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ВСТУП 

XXI століття розпочинає добу, в якій людська особистість 

стає головною суспільною цінністю. Відтак і вивчення історії 

боротьби за здоров’я людини набуває дедалі більшої 

актуальності. 

Сучасні процеси подолання негараздів перехідного періоду, 

становлення нової системи охорони здоров’я в Україні 

вимагають усвідомлення і творчого осмислення історичного 

досвіду. Без вивчення історії організації охорони здоров’я та 

специфіки місцевих умов розвитку цієї діяльності неможливе 

вироблення сучасної теорії охорони здоров’я і створення її нової 

української моделі. Тільки засвоївши уроки минулого, можна 

впевнено рухатися шляхом прогресу. 

Історія української охорони здоров'я складається з історії 

охорони здоров’я регіонів та міст у різні історичні періоди. 

Відзначений недавно 350-річний ювілей Харкова посилив 

інтерес громадськості до всіх складових історичного розвитку 

другого за величиною та значущістю міста України, в тому 

числі й до історії охорони здоров’я в ньому. 

Отже, запропонований вашій увазі навчальний посібник 

професора В.М. Лісового і доцента І.Ю. Робака присвячений 

одній з актуальних складових історичного краєзнавства нашого 

міста — розвитку охорони здоров’я в Харкові. Це перша спроба 

викласти історію харківської охорони здоров’я в навчальній 

літературі. Посібник підготовлений для вивчення студентами 

ХНМУ певної частини елективного курсу «Краєзнавство». 

Включення до програми курсу історії охорони здоров’я міста 
обумовлене медичним профілем навчального закладу. Програма 

передбачає виділення для цієї частини курсу окремого 

змістового модуля за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу, відповідно до якого і розроблений 
посібник. Він обіймає всі історичні 
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періоди розвитку охорони здоров’я в Харкові до початку XXI 

ст. і розглядає проблеми захворюваності і смертності населення, 

організації керування охороною здоров’я, кадрового 

забезпечення, стану матеріальної бази, фінансування, розвитку 

санітарної і протиепідемічної діяльності, основних видів 

медичної допомоги і деякі інші. 

Видання розраховане перш за все на студентський загал, 

який обізнаний зі шкільними курсами «Історія України» і 

«Харківщинознавство». Виходячи з цього, сутність основних 

етапів розвитку харківської охорони здоров’я розкривається в 

ньому в контексті загальної історії країни і міста. Для 

написання посібника залучений різноманітний архівний 

матеріал, більша частина якого до цього не використовувалася в 

такий спосіб. 

Слід мати на увазі, що це - навчальний посібник з історії 

охорони здоров’я, а не з історії медицини. Різниця між озна-

ченими поняттями суттєва. Під охороною здоров’я ми 

розуміємо сферу суспільної діяльності, яка складається з 

державних і громадських заходів, спрямованих на збереження 

та поліпшення здоров’я населення. Можливі заходи різного 

характеру: соціальні, економічні, юридичні, адміністративні, 

медичні тощо. Медицина є системою наукових знань і 

практичних заходів, об’єднаних тією, ж спрямованістю, що й 

охорона здоров’я, тобто охорона здоров’я - це суспільна 

практика, а медицина - це і наука, і практика. Отже, семантично 

поняття «охорона здоров’я» і «медицина» перетинаються лише 

в царині медичної практики, історія якої знайшла своє 

відображення у посібнику. Щодо історії медичної науки, то 

вона вивчається в курсі «Історія медицини». Іншими словами, 

посібник висвітлює винятково історію практичної охорони 

здоров’я в Харкові. 
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РОЗВИТОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В 

ХАРКОВІ ВІД ЙОГО ЗАСНУВАННЯ ДО 

ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 60-70-х рр. XIX ст. 

Керування медико-санітарною справою 

Понад вісімдесят років від часу заснування харківської 

фортеці медична допомога населенню міста взагалі ніяк не 

організовувалася. Лише в 1737 р. «для пользования обыва- телей 

в их болезнях» офіційно були введені посади лікарів у «знатных 

городах в Империи». Новий інститут міських лікарів 

підпорядковувався медичній канцелярії - органові, який створив 

ще Петро І (під назвою аптекарської канцелярії) для державного 

керування медичною справою в Росії. 

' У зв’язку з реорганізацією слобідськоукраїнських козацьких 

полків у гусарські в 1765 р. було наказано «городових лекарей... 

вместить в штат тамошних гусарских полков, а во время 

выступления полков оставлять из каждого для пользования 

городовых жителей из лучших лекарей по одному, равно и 

медикаментов». Проте ця вимога далеко не завжди 

виконувалася, і Харків часто залишався без кваліфікованої 

медичної допомоги. Аж у 1778 р. «харьковцы» вже остаточно 

одержали казенний, постійно діючий медичний персонал, який 

підпорядковувався медичній колегії, що прийшла на зміну 

медичній канцелярії. 

Важливу роль в організації медичної допомоги населенню 

Російської імперії відіграли Прикази громадського опікування, 

створені в межах адміністративної реформи 1775 р. на чолі з 
губернаторами. Серед інших питань ці губернські органи мали 

піклуватися про народне здоров’я, забезпечуючи керівництво 

так званими «богоугодними заведеннями», до яких належали й 
деякі медичні заклади. У Харкові до «богоугодных заведений» 
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Приказу громадського опікування належали, зокрема, 

Харківська губернська міська лікарня та будинок для 

божевільних. Вже у самій офіційній назві «Харківська 

губернська міська лікарня» підкреслювалося, шо вона була 

одночасно і губернською, і міською для Харкова. 

Обслуговували тут насамперед «харьковцев», а з губернії сюди 

потрапляли ті пацієнти, яким з якихось причин не могли надати 

допомогу в місцевих лікарнях. Послугами лікарні «богоугодних 

заведений» користувалися як військові, так і цивільні особи. 

19 січня 1797 р. імператором Павлом 1 була «височайше» 

затверджена доповідь медичної колегії, а 1 квітня того ж року 

вийшов указ про лікарські управи. Оскільки вони створювалися 

в губернських містах, то і в Харкові була сформована 

Слобідськоукраїнська лікарська управа. Вона складалася з трьох 

членів: лікарського інспектора, оператора й акушера. До складу 

управи входив ще й «письмоводитель», але він не був її членом, 

а виконував суто технічні функції. Очолював лікарську управу 

інспектор. Усі без винятку медичні працівники в губернії - 

медичні чиновники, приватно- практикуючі лікарі, військові або 

університетські медики, «повивальные бабки» та сповитухи, 

фельдшери, а також цирульники — щодо лікувальної роботи 

були підвідомчі лікарській управі. Сама ж лікарська управа мала 

подвійне підпорядкування. По-перше, нею опікувалась медична 

колегія, а після організації міністерству 1802 р. - міністерство 

внутрішніх справ, у якому згодом був створений спеціальний 

медичний департамент. У 1812 р. в ньому запровадили посаду 

цивільного генерал-штаб-доктора, який керував роботою всіх 

невійськових медиків. По-друге, управа була підпорядкована 

губернаторові. Відповідно до адміністративно-територіального 

поділу Російської імперії губернська лікарська управа спочатку 

називалася Слобідськоукраїнською, а з 1835 р. - Харківською. 

Першим лікарським інспектором у Харкові був доктор 

Міндерер. Функції губернської лікарської управи були дуже 

широкими. На неї покладався увесь запобіжний і поточний 

санітарний нагляд, а також нагляд за лікарнями, військовими 

шпиталями, аптеками та медичним персоналом губернії. 
Найважливішою сферою діяльності лікарської управи була 

організація протиепідемічних заходів. Управа здійснювала 
постійний 
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контроль за віспощепленням та за «публичными женщинами». 

Вона дозволяла і контролювала всю лікарську практику в 

губернії. Ще одним напрямом діяльності управи був медичний 

огляд фізичних осіб. З найрізноманітніших приводів огляду 

підлягали цивільні особи, військовослужбовці, кантоністи, 

пожежники, поліцейські, особи духовного звання, в’язні. Саме 

лікарська управа видавала свідчення про хвороби чиновникам і 

військовим. Вона ж здійснювала і медичний відбір абітурієнтів 

у військові навчальні заклади й рекрутів; оглядала осіб, які 

перебували на державній cлужбі (як цивільній, так і військовій), 

з метою розгляду виходу у відставку за станом здоров’я та 

призначення пенсії; «сни- мала» побої та інші тілесні 

ушкодження; обстежувала розумові здібності людей, яких 

підозрювали в божевіллі. Крім огляду живих осіб, управа 

проводила судово-медичні експертизи. І, нарешті, вона 

займалася медичною статистикою. 

Ще однією структурною ланкою в системі охорони 

народного здоров’я, що складалася, були покликані стати 

комітети «общественного здравия». Ці комітети замислювалися 

як координаційні центри «из местных Начальников разных 

ведомств и других лиц» для зосередження в них усієї 

інформації, що стосувалася охорони здоров’я, у межах 

компетенції кожного відомства, і щоб за вказівками комітетів 

«делаемы были нужные по обстоятельствам распоряжения». 

Харківський губернський комітет «общественного здравия» 

був створений у лютому 1852 р. До його складу увійшли: 

губернський предводитель дворянства, управитель палатою 

державного майна, інспектор лікарської управи, харківський 

поліцмейстер, представник православного духівництва й деякі 

інші особи. Очолював комітет за посадою начальник губернії. У 

Харкові діяльність комитету «общественного здравия» 

обмежилася деякою роботою в царині санітарного 

просвітництва населення. У всьому іншому комітет не 

виправдав покладених на нього надій і відразу перетворився на 

чергове бюрократичне утворення. 

Таким чином, структура керування охороною здоров’я в 
Харкові, що склалася до початку великих реформ XIX століття, 

була примітивною, громіздкою і малоефективною. Одна її 

частина (лікарська управа) виявилася функціонально 

перевантаженою, діяльність іншої (комітету «общественного 

здравия») мала формальний характер. 
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Медичний персонал 

Перші кваліфіковані медичні кадри з’явилися в Харкові у 

XVIII столітті на виконання резолюції 1737 р. про лікарів, але 

тільки наприкінці 1739 р. до міста був призначений лікарем пан 

Йоганн Вінклер. Він лікував харків’ян аж до своєї смерті в 1747 

р. Наступний лікар - Синьк - був єдиним на всі п’ять 

слобідських полків. У червні 1749 р., «дабы без лекаря в 

пользовании обывателей при Харьковском полку нужды не 

имелось», туди призначений був лікарем Гегман (за іншими 

джерелами - Ігнатій Гагеман). Він обіймав цю посаду до 

ліквідації слобідського козацтва почергово з іншим полковим 

лікарем на прізвище Гріненталь. У процесі реорганізації 

слобідськоукраїнських козацьких полків у гусарські (1765 р.) 

з’явився наказ про введення до штату гусарських полків 

«городовых» лікарів, кращих з яких (по одному з кожного 

полку) треба було залишати у місті для лікування жителів під 

час виступу полків. 

Деякий час у Слобідськоукраїнській губернській 

канцелярії, що знаходилася в Харкові, служив армійський лікар 

О.Смирницький. У 1775 р. він був звільнений з армійської 

служби через хворобу з присвоєнням чину штаб- лікаря, а в 

1778 р. Харків одержав відставного штаб-лікаря Смирницького 

вже як «городового» лікаря разом з аптекарським гезелем. За 

кілька років місто мало аж трьох осіб казенного медичного 

персоналу: доктора, лікаря та підлікаря. 

З відкриттям у Харкові в 1797 р, Слобідськоукраїнської 

лікарської управи медичний персонал міста поповнився одразу 

трьома фахівцями: інспектором управи, акушером та 

оператором. До лікарських їм додалися й контрольно-адміні-

стративні функції. Для отримання будь-якої із згаданних посад 

членів лікарської управи необхідно було «выдержать экзамен на 

сие звание» на медичному факультеті університету. 

На той час у підпорядкуванні лікарської управи був один 

«городовой» лікар. Лише в середині XIX ст. із зростанням 

населення міста було впроваджено додаткову штатну одиницю 

молодшого харківського «городового» лікаря, який інакше 

називався харківським поліцейським лікарем. У його віданні 
були так звані «врачебно-полицейские вопросы»: судова 

медицина, весь санітарний нагляд у місті й лікарський контроль 
за діяльністю повій. 
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На початку XIX ст. на державній службі у Харкові 

перебували дві «повивальные бабки»: старша і молодша. 

«Старшая харьковская повивальная городовая бабка», як 

правило, була з дворян і обов’язково мала вищу медичну освіту. 

Найвідомішою харківською акушеркою була Ганна Карлівна 

Винтерфельдт. Приблизно з 1830 р. вона прослужила понад 

тридцять років харківською «городовою повивальною бабкою» 

та при акушерській клініці університету, а приватно 

практикувала ще й у 1886 р. Протягом своєї довголітньої 

практики вона прийняла десь ЗО 000 пологів. 

За лікувальну роботу в «богоугодных заведеннях» Приказу 

громадського опікування перед лікарською управою відповідав 

харківський повітовий лікар. Призначений Приказом доглядач 

завідував адміністративно-господарською частиною та 

фінансами. У середині XIX століття до складу медичного 

персоналу «богоугодных заведений» входили: старший лікар, 

два ординатори, управляючий аптекою (усі з університетською 

освітою), три старших фельдшери, два молодших фельдшери та 

два аптекарських учні у званні старших фельдшерів. Через 

декілька років ординаторів стало троє та ще з’явився 

аптекарський помічник. 

Кваліфікація всього медичного персоналу за формулярними 

списками була високою, а старший лікар у середині 60-х років 

мав навіть науковий ступінь доктора медицини. Проте 

розслідування, проведене на початку 60-х років, розкрило факти 

підробок під час прийняття на службу медичних працівників. 

Так, чиновники контори «богоугодных заведений» за хабарі 

фальсифікували документи та приймали на посади фельдшерів 

зовсім неписьменних людей. Розслідування також виявило 

факти сваволі керівництва «богоугодных заведений» по 

відношенню до підлеглих та хворих. 

З початку XIX ст. у губернському місті не вистачало 

кваліфікованих медичних кадрів. На це в березні 1809 р. 

поскаржився слобідськоукраїнський губернатор 1.1. Бахтін до 

міністерства внутрішніх справ. У відповідь на його скаргу було 

приписано керівництву Імператорського Харківського 
Університету (ІХУ) «оказывать с его сторони по губернскому 

городу пособие в медицинских делах». Відтоді висококвалі 

фікована медична допомога «харьковцам» з боку універ-

ситетських медиків стала важливим фактом, шо вигідно 

відрізніло місто від інших губернських центрів. 

9 



ІХУ мав потужний кадровий резерв медичних працівників, 
На кафедрах і в клініках медичного факультету працювали в 
різні роки від 11 до 26 фахівців найвищої медичної кваліфікації. 
Серед них наприкінці 50-х - на початку 60-х років були декан 
медичного факультету, доктор медицини, професор, дійсний 
статський радник Фрідріх Вільгельм (Федір Карлович) 
Альбрехт; 7-9 професорів - докторів медицини, природничих 
наук, хірургії, усі в солідних чинах IV—VI класів; ординатори 
університетських клінік - доктори медицини й «лекари с 
отличием»; ад’юнкти - доктори медицини та «лекари 1-го 
отделения»; лікарі «своєкоштних» студентів і ветеринарних 
вихованців та «казеннокоштних» студентів - «лекари 1-го 
отделения». Усі вони брали відповідну участь у практичній 
охороні здоров’я Харкова. 

Серед персоналу, який надавав медичну допомогу насе-
ленню міста, слід також згадати лікаря губернської «палати 
государственннх имуществ», у полі зору якого були державні 
селяни та державні кінні заводи. Багато жителів Харкова тоді 
значилися за станом як державні селяни. Вони могли 
розраховувати на певну медичну допомогу з боку «палати 
государственннх имуществ». Мала свого власного лікаря і 
лютеранська громада міста. 

Особливий інтерес становить діяльність у Харкові при- 
ватнопрактикуючих («вільнопрактикуючих» - за тодішньою 
термінологією) лікарів. За звітами, поданими до міністерства 
внутрішніх справ, у Харкові лікарів, які займалися приватною 
практикою без сумісництва її з державною службою, було: 2 у 
1808 р., 5 у 1825 р., 7 (двоє з них - зубні лікарі) у 1856 р., 17 
(серед них двоє дантистів та один зубний лікар) у 1862 р. Як 
бачимо, кількісний стрибок відбувся після селянської реформи 
1861 р. і був пов’язаний з підприємницькою лихоманкою, що 
охопила тоді російське суспільство. 

Крім «вільнопрактикуючих» лікарів, приватною практи-
кою займалися майже всі без винятку медичні чиновники. 
Найвідомішими приватнопрактикуючими лікарями у 20—30-і 
роки були професори та інші медики університету: Я.Н. Гро- 
мов, А.І. Блюменталь, А.К. Струве, Х.А. Екєблад (Ексбладт), 
Г.Ф. Брандейс, Т.Л. Ванцетті, І.Й. Калениченко, І.М. Рай- 
польський. Найбільшу лікарську практику (як службову, так і 
приватну) у 50-і - на початку 60-х років мав згаданий вище 
доктор Ф.К. Альбрехт. Так, за 1861 р. у нього пройшли ліку-
вання з приводу різноманітних захворювань 523 хворих. 
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Зрозуміло, що послугами «вільнопрактикуючих» лікарів 

мали можливість скористатися тільки заможні люди. Тому деякі 

харківські лікарі-подвижники безкоштовно надавали медичну 

допомогу бідному людові, учнівській молоді. Серед них 

виділявся Владислав Андрійович Франковський. Точно відомо, 

що, принаймні, протягом 40-50-х років він, бувши акушером 

Харківської лікарської управи, під час лікарської практики 

задарма лікував бідняків та постачав їм медикаменти за власні 

кошти. Професор ІХУ Петро Андрійович Наранович на 

громадських засадах працював лікарем 2-ї Харківської чоловічої 

гімназії та Харківської духовної семінарії. Невдовзі, після 

створення Харківського доброчинного товариства, з 1844 року, 

під його егідою почали надавати безкоштовну допомогу 

малозабезпеченим хворим університетські професори Ф.К. 

Альбрехт, Ф.1. Ган, Є.С. Гордєєнко, П.А. Наранович, Г.С. 

Риндовський, А.К. Струве та деякі інші. У відкритій у січні 1863 

р. «лечебнице» Харківського медичного товариства лікарі-

консультанти теж працювали на громадських засадах. 

Медичні чиновники суміщали свою основну роботу не 

тільки з приватною практикою. Поширеним було й сумісництво 

з іншою державною службою, з роботою у відомчих, релігійних, 

станових та інших лікувальних закладах. У 50-і— на початку 60-

х років XIX ст., коли населення в Харкові сягнуло 50 301 особи, 

налічувалося близько 40 лікарів, які практикували «по 

гражданскому ведомству». Отже, один лікар обслуговував 

приблизно 1 250 осіб, або на десять тисяч населення припадало 8 

лікарів. 

Середній медичний персонал і нижні медичні чини були 

представлені в харківській охороні здоров’я фельдшерами, 

підлікарями, лікарськими учнями, санітарами, прислугою, їх 

«определение, увольнение и перемещение» цілком покладалося 

на «сами врачебные управи». 

Особливе місце у структурі харківської охорони здоров’я 

другої половини ХУІІ-ХІХ ст. посідав інститут цирульників, які 

здебільше надавали першу медичну допомогу при травмах та 

деяких захворюваннях. Цирульники покладалися на свої знання 
у сфері народної медицини та певні практичні навички і робили 

кровопускання, ставили банки, п’явки, клістири, рвали зуби, 

лікували розтяги, вивихи, переломи, опіки та інші травми. 

Бажаюйі відкрити цирульню мали звернутися з 
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відповідним проханням до лікарської управи. До прохання 

додавалося свідчення поліцейського чиновника (пристава 

частини) про поведінку прохача. Потім пошукувач складав 

іспит із «цирюльнического ремесла». Склавши іспит, щаслив-

чик одержував «окончальное свидетельство» з дозволом 

«заниматься цирульным ремеслом с правом содержания 

цирульни», яке видавалося лікарською управою. 

Таким чином, медичний персонал Харкова у дорефор- 

мений період XIX ст. складався з таких груп: медичні чинов-

ники, приватні лікарі, середній (фельдшери, підлікарі, лікарські 

учні) та молодший (нижні медичні чини) персонал, цирульники. 

Його кваліфікація була досить високою, але наявних кадрів 

постійно не вистачало для вирішення медико- санітарних 

проблем міста. 

 Незважаючи на бурхливе зростання міського населення, і 

початку 50-х років кількість медичних працівників збіль-

шувалася дуже повільно. Дефіцит лікарів дещо пом’як- шувався 

лікувальною діяльністю медичного факультету Харківського 

університету, а от гостра нестача фахівців середньої ланки не 

покривалася навіть відкриттям фельдшерської школи. їх 

дефіцит обумовив низку зловживань при формуванні штатів 

лікувальних закладів. Функції середнього медичного персоналу 

перебирали на себе цирульники. 

Джерела фінансування 

Фінансування охорони здоров’я у Харкові за часів її 

становлення здійснювалося з різних джерел. Спочатку, із 

заснуванням посади лікаря, йому, згідно з «Высочайшей 

резолюцией на доношение Медицицской Канцелярии «О 

содержании в знатних городахлекарей, с производством им 

жалованья из Ратуш» від 10 травня 1737 р., призначалися кошти 

від міської ратуші в розмірі 12 рублів на місяць із наданням 

квартири. У 1740 р. всі витрати на утримання медичної частини 
Харкова взяла на себе державна скарбниця. Проте вже через 

декілька років діяльність лікаря почала фінансувати полкова 

канцелярія. Із зарахуванням у 1765 р. слобідськоукраїнських 

«городових лекарей» до штату гусарських полків фінансування 
їхньої діяльності перейшло до 
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військового відомства. На потреби медичного персоналу за 

штатами знов утвореної губернії ніяких сум не передбачалося. У 

1769 р. після погрози останнього гусарського лікаря залишити 

місто, харківське дворянство певний час фінансувало медичну 

допомогу з власних коштів. Постійне казенне фінансування 

харківської охорони здоров’я почалося від 1778 р., тобто з часу 

призначення до Харкова постійного державного медичного 

персоналу. 

З відкриттям у 1796 р. «дома для умалишенных и неиз- 

лечимо больных» витрати на охорону здоров’я лягли також на 

Слобідськоукраїнський Приказ громадського опікування. Ці 

витрати йому частково повертав уряд, а частково перекривало 

внесення плати за медичне обслуговування. 

Правом лікуватися в «богоугодних заведеннях» Приказу 

громадського опікування за казенний кошт користувалися 

військовослужбовці, дрібні чиновники, арештанти, державні 

селяни та деякі інші малозабезпечені категорії населення. За 

утримання й лікування в закладах Приказу громадського 

опікування дрібних міських службовців, поліцейських нижніх 

чинів, пожежних, сажотрусів та інших працівників міського 

господарства сплачувала Харківська градська дума, непла-

тоспроможних міщан — Харківське міщанське товариство, 

поміщицьких та орендних селян — поміщики й орендарі. Інші 

пацієнти оплачували своє лікування самотужки. 

Значну частину коштів, що надходили як плата за 

лікування, безсоромно розкрадала адміністрація «богоугодних 

заведений». Особливо відзначався своїми зловживаннями на 

початку 60-х років старший лікар Кончаловський. Він 

організував у себе вдома приватну лікарню, куди «спливали» 

лікі та майно «богоугодних заведений». У цій лікарні задарма 

працювали казенний персонал та вихованці фельдшерської 

школи. Для своїх особистих потреб спритний ділок забирав із 

губернської лікарні майже всю горілку й пиво, які вико-

ристовували тоді в лікувальних цілях, а з аптеки — вино. За 

хабар старшому лікареві «казеннокоштные» пацієнти, які не 

мали постійних джерел коштів для існування, могли залишатися 
в лікарні на повному забезпеченні й після одужання. 

Власне міські витрати на медичну частину Харкова 

наприкінці XVIII і в дореформений період XIX ст. були не-

значними. Вони обмежувалися утриманням харківських «го-
родових» лікарів та оплатою лікування в «богоугодних заве- 
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дениях» деяких категорій міських –робітників та службовців; що 

були перелічені вище. Декілька років (1797, 1811-Д816) у 

Харкові існувала міська лікарня, яку фінансувала градська дума, 

але велику частину витрат на утримання цієї лікарні їй 

компенсувало військове відомство, бо серед пацієнтів пере-

важали військовослужбовці. Незрівнянно дорожче обходилося 

місту утримання тимчасових холерних лікарень під час епідемій. 

Діяльність університетських клінік фінансував сам уні-

верситет, зокрема за рахунок оплати хворими свого лікування. 

Доброчинні внески стали фінансовою базою для відкриття в 

1863 р. «лечебницы» Харківського медичного товариства, а 

потім її роботу частково забезпечувало місто. 

Отже, фінансування медичної допомоги населенню Хар-

кова в дореформений період здійснювалося з таких джерел: 

— державна скарбниця; 

— надходження від оплати медичної допомоги приватними 

особами й становими товариствами; 

— міський бюджет; 

— доброчинні пожертвування. 

При цьому значну частину коштів, що надавалися медичній 

частині міста, безсоромно розкрадали причетні до неї службові 

особи. 

Санітарна діяльність 

Від часу заснування і упродовж століть санітарний стан 

Харкова залишався незадовільним. А спричиняли його природні 

умови. Лише центр міста розташувався на узвишші, а решта 

території являла собою болотисті низини. Харків був 

помережений болотами, драговинами, озерами та протоками, 

тому в негоду Залопанська і Захарківська частини буквально 

потопали у багні. Близькість до поверхні підгрунтових вод 

перетворювала їх навесні в суцільне болото. Маловодні річки 
Лопань та Харків у багатьох місцях загатили греблями з 

водяними млинами, тому вода в них застоювалася, цвіла й 

випаровувалася, отруюючи атмосферу. Місто було ще й 

угноєним понад усяку міру. Величезна кількість гною 

нагромаджувалася через численні ярмарки, на які до Харкова 

прибував гужовий транспорт з усієї Російської імперії. 
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Сучасники називали Харків фабрикою, що виробляє гній. 

Гнойова пилюка та випаровування робили повітря міста ще 

небезпечнішим. За таких умов хробаки, плазуни, земноводні та 

комахи часом просто заполоняли місто. Навесні й восени 

вулицями та площами було неможливо ні пройти, ні проїхати. 

Для студентів університету тоді запроваджували спеціальні 

«грязные каникулы». Непролазна багнюка, яку не могли 

подолати студенти, стала в 1824 р. для університетського 

начальства найважливішим аргументом на користь перенесення 

клініки й анатомічного театру із залопанського будинку в 

основні споруди університету. А в 1815 р. навіть розглядалося 

питання про переїзд університету в якесь інше місце через 

антисанітарні умови життя в Харкові. 

У дореформений період ніякої санітарної організації в місті 

не існувало, не було й спеціальних санітарних лікарів. Проте 

окремі напрями санітарної діяльності виникали й розвивалися, 

створюючи передумови для організації згодом міської 

санітарно-протиепідемічної служби. 

У галузі комунальної гігієни головними завданнями були 

осушення, замощення та санітарне очищення міста, але міська 

влада (за поодинокими винятками) не приділяла цим питанням 

належної уваги. До певної міри впорядковували місто тільки 

напередодні візитів перших осіб або членів імператорської 

родини. Так, проїзд через Харків імператриці Катерини II у 1787 

р. стимулював створення системи водовід- ведення на Холодній 

горі. Більше того, до приїзду цариці було навіть укладено 

бруківку від Холодної гори через Катеринославську вулицю 

(нині Полтавський шлях) та по всій Московській вулиці 

(початок сучасного Московського проспекту), але через 

відсутність поблизу Харкова твердого каменю бруківку 

виготовляли чи то з піщанику, чи то з простої цегли. Через рік 

вона стала непридатною для використання, і ці вулиці наново 

замостили традиційними для Харкова матеріалами — 

фашинням (тобто в’язками хмизу чи лози) та піском. 

Замощення вулиць фашинами призводило до того, що 

залишений під ними гній продовжував додавати в харківське 
повітря смердючі випаровування. 

