону: ванни йодобромні, хвойні, 

перлинні, бішофітні; душі Шарко, висхідні, циркулярні, підводні; 

терапії магнітні, лазерні, УВЧ, діадинамічні, ударно-хвильові . 

Також лікувальна фізкультура, інгаляції з настоянками різних трав, 

масажі. В його арсеналі вже  давно  місцева торф'яна грязь, яка 

допомагає у боротьбі з радикулітом, артритом, недугами суглобів. 

Зимовий сад улюблене місце пацієнтів після радонових 

купелів, підводного витягування хребта. В одній із ніш виставлені 

зручні м’які куточки для відпочинку. 

Санаторій має у своєму розпорядженні чудовий 

кіноконцертний зал на 300 місць та конференц-зал на 60 місць. 

Апаратні фізіотерапевтичні процедури 

 Електролікування (гальванізація, електрофорез з лікарськими 

препаратами) 
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 Імпульсна електротерапія (електросон, ампліпульстерапія, 

інтерференцтерапія, електростимуляція) 

 Високочастотна електротерапія (дарсонвалізація, 

індуктотермія, УВЧ-терапія, дециметрово-та сантиметрова 

терапія, крайвисокочастотна терапія). 

 Магнітотерапія 

 Лазеротерапія,  в т.ч. внутрішньовенна 

 Ультразвукова терапія 

 Інгаляції (масляні, з  мінеральною водою, лікарськими 

травами) 

 Кишкове зрошення апаратним методом (гідроколонотерапія) 

 Мікроклізми (з лікарськими травами, екстрактом Куяльницької 

лікувальної грязі) 

 Внутрішньовенна озонотерапія 

 Галотерапія (соляна шахта) 

 Пресотерапія 

 Кріотерапія 

Бальнеотерапія 

 Радоново-вуглекислі, йодо-бромні, хвойні ванни з 

ароматичними маслами 

 Аерогідромасажні ванни 

 Душ Шарко, циркулярний і висхідний душі 

 Гінекологічні зрошення мінеральною водою 

 Аромотерапія 

 Фітотерапія 

 Масажі: класичний лікувальний, сегментарний, косметичний 

 Голкорефлексотерапія, мануальна терапія, карбоксітерапія. 

Діагностичні послуги 

 Клінічні та біохімічні лабораторні дослідження 

 Рентгенографія органів та систем 

 Рентгеноскопія органів шлунково-кишкового тракту 

 Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини, нирок, 

щитовидної залози, органів малого тазу 
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 Електрокардіографія, ехокардіографія, спірографія 

 Ендоскопічні дослідження (фіброгастроскопія, колоноскопія) 

 Реоенцефалографія, реовазографія 

 Консультації фахівців (терапевта, гастроентеролога, 

кардіолога, гінеколога, невропатолога, уролоа, травматолога-

ортопеда, ЛОР-лікаря, психотерапевта, стоматолога, 

фізіотерапевта, дієтолога) 

  

В оздоровниці успішно лікуються захворювання:  

1. Опорно-рухового апарату (остеохондроз хребта, анкілозуючий 

спондилоартрит, ураження суглобів, м’язів, зв’язок, наслідки 

травм та ін.) 

2. Серцево-судинної системи (ревматизм, гіпертонія, гіпотонія, 

ішемічна хвороба серця, кардіоміопатії, облітеруючі 

захворювання артерій та вен, хронічна венозна недостатність, 

тромбофлебіти та ін.) 

3. Нервової системи (радикуліти, поліневрити, плексити, 

полінейропатії, пошкодження нервових сплетінь, корінців, 

невралгії, мігрені, астенії, неврози). 

4. Жіночих статевих органів (сальпінгооофоритів, параметрити, 

периметрити, ендометрити, спаєчні процеси в малому тазу, 

ендометріоз, порушення менструального циклу, фіброміоми, 

гіпофункції яєчників, безпліддя, клімактеричний синдром, 

реабілітація після гінекологічних операцій). 

5. Чоловічих статевих органів (запальні захворювання 

передміхурової залози та ін.) 

6. Шкіри та підшкірної клітковини (псоріаз, нейродерміт, екзема, 

лишай, склеродермія, хронічна кропивниця). 

7. Ендокринної системи (цукровий діабет у стадії компенсації, 

подагра, гіпертиреоз, гіпотиреоз, ожиріння). 

8. Системи травлення (хронічні гастрити, холецистити, 

панкреатити, коліти, проктосігмоїдіти, геморой). 
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9. Ротової порожнини (пародонтоз, та інші захворювання ясен і 

слизової оболонки). 

10. Опікова хвороба (реабілітація опікових хворих з 

післяопіковими ускладненнями, їх психокорекція). 