Справу санітарного очищення міста і підтримання в ньому 

порядку харківське начальство споконвіку намагалося 

перекласти на інші плечі. Ще у 1746 р. канцелярія Харківського 
полку видала інструкцію, в якій відповідальність за 
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санітарний стан міста покладалася на городничого та самих 

«харьковцев». Однак городничі тоді за старою козацькою 

традицією переймалися лише станом міських укріплень, а не 

санітарними проблемами. Самі ж «харьковцы» не розуміли 

значення санітарних заходів і були до них абсолютно байду-

жим^ тому, незважаючи на низку інструкцій, рішень, постанов, 

розпоряджень та наказів полкової канцелярії, харківського 

магістрату, градської думи, губернського керівництва, санітарне 

обличчя Харкова протягом XVIII ст. не покращало. Очищення 

міської території відбувалось інколи, з приводу якихось 

визначних подій. Тоді на вулиці виганяли мешканців, яким було 

наказано прибрати території, прилеглі до їхніх будинків та 

подвір’їв, а майдани та базари прибирали арештанти й рекрути. 

На початку XIX ст. місто ще залишалося брудним. 

Щоправда, час від часу начальство звертало свою увагу на 

санітарний стан губернської столиці. Так, у 1804 р. ново- 

призначений губернатор I.I. Бахтінорганізував силами 

арештантів громадські роботи, під час яких було споруджено 

кілька містків та умощених доріг, прибрано бруд із центральних 

вулиць, але загальна картина санітарного безладдя в місті від 

цього мало змінилася. 

У 1816 р. імператор Олександр І власноруч написав 

декілька загальних для всіх російських міст елементарних 

правил дотримання чистоти. По всій імперії розгорнулася 

кампанія з виконання «Высочайше составленных Правил». У 

Харкові вона збіглася з підготовкою до візитів великого кцязя 

Миколи Павловича (1816 р.), самого царя та великого князя 

Михайла Павловича (1817 р.). Слобідськоукраїнський 

губернатор В.Г. Муратов навіть створив і очолив комісію «по,, 

очищенню улиц и поддержанию их во всегдашней опрятности» 

у складі харківського поліцмейстера, губернського архітектора, 

представників від градської думи й університету. Харківському 

поліцмейстерові і командуючому харківським гарнізонним 

батальйоном були видані розпорядження щодо залучення 

арештантів для прибирання вулиць. Контроль за дотриманням 

чистоти в місті було покладено на приставів частин. Проте ця 
кампанія, як і багато інших, виявилася нетривалою. Пристави 

дуже скептично ставилися до подібних заходів у міському житті 

й не поспішали їх виконувати, якщо це не давало їм якихось 
переваг. 
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Важливим елементом санітарного впорядкування міста 

були заходи з винищення скажених тварин. Час від часу їх 

проводили за наказом губернатора на пропозицію лікарської 

управи. На цей час мешканцям заборонялося випускати з 

подвір’їв своїх кішок та собак, а бродячих тварин знищували й 

вивозили за місто, подалі від шляхів та населених пунктів. 

У 30-40-і рр. XIX ст. Харків часто навідував імператор 

Микола І, прямуючи до Чугуєва для участі в маневрах та 

оглядах військ. До цих відвідин у місті ретельно готувалися, 

доводилося навіть розгортати роботи з осушення боліт, що 

певною мірою поліпшувало санітарні умови. 

До галузі комунальної гігієни, безумовно, можна віднести й 

санітарний нагляд за шкідливими виробництвами. У Харкові 

заходи санітарного нагляду за діяльністю підприємств почали 

запроваджувати на початку XIX ст. на підставі відповідних 

«Высочайших повелений» Олександра І (1803, 1816 і 1817 рр.). 

До підприємств, що підлягали такому наглядові, належали 

різниці, вовномийні, підприємства з вичинки шкур, сирицеві та 

клейові фабрики, салотопні, миловарні, а також заводи: свічкові, 

міделиварні, кузні, шротоливарні, з виготовлення свинцевих 

білил та сурику. Для «устройства» цих виробництв у Харкові 

необхідно було отримати санітарний висновок лікарської 

управи. Вона ж здійснювала і повсякденний санітарний нагляд 

за їхньою діяльністю. 

Погодження в лікарській управі питання про відкриття мало 

регулювало чисельність шкідливих для Харкова виробництв, 

адже у місті вже діяли десятки «заведений, смрад и нечистоту 

производящих». Було ухвалено рішення: вивести всі ці 

«заведення» за місто, вниз за течією рік, у місця, спеціально 

визначені губернським архітектором. Землю для цих 

підприємств надавали підприємцям у власність безкоштовно, з 

метою компенсації збитків, пов’язаних із переміщенням 

виробництв. Для виконання цього рішення в 1826 р. був 

визначений термін у десять років, але насправді реалізація його 

розтяглася на декілька десятиліть. 

Найбільших успіхів у галузях комунальної гігієни та гігієни 
харчування харківські чиновники досягли при організації 

санітарного нагляду за діяльністю готелів, лазень, продовольчих, 

тютюнових і москательних лавок, булочних, ресторацій, 

трактирних, квасних та кондитерських закладів, ринків, 
фруктових і винних погребів. Тут справи йшли значно 
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краще за інші види санітарної діяльності, оскільки контролери 

завжди мали можливість поживитися за рахунок тих, кого 

перевіряли. 

Санітарний нагляд за діяльністю згаданих підприємств 

торгівлі, побутового обслуговування населення та громадсь-

кого харчування організовувала губернська лікарська управа. 

Відповідальність за цей вид діяльності в Харкові була покла-

дена на молодшого «городового» (поліцейського) лікаря. 

Поточний санітарний нагляд, який тоді називали «врачебно- 

полицейским надзором», мав форму раптових перевірок. За 

результатами офіційних перевірок відбувалися засідання 

лікарської управи, потім матеріали «осмотров» направляли або 

до канцелярії губернатора, або в Харківський земський суд, або 

безпосередньо в градську поліцію для вжиття заходів. Поліція 

конфісковувапа та знищувала недоброякісні продукти, а 

губернатор штрафував порушників за поданнями лікарської 

управи. Самовільні перевірки, ясна річ, перетворювались на 

побори з боку перевіряючих - ті або здирали хабарі, або 

вилучали в торговців свіжі та доброякісні продукти як 

зіпсовані. 

Діяльність Харківської лікарської управи щодо гігієни 

праці в дореформений період теж мала спорадичний характер і 

здійснювалася після нещасних випадків на виробництві. 

З наведеного випливає, що у дореформений період у 

Харкові, як і скрізь по Російській імперії, не склалася ще 

Цілісна система санітарної діяльності. Проте перші її елементи 

зародилися саме тоді. І хоча заходи в різних галузях сані- 

зарної справи були переважно безсистемними й нерегуляр-

ними, вони нагромадили той досвід, створили ту базу, на яких і 
розвинулася в майбутньому міська санітарна служба. 

Найважливіші хвороби і боротьба з ними 

У структурі захворюваності жителів Харкова були хворо-

би, які відрізнялись високими рівнями поширеності, смертності 

та економічної шкоди від них. Такими найбільш небезпечними 
хворобами в різні часи вважалися: чума, холера, віспа, 

венеричні захворювання, цинга, туберкульоз, тифи, дифтерія. 

Організацію медичної допомоги при кожній з них ми й 
розглянемо далі. 
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Чума у XVIII сторіччі. Першою з відомих нам грізних 

інфекцій, які впали на Харків, була чума («моровая язва»). 

Відтак проти неї були спрямовані й перші здійснювані у місті 

протиепідемічні заходи. 

Ще у XVII ст. харківський воєвода отримав від централь-

ного уряду інструкцію про те, як запобігти занесення до міста 

різних хвороб. У ній зазначалося, що воєвода не повинен 

допускати в Харків мандруючих із Криму й донських станиць. 

Усіх «пришельцев» слід було розпитувати на заставах, чи немає 

у краї, з якого вони прибули, будь-якого «морового поветрия». 

Якщо воно було, то докладнішу бесіду з людиною вели вже 

крізь вогонь, який розділяв співрозмовників під час опитування. 

Свідчення «пришельцев» записували, а їх самих відправляли 

назад. 

У 1718 р. запорожці під впливом кримських татар 

наскочили на Харківський полк і пограбували його слободи. 

Очевидно, вони й занесли чуму, яка лютувала після цього у краї 

два роки. 

Наступна епідемія була занесена харківськими загонами, які 

повернулися з кримського походу. «Открылась» вона в липні 

1738 року. «...Весьма сильно трясовала язва в Харькове, и 

многие домы до едной души вимерли, знатних и худородних». 

Тому Імператорським указом від 20 листопада того ж року було 

звелено відкрити у Харкові «го шпиталь» для хворих «черною 

болезнию». Однак з невідомих причин його так і не було 

відкрито, можливо, тому, що у грудні епідемія вже почала 

відступати, хоча вона завдала багато лиха. Жителі міста, які 

вижили, «претерпевали крайнюю нужду», бо їх не забезпечували 

продовольством: хліба з «государственного магазина» не 

вистачало, а купці до Харкова їхати боялися. Ті, що все ж таки 

привозили продукти, не могли потрапити в місто, бо «около 

города караулом накрепко утверждено, ни из города, ни в город 

не пропущать». Через це й жнива для мешканців міста були 

невтішними — хліб лишався у полях. 

Невдовзі, у 1741 р., Харків пережив ще одну епідемію чуми. 

У наступні роки, якщо десь у межах тисячі верст спалахувала 

чума (а таке траплялося у Криму, в Молдавії, на Поділлі й на 

Січі), Харків оперативно зводив «предосте- регательные» 
караули, застави й так звані карантинні будинки. Вводилася 

система перепусток. Жителі міста, які бажали кудись виїхати, 

мали отримати «письменные от коль 
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следует виды»,, тобто дозвіл. У Харків нікого без «пашпортов» 

не впускали, а за його наявності кілька днів тримали на 

карантині. Купецькі обози, що прибували звідти, де могла бути 

неблагополучна епідемічна ситуація, підлягали ретельному 

оглядові: товари або зовсім не пропускали, або ж їх піддавали 

двотижневому «проветриванию», тобто карантину. 

,У 1772 році «моровая язва» знов охопила Харків. Людям по 

церквах зачитували укази «о предосторожности против опасной 

болезни». Місто було поділене на частини, які перевіряли 

особливі наглядачі з дворян, вони мали обходити будинки й 

відстежувати захворювання. Місця, де з’являлись хворі, 

обробляли вогнем. Речі померлих забирати не дозволялося. До 

небіжчиків під час похорону ніхто не торкався, а ховали їх у 

глибоких ямах на окремих кладовищах. Харківському лікареві 

Порту було наказано «наделать порошков и раздать жителям» 

для обкурювання. Рецепти порошків повідомляли жителям, щоб 

ті могли самі їх приготувати. На час небезпеки ярмарки 

заборонялися. «Безпашпортные люди» й товари сумнівного 

походження через застави не пропускали. На тих, хто перетинав 

застави, складалися поіменні відомості із змалюванням ознак 

зовнішності. 

Холера в 30-50-і роки XIX століття. Першу епідемію холери 

«харьковцы» пережили в 1830 році. Вона прийшла з Астрахані 

через Ізюм. Перші хворі з’явились у місті 23 липня, а потім 

епідемія швидко поширювалася. У вересні, коли вона була в 

розпалі, губернатор М.І. Каховський сформував і очолив 

Слобідськоукраїнський губернський комітет для вжиття заходів 

проти холери. До складу комітету увійшли: віце- губернатор, 

губернський предводитель дворянства, інспектор лікарської 

управи, ректор університету, командир резервної бригади 16-ї 

піхотної дивізії, губернський поштмейстер і харківський 

міський голова. За розпорядженням губернського комітету було 

встановлено навколо міста кордонну лінію із застав, де всі 

приїжджі були зобов’язані пройти шестиденну обсервацію. 

Карантинами слугували будинки місцевих жителів. На заставах 

вартували військові. Для постачання населенню Харкова 

продовольства було створено «Попечительную Комиссию», яка 
організовувала за заставами оптові продовольчі ринки. На них 

здійснювали закупівлі виділені від міської громади 

представники, яких називали комісіонерами. Та вийшло так, що 
ці представники купували цілі 

20 



транспорти з продовольством, а потім продавали його у місті за 

спекулятивними цінами. 

У ті страшні місяці в Харкові з’явилися особливі холерні 

лікарні. Спочатку діяла одна, потім ще одна і на піку епідемії, у 

жовтні, запрацювала третя. Утримання їх взяли на себе 

харківські купці: І. Безходарний, П. Верховський, С. Карпов, А. 

Климов, Д. Ковальов, І. Кузін, М. Мішуков, П. Щолков та інші. 

До купців приєднались аптекарі Г. Фідлер та Е. Нельдіхен, які 

відмовилися від належної винагороди за медикаменти для 

холерних хворих. На боротьбу з епідемією були мобілізовані всі, 

хто мав будь-яку медичну освіту, навіть цирульники. Підсобні 

роботи в лікарнях виконували нижні військові чини. Дезінфекції 

робили хлорним вапном або обкурювали хлором (його 

здобували, поливаючи кухонну сіль сірчаною кислотою). Одяг, 

постіль та інші речі померлих від холери спалювали, а їх самих 

ховали спочатку на загальних, а згодом на окремих, спеціально 

відведених, «холерних» кладовищах. 

Настрій серед населення був панічний. Пішов поголос про 

навмисне отруєння криниць, про заживо похованих за 

розпорядженням лікарів небезпечно хворих людей. Почалось 

полювання на «отруйників», траплялися й криваві розправи над 

підозрюваними. Головним винуватцем загального бідування 

неосвічений люд «призначив» директора терапевтичної клініки 

професора Г.Ф Брандейса, прозваного «Брудесом-клинником». 

«...Однажды, - згадує один сучасник тих подій, - при 

возвращении его из клиники за Лопань, толпа окружила его на 

мосту со злым намерением; разъяренная, кричала: «бить его, 

клинника, да в воду!». Насилу, при помощи полиции, удалось 

вырвать его у толпы, посадить на дрожки и отправить домой. 

Буйство росло, и полиция потеряла власть над освирепевшим 

народом». 

У листопаді епідемія почала вщухати і в грудні при-

пинилася. Про кількість її жертв, як, утім, і в наступні епідемії, 

існують різні дані. Найдостовірнішими здаються відомості 

канцелярії Слобідськоукраїнського губернатора, отримані від 

поліції. Згідно з «Ведомостью о числе умерших в городе 

Харькове от холеры», таких у 1830 р. було 497 осіб. Смерть від 
страшної недуги нікого не обминула, але найбільше вразила 

бідноту. Таким чином, у 1830 р. смертність у Харкові від холери 
при його населенні приблизно 20 тис. склала майже 25 промілле. 
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На початку червня наступного, 1831 року холера повер-

нулася, тому 2 липня у Харкові так само створили губернський 

«холерний» комітет, який практично повторив усі проти-

епідемічні заходи. Однак нова епідемія була значно слабшою і 

до жовтня відступила. Вона забрала життя 55-75 «харьковцев» 

(за різними даними). 

Останній спалах холери в Харкові у рамках цієї пандемії 

належить до 1833 р. Перші випадки були зафіксовані у повітах 

губернії. Слобідськоукраїнська лікарська управа, намагаючись 

відвернути загрозу від губернського центру, завчасно здійснила 

всі необхідні приготування: тобто, збагачена досвідом 

попереднього року харківська влада була напоготові. Холера 

проявилася в місті 15 липня. На щастя, рівень захворюваності 

був порівняно низьким і до вересня зійшов нанівець. Ця хвиля 

встигла забрати 14 життів. 

Наступна пандемія холери струснула Харків наприкінці 

липня 3847 р. Вже 29 липня було оголошено мобілізацію всіх 

медиків (як військових, так і цивільних), включаючи студентів 

медичного факультету університету, учнів фельдшерської 

школи та цирульників. Перший хворий поступив до лікарні 

«богоугодних заведений» ЗО липня. Після цього холера почала 

швидко поширюватися містом. 

Для боротьби з епідемією 6 серпня було створено "Особи й 

Временннй Комитет» під головуванням губернатора С.М. 

Муханова. Комітет сформував структури для «умерения 

распространения болезни», призначив «особливих» медиків, 

яких у кожній частині міста було по двоє, а також один фельд-

шер і два цирульники. Вони постійно чергували у «съезжих 

присутствиях», де обладнували приміщення для хворих. У 

своєму розпорядженні чергові мали парокінні візницькі дроги. 

На кожне нічне чергування по Харкову заступали 20 візниць, 

які мусили перевозити медиків і хворих безкоштовно. Потім їм 

виплачувалася винагорода за твердими таксами з казенних 

коштів. Однак візницьких коней не вистачало, тому в кожне 

«съезжее присутствие» поліції додатково було закуплено по 
парі коней. За сигналом мешканців про захворювання на холеру 

візниці вирушали до найближчого медика і привозили його до 

хворого - це був прообраз станцій швидкої допомоги. 

Губернський «холерний» комітет зобов’язав усіх медиків 

Харкова, якщо ті виходили з дому, залишати записку — «куда 
он отправился и где, в котором часу предполагает быть». 
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Додатково до губернської міської лікарні у Харкові діяли 

дві спеціальні холерні лікарні. Кожна поліцейська частина 

направляла до лікарень на час епідемії по 6 нижніх чинів для 

допомоги медикам. Завідування першою холерною лікарнею 

було доручено лікареві «своєкоштних» студентів Імпера-

торського Харківського університету В.А. Франковському. 

Директор університетської клініки професор Ф.К. Альбрехт 

перетворив її у холерний стаціонар. Військові шпиталі почали 

приймати цивільних осіб, які захворіли на холеру. Аптеки 

безкоштовно видавали медикаменти малозабезпеченим 

громадянам, а витрати їм згодом відшкодовували з казенних 

коштів або (якщо медикаменти відпускалися поміщицьким 

селянам, які мешкали в Харкові) за рахунок поміщиків. 

Щоб уникнути поширення інфекцій, поліцейські на базарах 

знищували всі незрілі та гнилі плоди, а заради «сохра- нения 

бодрости духа» населення губернатор, поліція та харківська 

духовна консисторія ретельно виконували секретне 

розпорядження: ховати померлих від холери не пізніше п’ятої 

години ранку (потім, у зв’язку зі зменшенням довготи дня, час 

похорон продовжили на одну годину) і без дзвонів, «дабы не 

наводить уныния на жителей». Із цієї ж причини вирішили не 

поширювати карантин на театри. І все ж таки панічні настрої 

охоплювати жителів міста. Знову виникли чутки про отруєння 

колодязів зловмисниками. Духівництво служило молебні, 

влаштовувало хресні ходи й освячувало криниці, що тільки 

сприяло поширенню пліток про отруєння. В жовтні епідемія 

вщухла. За даними професора Харківського університету А.С. 

Пітри, усього загинуло 842 особи, тобто смертність від холери 

тоді становила близько 20 промілле. 

Новий спалах відбувся 1848 р. Холера в Харкові почалася 1 

червня і лютувала до кінця вересня. Були організовані вже 

звичні протиепідемічні заходи. На жаль, сповна уявити 

масштаби цієї трагедії важко, оскільки, заданими канцелярії 

губернатора, кількість жертв становила 792 особи, а за 

підрахунками А.С. Пітри - І 734. 
Наступна епідемія холери охопила Харків у липні-вересні 

1853 р. За поширеністю й силою вона була меншою, ніж дві 

попередні, але так саме дошкуляла представникам нижчих 

класів. Осередками захворювань були місця, де панувала анти 

санітарія. Того року від холери в Харкові померли від 250 до 300 
осіб. 
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Епідемія 1855 р. була вже тривалішою (з травня по 

листопад). Знову діяв комітет боротьби з холерою і працювала 

тимчасова холерна лікарня. Кількість жертв у Харкові за весь 

період епідемії сягнула приблизно дев’яти сотень осіб. 

Останнім проявом пандемії середини XIX ст. у Харкові був 

спалах у квітні 1858 р., але його своєчасно локалізували й не 

дозволили перетворитися на епідемію. 

Досить цікавим є питання про методи лікування холери в 

ті часи. Вони були примітивними, часто марними й не завжди 

безпечними, але відповідали тогочасному рівневі медичних 

знань. Холеру лікували блювотним коренем, м’ятною олією, 

настойкою валеріани, чаєм із рум’янку й бузини, 

кровопусканням. Зокрема рекомендувалося лікувати холеру в 

такий спосіб: із метою відновлення водно-сольового балансу в 

організмі хворого давати йому будь-які солі, але найкраще 

«аглицкую» (тобто сульфат магнію); щопівгодини приймати 

поташ із лимонним соком або оцтом; ставити гірчичники на 

живіт; дотримуватися суворої дієти, а питну воду змішувати з 

міцним вином; хворому робити гарячі ванни, а якщо такої 

можливості немає, то обкладати його нагрітими цеглинами або 

пляшками з гарячою водою; розтирати спиртом або горілкою, 

настояними на стручковому перці, можна скипидаром, або 

замість розтирань сікти хворого кропивою; від виснажливого 

проносу рекомендувалися опійні краплі. У губернській міській 

лікарні застосовували контрастний метод «самозамерзання», 

коли хворому спочатку робили холодну ванну, а потім ще й 

напували водою з льодом. Такий метод «лікування» звів у 

могилу не одного пацієнта. З цього приводу наведемо 

популярний анекдот того часу про Івана, який захворів на 

холеру: 

«- А що Йван? 

— Да що? Повиз я его на Сабурову. 

- Ну? 

- Ну и посадылы его значала в горячую (ванну), — не 

бере! 

— Эге! Бачь! 

— Посадылы его потом в холодную, — бере! 
- Як се? 

Да зараз и вмер, 

і ш — Зге! Бачь!» 

Таким чином, упродовж 30-50-х років Харків пережив сім 
холерних епідемій. Боротьба з ними стала справжнім 
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досягненням харківської охорони здоров’я в дореформений 

період. Під час епідемій було налагоджено чітку взаємодію 

різних державних структур, що в громіздкій та неповороткій 

бюрократії Російської імперії траплялося нечасто. Здійснювався 

досить ефективний комплекс медичних, адміністративних, 

економічних і соціальних заходів на протидію хворобі. Уперше 

до вирішення завдань охорони здоров’я широко залучалася 

громадськість. В боротьбі з епідеміями на практиці 

реалізовувалися ідеї профілактичної медицини. Напрацьований 

досвід відіграв важливу роль у справі подальшого становлення 

міської охорони здоров’я. 

Віспа в дореформені часи. Масове віспощеплення 

запровадили в Харкові на початку XIX сторіччя. 29 липня 1805 

р. міністр внутрішніх справ Російської імперії граф В.П. Кочубей 

видав циркулярний припис «О распространении прививаний 

коровьей оспы». У ньому зазначалося, що справа віспощеплення 

має перебувати під постійним контролем міністерства 

внутрішніх справ. У губерніях контроль за загальним 

віспощепленням був покладений особисто на губернаторів. 

Причому зверталася увага на неприпустимість насильницького 

прищеплювання від віспи, зауважувалося, що «ни в коем случае 

никакие способи, кроме убеждения и добровольного согласия, 

допускаемы бить не должны.» 

На виконання урядового припису Слобідськоукраїнський 

губернатор І.І. Бахтін дав розпорядження вжити заходів для 

тотального прищеплювання коров’ячої віспи, і ця робота значно 

активізувалася. 

Поширення віспощеплення потребувало підготовлених 

кадрів. Спочатку щеплення робили тільки медичні чиновники. 

Незабаром стало зрозуміло, що самі вони з поставленим 

завданням фізично впоратися не можуть, тому в жовтні 1810 р. 

І.І. Бахтін дав розпорядження Слобідськоукраїнській лікарській 

управі навчити щепленню віспи всіх лікарських учнів. Цей захід 

дещо знизив дефіцит кадрів, але остаточно проблему не вирішив. 

З травня 1811 р. Олександр І підготував записку про 

загальне поширення в державі прищеплення запобіжної віспи. За 

«высочайшей» запискою на місця надійшов циркулярний припис 
міністерства поліції з цього приводу. Ці документи стимулювали 

роботу із загального віспощеплення. 
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Натхнені «высочайшим» рескриптом, професори та інші 

медики Імператорського Харківського університету висловили 

бажання прищеплювати віспу харківським немовлятам. Для 

цього було виділене спеціальне приміщення - будинок щойно 

померлого харківського купця на Катеринославській вулиці 

(нині Полтавський шлях). 

«Высочайшей» запискою пропонувалося, зокрема, 

створити на місцях спеціальні віспяні комітети. 5 липня 1811 

року губернатор, виконуючий обов’язки віце-губернатора, 

губернський предводитель дворянства та інспектор лікарської 

управи відкрили Слобідськоукраїнський губернський комітет 

запобіжного прищеплення коров’ячої віспи. Очолив його 

губернатор. Комітет вирішував питання забезпеченості 

віспощепіїв необхідним інструментарієм та матеріалом; 

організовував роз’яснювальну роботу серед населення про 

користь віспощеплення; поширював відповідну літературу й 

листівки; підтримував громадські ініціативи, пов’язані з 

щепленням віспи, і передовий досвід. 7 вересня 1811 р. до 

складу губернського віспяного комітету увійшов протоієрей 

кафедрального Покровського собору. Це свідчить про те, що у 

справі організації загального щеплення віспи духівництву 

відводилася надзвичайно важлива роль. По-перше, воно було 

тісно пов’язане з населенням, користувалося його довірою і 

найефективніше могло пропагувати віспощеплення. По-друге, 

духівництво на той час мало найповніші відомості про 

народжуваність та смертність, без яких налагодити роботу з 

тотального щеплення новонароджених було неможливо. Тож 

протоієрею і було доручено такі відомості збирати по парафіях 

й надавати в комітет. 

Протоієрей Могилевський склав «Слово увещевательное о 

привитии оспы», яке було надруковане у друкарні Приказу 

громадського опікування та видане парафіяльним священикам, 

котрих духовна консисторія зобов’язала переконувати 

настелення в необхідності «истребления предрассудка против 

прививания коровьей оспы» і своєчасного щеплення дітей. 

Однак забобони щодо віспощеплення викорінювати було 

складно. Навіть через тридцять років, у листопаді 1844 р., 
харківський «городовой» лікар О.Ф. Величко Писав: «Прико- 

мандированний ко мне оспопрививатель... донес Мне..., что, 

несмотря на все усилия его к привитию предохранйтельной 

оспы детям жителей города Харькова, большая часть из них, 



иреимущественно нижний класе, вовсе не дозволяет приви- вать 

оспу, несмотря на убеждения его и уверения в пользе н 

необходимости оспопрививания...». 

У січні 1812 р. епіскоп Слобідськоукраїнський і Харківсь-

кий Христофор та губернатор І.І. Бахтін запровадили навчання 

віспощепленню духовних вихованців, які готуються стати 

священнослужителями. Якби церква тоді взялася за 

віспощеплення, то воно могло б перетворитися на загальне. 

Проте навчання потребувало кадрів і коштів, а їх, як завжди, 

бракувало, тому про корисну пропозицію поступово забули. А 

контроль за загальним віспощепленням немовлят був доручений 

поліцейським приставам. 

У 1830 році Харків пережив епідемію віспи. Не маючи у 

своєму арсеналі дійових заходів боротьби з тяжкою хворобою, 

харківські медики основну увагу приділили захисту від віспяної 

інфекції здорових людей. За поданням лікарської управи був 

оголошений припис губернатора «О возможности 

распространения натуральной оспы от умерших от оной и белья 

их». У цьому документі зазначалося, щоб харківська поліція 

«строго внушила всем подведомым... жителям», що померлі від 

віспи мають бути «предаваемы земле» не пізніше, як «чрез 24 

часа после их смерти; сверх же того внушаемо было семействам 

таковых умерших, чтобы для вящего предо- хранения детей от 

губительного действия натуральной оспы все белье, оставшеєся 

после имевших на себе натуральную оспу, без отлагательства 

было вымываемо в щелоке, который потом вылить в нарочито 

приготовленную долженствуемую поглубше яму и засыгіать 

землею; самое ж белье по ВЫМЫТИИ развесить для 

проветривания оного в течение трех недель, а без сей 

предосторожности под строгою ответственностью не 

употребляли бы такого белья, ни даже продавали или дарили 

оное». Згадали також припис губернатора О.Г. Теплова, який ще 

в 1798 р. заборонив причащати в церквах дітей, хворих на 

інфекційні захворювання, оскільки «из-за зтого зараза больше 

еще распространяется, а приглашать на такой раз священников в 

свои домы». 

У наступні роки віспа з’являлася в Харкові майже щоосені 
або взимку. На щастя, то були поодинокі випадки, які не мали 

епідемічного характеру, проте деякі з них закінчилися трагічно. 