 

Хронологія назв закладу. 

За свою майже 70 – річну історію заклад багато разів 

перейменовувався шість разів: 

з 1953- 1963 рр. – Бальнеолікарня залізничної ст. Хмільник; 

з 1963 – 1978 рр . – Дорожна ревматологічна лікарня; 

з 1978 – 1983 рр. – Дорожна фізіотерапевтична лікарня; 

з 1983 – 1988 рр. – Дорожна лікарня №2; 

з 1988 – 1998 рр. – Дорожна клінічна лікарня №2; 

з 1998 р. – заклад є Медичним центром реабілітації 

залізничників. 

Головні лікарі закладу: 

1954 – 2004 рр. – Гольденберг Наум Якович.  

2004 – 2018 рр. - Пікуш Володимир Миколайович. 

З 2018 р. – Турський Олександр Феодосійович. 
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НАУКОВА СПАДЩИНА Н. Я. ГОЛЬДЕНБЕРГА 

Наум Якович Гольденберг - Почесний професор Вінницького 

державного університету (1997 р.), академік Національної академії 

України з проблем людини, Почесний академік Нью-Йоркської 

академії наук (1999),  автор понад 90 наукових праць, 5-ти 

монографій, 6-ти науково-популярних кінофільмів, кількох фото 

буклетів, в основу яких покладено його багаторічний досвід у 

керівництві курортною ланкою і практичному застосуванні 

природних лікувальних ресурсів курорту «Хмільник». 

Був керівником багатьох наукових робіт колег: під його 

керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, надруковано 

понад 350 статей, видано 7 збірників наукових праць, проведено 

низку медичних конференцій. 

Книги  

1. Гольденберг, Н. Я. Лечение, реабилитация, отдых на курорте 

Хмельник: монография / Н.Я. Гольденберг. - К. : Полиграфкнига, 

2000. - Библиогр.:с.273-277. - 277 с : ил. 

2. Гольденберг, Н. Я. Курорт Хмельник: монография / Н.Я. 

Гольденберг. - К. : Здоров'я, 1996. - Библиогр.: с. 225-230. - 234 с. 

: ил. 

3. Гольденберг, Н. Я. Лечебные факторы курорта Хмельник: 

монография / Н.Я. Гольденберг, М.И. Долина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - К. : Здоров'я, 1983. - 96 с. : ил. 

4. Бальнеофизиотерапевтическое лечение больных на курорте 

Хмельник: сборник / ред. Н. Я. Гольденберг. - Киев : Здоров'я, 

1983. - 61 с. 

5. Лечение и реабилитация больных на курорте Хмельник: 

материалы научно-практической конференции, Хмельник, 1978 г. 

/ ред. Н. Я. Гольденберг. - К. : Здоров'я, 1978. - 104 с. 

6. Гольденберг, Н. Я. Хмельник курортный / Н. Я. Гольденберг. - 

Одеса : Маяк, 1974. - 48 с. 
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7. Гольденберг, Н. Я. Радиоактивный курорт Хмельник  / Н.Я. 

Гольденберг, М.И. Долина. - Киев : Здоров'я, 1977. - 119 с. : ил. 

8. Гольденберг, Наум Яковлевич. Влияние радоново - углекислых 

ванн курорта Хмельник на коагуляционные свойства крови, 

некоторые показатели обмена липидов и гемодинамики у 

больных атеросклерозом артерий нижних конечностей: дис. ... 

канд. мед. наук : [спец.]14.01.33 "Медицинская реабилитация, 

физиотерапия и курортология" / Н. Я. Гольденберг ; Винниц. МИ 

им. Н. И. Пирогова. - Винница - Хмельник : [б. и.], 1971. - 209 с. : 

табл., фот. - Библиогр.: с. 168 – 209. 

Наукові публікації 

1. Аберман, А. А. Радоновые ванны курорта Хмельник для 

больных, перенесших туберкулез легких / А. А.Аберман, Н. 

Я.Гольденберг // Современные проблемы курортной терапии: Сб. 

науч. тр. / Редкол.: Н. Я.Гольденберг ( отв. ред.) и др. – К.: 

Здоров’я. – 1988. – С. 50-52. 

2. Аберман, А. А. Является ли туберкулез противопоказанием для 

лечения радоновыми ваннами? / А. А.Аберман, Н. Я.Гольденберг 

// Бальнеофизиотерапевтическое лечение больных на курорте 

Хмельник – К.: Здоров’я. – 1983. – С. 56-57. 

3. Белинский, В. П. Лечение больных атеросклерозом радоново-

углекислыми ваннами курорта Хмельник / В. П. Белинский, Н. Я. 

Гольденберг // Врачебное дело – 1969. – №11. –  С.151-152. 

4. Величко, Н.И. 40 лет лечебной и научно-практической 

деятельности здравницы железнодорожников на курорте 

Хмельник / Н. И. Величко, Н. Я. Гольденберг // Актуальные 

вопросы диагностики и лечения на этапе курортной 

реабилитации. – К.: Здоров’я. – 1993. – С. 6 - 12. 

5. Величко, Н. И. Дорожная больница №2 Юго-Западной железной 

дороги в системе реабилитации больных железнодорожников и  

транспортных  строителей / Н. И. Величко,  Н. Я. Гольденберг // 
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Современные проблемы курортной терапии : сб. научн. труд.– К.: 

Здоров’я. – 1988. – С. 3-5. 

6. Гольденберг Н. Я. Влияние радоново-углекислых ванн курорта 

Хмельник на глюкокортикоидную функцию коры надпочечников 

больных ревматизмом / Н. Я. Гольденберг, М. И. Долина // 

Актуальные вопросы практической медицины. – К. – 1977. – С. 

21-24. 

7. Гольденберг, Н. Я. Влияние радоново-углекислых ванн курорта 

Хмельник на коагуляционные свойства крови, некоторые 

показатели обмена липидов и гемодинамики у больных 

атеросклерозом артерий нижних конечностей [Рукопис] : дис. ... 

канд. мед. наук : [спец.]14.01.33 "Медицинская реабилитация, 

физиотерапия и курортология" / Н. Я. Гольденберг ; Винниц. МИ 

им. Н. И. Пирогова. –Винница –Хмельник : [б. в.], 1971. – 209 с. : 

табл., фот. - Библиогр.: с. 168 – 209 

8. Гольденберг, Н. Я. Влияние радоново-углекислых ванн курорта 

Хмельник на обмен липидов у больных облитерирующим 

атеросклерозом нижних конечностей / Н. Я. Гольденберг // 

Медицинское обслуживание на железнодорожном транспорте. – 

К. – 1971. – С. 44-46. 

9. Гольденберг Н. Я. Влияние радоновых вод курорта Хмельник на 

процесс гемокоагуляции у больных с атеросклеротическими 

поражениями периферических сосудов / Н. Я. Гольденберг, М. И. 

Долина // Съезд физиотерапевтов и курортологов Украины : тез.  

докл. II –й съезд , Ялта, 1974. – С. 122–123. 

10. Гольденберг, Н. Я. Динамика церулоплазмина у больных 

ревматоидным артритом при радонотерапии на курорте 

Хмельник / Н. Я. Гольденберг, М. А. Фирманов, Н. И. Войтенко // 

Радонотерапия заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой и нервной систем : матер. науч. конф., 

Хмельник, 1974. – С. 31–35. 

11. Гольденберг, Н. Я. Дорожная больница №2 – научно-

методический центр восстановительного лечения // Актуальные 
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вопросы диагностики и лечения на этапе курортной 

реабилитации. – К.: Здоров’я. – 1993. – С. 12-15. 

12. Гольденберг, Н. Я. Изменения показателей тромбоэластограммы 

больных с атеросклеротическим поражением артерий нижних 

конечностей под влиянием лечения на курорте Хмельник / Н. Я. 

Гольденберг, М.И.Долина, Н.И. Войтенко // Медицинское 

обслуживание на железнодорожном транспорте. – К. – 1971. – С. 

46-48. 

13. Гольденберг, Н. Я. Использование лечебных факторов курорта 

Хмельник для оздоровления больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

// VI  Итоговая научная конференция по использованию НИР в 

практике,  Винница, 28 апр. 1982 : тез. докл. - К. : Здоров’я. - 

1982. – С. 31-35. 

14. Гольденберг, Н. Я. К вопросу о механизме действия радоново-

углекислых ванн курорта Хмельник при некоторых  

заболеваниях  с сердечно-сосудистой системы  / Н. Я. 

Гольденберг // Всесоюзный симпозиум по радонотерапии. 

Хмельник, 24—25 апр. 1980 г.: тез. докл. ЦНИИ курортологии и 

физиотерапии – М.: Б.И. – 1980. – С.34–36. 

15. Гольденберг, Н. Я. К вопросу об использовании лечебной 

торфяной грязи Войтовецкого месторождения на курорте 

Хмельник / Н. Я. Гольденберг, Л.Н. Гольденберг // Актуальные 

вопросы диагностики и лечения на этапе курортной 

реабилитации. – К. : Здоров’я. – 1993. – С. 24-28. 

16. Гольденберг, Н. Я. Лечебные факторы курорта Хмельник в 

системе восстановительного лечения / Н.Я. Гольденберг, В. 