Ще одна епідемія віспи розгулялася в місті восени та 

взимку 1853-1854 рр. Хвороба вражала найперше дітей дер- 
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жавних селян, які перебували в Харкові, ремісників, відставних 

солдатів. Смертність була дуже високою. Незважаючи на це, 

значна частина батьків, які належали до зазначених груп 

населення, не бажала прищеплювати своїм дітям запобіжну 

(«спасительную») віспу. 

Важливу роль у впровадженні щеплень запобіжної віспи 

відіграв інститут віспощепіїв, які виконували основну роботу з 

віспощеплення в Харкові. Медики ж, підвідомчі лікарській 

управі, попри всі розпорядження губернського віспяного 

комітету та інші нормативні положення, ці обов’язки зазвичай 

ігнорували. Майже всі «городовые» лікарі тільки контролювали 

працю віспощепіїв. Декого з найбільш свідомих і відданих 

справі варто згадати. 

У 1824 р. губернський секретар Павло Попов після 

звільнення зі служби присвятив себе цій благородній діяль-

ності. Він виявив «примерное усердие» і в 1833 р. був 

представлений до нагородження великою золотою медаллю за 

віспощеплення. У 1830 р. віспощепленням у Харкові завзято 

займався також молодший лікарський учень Семен Рівний. З 

1836 р. віспощепієм у Харкові тривалий час працював Андрій 

Алфьоров. Відомості про його роботу зустрічаються в архівних 

документах аж за 1863 р. А. Алфьоров був обраний 

віспощепієм від харківського цехового товариства, за існуючим 

положенням до його обов’язків входило прищеплення 

запобіжної віспи дітям харківських ремісників. 

Харківське міщанське товариство обирало своїх віспоще-

піїв. Обранці увільнялися від усіх податей і повинностей, які 

брали на себе члени товариства, розподіляючи додаткові 

обов’язки між собою. Слід зауважити, що з цієї причини міські 

станові товариства вкрай неохоче виділяли віспощепіїв, 

роблячи це тільки під тиском губернатора, віспяного комітету, 

лікарської управи або міського голови. Більшість обраних 

віспощепіїв свої обов’язки виконувала неохоче, «с малым 

успехом» і прагнула позбутися їх якнайшвидше. Тому 

віспощепіїв у Харкові катастрофічно не вистачало. У 1850- 

1853 рр. А. Алфьоров взагалі був єдиним штатним віспощепієм 

у Харкові. Під час епідемії 1853 р. священик Холодно- гірської 
цвинтарної церкви Дмитро Федоровський звернувся до 

Харківської лікарської управи з проханням дозволити йому 

робити віспощеплення дітей своїх парафіян. Свого часу він 

вивчив повний курс ветеринарної медицини в одному з ви- 
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щих навчальних закладів і мав уже практику віспощеплення. У 

листопаді 1853 р. лікарська управа видала Д. Федоровському 

свідоцтво на право робити віспощеплення та все необхідне для 

цього приладдя. Простий священик, за висловом сучасника, 

«принял искреннее участие в несчастном положений своих 

прихожан» і працював безкоштовно. По закінченні епідемії той 

самий А. Алфьоров знову залишився єдиним харківським 

віспощепієм. 

Віспощепії працювали зазвичай по домівках жителів. 

Запобіжну віспу прищеплювали також у Харківській 

губернській міській лікарні, часом у приміщеннях поліцейських 

частин. З 1861 р. почали практикувати віспощеплення у самій 

лікарській управі, про що населення було повідомлене через 

поліцейських, а також оголошенням у «Губернских 

ведомостях». Однак переважна більшість новонароджених у 

Харкові не була охоплена віспощепленням. 

Отже, у дореформений період XIX ст. у Харкові був 

нагромаджений певний досвід боротьби з такою небезпечною 

хворобою, як віспа. Діяв губернський віспяний комітет. 

Щеплення проти віспи робили як професійні медики, так і 

штатні віспощепії, але їх було надто мало. Бюрократичні 

перешкоди й забобони населення гальмували процес профі-

лактики віспи, тому до досягнення мети — тотального віспо-

щеплення новонароджених, поставленої ще на початку століття, 

у час великих реформ 60—70-х років було ще далеко. Щодо 

лікування хвороби, то його ефективних методів на той час 

просто не існувало. 

Цинга. У дореформений період XIX ст. цинга (скорбут) 

була дуже поширеною серед «харьковцев». Масовість захво-

рювань на цингу тогочасні медики помилково пояснювали її 

інфекційним характером, а сплески хвороби в окремі роки 

вважали епідеміями. При цьому появу цинги абсолютно пра-

вильно пов’язували з порушеннями харчування населення. 

Масовості хвороби, яка лютувала у весняні місяці, завжди 

передували неврожайні, особливо щодо садово-городніх куль-

тур і трав, роки, а також суворі зими та падіж худоби. «Болезнь 

эта, — справедливо зазначалося в одному із звітів харківської 
лікарської управи, — следствие бедности и недостатка». 

Лікування хворих на скорбут в основному полягало у 

поліпшенні їхнього харчування. Загалом лікувальні заходи були 

правильні: до раціону хворих уводили продукти, багаті 

29 



на вітамін С — цибулю, хрін, білий імбир, корінь цитварного 

Полину. Водночас відсутність учення про вітаміни призводила 

до прописування цілком марних і навіть шкідливих засобів, а 

саме: настойки шпанських мушок, горілки й скипидару — для 

прийому всередину та скипидару - для розтирань. А ше 

Харківський «городовой» лікар О.Ф. Величко з метою припи-

нення «цынготной болезни» в Харківському в’язничному замку 

в 1841 р. зажадав від наглядача замку (начальника в’язниці) 

включити до щоденного раціону арештантів, хворих на цингу, 

пиво — півкварти (приблизно 600 мл) і горілку - одну восьму 

кварти (приблизно 150 мл). Наглядач категорично відмовився 

видавати в’язням горілку й пиво. О.Ф. Величко поскаржився до 

лікарської управи, звідки Харківському губернаторові надійшло 

прохання, «чтобы все законные требования лекаря Велички по 

сему предмету удовлетворились без замедления». Губернатор 

наказав Харківській казенній палаті та Харківській градській 

думі виділити кошти на закупівлі всіх без виключення 

призначених лікарем продуктів, а наглядачеві Харківського 

в’язничного замку — придбати їх і видавати арештантам, 

хворим на скорбут. 

Навесні 1849 р. спалах цинги в Харкові був настільки 

сильним, що харківські медики одностайно класифікували його 

як епідемію. У місті було відкрито особо учрежденную 

скорбутную больницу». Горілку й пиво гам замінили на пивні 

дріжджі - для прийому всередину і для припарок, успішно 

лікували ще й лимонним соком. А навесні 1851 р. хворих на 

скорбут госпіталізували в «богоугодные заведения» Харківсь-

кого Приказу громадського опікування. Серед продуктів 

харчування були свіжа яловичина, риба, квашена капуста, 

кислий квас, буряк, солоні огірки, цибуля, хрін, редька Оче-

видно, що в середині XIX ст. харківські медики вже навчилися 

застосовувати дійові засоби лікування цинги, Тому хвороба 

поволі відступала. 

Психічні розлади і психіатрична допомога у період 

діяльності Приказу громадського опікування. Психічні 

розлади не належали до найбільш поширених захворювань у 

Харкові. Однак саме тут сформувалася одна з найстаріших в 
Україні психіатрична служба, тому не можна обминути увагою 

історію її виникнення. 

Перші спроби надання психіатричної допомоги у Харкові 
сягають 1796 р., коли в місті у структурі Слобідськоукраїнсь- 
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кого Приказу громадського опікування почав діяти «дом для 

умалишенных и неизлечимо больных». Попередній «смири- 

тельный дом», шо існував з 1793 р., навряд чи можна відносити 

до лікувальних закладів, оскільки практично ніякої медичної 

допомоги душевнохворим там не надавали. Спочатку «дом 

сумасшедших» знаходився у центрі Харкова, на теперішній 

Університетській гірці, у дерев’яному будинку біля собору, й був 

розрахований на 15 ліжок. Такої кількості місць новоствореному 

закладові, що обслуговував усю губернію, було явно 

недостатньо. У 1820 р. його перевели на Сабурову дачу до інших 

«богоугодних заведений» і розмістили в невеличкому флігелі на 

півтора поверхи. Проте вже 24 листопада 1821 р. головний 

наглядач «богоугодних заведений» доповідав 

Слобідськоукраїнському цивільному губернаторові В.Г. 

Муратову про те, що «в доме сумасшедших людей... состоит 

сверх штатного числа двадцать человек» и больные «с великим 

стеснением помещаются». Тому ліжковий фонд «дома 

умалишенных» почали поступово нарощувати. 1841 р. він 

складав 55 ліжок (35 - для чоловіків і 20 — для жінок), а в 1852 

р. — 60. Така кількість штатних ліжок залишалася незмінною до 

кінця означеного періоду. 

Порядок влаштування душевнохворих до спеціального 

закладу визначався Слобідськоукраїнським цивільним губер-

натором і був такий: людина потрапляла в «дом умалишенных» 

лише за особистим розпорядженням губернатора; тільки 

губернатор визначав джерело фінансування для утримання й 

лікування хворого («казенне» або «партикулярне»); своє рішення 

губернатор приймав на підставі рапорту або городничого 

(харківського поліцмейстера), або земського суду, або 

військового начальника. Цього порядку неухильно дотри-

мувалися, але в 1823 р. губернатор В.Г. Муратов вирішив 

спростити його. Після цього влаштування хворих у божевільню в 

деяких випадках відбувалося без особистого втручання 

губернатора. Згодом було введене «освидетельствование в 

умственых способностях лиц на предмет помещения их в дом 

умалишенных». Проводили його члени Харківської лікарської 

управи у присутності губернатора, віце-губернатора, голови 
«гражданской палати», губернського прокурора, управителя 

«палати государственннх имуществ», а для «харь- ковцев» - ще й 

ратмана Харківського міського магістрату і депутата Харківської 

градської думи від того стану, до якого 
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належав хворий. За наявності вільних місць у будинку 

божевільних туди помішали душевнохворих з усієї губернії, в 

тому числі військовослужбовців. Якщо ж місць не було, хворих 

залишали вдома під наглядом поліції. 

У самому Харкові явно психічно нездорових людей було 

порівняно небагато. Упродовж 1807-1818 рр. при загальній 

чисельності населення міста 12—13 тис. таких або не було 

зовсім, або траплявся один «городской сумасшедший». Історій 

навіть зберегла їхні імена - це військовий обиватель Трохим 

Мірошник (або Мірошниченко) та купецький син Василь 

Зінєєв. Харківські поліцмейстери щомісяця акуратно 

доповідали губернаторам про наявність хворих у місті. 

Приміщення, в якому перебували психічно хворі, було 

вологим і замалим. Палати для буйних межували з палатами 

для інших хворих, яким це було, звичайно, не на користь. Палат 

для одужуючих не було. Пацієнти різного соціального стану 

розміщувалися разом, а це створювало постійний дискомфорт 

для представників привілейованих верств і гальмувало їх 

одужання. 

Що ж до медичної допомоги, то тут справи були ще 

гіршими: уся робота зводилась до «призрения». Душевно-

хворих побоювалися, місця їх утримання, як тюрми, обносили 

парканами і залізними гратами, а з хворих не знімали пут і 

кайданів. У харківській лікарні іце в 1865 р., незважаючи на 

протести й вимоги медиків, ліки та інструменти видавалися за 

мізерним каталогом 1839 р. Не обходилося й без зловживання. 

Порушувався порядок прийому в будинок божевільних та 

виписки з нього. За даними міністерства внутрішніх справ, туди 

часом потрапляли абсолютно здорові люди і змушені були 

страждати по кілька років, «томимые голодом и холодом до 

смерти». Не завжди законно користувалися і працею хворих. 

Однак попри всі вади й порушення в 1842 р. після 

інспектування «дом умалишенных» «богоугодних заведений» 

Харківського Приказу громадського опікування цивільний 

генерал-штаб-доктор визнав найкращим серед подібних 

закладів Росії, «вне столицы состоящих». 

Венеричні захворювання. Венеричні захворювання, особ-
ливо сифіліс, видатний харківський історик Д.І. Баталій називав 

«страшным бичом городского населення» Харкова. Перші 

противенеричні заходи в місті запровадили наприкінці XVIII 
сторіччя. Вони були пов’язані з посиленим форму 
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ванням у той період військових частин поблизу Харкова та 

активною передислокацією військ. 

У місцях формування і постою вояків — населених пунктах 

передмість Харкова - внаслідок скупченості рекрутів та 

місцевого населення виникали спалахи епідемій, у тому числі й 

венеричних захворювань. Створювалася загроза поширення їх на 

губернське місто. Це змусило місцеву адміністрацію провести 

ряд первинних організаційних заходів боротьби з венеричними 

хворобами. 

Насамперед були локалізовані осередки венеричних 

захворювань у близьких до Харкова селах. А в червні 1797 р. до 

губернського міста був переведений венеричний лазарет, що 

працював раніше в Циркунах. До нього направляли на лікування 

хворих з усієї губернії. На початку XIX століття венеричний 

лазарет діяв у Харкові на базі «богоугодних заведений» 

Слобідськоукраїнського Приказу громадського опікування. Про 

значне поширення венеричних захворювань свідчить той факт, 

що ліжок у венеричному лазареті було розгорнуто більше, ніж у 

губернській лікарні. Забезпеченість стаціонарною допомогою в 

цій галузі сягала дуже вражаючих (навіть за сучасними нормами) 

параметрів — майже 24 ліжка на 10 000 мешканців. 

Венеричні хвороби незмінно лідирували в структурі 

захворюваності харківського населення у дві перші третини XIX 

ст. Здебільшого носіями венеричних інфекцій у Харкові були 

повії, тому для успішної боротьби з венеричними хворобами 

довелося встановити дійовий лікарсько-поліцейський контроль 

за їхньою діяльністю. Із цією метою 9 листопада 1845 р. 

губернатор Харкова на підставі спеціального розпорядження 

медичного департаменту міністерства внутрішніх справ видав 

секретний циркуляр, у якому, зокрема, наказав таке: 

1. Харківській поліції скласти повні списки жінок, які про-

мишляють розпустою, і надалі «содержать их в исправности». 

2. Харківському «городовому» лікареві «внесенных в 

списки женщин свидетельствовать еженедельно в назначен- 

ные дни в городской больнице», зобов’язавши їх через поліцію 

«подпискою о явке в больницу в определенное время». 

3. «Состояние здоровья, равно неявку к свидетельству, 
отмечать в списках; списки возвращать в Полицию, которая 

неявившихся к свидетельству подвергает взысканию» на 
підставі чинного «Уголовного Уложения». 
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4. «Оказавшихся ... одержимыми сифилитическою болез- 
нию, оставлять для излечения в больнице». 

5. «От поступающих в больницу лиц мужескаго пола, 
заразившихся сифилитическою болезнию, вменить в обязан-
ность врачам разведывать от кого заразились, и по сим сведе-
ниям предоставлять Полиции разыскивать женщин, распро-
страняющих заразу». 

6. «Коменданту строго наблюдать за повременным осви-
детельствованием нижних воинских чинов и за отсылкою 
одержимых венерическою болезнию в больницу». 

За цим циркулярним розпорядженням харківський поліц-
мейстер періодично подавав до лікарської управи відомості про 
«публичных женщин», а харківські медичні чиновники 
приступили до їх щотижневого медогляду на предмет 
виявлення «любострастных болезней». При найменшій підозрі 
на венеричне захворювання жінок направляли до лікарні 
харківських «богоугодных заведений» для примусового 
лікування. Однак ці заходи не зупинили поширення венерич-
них хвороб у Харкові. З розвитком ринкових відносин і 
перетворенням столиці Слобідської України у визначний 
торговий центр вони вимагали дедалі більшої уваги. Особливі 
спалахи «францвенерії» супроводжували харківські ярмарки. 

Наступним лікарсько-поліцейським заходом стало 
розпорядження губернатора від 25 січня 1850 р. про видачу 
всім проституткам спеціальних медичних карток (білетів) «за 
подписью свидетельствовавшего медика и чиновника 
Полиции..., в коих было бы сказано: когда именно они 
подверглись освидетельствованию, обязав их сохранять эти 
билеты и при возобновлении освидетельствования представ-
лять для перемены другими». 

Від 1853 р. Щотижня на стіл губернатора лягали відомості 
про кількість хворих, які перебувають на лікуванні від 
венеричних хвороб у Харківській губернській міській лікарні, а 
з 1854 — і щомісячні відомості про повій, хворих на «фран-
цузскую болезнь». Такі адміністративні заходи контролювання 
проституції дали на тому етапі позитивні результати: 
венерична захворюваність в Харкові Почала знижуватися. 

У липні 1856 року в Харкові було 184 офіційно зареєстро-
ваних поліцією повії, які мали медичні білети (з 1854 р. — вже 
багаторазового використання). За два роки таких повій було 
200, а в травні 1860 р. — 164 (142 легальні, що «трудилися» в 
31 домі розпусти, і 22 легальні повії-«одиначки»). 
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Слід зауважити, що огляди «распутных женщин» часто 

проводилися формально, відмітки в їхніх медичних білетах 

робилися «без действительного осмотра», навіть наперед за 

декілька разів. На ці процедури лікар зазвичай замість себе 

посилав фельдшера. Перевірки, які час від часу організовував 

губернатор, виявляли застарілі венеричні хвороби вже нас-

тупного дня після «успішно» пройдених жінками оглядів. 

Списки цього контингенту, що їх мав вести старший, поліц-

мейстер Харкова, часто були застарілими та не відповідали 

дійсності. Багато із зареєстрованих повій не мали медичних 

білетів, а отже, й не проходили щотижневих «осмотров». Особи, 

які здійснювали перевірки, фіксували й інші порушення та 

зловживання з боку медичних і поліцейських чиновників. На 

неякісне медичне обслуговування повій у домах розпусти, що 

стало причиною зараження відвідувачів венеричними 

захворюваннями, «харьковцы» скаржилися навіть цареві. 

Оплата медоглядів «девок» та їх лікування від вен- 

захворювань лягала на власниць домів розпусти. Останні з 

метою мінімізації витрат намагалися якомога довше прихо-

вувати «новеньких», а хворих лікували самі. Губернатор 

погрожував за це найсуворішими карами, але насправді 

ставлення місцевої влади до домів розпусти було дуже лібе-

ральним. Так, у 1857 р. в одному з харківських «заведений» були 

виявлені дві незареєстровані повії, до того ж обидві хворі на 

венеричні хвороби. Лікарська управа просила губернатора з 

метою покарання закрити цей дім розпусти, але «мадам» 

відбулася попереджувальним арештом на сім діб. В іншому 

випадку закритий за найсерйозніші порушення дім розпусти 

невдовзі було відкрито на прохання господарки. Неважко 

здогадатися, чому подібні прохання власниць домів розпусти 

харківське начальство, як правило, задовольняло. 

Проте головним джерелом поширення венеричних хвороб у 

Харкові були нелегальні повії, здебільшого дрібні торговки й 

модистки, «промышлявшие развратом» у власних домівках або 

на квартирах, а також вуличні незареєстрованні повії-

«одиначки». 
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Стаціонарна і амбулаторна допомога 

Основними видами медичної допомоги в Харкові у 

дореформений період були стаціонарна і амбулаторна. При 

цьому мережа безкоштовних лікувальних закладів була 

малопотужною, а ціна на медичні послуги — високою і 

недоступною для більшої частини «харьковцев». У зв’язку з 

цим переважна їх більшість, яка до того ж через низький 

культурний рівень не довіряла медикам, лікувалася самостійно: 

або засобами народної медицини, або за рекомендаціями 

тодішніх рукописних «лечебников». 

За нашими відомостями, першим лікувальним закладом у 

Харкові для цивільних осіб був «шпиталь» для злиденних при 

Троїцькому соборі. Він згадується в переписі 1732 р. 

У 1793 р. в Харкові з’явився «смирительный дом», який 

став першим «богоугодным заведением» Слобідськоукраїнсь- 

кого Приказу громадського опікування. У 1796—1797 рр. на 

базі «богоугодных заведений» почали діяти будинок для 

божевільних і невиліковно хворих, лікарня та венеричний 

лазарет, що розмістилися в комплексі будинків у центрі міста, 

неподалік від Успенського собору. У губернаторському «От-

чете за Губернию за 1804 и 1805 гг.» зазначалося, що всі ці 

лікувальні заклади «помещены в зданиях... довольно уже ста-

рых и довольно также стесненных». У зв’язку з цим у 1811 р. 

Приказ громадського опікування придбав у дійсної статської 

радниці Хорват (Хорватової) 17 десятин землі разом із будів-

лями. Це був мальовничий куточок передмістя, зі струмком, в 

оточенні великого саду та левади, що звався Сабуровою дачею 

за прізвищем Слобідськоукраїнського губернатора павлівських 

часів генерала П.Ф. Сабурова, якому вона й належала 

наприкінці XVI11 століття. У 1812 р. сюди була переведена 

лікарня «богоугодных заведений», яка одержала назву 

«Харківська губернська міська лікарня», а в 1820 - будинок для 

божевільних. На новому місці потужність лікарні спочатку 

залишалася незмінною і складала 15 ліжок, але переїзд дав 

можливість збільшити кількість ліжко-місць до 25. 

У другій половині 30-х років XIX століття, коли кількість 
населення Харкова перевищила 20 тис., губернській міській 

лікарні стало тісно на її площах, тому з дозволу міністра 
внутрішніх справ вона розширилася за рахунок приміщень 

36 



богадільні та виховного будинку. Лікарня складалася з двох 

відділень: цивільного (8 палат — 60 ліжок) та військового (22 

палати - 100 ліжок). Однак навіть після розширення в закладі, 

розрахованому на 160 осіб, постійно перебувало значно більше, 

іноді до 325 хворих. 

У травні 1842 р. цивільний генерал-штаб-доктор А.А. Ріхтер 

ревізував заклади Харківського Приказу громадського 

опікування. Він відзначив, що «несмотря на обширность... 

больницы..., в случае большого увеличения больных, иногда 

вдвое или втрое противу положенного, не всегда возможно 

размещать больных как по роду болезней, так и в надлежащем 

расстоянии одного от другого». Тіснота, на думку А.А. Ріхтера, 

«однако не мешает опрятности». Посудом, білизною та одягом 

лікарня була укомплектована тільки на 115 хворих, але всі 

наявні речі були чистими. 

У 1845 р. лікарня «богоугодных заведений» розширилася до 

200 ліжко-місць. З початку 50-х і до середини 60-х років штатна 

кількість ліжок у Харківській губернській міській лікарні 

складала 225 (125 — для хворих військового відомства та 100 - 

для цивільних хворих). 

У 1845 р. завершилося будівництво нового приміщення для 

лікарні. Воно почало функціонувати поряд зі старим корпусом 

та прибудовами до нього, спорудженими в різний час, у міру 

потреби та наявності коштів, тому лікарня не була продуманим, 

цілісним комплексом і мала безліч незручностей та недоробок. 

Наприклад, ряд будівель з’єднували холодні, неопалювані 

коридори; деякі палати були позбавлені сонячного світла, бо 

його затуляли сусідні будівлі; багато кімнат були прохідними. 

Конструкція будинків не забезпечувала також достатнього 

доступу свіжого повітря до приміщень. При цьому було дуже 

холодно, бо щілини у вікнах ніколи не замазували. Виїрібні ями 

відхожих місць знаходилися під вікнами палат і поширювали 

сморід, хоча самі вбиральні були облаштовані належним чином 

та забезпечені печами й камінами. Ще на початку 50-х років 

планувалося обладнати їх ватерклозетами, але до цього справа 

так і не дійшла. На момент передачі земству Харківська 

губернська міська лікарня вимагала докорінної перебудови та 
переобладнання. 

Непідвідомча Приказові громадського опікування, але 

підпорядкована лікарській управі лікарня Харківського 
в’язничного замку була розрахована спочатку на 45, а потім 
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на 50 ліжок. У 50-і роки XIX ст. існувала ще й лікарня при 

арештантській роті цивільного відомства, яка мала 10 ліжок. 

В’язнична лікарня складалася з трьох відділень: чоловічого, 

жіночого та загального інфекційного. 

У 1811 —1816 рр. в місті діяла «Харьковская городовая 

гражданская больница». «Городовой» вона називалася тому, 

що фінансувалася з міського бюджету й була підвідомча 

харківському міському голові та харківському поліцмейсте-

рові, а «гражданской» — тому, що в ній могли лікуватися 

цивільні особи. Проте не вони складали основний контингент 

пацієнтів. «Харьковская городовая гражданская больница» 

була призначена для лікування, насамперед, військово-

службовців з команд, що проходили через місто, а також 

рекрутів, нижніх чинів харківського внутрішнього напівба- 

тальону, поліцейських та жандармів, вихованців військово- 

сирітського відділення. У 1813-1814 рр. тут відновлювали 

здоров’я 136 військовополонених французів і поляків. 

Цивільних осіб лікарня приймала за наявності місць, не 

зайнятих основним контингентом. «Харьковская городовая 

гражданская больница» спочатку була розрахована на 25 

ліжок, але поступово розширилася до 100. Отож, із 100 

штатних місць військові займали від 57 до 103 ліжок. Після 

закриття лікарні у 1816 р. обслуговування її основного 

контингенту взяв на себе дивізійний шпиталь уланської дивізії. 

У 1818 р. його спробували перевести до Чугуєва, але 

слобідськоукраїнський губернатор В.Г. Муратов запротес-

тував, бо відновлення «Харьковской городовой гражданской 

больницы» вимагало великіх коштів. Після втручання 

прихильного до В.Г. Муратова і всесильного на той час графа 

О.А. Аракчеева, який курирував чугуївські військові посе-

лення, шпиталь був залишений у Харкові. 

Перші клініки Імператорського Харківського університету 

(ІХУ) - терапевтична на 6 та хірургічна на 4 ліжка — були 

засновані у 1814 р., а прийом хворих почали з 15 січня 1815 р. 

Спершу вони тулилися в невеличкому флігелі на подвір’ї 

самого університету. На початку 1818 р. в університетському 

середовищі народилася ідея про об’єднання губернської 
міської лікарні з клінічними інститутами ІХУ «для взаимной 

выгоды и пользы». Ідея, Дійсно, була взаємовигідною і обіцяла 

бути плідною: Слобідськоукраїнському Приказу громадського 

опікування вона забезпечувала без 
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коштовну допомогу університетським медикам, а медичному 

факультетові університету - клінічну базу. Крім того, лікарня 

«богоугодных заведений» відчувала постійний дефіцит під-

лікарів (фельдшерської школи в Харкові ще не було), а студенти 

медичного факультету могли б вирішити цю проблему. Ідею 

палко підтримали правління університету, попечитель 

«богоугодных заведений» М.В. Лосев, губернатор В.Г. Муратов. 

Однак питання могло бути вирішене тільки на рівні міністерств: 

міністерства духовних справ та народної просвіти (якому 

підпорядковувався університет), з одного боку, та міністерства 

поліції (якому підпорядковувався Приказ громадського 

опікування), з іншого. Незважаючи на очевидні переваги 

об’єднання, почалася звичайна для Російської імперії 

бюрократична тяганина. У відповідь на прохання В.Г. Муратова 

міністерство поліції потребувало проект положення про 

об’єднання, а отримавши його, знайшла суперечності з 

нормативними актами, що регламентували діяльність Приказів 

громадського опікування та лікарських управ. Так, перспективна 

ідея була похована в кабінетах урядовців. 

У 1819 р. університет купив у згадуваної вже пані Хорват 

дерев’яний будинок у 3-й, Залопанській частини міста, на 

самому березі Лопані. За деякий час туди були переведені 

клінічні інститути. Через рік кам’яний будинок на Універ-

ситетській гірці, в якому до 1812 р. містились «богоугодные 

заведения», а згодом - харківське поліцейське правління, за 

розпорядженням міністра поліції був проданий університету за 

38 902 руб. асигнаціями. Цей будинок університетське 

керівництво в 1824 р. вирішило передати клінікам і анатоміч-

ному театру, оскільки виявилося, шо залопанський будинок 

абсолютно непридатний для розміщення лікувального закладу. 

Він був настільки старим, що не тримав тепла. Щовесни його 

заливало, і волога не зникала протягом усього року. Крім того, 

через тісноту лекційну аудиторію в ньому обладнати було 

неможливо, тому студенти для слухання лекцій змушені були 

переходити до університетського кварталу непролазною 

багнюкою. Але несподівано Слобідськоукраїнська лікарська 

управа виступила категорично проти повернення клінік до 
центру міста. Вона мотивувала свою позицію тим, що 

«летучесть испражнений от больных» спричинить поширення 

«заразительных болезней» у місті. Таким чином лікарська 
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управа гальмувала переїзд клінік аж п’ять років. І все ж таки у 

1829 р. клінічні інститути були переведені в будинок, куплений 

дев’ять років тому. Тоді ж було відкрито акушерський 

клінічний інститут на 4 ліжка. На момент його створення 

терапевтична клініка налічувала вже 8 ліжок, а хірургічна - 7. 

Від 1839-го до початку 60-х років XIX ст. кількість ліжок у 

клінічних інститутах університету була така: у терапевтичному 

- 15 (одне додалося в 1846 р. - для особливо небезпечних, 

позаштатних випадків), у хірургічному - 21, в акушерському - 6. 

Усі клініки мали амбулаторії. 

Університетські клініки були оснащені найкращою в 

Харкові сучасною медтехнікою (це були набори інструментів, 

апарати й прилади, різноманітні електричні та парові машини). 

На їх придбання і утримання асигнувалася неабияка сума — 

близько 7 300 руб. сріблом на рік, не враховуючи прибутків від 

платного лікування. 

Переважним видом медичної допомоги було стаціонарне 

лікування. Теоретично його у лікарні Харківських «бого-

угодных заведений» та університетських клініках могли 

одержати представники всіх верств харківської громади. 

Практично ж ліжок часто не вистачало. Проте, стаціонарна 

медична допомога у Харкові неухильно розширювалася й 

удосконалювалася. Харківська губернська міська лікарня в 

першій половині 60-х років XIX ст. приймала до 2,5 тис. хворих 

на рік. 

Університетські клініки на початку свого існування (у 10—

20-і роки XIX ст.) обслуговували: хірургічна - 26 хворих, 

терапевтична - в середньому ЗО хворих, акушерська - 2— 7 

породіль на рік. У 1863 р. у хірургічній клініці пройшли 

стаціонарне лікування 199 осіб, у терапевтичній — 142, в 

акушерській — 53. Професори медичного факультету Хар-

ківського університету, молоді лікарі, які закінчили курс, та 

студенти надали людям за ці роки таку кваліфіковану 

допомогу, на яку більше ніде в місті не сподівалися. Професори 

Ф.К. Альбрехт, А.1. Блюменталь, Г.Ф. Брандейс, Т.Л. Ванцетті, 

Ф.І. Ган, 1. Гнедич, В.Ф. Дрейсиг, Х.А. Екеблад (Ексбладт), М.І. 

Еллінський, 1.Й. Калениченко, І.Д. Книгін, П.А. Наранович, 
І.М. Райпольський, А.К. Струве, П.М. Шумлянський навічно 

увійшли в історію Харкова не тільки як талановиті вчені та 

педагоги, але й як самовіддані лікарі та видатні організатори 
охорони здоров’я. 
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Поряд із цим хворі в «богоугодных заведениях» часто страждали 

від халатності лікарського персоналу. Обходи там нерідко 

проводили формально, скарги хворих навіть не слухали. 

Ординатори перекладали лікувальну роботу на фельдшерів, які 

діяли на власний розсуд, а не за розпорядженнями лікарів. 

Амбулаторна допомога була розвинута значно слабше. Її 

надавали в клініках Харківського університету і приватних 

лікарських кабінетах. Удома медичні чиновники зобов’язані 

були обслуговувати лише офіцерів та членів їх родин. Витрати 

на ліки для них компенсувало військове відомство. Усі інші 

хворі могли викликати додому лікаря в приватному порядку, але 

за дуже високу платню. Амбулаторії клінік на початку 60-х років 

приймали таку кількість пацієнтів: хірургічна — понад 2 000, 

терапевтична - до 1 250, акушерська - 20-30 на рік. При кількості 

населення Харкова приблизно в 50- 60 тис. цього було дуже 

мало. 

Крім згаданих вище, у Харкові існували такі малопотужні 

лікарні: при інституті шляхетних дівчат (на 10 ліжок), 1-й 

харківській гімназії (на 8 ліжок), шляхетному пансіоні при 2-й 

харківській гімназії, духовній семінарії, дитячому притулку та 

поштовому департаменті. 

Цікавим нововведенням була організація в 1849 р. мед-

пунктів при поліцейських частинах міста. Кожна поліцейська 

частина (а їх було три) одержала «медицинские снаряды..., как-

то: инструменты для кровопускания и для перевязки, 

составляющие фельдшерский карманный набор..., средства для 

приведения в чувство обмерзших, задохшихся дымом, 

ушибленных и прочих» для надання «скорейшего перво-

начального пособия в случае надобности на месте проис-

шествия...». Інструменти й аптечки були придбані за рахунок 

міських коштів. До кожної поліцейської частини призначалося 

по одному лікарю та цирульнику, які мали прибувати туди 

негайно за викликом поліції. 

Отже, власне міської лікарні в Харкові не було. Загалом на 

території міста у середині 60-х років XIX ст. розмішалося 

близько трьохсот лікарняних ліжок, не враховуючи військових 

шпиталів і лазаретів, а також в’язничної лікарні. З огляду на 
європейські стандарти того часу й кількість харківського 

населення (майже 60 тис. у 1865 р.) забезпечення «харьковцев» 

стаціонарною медичною допомогою можна було б вважати 

задовільним, якби не два чинники. По-перше, лікарня 
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«богоугодных заведений» та університетські клініки надавали 

допомогу не тільки населенню Харкова, а й усій губернії. Але 

не це головне, тому що кількість жителів губернії в загальній 

кількості пацієнтів харківських лікарень була незначною. 

Головну роль відіграв другий чинник, у якому яскраво 

відображена мілітаристська сутність російського царату: влада 

опікувалася насамперед тими, хто її охороняв. Отже, більшу 

частину ліжок у найпотужнішій губернській міській лікарні 

цивільного відомства займали військовослужбовці, тому 

питання про відкриття у Харкові міської лікарні набуло у другій 
половині 60-х років XIX століття особливої гостроти. 

Аптечна справа 

Указ про заснування в Харкові першої аптеки був під-
писаний імператрицею Катериною II у 1768 р., але відкрилася 
вона тільки через десять років. Аптека була «казенною» і 
належала до «богоугодных заведений» Слобідськоукраїнсь- 
кого Приказу громадського опікування. Керував аптекою гезель 
Іван Крест’янович Лідере. 1780 р. він вийшов у відставку, а на 
його місце медична колегія призначила Петра Піскуновського, 
який був до цього гезелем Петербурзької нижньої аптеки. З 
1786 р. харківська аптека разом із лабораторією містилася у 
кам’яному будинку в Залопанській частині міста, що спеціально 
для неї був зведений за проектом архітектора П.А. 
Ярославського. Цей будинок і тепер знаходиться у сучасному 
Клубному провулку. Але одна аптека не могла задовольнити 
зростаючий попит на ліки як губернської лікарні, так і 
населення Харкова, кількість якого в 1808— 1809 рр. складала 
приблизно 13 тис. осіб. Таким чином, у місті виникла 
необхідність в розширенні аптекарської справи. 

Ще за часів Петра І у Російській імперії існував інститут 
«вільних» (тобто приватних, комерційних) аптек, діяльність 
яких регламентувалася «Аптекарським статутом» і численними 
нормативними документами. У XIX ст. аптеки ці відкривалися з 
дозволу міністерства внутрішніх справ (міністерства поліції-) за 
поданням губернських лікарських управ. Бажаючі відкрити 
«вільні» аптеки подавали до лікарських управ відповідні 
прохання з обгрунтуванням доцільності свого підприємства. 



Першу «вільну» аптеку в Харкові від березня 1810 р. до 
квітня 1814 р. утримував осілий у Росії іноземець Георг (Єгор 
Іванович) Венцель. На початку 20-х років XIX ст. у Харкові 
існували дві «вільні» аптеки: одна на вулиці Сумській, а друга 
на Великій Катеринославській вулиці (нині вулиця Полтавський 
шлях), у 3-й, Залопанській частині міста. До початку 40-х років 
«вільних» аптек у Харкові було вже чотири. У червні 1841 р. 
міністр внутрішніх справ дозволив аптекареві О. Фрейндлінгу 
заснувати в Харкові 5-у «вільну» аптеку. Вона відкрилася в 
центрі, у 1-й частині міста і незабаром стала найпотужнішою 
серед харківських «вільних» аптек. Сам О. Фрейндлінг на 
громадських засадах працював аптекарем у Харківській 
в’язничній лікарні, постачаючи туди безкоштовно ліки. 
Власники всіх харківських «вільних» аптек надавали 
доброчинні знижки у придбанні ліків від 20 до 40% училищам 
Харківської губернії, Харківському колегіуму, Харківському 
інститутові шляхетних дівчат, «казеннокоштным» студентам 
Харківського університету, студентській лікарні університету й 
університетським клінікам. 

Навколо відкриття в Харкові 6-ї «вільної» аптеки розпо-
чалася найгостріша конкурентна боротьба, що тривала понад 
двадцять років. Лише у грудні 1862 р. вона була відкрита на 
Театральному майдані. Жорстка конкуренція в аптекарському 
бізнесі пояснювалася тим, що «вільні» аптеки насправді були 
зовсім не вільними, коли йшлося про встановлення цін на їх 
продукцію. Ціни на аптечні товари в той час були суворо 
регламентовані документом, що називався «Аптекарською 
таксою», і свої прибутки власник аптеки міг збільшити тільки 
збільшенням товарообігу. Тому відкриття кожної нової аптеки 
реально загрожувало тим, що вже існували, зменшенням їх 
оборотів, а потім і прибутків. 

Харківські тогочасні «вільні» аптеки були дуже непогано 
обладнані. Усі вони містилися у просторих кам’яних будинках 
із бляшаним дахом, мали обов’язкові окремі приміщення для 
лабораторії, кокторїї, матеріальної, рецептурної кімнат, кімнати 
для збереження трав, сушарні для трав, квітів і коріння, а також 
комору і льох. Усі сильнодіючі та отруйні речовини зберігалися 
окремо, під замком у спеціальних шафах і були опечатані. У 
кожній аптеці, крім управляючого, працювали по 2—6 фахівців 
(провізорів, аптекарських помічників, аптекарських учнів) та 
1—3 робітники. 
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.Харківська лікарська управа пильно контролювала «віль-
ні^ аптеки. Періодично члени управи проводили їх планові й 
позапланові огляди. Результати перевірок розглядалися на засі-
даннях управи. Власникам аптек та їхнім управляючим надси-
лали розпорядження щодо усунення виявлених під час пере-
вірок вад. Якщо у призначений термін їх не усували, то 
розпочинався процес закриття аптеки відповідно до порядку, 
передбаченого «Аптекарським статутом». Проте в Харкові до 
цього ніколи не доходило. Іноді лікарська управа «ставила на 
вид» .або робила «строжайшее замечание» власникам чи 
управляючим, виносила їм догани, а якщо виявлені порушення 
були грубими, інформувала про них медичний департамент 
МВС, який вживав своїх заходів дисциплінарного впливу до 
порушників. 

Управляючий «вільною» аптекою не мав права лишити її 
навіть на один день, не сповістивши про це лікарську управу. У 
випадках хвороби, відпустки, від’їзду управляючого, він і 
співробітник, який залишався замість нього, подавали рапорти 
до лікарської управи про передачу аптеки, а після повернення 
управляючого до своїх обов’язків — знову відповідні рапорти. 
Змінюючи управляючих, власники аптек просили лікарську 
управу про відповідний на це дозвіл, після одержання якого 
також відбувалась передача аптеки. 

Із «казенних» аптек у Харкові в дореформений період діяла 
аптека при «богоугодных заведениях» Слобідсько- українського 
(пізніше - Харківського) Приказу громадського опікування. 
Вона була найбільшою з усіх харківських аптек і в 1860 р. 
відпустила приблизно стільки ж ліків, скільки всі інші п’ять 
«вільних» аптек разом. 

Отже, підвалини аптечної справи в Харкові були закладені 
наприкінці XVIII — у першій половині XIX століть. Забез-
печення населення лікарськими засобами як вид медичної 
допомоги розвивався за цих часів у двох напрямках: по 
державній («казенній») лінії та по лінії приватних («вільних») 
аптек. У аптечному бізнесі точилася жорстка конкурентна 
боротьба, але вона не приводила до зниження цін на 
медикаменти, оскільки ці ціни регламентувалися «Аптекарсь-
кою таксою». Унаслідок дорожнечі медикаментів лікарські 
засоби були мало приступні для незаможної більшості 
харківської громади. 

Таким чином, у розглянутий період харківська охорона 
здоров’я зробила лише перші кроки. Початкові елементи 
організації медико-санітарної допомоги з’явилися в Харкові 
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у XVIII ст. До цього влада піклувалася лише про вживання 
заходів обережності проти проникнення в місто різних 
«заразных поветрий», а лікуванням «харьковцев» займалися 
цирульники. З кінця 30-х років XVIII ст. у місті з'явилися 
початки державної медичної допомоги для обивателів. Надалі 
вони розвинулися. Але протягом цього першого періоду 
утворюючі елементи так і не склалися в струнку систему 
харківської охорони здоров’я, хоча основи її буди закладені, 
безумовно, до середини 60-х років XIX ст. 

У цілому період з кінця 30-х років XVIII ст. і до реформ 60-
70-х років XIX ст. можна охарактеризувати як період 
централізованого розвитку охорони здоров’я в Харкові. Вона 
підпорядковувалася центральним органам влади імперії і 
дріб’язково опікувалася ними. Кожна місцева ініціатива мала 
пройти нескінченні узгодження в столиці. Крім того, розпо-
рядження з центру приводилися у виконання цілою армією 
імперських чиновників. Така структура керування харківською 
охороною здоров’я була громіздкою і малоефективною. У ній 
панували бюрократизм, формалізм і зловживання. Держава мало 
піклувалася про здоров’я своїх громадян, крім тих, хто складав 
його опору, особливо військовослужбовців, тому навіть те 
незначне число лікувальних установ, що розташовувалося в 
губернському місті, обслуговувало в першу чергу військових. 
Міської лікарні не існувало. Стосовно здоров’я мешканців міста 
влада «ворушилася» тільки під час небезпечних епідемій, 
розвитку яких в Харкові сприяв катастрофічний санітарний стан 
міста. 

Медична допомога населенню носила дуже обмежений 
характер не тільки внаслідок нечисленності лікувальних уста-
нов, але й через високу для більшості городян плату за ліку-
вання. До того ж низький освітній і загальний культурний 
рівень харківського плебсу служив причиною поширення не-
довіри до медиків, а відтак, і небажання звертатися до них за 
допомогою. Громадських форм охорони здоров’я тоді 
практично не існувало. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ХАРЬКОВЦЕВ» У ПОРЕФОРМЕНИЙ 

ДОЖОВТНЕВИЙ ПЕРІОД (60—70-і рр. XIX 

ст. - 1917 р.) 

Зміни в організації керування 

охороною здоров’я 

Головна особливість розвитку охорони здоров’я у Харкові 
в пореформений період полягає в тому, що саме тоді було 
створено власну міську лікувально-санітарну організацію. Але 
спочатку відбулися зміни на губернському рівні. 

1 січня 1864 р. у 34 губерніях Російської імперії, зокрема в 
Харківській, набуло чинності «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях». Почалася земська реформа. 
«Положение» закріпило за земствами «попечение в пределах 
законом определенных и преимущественно в хозяйственном 
отношении о народном здравии». 

На підставі «Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях» у 1865 р. з’явилися земські установи в Хар-
ківській губернії. Створене в процесі реформи Харківське 
губернське земство опікувалося деякими проблемами розвитку 
охорони здоров’я в губернському центрі. Так, відповідно до 
циркуляру міністра внутрішніх справ у тих губерніях, де 
створювалися земства, були скасовані Прикази громадського 
опікування. їх установи, майно, капітали й обов’язки перехо-
дили до земств. Отже, Харківський Приказ громадського 
опікування з усім комплексом «богоугодных заведений» у 1866 
р. перейшов до Харківського губернського земства. Харківська 
губернська міська лікарня почала називатися Харківською 
губернською земською лікарнею. При цьому вона 
продовжувала обслуговувати «харьковцев». 
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З лікувальних установ, крім губернської земської лікарні, 

губернському земству були підвідомчі в Харкові пологовий 

будинок («родовспомогательное заведение») з гінекологічним 

відділенням при земському повивальному училищі та земська 

клінічна очна лікарня. Серед обов’язків губернського земства 

була також боротьба з епідеміями, що вимагала вжиття 

екстрених заходів. Харківському повітовому земству підпо-

рядковувалася відкрита в 1911 р. невелика Харківська 

Холодногірська земська лікарня. 

Організаційно земства були підвідомчі міністерству 

внутрішніх справ, а на місцях — губернаторам. На підставі 

контрреформістського «Положения о губернских и уездных 

земских учреждениях» (від 12 червня 1890 р.) у 1892 р. в 

Харкові почала діяти нова установа — «Губернское по земским 

и городским делам присутствие». Це був орган при губернаторі 

й під головуванням останнього. Його членами стали віце-

губернатор, губернський предводитель дворянства, керуючий 

казенною палатою, прокурор окружного суду, голова 

губернської земської управи, харківський міський голова, 

представники від губернських земських зборів та від 

Харківської міської думи. «Губернское по земским и городским 

делам присутствие» виконувало роль посередника між органами 

громадського самоврядування і губернатором. Останньому 

належало право скасовувати будь-яку земську постанову (як і 

постанову міського громадського самоврядування), якщо він 

доходив висновку, що та суперечить інтересам населення. Крім 

того, земську медицину контролювало лікарське відділення 

губернського правління для того, щоб визначити, як 

виконувалися вимоги усіх нормативних актів, що 

регламентували охорону здоров’я в імперії. 

Харківська лікарська управа (як і інші губернські лікарські 

управи) була ліквідована на підставі указу Сенату від 2 липня 

1865 р. з передачею функцій новоствореному лікарському 

відділенню губернського правління. Останнє цілком 

успадкувало і структуру лікарської управи. Лікарське відділення 

Харківського губернського правління очолював лікарський 

інспектор, у штаті в перші роки його існування значилися 
оператор, акушер і «письмоводитель». Згодом (у 1869 р.) до 

складу відділення було введено провізора. Потім штат 
лікарського відділення розширювався, часом навіть до 13 осіб. 
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Серед губернських лікарських інспекторів, які зробили 
вагомий внесок у справу розвитку харківської охорони 
здоров’я, слід особливо відзначити Михайла Михайловича 
Стефановича-Севастьяновича, який прослужив у лікарському 
відділенні Харківського губернського правління понад 
тридцять років, з них на посаді інспектора — більше двадцяти. 

Урядові «городовые» лікарі діяли незалежно від міської 
влади, але в тісному контакті з нею. До сфери їх діяльності 
входили судово-медичні огляди, нагляд за проституцією, 
санітарний нагляд. 

У 1871 р. в Харкові набуло чинності «Городовое Положе-
ние 16 июля 1870 г.», що ознаменувало собою міську реформу. 
За цим Положенням компетенцією міського громадського 
самоврядування стала охорона здоров’я. Органи міського 
самоврядування здобули досить широкі права, зокрема 
практично самостійність у справі організації міської охорони 
здоров’я. «Городовое Положение 11 июня 1892 г.» права 
міських дум і управ обмежувало, поставивши їх діяльність під 
жорсткіший контроль з боку губернаторів (через «Губернские 
по земским и городским делам присутствия») та міністерства 
внутрішніх справ, але обов’язків щодо розвитку в містах 
охорони здоров’я не зняло. Отже, «Городовые Положения» 
1870 і 1892 рр. стали нормативною базою для створення в 
Харкові міської лікувально-санітарної організації. 

Харківська міська лікувально-санітарна організація 
будувалася за схемою, розробленою «Обществом русских вра-
чей в память Н.И. Пирогова» для великих міст імперії. Проте 
схема ця не була досконалою. До 1912 р. різні напрями 
діяльності в галузі охорони здоров’я курирували різні члени 
управи. Це спричиняло плутанину в організації керування 
харківською міською охороною здоров’я. Наприклад, розпо-
рядницьким відділенням загалом відав один член управи, а 
тією його частиною, що займалася лікарнями, - інший. У 191І2 
р. уся медико-санітарна частина зосередилася у віданні одного 
члена міської управи, який очолив самостійне лікарняно-
санітарне (скорочено — санітарне) відділення. Проте воно 
реально не керувало харківською охороною здоров’я, а 
займалося тільки звітністю й іншим діловодством. Міські 
лікарні мали автономне керівництво — свої опікунські ради, 
членів яких у кількості 8—10 осіб призначала Харківська дума. 
Лікарський персонал міських лікарень: Олександрійської, 
Миколаївської і дитячої - об’єднувався у лікарські ради, що 

48 



чітких функцій не мали, а здебільшого були консультативними 
органами при опікунських радах з питань постачання ліків, 
медичного устаткування, визначення продовольчих норм, 
прийому на роботу медичного персоналу та деяких інших. У 
1914 р. харківському міському громадському самоврядуванню 
були підвідомчі чотири лікарні (Олександрівська, Миколаївська, 
очна імені професора Л.Л. Гіршмана, дитяча імені князя Д.М. 
Кропоткіна) і шість амбулаторій (п’ять дільничних та одна 
дитяча й гінекологічна без дільниці). Проте міського органу, 
який координував би діяльність усіх лікувальних і санітарних 
установ і організацій, у Харкові не існувало. 

Цілком очевидно, що земська (1864 р.) і міська (1870 р.) 
реформи сприяли створенню в Харкові нових прогресивних 
форм організації охорони здоров’я населення. Внаслідок 
реалізації міської реформи Харків одержав власну міську 
лікувально-санітарну організацію. Проте відсутність єдиного 
центру, що керував би харківською охороною здоров’я, 
розпорошеність зусиль і коштів негативно позначалися як на 
матеріальному забезпеченні медичних закладів, так і на 
ефективності боротьби з найбільш небезпечними хворобами. 

Кадрове забезпечення 

У зазначений період населення Харкова обслуговував уже 

значний медичний штат. Наприклад, у 1879 р. в місті працювали 

120 лікарів, з яких 79 перебували на службі, а 41 займався 

виключно приватною практикою. Таким чином, при населенні 

приблизно 100 тис. один лікар припадав на 830 осіб, або на 10 

000 населення — 12 лікарів. У 1912 р. кількість лікарів (без 

військових) у Харкові становила 593 одиниці, і один лікар 

припадав вже на 401 «харьковца». Таке зростання вражає при 

тому, що населення міста виросло за цей же період приблизно в 

два рази. 

Перші жінки-лікарі зважилися заявити про себе в Харкові у 

1887 р. Спочатку їх було тільки троє, але й у 1912 р. кількість 
жінок-лікарів становила всього 25 осіб з 593, тобто близько 4%. 

Дискримінацію жінок у здобуванні вищої медичної освіти 

покликаний був пом’якшити відкритий у 1910 р. Харківським 

медичним товариством Жіночий медичний інститут. 
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У 1868 р. «городовых» лікарів у місті було двоє - старший 

і молодший. Стільки ж їх залишалося і на час запровадження 

«Городового Положения» 1870 року. Крім того, «городовыми» 

називалися дві акушерки й один лікарський учень. Хоча увесь 

цей медичний персонал називався «городовым», призначався і 

звільнявся він урядовими структурами, і міському громадсь-

кому самоврядуванню не підлягав, а його зв’язок з місцевою 

владою обмежувався тим, що платню ці особи одержували з 

міської скарбниці. У 1884 р. з’явився ще один понадштатний 

«городовой» лікар, а в 1886 р. їх було у Харкові вже четверо. На 

цьому процес зростання їхньої кількості зупинився. 

Першим лікарем, підзвітним міському громадському 

самоврядуванню, став міський санітарний лікар. У 1878 р. 

Харківська дума створила міську санітарну раду і призначила 

фахівця на нову посаду. Санітарний лікар значився у штаті 

Харківської міської управи. Започаткував цю діяльність 

Михайло Валентинович Томашевський, який віддав їй двадцять 

років і навіть помер на службі в 1898 р. 

У 1886 р. за доповіддю управи «Об учреждении санитар-

ной городской лаборатории для исследования пищевых и иных 

веществ, имеющих медико-гигиеническое значение», міська 

дума прийняла рішення про створення й фінансування хімічної 

санітарної лабораторії, де знадобилася посада лаборанта. Крім 

нього, в міській санітарній лабораторії працювали кілька 

санітарів (так званий нижчий санітарний персонал) і служитель. 

Через рік після жорстокої епідемії черевного тифу 1909 р. 

міська дума на додаток до хімічної лабораторії заснувала 

бактеріологічну на чолі з лікарем-бактеріологом, що розпочала 

роботу в 1911 р. Поступово лабораторії нарощували штат: у 

1912 р. їх керівники одержали помічників. У своїй діяльності 

лабораторії підпорядковувалися санітарному ' Лікареві, який 

очолював міську санітарну службу. 

У 1899 р. харківським санітарним лікарем був зат-

верджений Павло Миколайович Лащенков, але у 1904 р. він 

змінив місце роботи - перейшов на кафедру загальної гігієни в 

Томськ. Міську санітарну службу очолив у 1905 р. Володимир 

Володимирович Фавр, який виявився видатним гігієністом і 
маляріологом, а на допомогу йому був призначений другий 

санітарний лікар. У 1911 р. з’явився третій санітарний лікар і у 

1913 р. - четвертий. Від 1913 р. санітарних поліцейських 

наглядачів стало двоє. За сумісництвом В.В. Фавр 
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працював приват-доцентом університету і професором гігієни 

Жіночого медичного інституту; один санітарний лікар, хімік і 

лікар-бактеріолог були асистентами кафедр гігієни і бактеріо-

логії Жіночого медінституту. Будь-яке інше сумісництво, крім 

науково-педагогічного, включаючи приватну практику, членам 

санітарного бюро не дозволялося. 

У 1891-1892 рр. під час епідемій тифу і холери в Харкові 

з’явилися перші практикуючі лікарі, підлеглі міському 

самоврядуванню. Вони працювали на шести тимчасових 

медичних дільницях. Упродовж 1892-1910 рр. у місті було 

відкрито п’ять постійно діючих дільничних амбулаторій. У 

кожній з них працювало по одному лікарю й одному фельдшеру, 

що були підзвітні міській управі. У в 1913 р. у лікувальних 

закладах міського громадського самоврядування вже значно 

побільшало штатних посад, а саме: лікарів було у чотирьох 

лікарнях - 48 і в шести амбулаторіях - 8, фельдшерів і 

фельдшерок у лікарнях — 41, а в амбулаторіях - 7, акушерок у 

лікарнях - б та 3 в амбулаторії, 23 сестри-жалібниці в лікарнях і 

1 в амбулаторії, 9 провізорів в аптеках при стаціонарах. У 1868 

р. в Харкові було загалом 15 «повивальных бабок» (як тих, які 

служили, так і приватнопрактикуючих), а в 1912 — 105. 

Харківське ж населення за цей час зросло приблизно в чотири 

рази. Фельдшерами в 1912 р. працювали 232 медики. 

Украй недостатньою була забезпеченість харківської 

охорони здоров’я стоматологічними кадрами. Так, у 1868 р. в 

місті приватно практикували три зубних лікарі на 60 тис. 

населення, у 1912 р. їх стало семеро, і це майже на 240 тис. 

населення. 

Отже, загальна забезпеченість населення Харкова лі-

карською допомогою зросла за п’ятдесят післяреформених років 

з 8 лікарів на 10 000 населення (або одного лікаря приблизно на 

1 250 осіб) до 25 (або одного лікаря приблизно на 400 осіб). 

Відповідні середні показники по Росії за 1913 р. становили 1,8 

лікаря на 10 000 населення (або один лікар приблизно на 5,5 тис. 

жителів), а по Харківській губернії — 2,4 (або один лікар на 4 

102 жителів). Для порівняння: у 2006 р. кількість лікарів лише 

комунальних закладів охорони здоров’я управління охорони 

здоров’я Харківської міської ради становила 41 на 10 000 
населення, а загальна кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 
000 харків’ян була приблизно вдвічі більшою. 
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Можна зробити висновок, що за останні десятиліття існу-

вання Російської імперії Харків здійснив якісний стрибок у 

забезпеченні медичними кадрами і напередодні першої сві-

тової війни перевищував середньоросійський та середньо- 

регіональний показники забезпеченості ними населення. Це не 

дивно, оскільки місто було центром підготовки лікарських, 

фельдшерських, акушерських і сестринських кадрів, а його 

впорядкованість і рівень розвитку охорони здоров’я на початку 

XX ст. створювали передумови не тільки для роботи випус-

кників медичного факультету Харківського університету і 

місцевих центрів підготовки середнього медичного персоналу, 
але й сприяли переміщенню кадрів з інших регіонів імперії. 