Н.Пикуш // Матер. ювіл. наук.-практ. конф. “Відновлювальне 

лікування хворих з захворюваннями нервової, серцево-судинної 

систем, органів опори та руху, шкіри”, присвяч. 50-річчю першої 

оздоровниці курорту Хмільник – обласної фізіотерапевтичної 

лікарні. – Хмільник. – 1994. – С. 12–13. 
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17. Гольденберг, Н. Я. Лечение радоново-углекислыми ваннами 

курорта Хмельник больных облитерирующим эндартериитом / Н. 

Я. Гольденберг, В.П.Белинский // Врачебное дело. –1967. – №10. 

– С.28-30. 

18. Гольденберг, Н. Я. Некоторые данные об эффективности лечения 

облитерирующего эндартериита минеральными ваннами 

источника “Хмельник.” / Н. Я. Гольденберг, А.М.Рудяк // 

Винницкий государственный медицинский институт. 

Хмельникская областная водолечебница. Хмельникская дорожня 

ревматологическая лечебница : тез. докл. ІІ Научно-практическая 

конференция. Винница-Хмельник, 25-26 апреля, 1958 г. – С.38-

39. 

19. Гольденберг, Н. Я. Некоторые особенности лечебного действия 

радоновых вод курорта Хмельник при окклюзионных 

поражениях периферических артерий // Радонотерапия 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой и нервной систем : матер. науч.-практ. конф., 

Хмельник, 1974.  – К.: Здоров’я. – 1974. – С. 19-21. 

20. Гольденберг, Н. Я. О дифференциальном подходе к лечению 

больных шейным остеохондрозом с хронической 

недостаточностью кровообращения в бассейне позвоночных и 

базилярной артерии / Н.Я. Гольденберг, М.И.Долина, А.Е.Фикс // 

Современные проблемы курортной терапии: сб. науч. тр. – К.: 

Здоров’я. – 1988. – С. 23-24. 

21. Гольденберг, Н. Я. О комплексном применении лечебной 

торфогрязи и радоново-углекислых ванн на курорте Хмельник / 

Н.Я. Гольденберг, А.М. Рудяк, М.И.Долина //  Грязи и их 

лечебное применение. – К.: Здоров’я. – 1969. – С. 101-102. 

22. Гольденберг, Н. Я. О комплексном применении лечебной 

торфогрязи и радоново-углекислых ванн на курорте Хмельник / 

Н.Я. Гольденберг, М.И.Долина, В.М.Черный // IV Съезд 

физиотерапевтов и курортологов УССР,  Одесса, 10-12 дек.1985: 

тез. докл. – Ч.2. – С.84-85. 
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23. Гольденберг, Н. Я. Применение лазерного излучения в 

комплексном лечении больных с заболеваниями сосудов 

конечностей / Н. Я. Гольденберг, М. И.Долина, Л. М. Катеринич, 

Л. А.Мовчан, В. Н. Пикуш // ІІІ съезд физиотерапевтов и 

курортологов УРСР,  Одесса, 23-25 окт. 1979: тез. докл. – С.133. 

24. Гольденберг, Н. Я. Электрофорез Лейкерана в комплексном 

лечении больных ревматоидным артритом на курорте Хмельник / 

Н. Я. Гольденберг, М. И. Долина // Ревматизм. Республиканский 

межведомственный сборник. – Вып.8 : Медикаментозные, 

хирургические и курортные методы лечения при ревматизме и 

заболеваниях суставов. – К.: Здоров’я. – 1975. – С. 38-40. 

25. Гольденберг, Н. Я. Эффективность лечения больных с 

заболеваниями периферической нервной системы, опорно-

двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы 

Хмельникскими радоново-углекислыми ваннами (Из наблюдений 

дорожной ревматологической больницы ст. Хмельник, Юго-Зап. 

ж. д.) / Н. Я. Гольденберг // Актуальные вопросы медицины. 

Материалы науч. – практ. конф. врачей Юго-Западной железной 

дороги. – К.: Здоров’я. – 1966. – С. 38-43. 

26. Гольденберг, Н. Я. Эффективность лечения хронических 

тонзиллитов радоново-углекислыми ингаляциями 

Хмельникского минерального источника (Из наблюдений 

дорожной ревматологической больницы ст. Хмельник, Юго-Зап. 

ж. д.) / Н. Я. Гольденберг // Актуальные вопросы медицины. 
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Хмельник на больных с затяжным течением ревматического 
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Н. Я. Гольденберг, Р. И. Микунис // Материалы к VIII 

Всесоюзному съезду физиотерапевтов и курортологов, Сочи, 25-

28 октября 1983 г : тез.  докл. – М. – 1983. - С. 228. 
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лечении больных гипертонической болезнью на курорте 
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