Фінансування 

У пореформений період установи охорони здоров’я Хар-

кова за основними джерелами фінансування належали до таких 

категорій: казенні, муніципальні, земські, громадські та 

приватні. 

Загалом на утримання муніципальної медичної частини 

Харків витратив у 1876 р. 2,7% міського бюджету. Відтоді 

відсоток коштів на охорону здоров’я від обсягу міських витрат 

неухильно зростав. У 1885 р утримання міської медичної 

частини обійшлося Харкову вже в 6,8%. Цікаво, що тоді на 

утримання осіб медичної служби харківська міська управа 

витратила 3 440 рублів, а на утримання поліцейських чинів і 

служителів — 42 151, тобто в 12 разів більше. Наступного, 

1886 року різниця була ще більш разючою. На утримання осіб 

медичної служби було виділено 1 630 рублів, а на утримання 

поліцейських чинів і служителів — 98 387, тобто в 60 разів 

більше. Пріоритети в поліцейській державі навіть на рівні 

місцевого самоврядування були явно не на користь охорони 

здоров’я. 

На початку XX ст. витрати на медицину в міському 

бюджеті Харкова складали 11-12,5% від усієї суми міських 
витрат, тоді як у Москві - 18,6%; а в Петербурзі — 26,1%. За 

щорічними витратами на охорону здоров’я надушу населення 

Харків посідав тоді четверте місце серед міст Російської 

імперії після Петербурга, Москви й Одеси, хоча за кількістю 
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населення поступався й іншим. Але в порівнянні із 

західноєвропейськими містами цей показник був нижчим утричі. 

Варто зауважити, що в 2005 р. відсоток витрат на охорону 

харків’ян у загальній сумі видатків міського бюджету 

дорівнював 19,6%, а в бюджеті на 2007 р. він склав 17%. 

На лікувально-санітарні потреби в 1909 р. місто витратило 

443 717 рублів, у 1913 р. - 676 213, тобто за п’ять років витрати 

на охорону здоров’я зросли на 52%, а за все передвоєнне 

десятиліття (1904—1913) - більш як удвічі. Відносно загальної 

суми міських витрат у 1913 р. витрати на охорону здоров’я 

склали 11,4%. У бюджеті Харкова на 1914 р. на охорону здоров’я 

було додано майже сто тисяч, але війна, що розпочалася, не 

дозволила виконати цей бюджет. 

Крім утримання власної лікувально-санітарної частини, 

місто субсидувало деякі громадські та приватні медичні 

установи й організації. У 1913 р. це були: Харківське медичне 

товариство, Харківська громада Червоного Хреста, «Общество 

помощи роженицам», «Общество попечения о больных детях», 

Харківський відділ «Всероссийской лиги для борьбы с 

туберкулезом», «Общество скорой медицинской помощи», 

«Общество ночных дежурств врачей», «Общество пособия 

больным недостаточным учащимся в высших учебных 

заведениях г.Харькова», товариство «Капля молока», військовий 

госпіталь. До того ж Харківська міська дума утримувала 

урядових «городовых» лікарів. 

Основу медичного бюджету Харкова становив лікарняний 

збір, що являв собою своєрідну зародкову форму обов’язкового 

медичного страхування. Розмір і порядок його стягнення для 

кожного місцевого лікувального закладу в Росії затверджував 

особисто імператор за пропозицією Державної ради. Для 

харківських міських лікарень цей збір з 1869 р. склав 50 копійок, 

а з 1896 р. — 1 рубль на рік з особи і стягували його «со всех лиц 

обоего пола, нанимаемых в Харькове для домашнего услужения 

и для работ в разных заведениях, фабриках и заводах, или 

занимающихся черною работою поденно и поштучно, а также 

извозом и торговлею в разнос». Той, хто сплачував його, міг 

отримати безкоштовно стаціонарне і амбулаторне лікування, а 
також медикаменти в міських лікарнях для себе і членів родини. 

Але рівень збирання лікарняного збору у Харкові був невисоким. 

Незважаючи на стягнення, що накладалися на неплатників, 
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недоїмка за перші тринадцять років XX ст. тільки по Олек-

сандрійській лікарні сягала понад 210 тис. руб., а це означало, 

що приблизно 16 тис. жителів лікарняного збору не сплачували. 

Питома вага лікарняного збору в загальних витратах на охорону 

здоров’я у 1913 р. становила всього 13%. Харківська міська 

громада у витратах на охорону здоров’я не могла обмежуватися 

тільки лікарняним збором і широко залучала інші надходження 

до бюджету. 

У 1912 р. з’явився закон про забезпечення робітників та 

службовців на випадок хвороби. На його підставі з 1913 р. у 

Харкові створювалися лікарняні каси, але їх діяльність не 

набула великого поширення. Активну роботу вдалося 

розгорнути лікарняним касам Харківського паровозобудівного 

заводу, а також робітників та службовців харківських 

друкарень. 

Отже, у пореформений період до зазначених вище джерел 

фінансування харківської охорони здоров’я додалися земські 

кошти і кошти громадських організацій. Міське самовряду-

вання постійно збільшувало асигнування на охорону здоров’я 

не лише в абсолютному вираженні, але й відносно інших статей 

бюджетних витрат. Однак місцевих бюджетних коштів, як 

завжди, катастрофічно не вистачало, а страхова медицина в 
Харкові тільки зароджувалася. 

Створення міської санітарної організації 

У пореформенйй період санітарний стан Харкова дещо 

поліпшився. Було зміцнено береги річок, облаштовано набе-

режні, бруківки, тротуари, проведено канали у пониззі, а 

лощини підвищено за допомогою насипів. Очищення майданів, 

запровадження нагляду за дотриманням чистоти на вулицях 

принесли відчутну користь у гігієнічному відношенні. 

Принаймні центр позбавився непролазного бруду навесні та 

восени. Санітарні умови центру були значно поліпшені завдяки 

двом подіям. Це, по-перше, перенесення Суздальського 

торговельного ряду від Успенського собору до 
Благовіщенського базару. І, по-друге, заборона на утримання 

постоялих дворів для візників у цій частині міста. Однак і після 

цього Харків ще залишався неблагополучним у санітарному 
відношенні. 
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Річки Харків та Лопань мали всі ознаки болотистих річок и 

вже на вході до міста несли воду, що була непридатною для 

пиття. А в міських межах Лопань забруднювали численні 

виробництва і господарства: вовномийні, миловарні, салотопні, 

кузні, бондарні майстерні, готелі, базар, лазні, заводи з 

виробництва газу, кахлів, рукавичок, шуб, фарб, чавунного 

литва та ін. Найбільшої шкоди воді завдавали вовномийні у 

місцях свого розташування, а розміщувалися вони всі на лівому 

березі Лопані, починаючи від Москалівки й далі. При 

висушуванні вовни міазми заполоняли все пониззя Харкова. 

В умовах браку води харківські ріки у багатьох місцях 

гатили греблями, внаслідок чого вода там застоювалася й гнила; 

дощі на тільки не освіжали її, але й додавали нову кількість 

нечистот. Із цих причин річки в містах були переповнені 

нечистотами, вони буквально труїли людей непридатною водою 

та шкідливими випаровуваннями. Клімат Нагірної частини був 

значно здоровішим, але й тут населення потерпало від 

жахливого смороду ночами, коли відбуваюся вивезення 

нечистот за місто. 

Увесь гній, зібраний у місті від часу його заснування, так і 

лишався тут, утворивши шар грунту й замуливши русла 

харківських річок. В оглядовий період територія міста так само 

угноювалася, бо нечистоти виливатися на поверхню грунту або 

створювалися вигрібні ями, які ніколи не вичищали через 

дорожнечу асенізаторських послуг. Цементованих вигрібних ям 

у Харкові на той час майже не було. А з будинків, зведених на 

узбережжі, продовжували виводити різноманітні канави й труби 

для скидання нечистот у воду. По берегах річок утворювалися 

звалища різних відходів та загиблих тварин, які потім 

змивалися у воду й отруювали її. Тому річки, протікаючи 

містом, у спеку вкривалися іустою зеленою ряскою упереміш з 

покидьками й трупами собак, кішок, пацюків та інших дрібних 

тварин. Особливо нестерпним було існування жителів 

Москалівки, де така вода затримувалася перед найбільшою 

основ’янською греблею. Особливе нагромадження бруду 

відбувалося під мостами харківських річок. Забруднена 

фекаліями та іншими нечистотами вода ставала не лише 
непитною, але й небезпечною для купання, прання та миття 

підлоги. Однак недостатня кількість у місті колодязів з якісною 

водою призводила до масового використання річкової води 
тими, хто мешкав далеко 
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від Карпівської та Бєлгородської криниць, звідки возили боч-

ками воду як для приготування їжі, так і для пиття, не кажучи 

вже про напування скотини та інші господарські потреби. 

80-і роки були позначені поліпшенням санітарно-гігіє-

нічних умов життя Харкова завдяки проведенню водогону, 

який став до ладу в липні 1881 р. Майже припинилося 

користування послугами водовозів, бочки яких не відрізнялися 

чистотою, скоротилося домашнє зберігання води, що не завжди 

було безпечним для здоров’я людей, які її вживали. Річкова 

вода майже зникла з ужитку. 

Водопостачання населення в Харкові після введення во-

догону відбувалося різними способами: одні жителі корис-

тувалися водою з кранів, Що були встановлені в будинках чи 

на подвір’ях; інші брали воду з водорозбірних колонок, 

колодязів або криниць; а хтось-таки продовжував звертатися до 

водовозів. Харківський водогін наповнювала суміш вод джерел 

і бурових (артезіанських) свердловин різних водоносних шарів. 

У 1912 р. середньодобове споживання водопровідної води було 

мізерним і становило лише 1,87 відра на одного «харьковца» 

(приблизно 22,5 л). 

Між уведенням до ладу водогону в 1881 р. й пуском 

каналізації в 1915 ніяких радикальних заходів для зміни 

санітарного стану в Харкові не вживали. Житлові і госпо-

дарські будинки зводилися скупчено. Побутові умови 

переважної більшості мешканців не відповідали санітарним 

нормам. Велику небезпеку для здоров’я «харьковцев» стано-

вили кладовища, розмішені поблизу густонаселен их районів. 

Зразком санітарних негараздів був Благовіщенський базар. На 

його території панували бруд, сморід, загниваючі залишки 

м’ясних і рибних лавок, купи нечистот. Стоків не було зовсім. 

У 1902 р. міська дума ухвалила рішення облаштувати критий 

ринок за всіма правилами санітарії. У квітні 1905 р. спеціальна 

комісія, призначена губернатором, підтвердила необхідність 

критого ринку, але збудовано його було аж у 1914 р. 

Отже, характерними негативними щодо санітарії особли-

востями Харкова були забрудненість річок, труднощі з 

водопостачанням і вивезенням побутових відходів (як рідких, 
так і твердих), відсутність каналізації, скупченість будівель, 

погані житлові умови для більшості жителів міста. 

У 1878 р. по закінченні російсько-турецької війни, в 

умовах реальної загрози чуми в Росії активізувався санітарний 
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рух. На цій хвилі у Харкові нарешті було створено санітарну 

організацію, хоча питання про неї порушувалося Харківським 

медичним товариством від часу його заснування в 1861 р., а 

міською думою розглядалося з 1873 р. Слід вважати, шо міська 

санітарна організація почала існувати з заснування міської 

санітарної ради у складі двох гласних Харківської думи й одного 

члена управи із залученням кількох компетентних осіб, 

запрошених думою, обрання санітарного лікаря й утворення 

комісії з визначення ступеня забрудненості харківських річок. 

Санітарна рада була консультативним органом, що за 

дорученням думи й управи займалася всебічним обговоренням 

питань, пов’язаних із санітарним благоустроєм міста. На 

підставі рекомендацій санітарної ради міська дума приймала 

відповідні постанови щодо санітарної частини, а міська управа 

більш-менш успішно втілювала їх у життя. Незабаром із 

санітарної ради вийшли гласні, і вона продовжила своє 

існування у складі голови (члена управи) і кількох членів 

(міського санітарного лікаря та професорів університету). У 

1883 р. ця структура взагалі припинила свою діяльність, хоча 

формально термін повноважень ради був продовжений, а в 1888 

р. дума затвердила її новий склад. 

Вмше вже йшлося про створення таких складових міської 

санітарної організації, як «санитарная команда Харьковского 

общественного управления» та міські санітарні лабораторії 

(хімічна й бактеріологічна). Увесь склад «команды» на чолі з 

санітарним лікарем називали ще санітарним відділом (відді-

ленням) міської управи. Співробітники «санитарной команды» і 

хімічної лабораторії за заявками приватних осіб і відповідно до 

розпоряджень санітарного лікаря проводили дезінфекцію жител, 

найчастіше розчином хлорного вапна. Засоби для дезінфекції 

купувалися за рахунок міського бюджету, власники квартир і 

будинків за дезінфекцію нічого не платили. 

Проте головним напрямом діяльності хімічної міської 

санітарної лабораторії була аналітична робота - контрольні 

хімічні аналізи водопровідної та річкової води, деяких харчових 

продуктів і санітарні дослідження на прохання приватних осіб за 

певну платню. Найбільша кількість таких досліджень припадала 
на свиняче м’ясо й окости з метою визначення їхньої якості. На 

доброякісні окости ставили тавро і давали дозвіл на продаж. 
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У 1901 р. на посаду лаборанта міською управою був 

запрошений магістр фармації ЯМ. Зільбер. При ньому 

лабораторія змінила пріоритети діяльності: дослідження окос-

тів припинилося завдяки відкриттю на Благовіщенському 

ринку трихіноскопічної станції, а вивільнені фахівці зайнялися 

всебічним науковим аналізом інших аспектів санітарної справи. 

Зокрема, вони здійснювали систематичний контроль хімічного 

складу джерел водопостачання і води харківських рік, 

каналізації (після її появи в Харкові), а також харчових 

продуктів у місцях їх готування, зберігання і продажу. 

Бактеріологічна лабораторія налагодила щоденний кон-

троль водопровідної води, систематичний аналіз бактеріоло-

гічного складу джерел водопостачання, води харківських рік та 

каналізації, діагностичні дослідження на дифтерію, дизентерію, 

холеру, туберкульоз та інші інфекції. 

У 1899 р. міська дума відновила діяльність санітарного 

консультативного органу при ній, але вже під новою назвою 

“санітарна комісія”. 

У 1900-і роки зазнало реорганізації санітарне відділення 

міської управи, яке зосередилося переважно на «паперовій» 

роботі. Для цього санітарному відділенню був доведений 

відповідний штат: три служителі, діловод, його помічник, 

рахівник і переписувач. Відділення об’єднало все діловодство 

по міській санітарній частині; здійснювалося видання сані-

тарних друкованих матеріалів; діяла бібліотека, що постійно 

комплектувалася спеціальною літературою (у тому числі й 

періодикою) як вітчизняного, так і закордонного видання. 

Практичною ж діяльністю міської санітарної організації 

керувало санітарне бюро на чолі з В.В. Фавром. Офіційних 

нормативних документів, що регламентували діяльність і 

визначали саму назву міського санітарного бюро, не існувало, 

тому в деяких виданнях його називали санітарним відділом 

міської управи. До складу бюро (відділу) входили усі санітарні 

лікарі, хіміки й бактеріологи. На санітарне бюро часто 

покладалися і консультативні функції при міському само-

врядуванні, що були сферою діяльності санітарної комісії, та 

ведення санітарного діловодства, яке взяло на себе санітарне 
відділення міської управи. 

У 1911 р. міністерство внутрішніх справ спробувало залу-

чити громадськість до санітарного благоустрою міст і з цією 

метою розробило зразкове положення про організацію та 
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порядок діяльності «санитарных попечительств». Харківська 

міська дума підтримала цю ідею і прийняла власне положення 

про «санитарные попечительства». Формувалися вони міським 

громадським самоврядуванням з гласних та інших активістів, а 

головними їх завданнями були: вивчення санітарних проблем 

міста, санітарно-просвітницька робота серед населення, збір 

пожертвувань на санітарний благоустрій. У Харкові організація 

«санитарных попечительств» по суті розгорнулася вже після 

виборів нової думи (1914 р.), але війна, що почалася, відсунула її 

у часі й не дала змоги набути корисного досвіду. 

Важливою діяльністю Харківської думи щодо санітарного 

благоустрою міста було розроблення і прийняття обов’язкових 

постанов про санітарну частину. Ними регламентувалися 

найважливіші сфери міського життя, а саме: утримання вулиць, 

майданів, дворів, проток, криниць; асенізаційний, водовозний, 

візницький і трактирний промисли; облаштування і утримання 

«простых ретирадных мест», ватерклозетів, вигрібних ям, 

стічних труб, сховищ для побутового сміття, складів ганчір’я, 

кісток, сирих тваринних продуктів, а також нічліжних 

притулків, мебльованих кімнат і готелів, пивничок і ресторанів, 

приміщень для продажу продуктів харчування, ринків, пекарень, 

молочних ферм, лазень* розвезення м яса і молока містом; 

внутрішній розпорядок на різницях; нагляд за продажем коней і 

худоби тощо. Контроль за виконанням обов’язкових постанов 

щодо санітарної частини був покладений на санітарних лікарів, 

санітарних поліцейських наглядачів та інших чинів поліції . 

Таким чином, у пореформений дожовтневий період у 

Харкові почала існувати міська санітарна організація. Напере-

додні першої світової війни до її структури входили: санітарна 

комісія, санітарне бюро з хімічною і бактеріологічною лабора-

торіями при ньому, санітарне відділення міської управи і чотири 

«санитарных попечительства» на чолі з об’єднаним бюро. 

Санітарна комісія стала координуючим центром усіх частин 

міської санітарної організації. До її складу входили 11 гласних 

міської думи з правом вирішального голосу. З правом дорадчого 

голосу в роботі комісії брали участь усі члени санітарного бюро, 

дільничні лікарі, старші лікарі міських лікарень, представник 
шкільних лікарів, ветеринарно- санітарний лікар, голови 
«санитарных попечительств», представники 

59 



інших міських комісій (водопровідної, каналізаційної, базарної, 

різницької), завідувач губернського земського санітарного бюро 

і земський повітовий санітарний лікар. З іншого боку, 

харківські міські санітарні лікарі брали участь у засіданнях 

повітової санітарної ради й роботі губернських з’їздів земських 

санітарних лікарів. Такий взаємозв’язок дозволяв їм бути 

обізнаними щодо санітарних проблем губернії і обстоювати 

інтереси населення Харкова на повітовому і губернському 

рівнях. Ідея цього взаємозв’язку належала корифеєві санітарної 

справи — творцю харківської губернської земської санітарної 

організації Сергію Миколайовичу Ігумнову. До санітарної 

діяльності в місті час від часу залучалися і всі без винятку 

штатні лікарі, які служили в державних, муніципальних та 

земських установах Харкова. 

Однак створена в Харкові міська санітарна організація 

була дуже недосконалою з точки зору оперативного керування 

нею, оскільки виявилася громіздкою і неповороткою, її складові 

частини у своїй діяльності часто дублювали одна одну. Функції 

санітарної комісії, санітарного бюро і санітарного відділення не 

були чітко розмежовані, тому й контактів між ними не 

складалося. Інакше кажучи, харківська міська санітарна 

організація мала бюрократичні вади, притаманні усім 
елементам, управлінського апарату Російської імперії. 

Постановка протиепідемічної справи і боротьба 

з найнебезпечнішими інфекціями 

Зі створенням у Харкові міської санітарно-проти-

епідемічної служби до її функцій увійшли такі напрями 

протиепідемічної діяльності, як реєстрування інфекційних 

захворювань, визначення джерел інфекцій та їх ліквідація, 

ізолювання хворих, проведення роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо протиепідемічних заходів і дезінфекція. Під час 

спалахів епідемій здійснювалися комплекси екстрених заходів. 

На них у міський бюджет щороку закладалися певні (досить 
незначні) суми. У благополучні в епідемічному відношенні 

роки ці кошти або їх частина залишалися невикористаними. 

Тому після згубних епідемій 1909 р. Харківська міська дума 

створила спеціальний протиепідемічний фонд, 
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до якого спрямовувалися невикористані гроші. Наростаючи рік 

у рік, фонд став вагомим міським протиепідемічним резервом. 

Реєстрування інфекційних захворювань було недосконалим 

і помилково відображало реальну ситуацію, а вірніше - 

відтворювало лише певні тенденції в розвитку тих чи інших 

хвороб. Річ у тім, що приватнопрактикуючі лікарі, як правило, 

не дуже прагнули подати відомості до офіційних органів, хоча 

обслуговували значну кількість хворих; отже, цей сегмент 

випадав із загальної картини захворюваності. Бактеріологічні 

дослідження робили ще перші кроки й не завжди розпізнавали 

джерела інфекцій. Через нерозвиненість стаціонарної мережі 

далеко не всіх інфекційних хворих можна було ізолювати. 

Постійний дефіцит коштів і низький культурний рівень 

населення не давали змоги налагодити широку й ефективну 

санітарно-просвітницьку роботу. Простежимо розвиток 

протиепідемічної справи у Харкові в пореформений період на 

прикладах боротьби з особливо небезпечними інфекціями. 

Холера. Третя холерна пандемія спіткала Харків напри-

кінці 1865 р. Проте місто, маючи великий досвід боротьби з 

хворобою під час двох пандемій ЗО—50-х рр. XIX ст., було 

загалом готове до зустрічі з нею. Ще з наближенням холери нэ 

сполох забило Харківське медичне товариство. На його 

засідання особисто прийшов губернатор граф О.К. Сіверс і 

зажадав побачити план невідкладних протихолерних заходів. 

Прохання губернатора було негайно виконане. За планом 

передбачалося поділити місто на дільниці й призначити туди 

медиків-фахівців, забезпечити прибирання міста і підтримання в 

ньому чистоти, підготувати до відкриття спеціалізовані лікарні 

тощо. Вказівки ХМТ у переважній більшості були сприйняті 

владою як керівництво до дії. Завдяки вжитим заходам холера, 

що з’явилася в Харкові наприкінці грудня 1865 р., тривала 

тільки 6—8 тижнів (за різними джерелами) і фактично 

локалізувалася в найбіднішій Занетечинській частині міста. 

Літня епідемія холери почалась у червні 1866 р., через 

погодні умови вона була значно тяжчою за зимову, відрізнялася 

прискореним перебігом процесу й вищою летальністю. У 

липні—серпні хвороба особливо лютувала у низинах вздовж 
Лопані, але перекидалася й на інші частини міста. Усього в 

1865-1866 рр. від холери в Харкові загинули 475 осіб. 
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У липні 1871 р. «харьковцы» потерпали від нової епідемії 

холери, що прийшла раптово, розвивалася швидко і була для 

міського громадського самоврядування несподіванкою. 

Самовіддано й успішно діяло Харківське медичне товариство, 

діячі якого працювали безкоштовно, піддаючи своє життя 

небезпеці. Особлива увага під час цієї епідемії приділялася 

дезінфекції відхожих місць та інших осередків хвороби. 

Харківський поліцмейстер видав наказ, за яким у зв’язку з 

епідемією холери всі поліцейські чиновники мали підклю-

чатися до «городовых» лікарів при гігієнічному огляді реміс-

ничих майстерень, дворів, «ретирадных мест»; вимагалося 

застосування дезінфікуючих засобів при очищенні відхожих 

місць (розчина залізного купоросу, карболової кислоти, 

хлорного вапна). За цим же наказом на приставів покладалася 

найсуворіша відповідальність за дотримання на підлеглих 

територіях усіх санітарно-гігієнічних норм. На кожну з 

існуючих тоді дванадцяти поліцейських дільниць міста було 

призначено по два лікарі. Члени ХМТ безкоштовно виконували 

ці обов’язки, щотижня змінюючи один одного. 

Незважаючи на спекотне літо 1871 р., епідемія тривала 

недовго і смертність була порівняно невеликою, хоча загальна 

кількість померлих (внаслідок високої захворюваності) сяг- 

нулл значних цифр (за одними даними — 849, за іншими — 906 

осіб). 

Напад холери 1892 р. на Харків тривав з 10 червня до 9 

жовтня. Приготування до зустрічі з нею почалися завчасно, 

адже було зрозуміло, що епідемія не обмине такий великий 

залізничний вузол. У зв’язку з цим міська управа зібрала 

санітарну раду, яка відпочивала вже декілька років, і розробила 

план протистояння холері, на боротьбу з якою міське 

громадське управління асигнувало 20 тис. рублів. Однак 

центром боротьби з епідемією став «Комитет общественного 

здравия» на чолі з Губернатором 0.1. Петровим, Який виявився 

у цій справі енергійним і тямущим адміністратором. У Харкові 

влаштували генеральне прибирання, упродовж епідемії 

підтримувалй чистоту, додатковий санітарний нагляд було 

встановлено над міським водогоном. У районах Заїківки та 
Основи відкрили дві лікарні, місто поділили на шість 

лікарських дільниць, очолили їх лікарі, а помічниками стали 

громадські активісти — дільничні «попечители» і студенти- 
медики. У кількох аптеках були організовані нічні чергування 
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лікарів, обладнані карети для перевезення хворих на холеру. Усі 

поїзди, що прибували до Харкова, перевірялися на наявність 

хворих пасажирів. Чималими тиражами видавалися брошури про 

методи боротьби з холерою. За допомогою благочинних 

товариств було організовано здешевлене і безкоштовне 

харчування для злидарів і приїжджих робітників. Завдяки 

своєчасним заходам холерний період 1892 р. «харьковцы» 

пережили доволі благополучно - захворіли 173 особи, з них 

померло 82. А наступного літа в Харкові захворіли на холеру 52 

особи, з яких 27 померли. 

Наступна небезпека загрожувала Харкову в 1909 р., коли 

взагалі вкрай несприятливо склалася епідемічна ситуація. Однак 

міське самоврядування, яке на той час мало вже лікувально-

санітарну організацію, поклало собі за мету не допустити холеру 

до міста. Для керування протихолерною діяльністю було 

створено міську санітарно-виконавчу комісію, яка професійно 

організувала очищення й дезінфекцію. 

І того року холера обминула Харків. 

Аналогічна комісія працювала і наступного, 1910 р., але не 

так успішно - холера уразила 281 людину (за іншим джерелом - 

315). Діяла комісія впевнено і спокійно, спираючись на міцну 

організацію, і за програмою, розробленою в попередні холерні 

періоди. Населення було ознайомлене з ознаками хвороби й 

заходами боротьби з нею, з основами гігієни; під особливий 

контроль було взято водопровід; лікарі здійснювали санітарні 

огляди колодязів, проводили бактеріологічний аналіз води в них 

і закривали ті, у яких вода виявлялася недоброякісною; по місту 

діяли лікарняно-харчувальні пункти; медичний персонал 

поповнювали епідеміологи, фельдшери, санітари, сестри-

жалібниці; до санітарного бюро був запрошений бактеріолог. 

Підсилений склад дезінфекторів чергував цілодобово і виїжджав 

на виклики разом із лікарями. На час епідемії були відкриті 

холерні бараки при Миколаївській лікарні та при міському 

вокзалі, який належав Південній залізниці й був, як на ті часи, 

чудово обладнаний та укомплектований персоналом. Міська 

санітарно-виконавча комісія організувала «санитарные попечи-

тельства» кількістю 36 активістів, які не лише допомагали 

здійснювати санітарний нагляд, але й зібрали майже 2 тис. 
рублів і відкрили в трьох пунктах передмість безкоштовні 
їдальні для бідняків. На фабриках і заводах, залізничних 
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станціях та інших місцях гуртування людей видавали холодну 

переварену воду для пиття і окріп. Для інспектування сані-

тарного стану промислових підприємств Харківської губернії у 

зв’язку з можливою появою холерних захворювань у 1911 р. 

губернатор організував санітарно-технічну комісію, до складу 

якої входили члени лікарської інспекції, представники 

громадських установ, фабричної інспекції, і працювала вона 

протягом року. Завдяки правильній організації та злагодженій 

роботі міських і губернських служб, Харківського медичного 

товариства, різних організацій та приватних осіб у 1910 р. 

холера не поширювалася в місті, хоча її постійно заносили 

залізницею з інших регіонів. 

Тифи. Зі звітів харківських медиків випливає, шо голов-

ними причинами поширення тифів у Харкові були: а) занесення 

хвороби залізничним транспортом; б) бідність основної маси 

населення з усіма її проявами (неповноцінне харчування, 

недоброякісна вода, скупчене проживання у вогких, тісних і 

брудних приміщеннях); в) переховування жителями хворих 

внаслідок безкультур’я і недовіри до медицини; г) відсутність 

правильно організованих медичних оглядів робітників на 

підприємствах; д) болотиста місцевість. Однак найголовнішою 

причиною був поганий санітарний стан міста. Загальні 

профілактичні заходи боротьби з поширенням тифів у 70—80-і 

рр. XIX ст. полягали в очищенні забруднених місць, закритті 

непридатних до використання джерел питної води, дезінфекції 

приміщень та санітарних оглядах ринків, готелів, лазень, 

підприємств, які займалися реалізацією продовольства, та 

промислових підприємств. Починаючи з 1890-х рр. до них 

додалися постійні хімічні та бактеріологічні дослідження 

джерел водопостачання (включаючи Харківський водогін, воду 

з якого брали на аналіз щоденно) та харчових продуктів. 

Найбільше дошкуляв місту черевний тиф, який рік у рік 

залишався найпоширенішою хворобою. 

У 1873 р. черевний тиф був особливо жорстоким, у 1879 р. 

епідемія була слабшою, а в 1881-1882 рр. відбувся спалах усіх 

тифозних захворювань. У зв’язку з цим міська управа відкрила 

за кошти міської громади особливе тимчасове тифозне 
відділення при губернській земській лікарні, до якого вступали 

найбідніші «харьковцы», а також заробітчани, які опинилися на 

той час у Харкові. Відсутність окремої інфекційної лікарні дуже 

ускладнювала роботу. Міському 
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громадському самоврядуванню і в наступні роки доводилося 

вишукувати кошти для організації тимчасових відділень на час 

епідемічних спалахів. 

Жорстокі тифозні епідемії лютували в місті у 1907- 1909 

рр., до того ж у 1909 р. прокотилася небачена в світі епідемія 

черевного тифу, коли захворіли 15 833 «харьковца». Губернська 

земська лікарня була переповнена хворими на черевний тиф. 

Тому на спільні кошти земства і міського бюджету було 

відкрито тифозний барак у Миколаївський лікарні. Буквально 

протягом тижня Олександрійська лікарня розгорнула декілька 

додаткових відділень загалом на 430ліжок. Тимчасову тифозну 

лікарню облаштували у передмісті Харкова, на Іванівці. 

Оперативні й чіткі дії міської та земської медицини у боротьби з 

епідемією не були даремними — вони забезпечили найнижчу за 

всі роки смертність від тифу. 

У 1913 р. була епідемія поворотного тифу, яка спалахнула у 

пересильній в’язниці, а звідти перекинулася на нічліжки й 

артільні помешкання міста. Щоб розвантажити нічліжки на 

період епідемії, міська управа орендувала приміщення на 

Благовіщенському базарі й відкрила додатковий нічліжний 

притулок на 60 місць. Для всіх, хто там зупинявся, було 

забезпечено миття у лазні двічі на тиждень з дезінфекцією та з 

дезінсекцією їхнього одягу. Приміщення притулків також 

підлягали систематичному знезараженню. 

Віспа. Віспа у пореформений період не полишала Харків 

ані на рік. Спалахи захворювань припадали на 1879, 1883, 1887, 

1898, 1902 і 1911-1912 роки. 

Віспощепленням займалися під керівництвом «городовых» 

та земських лікарів фельдшери, сповитухи і, звичайно, 

віспощепії. З відкриттям міської лікарні більшу частину цієї 

роботи, до того ж безкоштовно, виконували саме там. Для 

віспощеплень телячим детритом в Олександрівській лікарні 

обладнали спеціальний кабінет, тому в 1876 р. у Харкові 

залишався лише один «вольнопрактикующий» віспощепій. У 

1884 р. кабінет віспощеплень із Олександрійської лікарні був 

переведений до дитячої міської лікарні, а у 1891 р. — до міської 

амбулаторної дитячої лікарні ім. князя Д.М. Кропоткіна, при 
якій створили віспяний телятник. 

Безкоштовні віспощеплення телячою лімфою і детритом 

робили також із 1873 р. в лікарні Харківського медичного 
товариства. Від 1890 р. без оплати проводили щеплення 
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телячим детритом з власного телятника при губернській 

земській лікарні. А з 1902 р. медики почали практикувати 

віспощеплення полільницях, на 1913 р. воно було запровад-

жене в усіх амбулаторіях, підпорядкованих місту. З 1883 р. в 

Харкові існував і приватний віспяний телятник О.І.Тер- 

тичникової, звідки реалізовували лімфу і детрит. При 

телятнику теж було налагоджено щеплення віспи. 

- У 1912 р., коли в Харкові спостерігався спалах віспи, міська 

управа запросила студентку-медика для вакцинування учнів 

міських шкіл. На жаль, історія не зберегла для нас імені цієї 

дівчини, яка сама зробила майже 4 800 щеплень - тобто більше, 

ніж загалом усі амбулаторії. Згодом ревакцинацію учнів було 

доручено шкільним лікарям. 

Слід зазначити, що харківське міське самоврядування у 

порєформений період гідно справлялося із завданнями щодо 

віспощеплень, тому захворюваність на натуральну віспу навіть 

під час епідемічних спалахів не перевищувала показника 1,8 на 

1 000 жителів. У порівнянні з іншими небезпечними 

інфекціями це була незначна цифра. 

Дифтерія. Перша епідемія дифтерії спіткала Харків у 1878 

р., вона розвивалася упродовж 1879- 1881 рр., а в 1881 — 1882 

рр. почала спадати. У розпал епідемії смертність від цієї 

хвороби досягала 30%. Ніл загальної кількості дітей, які 

померли за ці роки, 10% припадало на дифтерійних хворих. 

Протидія дифтерії була явно недостатньою: при дитячій лікарні 

діяло єдине в місті дифтерійне відділення лише на 10 ліжок, до 

якого приймали і дорослих, хоча вони могли лікуватися і в 

інших закладах. Через брак місць хворим дітям часто 

відмовляли в госпіталізації. Заклики медичної громадськості 

щодо відкриття в Харкові спеціальної протидифтерійної 

лікарні так і не були реалізовані. Не допомогла навіть 

підтримка обласного земського протидифтерійного з’їзду, що 

відбувся в Харкові 1881 р. 

Не залишала грізна хвороба наше місто і в наступні роки, 

її осередками стали найбідніші райони. Однак загальних 

заходів профілактики дифтерії не проводилося. Після того, як 

минула епідемія 1878-1882 рр., було ліквідовано центральний 
губернський комітет із припинення дифтерії (23 грудня 1881 

р.), а також усі спеціальні санітарні загони. У 1895 р. для 

лікування хворих почали застосовувати протидифтерійну 

сироватку, виробництво якої вперше у Європі організували 
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на бактеріологічній станції при Харківському медичному 

товаристві Віктор Недригайлов, Григорій Острянін і Степан 

Коршун. Пізніше додаткову сироватку почали привозити з 

Киева. Незважаючи на це, у 1883-1913 рр. захворюваність 

харківського населення на дифтерію, за даними про звертання 

до медиків, майже не змінювалася, коливаючись навколо цифри 

5 на 1 000 жителів. Помітного зниження смертності від дифтерії 

за цей же період так само не спостерігалося. 

Отже, загалом організація боротьби з особливо небез-

печними інфекціями, безумовно, зробила великий поступальний 

крок порівняно з дореформеним періодом і досягла найвищої 

точки розвитку харківської охорони здоров’я у дожовтневі часи. 

Це було обумовлено фактором особливої небезпечності 

інфекцій: з одного боку, харківська влада була відповідальна за 

їх приборкання, тому докладала до цієї справи всіх своїх 

адміністративних зусиль, а з іншого боку, надзвичайна 

небезпека штовхала на самовіддану роботу харківських медиків 

і пересічних громадян. Але попри все грізні інфекції або 

регулярно повертатися до Харкова, або не полишали його 

зовсім. Головними причинами такої ситуації були: загальна 

санітарна невпорядкованість міста, бідність і низький 

культурний рівень більшості населення, відсутність 

спеціалізованої інфекційної лікарні. Так і не вдалося налагодити 

ефективне протистояння дифтерії, незважаючи на 

запровадження харківськими медиками найпередовіших 

методів. 

Туберкульоз. Найбільш нищівною (з найвищими показ-

никами смертності) серед усіх хвороб дожовтневого періоду в 

Харкові був туберкульоз. Спеціалізованих протитуберкульозних 

лікувальних установ тривалий час не існувало. Тільки у 1910-х 

рр. розгорнула свою діяльність невелика приватна «лечебница» 

Г.М. Авдакової на Благовіщенській (нині Карла Маркса) вулиці. 

Протитуберкульозна діяльність дещо активізувалася з 

відкриттям у 1911 р. місцевого відділу «Всероссийской лиги для 

борьбы с туберкулезом». Активну участь у його організації взяв 

популярний у Харкові лікар-гуманіст, «професор околиць» П.І. 

Шатілов, ім’я якого одержав один з історичних районів міста — 

Шатилівка. б грудня 1912 р. Харківський відділ ліги відкрив 
добре обладнану, безкоштовну і 
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загальнодоступну амбулаторію, 7 липня 1913 р. — перший для 

«харьковцев» протитуберкульозний санаторій на 35 ліжок у 

Ріпках, а в 1914 р. — безкоштовні ясла для дітей, хворих на 

туберкульоз. Міська влада щорічно надавала відділові 

субсидію в розмірі 1 000 рублів, проте, на жаль, потужності 

цих лікувальних установ були вкрай недостатніми. 19 квітня 

1915 р. Харківський відділ «Всероссийской лиги» був 

перетворений на самостійне Харківське товариство боротьби з 

туберкульозом. 

Венеричні захворювання. Скасування кріпацтва та 

посилення міграції населення призвели до спалаху 

захворюваності на венеричні хвороби. Небувалого розмаху 

набула нелегальна вулична проституція: колишні кріпачки 

приїздили до Харкова у пошуках роботи, не завжди 

отримували її, а тому «выходили на панель». Вуличних повій 

тоді називали «раструсками», бо вони «раструшивали» 

перехожих, тобто спонукали до витрат. «Раструски» вели своє 

полювання на вулицях, майданах і в шинках від сутінок до 

ранку. Більшість із них не мали певного місця проживання і 

вдень відпочивали у своїх приятельок-звідниць, в шинках або 

на постоялих дворах, тому практично не піддавалися обліку. 

Поліція в боротьбі з ними залишалася безпорадною і ніякого 

медичного контролю встановити МОГЛИ. "Это самая пагубная 

каста женщин, большей частью праздных, всегда пьяных и 

развратных, - йшлося про «раструсок» в одному з офіційних 

звітів того часу. - Они главным образом разносят венерическую 

болезнь между простым народом». 

Стрибкоподібному поширенню венеричних хвороб 

сприяло також зростання пияцтва, характерне для всієї 

пореформеної Росії. Ліберальні реформи спричинили загальне 

падіння моральності, розкріпачення сприймалося значною 

частиною темного й затурканого селянства як свобода пиячити 

і займатися розпустою. До того ж із переходом у 1863 р. від 

відкупної до акцизної системи в гуральництві й торгівлі 

горілкою ціни на неї значно знизилися, що також стимулювало 

пияцтво. Як результат - не тільки спалах венеричної 

захворюваності, але й небачене досі поширення алкоголізму. 1 

ніякі лікарсько-поліцейські заходи цей процес зупинити не 
могли. 

У пореформені роки облік венеричних хворих залишався 

неповним, тому що багато з них не лікувалися зовсім, інші 
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зверталися до знахарів і займалися самолікуванням за 

сумнівними «лечебниками секретных болезней». Крім того, 

фахівці приватної практики па прохання своїх пацієнтів не 

реєстрували їх. 

Венеричні захворювання розповсюджувалися у Харкові 

значно ширше, ніж у сусідніх губернських містах, адже він 

перетворився на великий залізничний вузол і залишався яр-

марковим центром. Розносили їх повії, переважно нелегальні, 

які не були охоплені лікувально-поліцейським обліком і тому 

становили найбільшу небезпеку щодо поширення захворювань. 

Славнозвісний адвокат А.Ф. Коні називав Харків одним з 

головних у Росії ринків звідництва. Наприкінці XIX ст. 

харківська поліція щомісяця затримувала «по подозрению в 

тайном разврате» від 300 до 700 жінок, які страждали на 

венеричні захворювання — і це менше ніж на 200 тис. міського 

населення! За неповними даними, захворюваність на венеричні 

хвороби зросла за 1866—1902 рр. з 6 до 12 випадків на 1 000 

населення, а в 1878 та 1882 роках цей показник дорівнював 

відповідно 18 і 19 - то було справжнє лихо! 

До відкриття Олександрійської лікарні від венеричних 

хвороб позбавлялися в губернській лікарні. На початку 80-х рр. 

XIX ст. існували вже спеціальні відділення як у губернській 

земський (на 100 ліжок), так і в міській Олександрійській (на 29 

ліжок) лікарнях. Проте недостатня кількість місць у цих 

закладах також сприяла поширенню «любострастной» хвороби. 

Тому губернське земське зібрання на своєму засіданні в грудні 

1881 р. ухвалило: соматичні ліжка губернської лікарні надавати 

переважно сифілітикам; додатково відкрити «особливу» 

лікарню на 30 ліжок для лікування повій, внесених до списків. 

Цю лікарню відкрили на початку 1883 р. на Старомосковській 

вулиці (нині Московський проспект) і утримували за рахунок 

спільних внесків міського самоврядування, власниць публічних 

домів (для них внески були обов’язковими), повій-«одиначок» 

(добровільно) і пожертв приватних осіб. Лікарі працювали там 

без оплати. Завідування медичною частиною прийняли на себе 

старший «городовой» лікар Емілій Федорович Бєллін і доктор 

медицини Володимир Гнатович Порай-Кошиц. Після Е.Ф. 

Бєлліна «особливу» лікарню, яку перейменували на жіночу 
венеричну, очолив «городовой» лікар М.1. Жебуньов. 
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Однак і ці заходи не зарадили лихові. Зареєстрованих 

повій приймали на лікування беззастережно, а для «бродячих 

девок» і багатьох інших жителів Харкова місць у венеричних 

відділеннях катастрофічно не вистачало. У 1895 р. венеричне 

відділення Олександрійської лікарні було розширене до 49 

ліжок. Після введення в дію Миколаївської лікарні загальна 

кількість «венеричних» ліжок у харківських міських лікарнях 

досягла 98 (1901 р.), але в жіночій венеричній лікарні 

зменшилася до 25 і надалі вже не змінювалася. Отже, загалом у 

місті до 1914 р. було розгорнуто 223 ліжка для венеричних 

хворих, а забезпеченість ними населення в 1913 р. становила 

близько 9 ліжок на 10 000 жителів, однак за існуючого рівня 

захворюваності цього було недостатньо. 

Заходи для запобігання і проти поширення венеричних 

хвороб полягали насамперед у нагляді за проституцією. Медичні 

огляди легальних повій проводилися щотижня, хворих 

Направляли до лікарень. Починаючи з 90-х рр. такі огляди з 

метою виявлення вензахворювань запровадили на фабриках і 

заводах, у місцях ув’язнення га військових командах; іноді 

оглядали ще й тих, хто повертався із заробітків, представників 

нижніх чинів - після відпустки, а також інших жителів міста, 

які були тимчасово відсутніми. 

Таким чином, у пореформений період у Харкові було 

нагромаджено певний досвід у справі боротьби з венеричними 

захворюваннями. Однак соціально-економічні умови, низька 

культура населення і недостатній розвиток медицини постійно 

відновлювали й підтримували високий рівень Захворюваності 

на венеричні недуги, а паліативні заходи, запроваджувані 

місцевою владою проти їх поширення, не досягали мети. 

Діяльність стаціонарних і амбулаторних 

лікувальних закладів 

Висока захворюваність і смертність серед населення 

Харкова, незадовільне забезпечення медичною допомогою не 

могли не хвилювати харківську громадськість, представники 

якої зініціювали створення нових і розвиток існуючих 

7 0  



лікувальних закладів. Завдяки їхнім благородним починанням у 

пореформений період було досягнуто радикальне поліпшення 

стаціонарного і амбулаторного обслуговування жителів міста. 

Розглянемо діяльність найвідоміших лікарень і амбулаторій 

Харкова усіх форм власності на той час, починаючи з 

муніципальних. 

Олександрівська міська лікарня. ЗО серпня (за ст. ст.) 

1869 р. у місті була відкрита довгоочікувана міська лікарня, 

необхідність у якій відчувалася протягом багатьох років. Вона 

одержала назву Олександрійської на честь «чудесного 

спасения» імператора Олександра 11 під час замаху на нього в 

Парижі у травні 1867 р. Ініціатором увічнення цієї події шляхом 

створення міської лікарні став харківський міський голова М.Д. 

Шатунов. Його підтримав значним пожертвуванням у розмірі 

25 тис. рублів і клопотанням про присвоєння лікарні 

найменування Олександрівської губернатор П.П. Дурново. 

Після ініціативи начальства заможні «харьковцы» (переважно 

купці) поспішили приєднатися до неї своїми внесками. Не 

залишилася осторонь і міська дума, теж виділивши з бюджету 

25 тис. рублів. Лікарня розташувалася на Благовіщенській 

вулиці і спочатку була розрахована на 100 ліжок. П.П. Дурново 

прийняв титул фундатора і довічного попечителя лікарні. 

Опікунську раду очолив М.Д. Шагунов, а увійшли до неї 

харківські купці. 

Олександрівська міська лікарня перебувала у віданні 

міської управи. Членів її опікунської ради обирала Харківська 

дума. Лікарня призначалася для хворих обох статей всіх класів, 

станів і віросповідань, але основний її контингент складали 

наймані робітники та дрібні підприємці (торговці, візники, 

ремісники та ін.). 

Лікарня отримувала фінансування з різних джерел. Най-

важливішим серед них був лікарняний збір. Тим, хто сплатив 

його, видавалися так звані іменні лікарняні білети терміном на 

один рік, які давали право на обслуговування в Олек- 

сандрівській лікарні без додаткової плати. Діти тих осіб, які 

сплатили належну суму, до досягнення п’ятнадцятирічного віку 

могли бути прийняті до лікарень безкоштовно, за білетами 
батьків. Контроль за сплатою лікарняного збору покладався на 

домовласників та поліцію. Відсутність лікарняних квитків у 

жителів, які були зобов’язані їх мати, тягла за собою 

адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Така 
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відповідальність поширювалася як на осіб, що ухилялися від 

сплати лікарняного збору, так і на їхніх роботодавців. Штрафи, 

стягнені мировими суддями за поданнями поліції, надходили 

до розпорядження лікарні, а поліція одержала наказ не 

прописувати паспортів без лікарняних квитків. Проте, 

незважаючи на покарання неплатників, недоплата за цією 

статтею доходів, як вже зазначалося вище, була великою. 

Не менш важливим джерелом надходження коштів до 

Олександрійської лікарні був міський бюджет. Наприклад, з 1 

жовтня 1869 р. по 1 січня 1902 р. лікарня одержала понад 660 

тис. рублів лікарняного збору і майже 700 тис. рублів — із 

міської скарбниці. 

Менш значними, але істотними джерелами фінансування 

лікарні були: пожертвування; плата за лікування, внесена як 

приватними особами, так і організаціями; відсотки на 

непорушний основний капітал лікарні, що досягав 100 тис. 

рублів; збір від власників вовномиєнь; штрафи, стягнені за 

проживання без лікарняних білетів. Безкоштовно, за рахунок 

лікарні, одержували медичну допомогу поліцейські, пожеж-

ники, а також хворі, які мали довідку з поліції «о крайней 

бедности».  

У 1879 р. в лікарні розмістилися терапевтична і хірургічна 

госпітальні клініки Імператорського Харківського універ-

ситету. Того ж року, замінили адміністрацію, яка стала на 

шлях модернізації медичної, господарської та управлінської 

діяльності. Відкрилося перше постійно діюче спеціалізоване 

відділення на 29 ліжок для лікування венеричних хворих. 

Згодом, під час епідемій відкривалися тимчасові відділення 

для інфекційних хворих. 1 тільки на початку XX ст. були 

остаточно сформовані ще три відділення: терапевтичне, 

хірургічне й акушерсько-гінекологічне. У 1900-х рр. при 

лікарні почали функціонувати лабораторія для хіміко-мікро- 

скопічних і біологічних досліджень, рентгенівський, світло-

лікувальний, електротерапевтичний та гідроелектротерапев- 

тичний кабінети, дезінфекційна камера, що обслуговувала на 

платній основі як організації, так і приватних осіб. А після 

відкриття в 1910 р. Жіночого медичною інституту на базі 
Олександрівської лікарні розмістилися шість його клінік: 

госпітальні терапевтична й хірургічна, акушерсько-гінеколо-

гічна, дитячих хвороб, нервових і душевних хвороб, шкірних і 
венеричних хвороб. При лікарні діяв і притулок для невилі- 
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ковно хворих (прообраз сучасних хосписів) ім. Нехаєвських. 

Він утримувався коштом благодійного «попечительства о 

бедных при городской Александровской больнице» і в 1913 р. 

мав 21 ліжко. 

Першим керівником госпітальної терапевтичної клініки 

(1877-1884, в Олександрівській лікарні - з 1879 р.) і головою 

опікунської ради лікарні протягом багатьох років був професор 

Іван Миколайович Оболенський. Завдяки його зусиллям 

лікарня була значно розширена. Першим керівником 

госпітальної хірургічної клініки Харківського університету у 

1877-1894 рр. був професор Іван Кіндратович Зарубін. При 

ньому клініка зайняла своє постійне місце на території 

Олександрівської міської лікарні. У 1894 р. госпітальну хірур-

гічну клініку очолив професор Аполлінарій Григорович Под-

рєз, який значно поліпшив умови лікування, увів до клінічної 

практики регулярні професорські обходи хворих. У 1897 р. 

А.Г. Подрєз вперше у світі виконав успішне хірургічне 

втручання з видалення із серця стороннього предмета після 

вогнепального поранення. Він став автором ряду оригінальних 

оперативних прийомів і деяких хірургічних інструментів. 

Лікарняний комплекс створювався протягом багатьох 

років. Спочатку Олександрійська міська лікарня розмістилася 

в новому добротному кам’яному будинку з коридорною 

системою, зведеному для кадетського корпусу. А потім її 

почали розширювати - скуповували сусідні подвір’я, будували 

нові або переобладнували вже існуючі будівлі, залишаючись в 

умовах постійної гострої нестачі території. Загального плану 

капітального будівництва за всю історію Олександрівської 

лікарні ніколи не існувало. Тимчасові лікарняні бараки, які 

будувалися безладно, насправді ставали постійними і швидко 

руйнувалися. У 1913 р. лікарняна садиба займала площу майже 

у півтора гектара, однак через велику скупченість будівель 

радикальне удосконалення залишалося неможливим. Лікарню 

не могли назвати впорядкованою навіть на ті часи. Однак у XX 

ст. було зроблено два значних кроки на шляху модернізації 

лікарні. Першим стало зведення на початку століття солідного 

двоповерхового клінічного корпусу, другим — спорудження 
напередодні першої світової війни за рахунок значного 

приватного пожертвування акушерсько-гінекологічного 

корпусу на 30 пологових ліжок і 62 гінекологічних. Новий 3,5-

поверховий корпус із фасадом 
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на В’язничну вулицю (нині Маршала Малиновського) відпо-

відав усім тогочасним вимогам до лікарняного приміщення. 

Він і дотепер служить своєму первісному призначенню — тут 

розташований 5-й спеціалізований міський клінічний 

пологовий будинок. 

Вже незабаром після свого відкриття Олександрівська 

лікарня не могла вмістити всіх бажаючих одержати медичну 

допомогу. Тому 1873 р. кількість ліжок збільшилася до 130, 

1879 р. - до 160, а 1882 - до 220. Надалі вона поступово 

зростала: в 1890-і рр. у зв’язку з тифозними епідеміями дохо-

дила до 300 (по закінченні епідемій понадштатні ліжка 

згортали), на початку 1900-х штатна кількість ліжок становила 

240 одиниць, а до початку 1914 р. досяіла 300. Але середньо- 

щоденна кількість стаціонарних хворих майже всі роки 

перевищувала штатну кількість ліжок. 

Значно ефективніше вдалося налагодити амбулаторне 

обслуговування пацієнтів на базі лікарні. Воно було загально-

доступним, а ліки амбулаторним хворим видававися безкош-

товно. Чітка організація щоденного прийому хворих дозволила 

амбулаторії Олександрійської лікарні зареєструвати в 1891 р. 

22 769 відвідувань, у 1901 - майже 50 000, у 1910 - 66 286, у 

1913 - 84 927. 

Отже, Олександрівська лікарня була першим міським 

лікувальним закладом у Харкові. Згодом вона стала найпопу- 

лярнішою міською лікарнею завдяки своєму розташуванню 

поблизу від центру. Її діяльність у справі охорони й поліп-

шення здоров’я нижчих верств харківської громади важко 

переоцінити, проте вона не могла вирішити всіх численних 

проблем харківської охорони здоров’я. Її розвиток відбувався 

за трьома напрямами: 1) збільшення потужності стаціонару; 2) 

вдосконалення амбулаторії; 3) запровадження спеціалізації в 

наданні медичної допомоги. І якщо питання стосовно 

організації в лікарні загальнодоступної амбулаторної допо-

моги та безкоштовної видачі ліків було вирішено, то 

організувати ліжкове обслуговування на рівні сучасних досяг-

нень лікарняної справи так і не вдалося. Постійна переобтя-

женість лікарні була головною вадою, розвиток її завжди 
відставав від потреб стаціонарного лікування, що зростали зі 

збільшенням населення та внаслідок довіри «харьковцев» до 

медичного персоналу Олександрійської міської лікарні. 
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Миколаївська міська лікарня. Відкриття першої міської 

лікарні - Олександрівської не вирішило проблеми забезпечення 

незаможного населення Харкова медичною допомогою. Про це 

свідчило постійне і значне переповнення єдиного 

муніципального лікувального закладу. Боротьба з епідеміями, 

що регулярно уражали місто, вимагала додаткових лікарняних 

потужностей, нестача яких призводила до негативних наслідків 

у справі охорони громадського здоров’я. У зв’язку з цим 1 

червня 1895 р. Харківська міська дума ухвалила рішення про 

будівництво другої міської лікарні на 100 ліжок, місце для якої 

було обрано на східній околиці - на вулиці Корси- ківській 

(нині Московський проспект, 195 і 197). Товариство взаємного 

страхування від вогню пожертвувало для цієї мети 55 тис. 

рублів. 25 березня 1900 р. лікарня була освячена і почала свою 

діяльність, маючи 140 штатних ліжок. 15 лютого 1901 р. 

«Государь Император Всемилостивейше соизволил на 

присвоение вновь устроенной больнице наименования 

«Николаевской» в память избавления Его Императорского 

Величества от постигшего его в минувшем году недуга». 

Миколаївська лікарня перебувала у віданні міської управи. 

її роботою керувала опікунська рада, яка затверджувалася 

Харківською міською думою і складалася з голови і восьми 

членів, до її складу входив і старший (головний) лікар. Ця 

лікарня повинна була обслуговувати робітниче населення 

Харкова. Основних джерел її фінансування було два - лікар-

няний збір і додаткові прямі асигнування з міської скарбниці. 

Лікарняний збір давав право на стаціонарне й амбулаторне 

обслуговування в Миколаївській лікарні протягом року. Його 

сплату, як вже зазначалося, підтверджували лікарняні білети. А 

ті, хто їх не мали, були зобов’язані оплатити своє лікування. У 

Миколаївській лікарні було й одне безкоштовне ліжко, що 

утримувалося за рахунок відсотків із пожертвуваних коштів 

Миколаївська лікарня розширювалася досить динамічно. 

Поступово вона отримала у своє розпорядження площу понад 

27 гектарів, засаджену парковими деревами, що створювало 

дуже сприятливі умови для одужування хворих. На цьому місці 

і тепер розташований комплекс лікувальних закладів (2-а 
міська лікарня, 17-а клінічна багатопрофільна лікарня, 

обласний нефроурологічний центр). Потужність Миколаївської 

лікарні виросла зі 140 штатних ліжок у 1900 р. до 350 у 1913 р., 

вона стала найбільшою міською лікарнею, але була 
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постійно перевантажена. За всю історію свого існування тільки 

в 1903-1904 рр. їй вдавалося уникати перевантаження. 

У Миколаївській лікарні функціонували такі відділення: 

хірургічне, інфекційне, венеричне, терапевтичне. У 1912 р. 

було відкрите пологове і гінекологічне відділення. Істотний 

недолік полягав у тому, що лікарня не мала туберкульозного 

відділення - хворих на туберкульоз розміщували в загальних 

палатах, створюючи тим самим загрозу для інших пацієнтів і 

не надаючи їм необхідних умов для проживання і лікування. 

Амбулаторія при Миколаївській лікарні існувала фактично з 

моменту її відкриття, проте активізації амбулаторної 

діяльності заважали віддаленість лікарні від міста і відсутність 

громадського транспорту, тому «харьковцы» віддавали 

перевагу амбулаторії Олександрійської лікарні. Миколаївська 

лікарня мала і свою власну аптеку. 

Досить цікавим є питання про організацію харчування 

хворих у Миколаївській міській лікарні. Між 7 і 8 годинами 

ранку вони одержували чай із чвертю фунта (близько 100 г) 

білого хліба; о 10 годині - сніданок (яйце, молочна каша або 

склянка молока з хлібом); о 14 - обід, що складався з борщу 

(бульйону, супу) з півфунтом м’яса, котлети або чверті фунта 

духової яловичини з кашею, киселю або компоту; о 18 — чай 

без хліба. 

За своє існування Миколаївська лікарня дедалі більше 

набувала характеру міської інфекційної лікарні, якої у Харкові 

не було. З відкриттям Миколаївської Олександрівська лікарня 

почала направляти до неї всіх інфекційних хворих, які 

спочатку приїздили до Олександрійської, адже дістатися до неї 

було значно легше. Доставляли їх у лікарняній кареті, що було 

дуже незручно і дорого, але іншого виходу не існувало. 

Практично щороку Миколаївська лікарня боролася з тією 

чи іншою епідемією. У 1909 р. вона прийняла на себе основний 

удар епідемії черевного тифу, у 1910 р. винесла на собі увесь 

тягар боротьби з холерою і скарлатиною, у 1911 — з кором, у 

1912 - з віспою, у 1913 - з поворотним тифом. 

Не можна не відзначити того, що 1904 р. на території 

Миколаївської лікарні була відкрита ще одна міська лікарня, 
призначена вже для заможніших хворих. Заснував її відомий 

підприємець М.Х. Гельферіх, який пожертвував 100 тис. руб. 

на будівництво платної лікарні. У червні 1901 р. відбулося 

закладення будинку, а 1 лютого 1904 р. лікарню було освяче- 
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но й відкрито. Вона одержала офіційне найменування — 

«Больница имени супругов М.Х. и Ж.Ф. Гельферіх», або 

неофіційне — Гельферіхівська, і була розрахована на 50 штат-

них ліжок (20 для чоловіків і ЗО для жінок), згодом кількість 

місць була зменшена до 42. Лікарня розмістилася в кам’яному 

двоповерховому корпусі з просторими загальними й окремими 

палатами, мала у своєму розпорядженні водолікарню, 

електролікарню, рентгенівський кабінет і лабораторію, що 

були обладнані за останнім словом техніки. Утримувалася вона 

на доходи від плати, яку вносили хворі за лікування, при цьому 

мала п’ять безкоштовних ліжок. 

Отже, Миколаївська лікарня, створена громадським 

самоврядуванням для пересічних «харьковцев», на початок 

першої світової війни була найпотужнішою міською лікарнею 

Харкова. Поступово вона набувала інфекційної спрямованості, 

їй завжди випадала найбільш відповідальна і копітка робота в 

періоди епідемій. Лікарня швидко розвивалася, проте майже 

постійно залишалася переповненою. Її розвиток не встигав за 

зростанням потреб харківського населення у стаціонарному 

лікуванні, він гальмувався переважно двома факторами: 

недостатнім фінансуванням і віддаленістю лікарні від міських 

районів, де проживали її потенційні пацієнти, і було відсутнє 

зручне сполучення з містом. Для прсдстнвників середнього 

класу харківської громади на території Миколаївської лікарні 

з’явилася досить комфортабельна, якісно обладнана платна 

Гельферіхівська лікарня. 

Дитячі лікувальні заклади Харківського міського 

самоврядування. У 1872 р. гласний міської думи, відомий у 

Харкові лікар-подвижник і філантроп В.А. Франковський 

виступив із докладною доповідаю про необхідність створення 

у місті дитячої лікарні. Доповідь одержала схвалення думи, але 

до втілення ідеї в життя пройшло близько шести років 

невпинної боротьби В.А. Франковського за реалізацію свого 

проекту. Лише наприкінці 1878 р. була відкрита спочатку 

тимчасова дитяча лікарня при притулку товариства опікування 

безпритульних сиріт «для помещения одержимых 

преимущественно острыми и инфекционными болезнями детей 
беднейших жителей г. Харькова». Лікарня складалася зі 

стаціонару на 20 ліжок, амбулаторії та аптеки. Попечителем 

дитячої лікарні дума обрала В.А. Франковського, а 

забезпечення господарської частини взяло на себе товариство 

опікування безпритульних 
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сиріт. Місто зобов’язалося виділяти щорічно на утримання 

лікарні 5 607 руб. із прибутків міського банку. Спочатку 

лікарня розмістилася в спеціально орендованому для неї 

будинку в Монастирському провулку (згодом провулок 

Спартака). 

15 лютого 1879 р. помер смертельно поранений револю-

ціонером харківський губернатор князь Д.М. Кропоткін. Того 

ж дня міська дума зібралася на екстрене засідання, щоб 

розробити й затвердити заходи з увічнення пам’яті покійного. 

Було вирішено перетворити тимчасову дитячу лікарню при 

притулку товариства опікування безпритульних сиріт (головою 

опікунської ради якого була вдова губернатора) на постійну, 

присвоїти їй ім’я князя Д.М. Кропоткіна, передати до 

розпорядження міського громадського самоврядування і надалі 

цілком утримувати на кошти міста. У вересні 1879 р. лікарню 

перевели до споруд, що належали місту (так званий «міський 

будинок») на Дворянській вулиці (зараз вулиця Юлія 

Чигиріна). 

Медична допомога в міській дитячій лікарні їм. Д.М. 

Кропоткіна надавалася безкоштовно дітям малозабезпечених 

верств населення всіх станів і віросповідань. Такі діти мали 

переважне право при надходженні до стаціонару. За дітей із 

заможних родин платили батьки, за вихованців пансіонів - 

навчальні заклади, за дітей залізничників - залізничне 

відомство. 

На утримання лікарні Харківська міська дума виділяла 

щороку певні кошти, яких катастрофічно не вистачало. Через 

хронічний брак коштів розширення лікарні відбувалось 

повільно, у 1912 р. штатних ліжок у ній було 60, на чому 

зростання потужності лікарні практично зупинилося. При 

населенні Харкова у 200-280 тис. осіб цього було явно 

недостатньо. 

Лікарняний стаціонар складався з п’яти відділень: загаль-

ного (для неінфекційних хворих), скарлатинного, тифозного, 

корового і дифтерійного. Дифтерійне відділення було єдиним у 

місті, тому сюди приймали не тільки дітей, але й дорослих. 

Спеціального віспяного відділення не було, а хворі на віспу 
лежали в загальному відділенні, таким чином зводячи його 

неінфекційний характер часом до нуля. 

Амбулаторний прийом хворих проводився щодня. При 

отриманні з поліції довідки «о крайней бедности» амбулаторні 
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хворі безкоштовно забезпечувалися ліками з лікарняної 

аптеки. У і884 р. з Олександрійської до міської дитячої лікарні 

був переведений міський кабінет безкоштовного 

віспощеплення, що перебував у ній до серпня 1891 р. 

23 листопада 1890 р. Харківська міська дума ухвалила 

рішення про відкриття на Москалівці - найзанедбанішому в 

санітарному відношенні районі Харкова - безкоштовної 

амбулаторії та приєднання до неї міського кабінету 

віспощеплення. 6 вересня 1891 р. амбулаторію було відкрито 

як відділення міської дитячої лікарні, але практично відразу 

вона перетворилась на самостійну лікувальну установу під 

назвою “Міська амбулаторна дитяча лікарня”. Сюди з дитячої 

лікарні ім. Д.М. Кропоткіна був переведений міський кабінет 

безкоштовного віспощеплення. 

З 1 листопада 1895 р. при лікарні почали прийом жінок, які 

страждали на жіночі хвороби. А наприкінці року міністр 

внутрішніх справ затвердив статут лікарні, згідно з яким було 

закріплено остаточну, офіційну назву «Харьковская городская 

амбулаторная детская и гинекологическая лечебница». 

Крім безкоштовної амбулаторної допомоги, «лечебница» 

безкоштовно надавала ліки незаможним хворим із власної 

аптеки. Взимку, коли кабінет віспощеплення скорочував свою 

діяльність, у його приміщенні діяла хірургічна приймальна 

палата на 3—4 ліжка для хворих дітей, які погребували 

оперативної допомоги. У 1913 р. стаціонарне відділення 

одержало власне приміщення й відтоді функціонувало 

цілорічно, в ньому додалося одне гінекологічне ліжко. 

Звичайно, такий стаціонар міг прийняти мізерну кількість 

хворих. Водночас кількість амбулаторних відвідувань значно 

перевищувала відповідний показник амбулаторії лікарні ім. 

князя Д.М. Кропоткіна. 

«Лечебница» існувала переважно за рахунок міських кош-

тів. Благодійні пожертвування на неї були дуже незначними. 

Свого будинку вона не мала і завжди працювала в орендо-

ваному на Москалівці приміщенні, у якому займала декілька 

кімнат (кабінети дитячих хвороб, хірургічний, гінекологічний, 

віспощеплення, палата для стаціонарних хворих). Керувала 
«лечебницей» опікунська рада. Медичною частиною 

завідували так звані лікарі-розпорядники - педіатр, хірург та 

гінеколог, які приймали пацієнтів. їм допомагали так звані 

лікарі-співробітники, які працювали на громадських засадах. 
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Історичне значення міської дитячої лікарні ім. Д.М. Кро- 

поткіна і «Харьковской городской амбулаторной детской и 

гинекологической лечебницы» полягає втому, що вони була 

першими і єдиними у дожовтневий період загальнодоступними 

спеціалізованими дитячими лікувальними закладами в 

Харкові. Утримання їх повністю взяло на себе міське гро-

мадське самоврядування, що в губернських центрах Російської 

імперії траплялося рідко. Проте в умовах постійного дефіциту 

коштів міські спеціалізовані дитячі лікарні Харкова 

залишалися малопотужними й не могли задовольнити потреби 

швидко зростаючого населення. Крім того, місце їх розта-

шування дозволяло обслуговувати лише декілька бідних райо-

нів міста, тому значна частина «харьковцев» залишалася без 

педіатричної допомоги. Малозабезпечені жителі харківських 

околиць, які не мали грошей на візників, були позбавлені 

можливості відправити своїх дітей до профільної медичної 

установи. 

Міська очна лікарня імені професора Л.Л. Гіршмана. У 

1905 р. видатний офтальмолог професор Л.Л. Гіршман зали-

шив Харківський університет. У зв’язку з цим у Харкові виник 

громадський рух за надання в розпорядження Л.Л. Гіршмана 

лікарні, що зберегло б для харків’ян можливість і надалі 

користуватися його унікальним талантом, знаннями і досвідом 

клініциста. Було організовано спеціальний комітет, який 

очолив друг Л.Л. Гіршмана - професор М.Ф. Сумцов, відомий 

історик, фольклорист і етнограф. Восени 1906 р. він уніс 

пропозицію до Харківської міської думи про будівництво 

очної лікарні спеціально для Л.Л. Гіршмана. Дума підтримала 

ініціативу й асигнувала на у тримання лікарні 10 тис. рублів на 

рік. Одночасно розпочався збір пожертвувань на будівництво 

міської очної лікарні. На зібрані кошти в 1908 р. на 

Москалівні, в орендованому будинку, було відкрито лікарню 

на 10 ліжок, яка відразу ж одержала ім’я професора Л.Л. 

Гіршмана. Проте оренда непристосованого будинку не могла 

остаточно вирішити проблему. Лікарня була постійно 

перевантажена, тому міське керівництво відвело в найкращій, 

Нагірній частині Харкова ділянку землі і половину суми на 
будівництво й обладнання спеціалізованої лікарні. Другу 

половину склали пожертвування приватних осіб та громадсь-

ких організацій. Завдяки спільним зусиллям 11 березня 1912 р. 

почався прийом пацієнтів у власній споруді лікарні, 
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де Л.Л. Гіршман працював до кінця життя. І нині там розта-

шована Харківська міська офтальмологічна клінічна лікарня. 

Лікарня перебувала у віданні міського самоврядування й 

фінансувалася з міського бюджету. До першої світової війни 

фінансування лікарні Л.Л. Гіршмана рік у рік дуже істотно 

зростало. 

Міська очна лікарня ім. професора Л.Л. Гіршмана 

розмістилася в упорядженому двоповерховому кам’яному 

будинку із цоколем. Усього в ній було 13 палат (6 загальних і 7 

одномісних) на 65 штатних ліжок, 24 з яких були безкош-

товними для пацієнтів. Однак зазвичай турботами професора 

Л.Л. Гіршмана «безкоштовних» хворих у лікарні перебувало по 

ЗО і більше. Інші місця були платними, стаціонарне відділення 

не було перевантажене. 

Амбулаторія лікарні складалася з приймальні, двох кімнат 

для обстеження, офтальмоскопічної та малої операційної. За 

інтенсивністю відвідуваності амбулаторія очної лікарні була 

серед харківських міських лікарень другою після 

Олександрійської. Через амбулаторію незаможні хворі забез-

печувалися безкоштовно окулярами і штучними очима. 

Таким чином, харківська очна лікарня, як і всі інші міські 

лікарні Харкова, була створена за ініціативою прогресивної 

громадськості. Вона стала прижиттєвим пам'ятником видат- 

ному лікарю-гуманісту професору Леонардов; Леопольдовичу 

Гіршману. Завдяки його незаперечному авторитетові лікарня 

опинилася в більш вигідному становищі порівняно з іншими 

харківськими міськими лікарнями і не зазнавала труднощів з 

фінансуванням і перманентною перевантаженістю. Переживши 

короткий період благодійної підтримки, вона у 1912 р. міцно 

стала на ноги і надалі мала величезну популярність серед 

«харьковцев». 

Дільничні амбулаторії. Епідемія висипного тифу 1891 — 

1892 рр. змусила міське керівництво запровадити шість посад 

дільничних лікарів на окраїнах Харкова - так у місті вперше 

з’явилися медичні дільниці. По закінченні епідемії було 

вирішено їх скасувати, але жителі Заїківки подали міському 

голові прохання залишити дільничого лікаря на постійну робо-
ту. Це прохання задовольнили, до того ж було визнано доціль-

ним залишити дільничного лікаря на Холодній та Лисій горах. 

Таким чином, 26 травня 1892 р. Харків отримав дві перші 
медичні дільниці з амбулаторіями, де безкоштовно приймали 
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хворих і видавали ліки. На допомогу лікареві при кожній 

амбулаторії працював фельдшер, який там же й мешкав. 

У 1897 р. через епідемію черевного тифу відкрили амбу-

латорію на Москалівні. До 1913 р. вона була пов’язана з 

Харківською міською амбулаторною дитячою й гінеколо-

гічною лікарнею, її дільничний лікар приймав усіх бажаючих - 

і дітей, і дорослих. 

У 1899 р. почала свою роботу четверта міська дільнична 

амбулаторія, шо обслуговувала населення Великої та Малої 

Панасівки (район сучасних вулиць Котлова і Малопана- 

сівської), вулиць Клочківської та Іванівської, а також 

приміських слобід - Іванівки, Павлівки, Данилівки. 

4 вересня 1909 р. міська дума ухвалила створити ше одну, 

вже п’яту, медичну дільницю в Захарківський частині міста, 

яка мала обслуговувати заселені райони від Журавлівки до 

Петинської (нині Іілехановської) вулиці й річки Немишлі. 

Дільницю було відкрито у жовтні, а регулярний прийом хворих 

розпочався 1 листопада 1910 р. 

Дільничні амбулаторії перебували у віданні міської управи 

й фінансувалися повністю з міського бюджету. Для населення 

вся медична допомога була безкоштовною. Слід наголосити на 

тому, шо, крім надання допомоги безпосередньо в 

амбулаторіях, лікарі виїздили до хворих додому в межах своїх 

дільниць. Пацієнти отримували ліки з амбулаторних лікарень. І 

надзвичайно важливим фактором у справі охорони здоров’я 

«харьковцев» стала можливість щеплення віспи на дільницях. 

Міське громадське самоврядування до початку світової 

війни рік у рік збільшувало асигнування на потреби діль-

ничних амбулаторій, проте коштів усе одно не вистачало. 

Місто не мало змоги забезпечити амбулаторії відповідними 

спеціальними приміщеннями, та надавало затісні й незручні 

орендовані квартири, до того ж обладнані надто скромно. 

Популярність дільничних амбулаторій у місті дедалі 

зростала. Приміром, у 1910 р. середня щоденна відвідуваність 

амбулаторії четвертої дільниці перевищила цифру 52 - і це на 

одного лікаря й фельдшера! Проте подібний показник візитів 

лікарів за викликами хворих додому був невисоким. У 1912 р. в 
середньому по місту дільничні лікарі зробили не більш як по 

півтора візита за день. Такий низький показник можна 

пояснити великими розмірами дільниць, вкрай обме- 
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женою кількістю лікарського персоналу, відсутністю транс-

порту і телефонного зв’язку. 

Отже, наприкінці XIX ст. у Харкові, як і в інших великих 

містах Російської імперії, за ініціативою населення виникли 

перші медичні дільниці. Вони започаткували принцип 

дільничності, що став одним із найголовніших принципів 

організації радянської та пострадянської охорони здоров’я. 

Його запровадження в ті часи мало на меті наближення 

доступної медичної допомоги до населення, особливо 

найбіднішої його частини. Цю допомогу надавали безкоштовно, 

а фінансувала її міська скарбниця. У 1910 р. п’ять медичних 

дільниць охопили кільцем найбідніші околиці Харкова. Нагірна 

частина, як більш благополучна в місті, залишалася поза увагою 

дільничних амбулаторій, хоча в них, як правило, не відмовляли 

у медичній допомозі за територіальною ознакою. У цих 

закладах лікували, консультували, робили віспощеплення, 

видавали ліки, а після прийому дільничні лікарі вирушали те й 

на виклики по домівках. Завдяки такій широкій організації 

справи амбулаторії швидко набули популярності серед 

«харьковцев». Однак слід визнати, що в дожовтневий період 

дільнична медицина Харкова була організована ще доволі 

примітивно. Величезна площа дільниць, відсутність транспорту 

й телефонного зв'язку ускладнювали спілкування лікарів з 

населенням. Амбулаторії розташовувалися у затісних і 

непристосованих приміщеннях, а рівень їх оснащеності 

медичним обладнанням залишався вкрай низьким. Разом із тим 

вони відіграли велику роль, започаткувавши дільничний 

принцип організації лікувально- профілактичної роботи в 

харківській охороні здоров’я. 

Харківська губернська земська лікарня. У 

пореформений період в Харкові поряд з муніципальною почала 

розвиватися й земська медицина. З уведенням в Харківській 

губернії земських установ і відповідно до «Положения о 

губернских и уездных земских учреждениях» губернська міська 

лікарня на Сабуровій дачі разом з іншими «богоугодными 

заведениями» Харківського Приказу громадського опікування 

переходила до відання Харківського губернського земства. 

Відтоді губернська міська лікарня стала називатися 

губернською земською. 
На момент передачі земству губернська лікарня була 

переважно соматичною і обслуговувала головним чином 

військове відомство, оскільки діючих і відставних військово- 
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службовців у ній було майже 60% від загальної кількості 

хворих. Із цивільних осіб у ній лікувалися в основному чинов-

ники, які мешкали в Харкові й Харківському повіті, а також 

місцеві та заїжджі повії. Кількість хворих з інших повітів була 

незначною. Потужність лікарні, як і вдореформені роки, 

залишалася на рівні 225 штатних ліжок (125 - для хворих 

військового відомства і 100 - для цивільних хворих), із них 180 

соматичних і 45 психіатричних. 

Прийнявши лікарню, Харківське губернське земство 

почало роботу з її розширення і реформування. Згодом цей 

відсоток став зовсім незначним, за винятком воєнної пори, 

коли лікарня діяла як лазарет для поранених. Наприкінці 70-х 

рр. XIX ст. у лікарні було 190 штатних соматичних ліжок для 

чоловіків і 35 для жінок, 40 психіатричних чоловічих і 20 

жіночих ліжок. Крім того, розгорталося ще 100 понад- 

штатних ліжок. Лікарня була оточена садом, саме там у 

бараках і розгортали понадштатні ліжка. 

У 70—80-і рр. Харківська губернська земська лікарня мала 

чотири відділення: терапевтичне, хірургічне (разом з очним), 

венеричних хвороб і психіатричне. На її базі діяли універси-

тетські клініки: хірургічна, очна (у 1880 р. переведена на базу 

земської очної лікарні) і хвороб сечостатевої системи. У цей 

період лікарня була надто перевантажена. 

Починаючи з 80-х рр. динамічного розвитку набула 

психіатрична частина лікарні, в той час як соматична зали-

шалася практично на попередньому рівні й навіть скорочу-

валася. Психіатрична допомога поступово ставала провідною в 

Харківській губернській земській лікарні. Так, у 1887 р. у 

земській лікарні налічувалося вже 405 ліжок, з яких 225 були 

психіатричні. На межі століть із наявних у лікарні     1 000 

ліжок 800 було відведено психічно хворим. У 1912 р. в 

Харківській губернській земській лікарні було вже 1 180 

ліжок, із них 1 000 припадала на психіатричні відділення. Це 

був найпотужніший лікувальний заклад у Російській імперії, а 

його психіатрична частина була найбільшою спеціалізованою 

лікарнею в державі. На початку першої світової війни, у 1914 

р., з розміщенням на Сабуровій дачі лазарету для поранених 
усі соматичні відділення Харківської губернської земської 

лікарні були закриті. 

Перепрофілювання губернської лікарні було пов’язане із 
загальним розвитком лікарняної мережі як у губернському 
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центрі, так і в повітах. Із відкриттям міських лікарень гу-

бернська земська лікарня на Сабуровій дачі поступово втра-

чала для «харьковцев» своє колишнє значення, лікувалися там 

переважно мешканці прилеглих повітів. Що ж стосується 

власне Харкова, то звідти на Сабурову дачу направляли 

переважно душевнохворих, а також сифілітиків, для яких у 

міській Олександрівській лікарні не було місця. 

Спільне перебування в межах однієї лікувальної установи 

психіатричних і соматичних відділень відігравало позитивну 

роль для психічно хворих пацієнтів у тому плані, що вони 

завжди могли одержати терапевтичну й іншу непсихіагричну 

медичну допомогу. Крім того, сусідство психіатрів з хірургами 

і невропатологами стимулювало їх тісне співробітництво, 

результатом якого стало народження нейрохірургії в Харкові. У 

1907 р. на Сабуровій дачі були зроблені перші нейрохірургічні 

операції, до 1913 р. їх кількість досягла 58, причому деякі з них, 

зроблені у Харківській губернській земській лікарні, вперше в 

Російській імперії мали успішний результат. 

Крім стаціонару, Харківська губернська земська лікарня 

мала в своєму розпорядженні амбулаторію та аптеку. 

Багатопланова лікувальна діяльність, величезне лікарняне 

господарство і значний штат співробітників вимагали орга- 

нізації ефективного керування Харківською губернською 

земською лікарнею. Оптимізація цієї роботи відбувалася 

протягом тривалого часу, і врешті-решт була створена уні-

кальна система керування, що дала можливість Харківській 

губернській земській лікарні стати, за оцінкою фахівців, однією 

з найкращих в імперії. За зразкову організацію керування 

губернською земською лікарнею Харківське губернське 

земство одержало в 1913 р. найвищу нагороду - почесний 

диплом на Всеросійській гігієнічній виставці в Петербурзі. 

Харківське земство фінансувало губернську лікарню з 

кількох джерел. Бюджет лікарні затверджували губернатор і 

міністерство внутрішніх справ. 

Підбиваючи підсумки діяльності Сабурової дачі в земський 

період, слід зазначити, що вона з комплексу пересічних 

«богоугодных заведений» періоду Приказу громадського 
опікування вона перетворилася на передовий і найбільший в 

Російській імперії лікувальний заклад, у якому провідною стала 

психіатрична допомога. Період земства позначився не лише 

вражаючим збільшенням кількості ліжок, але й поміт- 
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ним поліпшенням оснащеності, а також удосконаленням 

постановки всієї лікарняної справи в Харківській губернській 

земській лікарні. Завдяки продуманій кадровій політиці 

Харківському губернському земству вдалося укомплектувати 

лікарню численним кваліфікованим персоналом. За кілька 

земських десятиліть на Сабуровій дачі склалася нехай дещо 

громіздка, але найефективніша і найдемократичніша серед 

лікувальних закладів імперії система керування всім життям 

лікарні. Диверсифікованість джерел фінансування дозволяла 

Харківській губернській земській лікарні не тільки виживати, 

але й активно розвиватися. 

Разом із тим прогресивні перетворення на Сабуровій дачі в 

земський період мало впливали на пересічних «харьковцев». 

Для них головними лікувальними закладами стали міські 

лікарні й амбулаторії, а доступ до губернської земської лікарні 

був лімітований. Проте, незважаючи на всі вади, земський 

період відіграв позитивну роль в історії охорони здоров’я 

Харкова як з точки зору поліпшення медичного обслуго-

вування населення (особливо у справі надання психіатричної та 

венерологічної допомоги), так і щодо нагромадження 

передового досвіду. 

Клініки Імператорського Харківського університету. 

Пореформений період для клінік Імператорського Харківського 

університету розпочався після введення загального для 

імператорських університетів статуту 1863 р., який визначив 

фінансування кожної клініки в розрахунку на 25 ліжок. 

На момент набуття чинності цього статуту при медичному 

факультеті Харківського університету продовжували функціо-

нувати три клініки: терапевтична, хірургічна і акушерська 

потужністю відповідно 15, 21 та 6 ліжок. Дві перші були 

розташовані у будівлі університету, а третя — на Благо-

віщенській вулиці, 30. Лікували там тільки тих пацієнтів, 

хвороби яких становили інтерес для студентів. За утримання й 

лікування в будь-якій із університетських клінік було 

встановлено платню. 

Клініки були переповнені, а їх розширення виявилося 

неможливим через брак приміщень. Уся дожовтнева історія 
харківських клінік - це історія боротьби за розширення і 

впорядкування площ. Рішення про будівництво чотирьох нових 

клінік все ж таки було ухвалено, і це сталося за наступних 

обставин. 17 жовтня 1887 р. неподалік від Харкова, 
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на станції Борки, відбулася катастрофа з імператорським 

потягом, під час якої загинуло й було поранено багато людей. 

На місце події екстреним поїздом виїхав професор В.Ф. Грубе 

з командою лікарів і студентів. Він очолив роботу з організації 

допомоги потерпілим, виявивши при цьому високий про-

фесіоналізм, неабиякі організаторські здібності й здатність до 

самопожертви. Це не залишилося поза увагою Олександра III, 

який належно оцінив діяльність В.Ф. Грубе і 19 жовтня 

особисто відвідав університетську хірургічну клініку, де пере-

бували поранені під час катастрофи, і впевнився у її жалю-

гідному стані. Після доповіді директора - а це був тоді про-

фесор В.Ф. Грубе — Олександр, вдячний йому за чудову орга-

нізацію медичної допомоги постраждалим у катастрофі, 

наказав виділити кошти на будівництво нових клінік. Було 

вирішено розмістити їх на землях, що належали університету, - 

по Сумському шосе на північній околиці міста (нині це 

територія Харківської обласної клінічної лікарні). 

У 1896 р. відбулося відкриття нових клінік: факуль-

тетських терапевтичної і хірургічної, акушерсько-гінеколо-

гічної та офтальмологічної. Разом вони утворили «Клінічне 

містечко» університету, яке планувалося спочатку на 155 лі-

жок, але по закінченні будівництва загальний фонд ліжок 

чотирьох клінік збільшився від 93 до 168 (а не 155), тобто у 1,8 

рази. Нові приміщення розмістили неподалік від корпусу 

медичного факультету, подарованому університетові відомим 

цукрозаводчиком і громадським діячем 1.Г. Харитоненком. 

Цей корпус був розташований на розі вулиці його імені 

(сучасний проспект Правди) і Сумської (на жаль, будинок був 

зруйнований під час Великої Вітчизняної війни). 

Історія відкриття госпітальних хірургічної й терапевтичної 

клінік збіглися у часі, вони обидві починалися з бараків 

шпиталю Червоного Хреста під час російсько-турецької війни 

1877—1878 рр. Після війни госпітальні хірургічна і терапев-

тична клініки зайняли своє постійне місце на території 

Олександрівської міської лікарні. 

Університетські клініки та поліклініки мали важливе зна-

чення для харківської охорони здоров’я в тому плані, що вони 
зібрали найбільш кваліфікованих фахівців міста й лікували 

найскладніші патології. Неоціненним є внесок у розвиток 

практичної охорони здоров’я видатних клініцистів, світил 
медичної науки - професорів Л.Л. Гіршмана, 
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В.Ф. Грубе, І.ГІ. Лазаревича, В.Г. Лашкевича, А.Г. Подре за, 
М.П. Трінклера - широко відомих в усьому медичному світі. 
Однак це значення істотно знижували два фактори: по-перше, 
невелика потужність клінічних і поліклінічних закладів, по-
друге, вельми обмежений цикл їх щорічної діяльності: з травня 
до вересня, тобто під час екзаменаційної сесії та літніх, а іноді 
й зимових канікул клініки та поліклініки університету не 
працювали. 

Лікувальні заклади Харківського медичного 
товариства. 

1861 р. у Харкові було створено медичне товариство, першим 
кроком якого на ниві практичної охорони здоров’я було 
відкриття «лечебницы для приходящих бедных больных». 
Оскільки в Харкові незаможним людям дуже важко було 
одержати медичну допомогу, Харківське медичне товариство 
(ХМТ) влаштувало безкоштовну «лечебницу», відкриття якої 
відбулося 12 січня 1863 р. в невеличкому найнятому при-
міщенні на Миколаївському майдані (зараз майдан Консти-
туції). В «лечебнице» веди прийом найкваліфікованіші 
харківські лікарі - члени медичного товариства. 

«Лечебница» ХМТ почала своє існування виключно на 
власницькі кошти, але дуже скоро її значення для населення 
Харкова було визнане керівництвом губернії та міста і їй було 
призначено постійну дотацію з міського бюджету.. Та 
найбільшим набутком стало пожертвування багатого хар-
ківського землевласника Д.А. Донєць-Захаржевського, який 
заповідав «лечебнице» 50 тис. рублів. Були й інші пожерт-
вування. Все це дало змогу ХМТ придбати будинок № 14 на 
Німецькій (тецер Пушкінській) вулиці разом із ділянкою землі, 
де «лечебница» діяла з 1872 до 1912 р., коли за проектом О.М. 
Бекетова тут же була зведена споруда ХМТ і Пастерівського 
інституту - так звании «Палац медицини», куди вона й 
переселилася. 

У 1867 р. при «лечебнице» почали функціонувати 2 ліжка 
для стаціонарних хворих, але вони були вкрай перевантажені і 
проіснували тільки два роки. 22 вересня 1885 р. було відкрито 
лікарню ХМТ на 6 ліжок, якій присвоїли ім’я Д.А. Донець-
Захаржевського. До 1899 р. кількість ліжок збільшилася до 10, 
однак на цьому процес розширення зупинився. 

З 1884 р. діяльність «лечебницы», а згодом лікарні ХМТ 
очолив В.П. Бобін. Цей лікар-подвижник керував діяльністю 
лікарень товариства протягом 41 року, одержуючи за свою 
важку працю дуже скромну платню. 
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20 квітня 1887 р. почав працювати Пастерівський інститут 
і бактеріологічна станція ХМТ. Невдовзі пацієнтів, яких по-
кусали скажені тварини, стало приїжджати так багато, що за 
кількістю хворих Пастерівський інститут Харкова посідав одне 
з перших місць не лише в Російській імперії, але й у Європі. 

Після отримання протидифтерійної сироватки бактеріо-
логічною станцією розпочався її випуск. Звідси її постачали до 
38 губерній Росії та до Сербії. Прибутки від цієї діяльності 
цілком покривали всі витрати ХМТ. 

У 1888 р. ХМТ створило «Кабинет химической и микро-
скопической диагностики для целей практической медицины». 
Тут досліджували кров, сечу, кал, мокротиння, шлунковий сік, 
фрагменти пухлин та ін. Аналізи були платними, але незаможні 
пацієнти або зовсім звільнялись від плати, або вносили тільки її 
частину. Хіміко-мікроскопічний кабінет (пізніше інститут) не 
просто окупав свої витрати, але й був фінансовим донором для 
«лечебницы» та лікарні. Після його відкриття медичному 
товариству вже не доводилося організовувати доброчинні акції 
та звертатися з проханнями про матеріальну допомогу до різних 
установ і приватних осіб. 

У 1910 р. у Харкові з’явився Жіночий медичний інститут 
Харківського медичного товариства. Його відкриття вимагало 
створення клінічної бази. На кінець 1912 - початок 1913 рр. у 
Харкові функціонувало вже 10 невеликих клінік Жіночого 
медичного інституту. 

Лікувальні заклади Харківського відділення 
Російського товариства Червоного Хреста. Червоний Хрест 
з’явився в Харкові 1876 р., напередодні війни з Туреччиною, як 
харківське відділення всеросійського «Общества попечения о 
раненых и больных воинах», а 15 квітня 1883 р. був заснований 
Харківський відділ сестер-жалібниць Червоного Хреста, саме ж 
відділення отримало назву “Харківське відділення Російського 
товариства Червоного Хреста”. 

Спочатку діяльність відділу обмежувалася тим, що сест- 
ри-жалібниці чергували біля хворих, а 30  листопада 1886 р. з 
ініціативи професора В.Ф. Грубе почала діяти амбулаторна 
«лечебница» для нахожих хворих і аптека з безкоштовною 
видачею ліків. Тоді ж у зв’язку зі збільшенням чисельності 
сестер відділ перейменували на громаду сестер-жалібниць 
товариства Червоного Хреста, яка готувала першокласних 
доглядальниць як для лікарень, так і для домашнього лікування 
й доглядання немічних. 
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В.Ф. Грубе очолив медичну частину нової амбулаторії. До 

участі в роботі «лечебницы» на безоплатних умовах були 

залучені професори-клініцисти, їхні ординатори та інші лікарі. 

Мало хто з харківських лікарів не побував як фахівець в 

амбулаторній «лечебнице» Червоного Хреста. Грошових 

пожертвувань вистачало, і амбулаторія процвітала. Прийом 

хворих в амбулаторії вели у чотирьох кабінетах: хірургічному, 

терапевтичному, гінекологічному і дитячому. У 1892 р. Хар-

ківське відділення товариства Червоного Хреста купило кам’я-

ний двоповерховий будинок на розі Вознесенської вулиці та 

майдану (нині Фейербаха), де безкоштовна амбулаторна лікарня 

з аптекою залишалися протягом тривалого часу. 

У 1896 р. товариство придбало ще один кам’яний будинок 

на Вознесенському майдані, у якому 14 листопада 1898 р. 

відбулося освячення й відкриття стаціонарної лікарні для 

хірургічних хворих при громаді сестер-жалібниць. Завідування 

новою лікарнею і звання головного лікаря Харківської громади 

Червоного Хреста взяв на себе І.К. Зарубів. Спочатку в лікарні 

було 22 ліжка, а після перебудови кількість штатних ліжок 

зросла до 34. 

Діяльність місцевого відділення Російського товариства 

Червоного Хреста з надання медичної допомоги населенню 

Харкова не обмежувалася роботою його лікувальних закладів. 

Так, Харківська громада на договірних засадах направляла 

«милосердных» сестер на чергування до приватних осіб, а 

також до різних медичних і навчальних закладів. В Олек-

сандрійській міській лікарні й Олександрівському притулку за 

домовленістю з міською владою сестри чергували безкоштовно. 

Фінансування Харківського відділення Російського това-

риства Червоного Хреста здійснювалося із джерел, визначених 

у статуті товариства. Це були членські внески і пожертвування 

від приватних осіб, плата за лікування і за чергування сестер-

жалібниць, надходження від міського громадського 

самоврядування, земства, банків і кредитних спілок, від 

організації публічних лекцій, благодійних спектаклів та 

костюмованих вечорів, «кружкові» збори та банківські відсотки 

на недоторканний капітал. 
Діяльністю Харківського відділення керувало місцеве 

управління, яке очолювали голова і товариш голови, при цьому 

суто медична сфера діяльності товариства перебувала у віданні 
другого. Проте у 1908 р. на посаду голови Харківсь- 
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кого товариства Червоного Хреста був обраний заслужений 

ординарний професор Імператорського Харківського універ-

ситету І.М. Смоленський, який поєднав загальне керівництво 

товариством та його медичною частиною. 

Харківське відділення Російського товариства Червоного 

Хреста відіграло важливу роль у розвитку охорони здоров’я в 

губернському центрі. Особлива заслуга належить громаді 

сестер-жалібниць - навколо неї гуртувався міський медичний 

актив, що створив лікувальні установи: амбулаторію, аптеку, 

лікарню, де одержували безкоштовну медичну допомогу 

десятки тисяч «харьковцев». Важко переоцінити самовіддану 

працю «милосердных» сестер, які працювали за викликами, а 

під час епідемій — у складі санітарних загонів. Діяльність 

харківського Червоного Хреста у сфері практичної охорони 

здоров’я очолювали такі медичні світила, як професори В.Ф. 

Грубе, І.К. Зарубін, І.М. Оболенський. Та попри всі зусилля 

вона мала обмежений характер, бо лікувальні установи 

Червоного Хреста в Харкові були малопотужними, громада 

сестер-жалібниць - нечисленною, платні послуги - дорогими. 

Разом із тим робота медиків Червоного Хреста являла собою 

яскравий приклад безкорисливого служіння суспільству і 

самовідданого виконання свого професійного обов'язку. 
«Крапля молока». Навесні 1906 р. професор І.В. 

Троїцький організував Харківський відділ «Союза борьбы с 

детской смертностью в России», а наступного, 1907 р. при 

ньому було створено багатопрофільний лікувально-

профілактичний заклад під назвою «Крапля молока» — для 

надання безкоштовної допомоги дітям нужденних прошарків 

населення. Згодом його почали називати «Институтом помощи 

материнству и младенчеству». Заклад мав такі відділи: пункт 

дитячого харчування, амбулаторія для хворих дітей і матерів, 

лікарня на 20 ліжок для немовлят. До початку першої світової 

війни харківська «Крапля молока» надала медичну допомогу 

більш як 6 тис. дітей (що складало 40 тис. відвідувань); було 

роздано понад 1 млн. пляшечок молока та поживних сумішей. 

Протягом існування закладу міське самоврядування підтриму-

вало його матеріально. «Крапля молока» стала прообразом май-
бутніх молочних кухонь і дитячих консультацій радянської 

пори. 

Приватні лікувальні заклади. Приватні лікувальні заклади 

з’явились у Харкові в середині 80-х рр. XIX ст. Одним із 
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перших стала створена у 1884 р. «Хирургическая лечебница 

приват-доцента А.Г. Подреза». 

Хірургічний заклад приват-доцента, а потім і професора 

медичного факультету Харківського університету А.Г. Подрєза 

був розташований, спочатку на Клочківській, а згодом на 

Німецькій (Пушкінській) вулицях у його ж власних будинках, 

«Лечебница» була ургентною, в ній о будь-якій порі приймали 

осіб обох статей, які страждали на хірургічні й сечостатеві 

хвороби і потребували хірургічного лікування. Плата за 

утримання й лікування була гнучкою і визначалася в кожному 

конкретному випадку за взаємною домовленістю хворого з 

представником адміністрації (доглядачем), який брав до уваги 

матеріальне становище хворого. Найбідніших пацієнтів 

обслуговували безкоштовно. Обмеження щодо прийому 

існувало тільки для інфекційних хворих - їх ні в якому разі не 

приймали до цього закладу. Працюючи у своїй «лечебнице» зі 

студентами, А.Г. Подрєз перетворив її на університетську 

урологічну клініку, яка стала першою в Україні. У подальшому 

він заповів свій заклад університетові. 

Іншими популярними в Харкові приватними лікувальними 

закладами були такі: «Лечебница и поликлиника с 

постоянными кроватями для нервных больных приват- 

доцента, доктора медицины И.Г. Оршанского", "Частная 

психиатрическая лечебница и приют для неизлечимо душев-

нобольных доктора Сбоева», «Женская лечебница и родиль-

ный институт врача Гринберга», «Физико-механический 

лечебный институт доктора Сыцянко», «Лечебница для 

больных внутренними и нервными болезнями доктора 

М.И.Светухина», «Хирургическая лечебница, учрежденная 

профессором М.С. Субботиным, врачей Л.Ф. Шульц и Э.Ф. 

Файст», «Ларингоскопический кабинет и лечебница с 

постоянными кроватями доктора Д.А. Дынина», «Частная 

лечебница для душевных и нервных больных доктора И.Я. 

Платонова», «Лечебница доктора Г.А. Давидовича» (а потім 

його удови), «Лечебница по зубным болезням И.Н. Дракина и 

В.Я. Липского», «Лечебница врачей Э.Э. Дринкмана и М.П 

Ряснянского» (згодом Е.Е. Дрінгкмана і С.В. Мангубі), 
«Лечебница для нервных и душевнобольных», «Частная 

женская лечебница «Женская помощь», «Частная 

ортопедическая лечебница доктора Ю.Ф. Финк», хірургічна 

«лечебница» М.П. Трінклера та ін. 
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У цілому, напередодні першої світової війни у Харкові десь 

на 240 тис. населення припадало 38 приватних лікувальних 

закладів та 8 лікувально-аналітичних кабінетів. 

Отже, наприкінці XIX — початку XX ст. в Харкові склалася 

досить розгалужена мережа приватних лікувальних закладів 

найрізноманітнішої спеціалізації, але найбільше - акушерсько-

гінекологічного профілю. Це було своєрідним відгуком 

приватнопрактикуючих фахівців на гострий дефіцит 

лікувальних закладів такого профілю інших форм власності. 

Приватний сегмент став невід’ємною частиною харківської 

охорони здоров’я і дещо компенсував нестачу потужностей у 

державних, муніципальних, земських, громадських лікувальних 

закладах. Приватні «лечебницы» відрізнялися, як правило, 

вищим рівнем медичної допомоги порівняно з іншими 

лікувальними закладами. Це пояснюється тим, що у більшості 

практикуючі керівники приватних закладів були спеціалістами 

найвищої кваліфікації — докторами медицини, професорами й 

приват-доцентами медичного факультету Харківського 

університету. Однак користуватися послугами приватних 

лікувальних закладів мав змогу тільки невеликий прошарок 

населення міста, для пересічних «харьковцев» ціни були 

надзвичайно високими. Незважаючи на це, розвито 

к приватних медичних підприємств лікувальної спрямованості в 
Харкові відіграв дуже важливу роль у формуванні ринку медичних 

послуг губернського центру. 
Усього на початку XX ст. на одне лікарняне ліжко в 

Харкові припадало 133,4 жителів. За цим показником у 

Російській імперії Харків поступався лише столиці. А в 

західноєвропейських містах забезпеченість населення 

лікарняними ліжками була тоді значно вищою (в Мюнхені - 

65,7 жителів на одне ліжко, в Гамбурзі — 72,7, у Берліні - 82,9, 

у' Парижі - 84,8, у Лондоні - 90,2, у Римі - 93,2, у Будапешті -

100,1). Для порівняння: у 2003 р. цей показник у Харкові 

становив 77 мешканців міста на одне ліжко. 

Отже, у пореформений період мережа лікарень та 

амбулаторій значно розширилася й чітко структурувалася. За 

відомчим підпорядкуванням лікувальні заклади Харкова 
поділяли на декілька груп: казенні, муніципальні, земські, 

громадські та приватні. 

До казенних належали: клініки Імператорського Хар-

ківського університету, Харківський військовий госпіталь. 
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лікарні Курсько-Харківсько-Азовської (Курсько-Харківсько- 

Севастопольської) залізниці, Харківська губернська в’язнична 

лікарня, лікарня виправного притулку для малолітніх 

злочинців, «лечебница» державного кіннозаводства та лікарні 

(амбулаторії) при навчальних закладах. 

Муніципальний сегмент охорони здоров’я в губернському 

центрі представляли: Олександрівська міська лікарня, Мико-

лаївська міська лікарня, Харківська міська очна лікарня ім. 

професора Л.Л. Гіршмана, міська дитяча лікарня ім. князя Д.М. 

Кропоткіна, Харківська міська амбулаторна дитяча й 

гінекологічна «лечебница», дільничні амбулаторії. 

Земські лікувальні заклади: Харківська губернська земська 

лікарня, земське «родовспомогательное заведение» з гіне-

кологічним відділенням при повивальному училищі, земська 

клінічна очна лікарня, Харківська Холодногірська земська 

лікарня. 

Громадські лікувальні заклади: «лечебница» Харківського 

медичного товариства для нахожих хворих, лікарня ХМТ ім. 

Д.А. Донець-Захаржевского, Пастерівський інститут і бак-

теріологічна станція ХМТ, кабінет (інститут) хіміко-мікро- 

скопічної діагностики ХМТ, клініки Жіночого медичного 

інституту (оскільки сам інститут належав Харківському ме-

дичному товариству), амбулаторна «лечебница» для нахожих 

хворих при Харківській громаді сестер-жалібниць Червоного 

Хреста, дитяча лікарня «Общества попечения о больных детях 

г. Харькова и его окрестностей», заклад «Крапля молока» 

Харківського відділу «Союза борьбы с детской смертностью в 

России», амбулаторія «Общества пособия больным недоста-

точным учащимся в высших учебных заведениях г. Харкова», 

лікарня з пологовим притулком при «Обществе помощи 

роженицам», безкоштовна амбулаторна «лечебница» «Об-

щества пособия бедным евреям», «лечебница» для нахожих 

хворих «Общества последователей гомеопатии», лікарня 

Харківського міщанського товариства, лікувальні заклади 

професійних товариств. 

І, нарешті, майже чотири десятки приватних лікувальних 

закладів працювали в Харкові наприкінці означеного періоду. 
Найважливішим досягненням харківської охорони здоров’я 

у пореформені роки було створення муніципальної стаціонарної 

та амбулаторної мережі — лікувальних закладів, підвідомчих 

самоврядуванню. 
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На кінець періоду, який аналізується, безпосередньо у 

віданні міста перебувало чотири лікарні загальною потужністю 

до 750 ліжок, тобто рівень забезпеченості «харьковцев» 

муніципальними лікарняними ліжками складав приблизно 27 

на 10 000 населення. Для порівняння: у 2006 р. цей показник 

складав 59,3 на 10 000 харків’ян. Самостійних (иозалікарняних) 

міських амбулаторій було шість, з них п’ять дільничних і одна 

спеціалізована дитяча й гінекологічна без дільниці з невеликим 

стаціонаром. Міські лікарні майже повсякчас були переповнені, 

як, між іншим, і переважна більшість казенних, земських і 

громадських. Перевантаженість стаціонарів постійно 

гальмувала організацію лікувальної справи у Харкові. Щодо 

приватних медичних закладів, то плата за лікування в них була 

занадто високою для пересічних «харьковцев». 

Загалом же лікувальні заклади міста були розпорошені й 

роздроблені. Зростання кількості ліжок у лікарнях упродовж 

розглянутого періоду завжди відставало від потреб стаціо-

нарного лікування. Вчасному вирішенню нагальних потреб 

харківської охорони здоров’я заважали насамперед два фактори 

— перманентний брак коштів і неповороткість царської 

бюрократії. 

Швидка і невідкладна допомога 

Наприкінці XIX ст. в організації медичної допомоги 

населенню Харкова сформувався новий напрям — невідкладна 

допомога. Вперше постійно діючий пункт невідкладної 

медичної допомоги нічної пори відкрився у Харкові у 1888— 

1889 рр. Проте датою заснування «Общества ночных дежурств 

врачей в г. Харькове» його члени вважали 1 вересня 1895 р., 

коли семеро ентузіастів організували «Кружок врачей для 

оказания медицинской помощи в ночное время». До початку 

1897 р. кількість його учасників зросла до сімнадцяти, які й 

виступили фундаторами товариства. 
Відповідно до статуту «Общество ночных дежурств врачей 

в г. Харькове» ставило за мету надання лікарської допомоги 

вночі мешканцям міста. Усіма справами товариства керувало 
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правління, шо обиралося членами товариства, на чолі з 

головою. Лікарі товариства надавали медичну допомогу 

пацієнтам за певну плату, але незаможних обслуговували 

безкоштовно. Практично безкоштовну допомогу одержували 

до однієї третини пацієнтів. Харківське міське громадське 

самоврядування надавало товариству щорічну субсидію. 

Однак протягом усієї діяльності товариству катастрофічно 

не вистачало коштів. «Левову частку» всіх надходжень 

«з’їдали» оплата праці лікарів, транспортні витрати (свого 

транспорту товариство не мало, тому для виїздів на виклики 

лікарі змушені були користуватися послугами візників) і 

оренда приміщення. Як правило, вночі у пункті чергував 

тільки один лікар. Звичайно, для Харкова з його 200-250- 

тисячним населенням і площею близько 30 квадратних 

кілометрів цього було недостатньо. Інтенсивність роботи 

чергового персоналу була високою, але особливо зростала вона 

в періоди епідемій. Так, під час епідемії черевного тифу 1909 

р. черговому лікареві доводилося робити по 10- 12 виїздів за 

ніч. А з початком першої світової війни, коли багато 

харківських лікарів потрапило до армії, навантаження на тих, 

хто залишився, дуже збільшилося: чимало членів «Общества 

ночных дежурств врачей» відчергували в 1914- 1915 р. по 100 

ночей из рік — і це після денної роботи! Нязітъ дуже 

популярний у місті професор Л.Л. Гіршман, раптово 

захворівши в 1915 р., не зміг знайти вночі жодного пристой-

ного приватного лікаря і звернувся по допомогу до товариства, 

яке мало чудову репутацію. 

Товариство часто змінювало місця дислокації. Воно 

розташовувалося і при Громадській бібліотеці (нині Хар-

ківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка), і при 

«Аптеке наследников Коха» на Московській вулиці (Мос-

ковський проспект), і за двома адресами на Катеринославській 

(зараз вулиця Полтавський шлях), і на Торговому майдані 

(тепер майдан ім. Рози Люксембург). 

Отже, «Общество ночных дежурств врачей» було першим 

досвідом організації в Харкові постійно діючого посту надання 

ургентної допомоги вдома о нічній порі. До нього подібні 
пункти організовували тільки під час епідемій. Лікарі 

товариства переймалися шляхетною ідеєю надання термінової 

допомоги стражденним, хоча оплата їхньої праці була 
мізерною порівняно з гонорарами «вільнопрактикуючих» 
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лікарів. Своєю самовідданою працею члени «Общества ночных 

дежурств врачей» вписали ще одну славетну сторінку в історію 

харківської охорони здоров’я. Проте нечисленність товариства 

(кількість його членів коливалася в різні роки від 33 до 63 осіб) і 

хронічний брак коштів не дозволили йому вирішити проблему 

надання невідкладної медичної допомоги «харьковцам» удома. 

За організаційно-господарською формою «Общество ночных 

дежурств врачей» являло собою, із сучасної точки зору, 

некомерційне колективне підприємство з надання медичних 

послуг населенню із частковим муніципальним фінансуванням. 

Зараз у нас така форма на ринку медичних послуг практично 

відсутня, а ось на Заході вона дуже поширена. 

Наприкінці першого десятиліття XX ст. в Російській імперії 

діяли п’ять станцій швидкої медичної допомоги, створені за так 

званим «віденським типом». Річ у тім, що перша в сучасному 

розумінні станція швидкої медичної допомоги з власним 

транспортом і медичним персоналом була організована у Відні 

1881 р. Згодом такі станції з’явилися у Варшаві (1897 р.), 

Москві (1898 р.), Санкт-Петербурзі (1899 р.), Києві (1902 р.) та 

Одесі (1903 р.). 

Ініціатором і одним з найактивніших засновників швидкої 

допомоги в Харкові був заслужений ординарний професор 

Імператорського Харківського університету І.М. Оболенський. 

Для здійснення проекту щодо створення служби швидкої 

медичної допомоги у місті був організований «Комітет швидкої 

медичної допомоги». 

Перед новоствореним комітетом насамперед постало 

питання фінансування проекту. Міське керівництво відмовилось 

повністю фінансувати нову службу, але погодилося частково 

субсидувати її діяльність. Із цієї причини вирішили створити 

господарське товариство на зразок «Общества ночных дежурств 

врачей» з частковим муніципальним фінансуванням. Решту 

коштів отримали за рахунок внесків членів товариства, 

добровільних пожертв та організації доброчинних заходів. 

Професор І.М. Оболенський разом із дружиною відразу 

пожертвували 3 000 рублів. 

29 листопада 1909 р. було обрано правління «Общества 
скорой медицинской помощи в гор. Харькове». Очолив його 

І.М. Оболенський, старшим лікарем правління призначило 

хірурга М.О. Молохова, який мав досвід керівництва лаза- 
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ретом під час російсько-японської війни. М.О. Молохову 

вдалося за чотири місяці забезпечити службу необхідним 

інвентарем, придбати коней і карети, розробити відповідну 

документацію. Були прийняті та підготовлені до роботи чотири 

лікарі. 

Власного приміщення харківська станція швидкої допо-

моги спочатку не мала. їй було виділено дві кімнати у флігелі на 

території Олександрівської лікарні — диспетчерську та для 

персоналу, а також будівлю неподалік під стайню. Міська 

управа надала станції телефонний номер. 

25 квітня 1910 р. о 10-й годині ранку на Соборному майдані 

почалась урочиста церемонія відкриття харківської служби 

швидкої медичної допомоги. Вона тривала до 12 год 53 хв: саме 

на цей час припав перший виклик карети швидкої допомоги, і 

карета за дві хвилини виїхала на виклик на очах усієї публіки. 

Відтоді почалася безперебійна діяльність харківської швидкої 

допомоги. 

У 1910 р. в штаті швидкої допомоги налічувалося 4 пос-

тійних лікарі та 21 «врач-соревнователь» (тобто кандидат на 

постійну роботу). До 1914 р. в розпорядженні персоналу була 

одна парокінна карета, друга залишалась на станції для заміни 

першої в разі потреби. Вдень бригада виїздила на виклик через 

17 секунд по одержанні сигналу, вночі — через 2,5-3 хвилини, 

однак за відсутності карети виклики не приймалися. Виїзд 

карети був доволі мальовничим видовищем. Попереду сиділи 

троє: у центрі - їздовий, праворуч від нього — санітар з 

ліхтарем, який видивлявся номери будинків, ліворуч - другий 

санітар з ручним дзвоном, що був прообразом сучасної сирени. 

Коли вони проїжджали, то всі інші транспортні засоби (екіпажі, 

конки, трамваї, автомобілі та ін.) повинні були поступатися 

дорогою. У самій кареті па сидінні знаходився лікар, а ліворуч 

від нього — ноші та ящик з медикаментами. Спецодяг для 

молодшого персоналу складався з форменого костюма чорного 

або темно-синього кольору, шкіряних чобіт, головного вбрання, 

брезентового плаща. Лікарі мали синій костюм, черевики, 

кашкет, шкіряне пальто. Виїзди за викликами здійснювалися 
безкоштовно, але у випадках, коли хворих транспортували, 

передбачалася досить значна плата: у супроводі санітара - 10 

руб., а з лікарем — 15 руб. Інфекційних хворих не перевозили 

зовсім. 
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У 1914 р. харківська станція швидкої допомоги переїхала 

до власного приміщення на вул. Конторській (нині Червоно- 

жовтнева). У цьому будинку досі міститься одна зі служб 

швидкої допомоги, а також музей історії швидкої медичної 

допомоги у Харкові. Після переїзду на нове місце почала 

працювати друга чергова карета і було організовано прийом 

амбулаторних хворих. 

Отже, харківська служба швидкої медичної допомоги була 

однією з перших у Російській імперії. Її створення, дуже 

необхідне місту, дає уявлення про рівень тогочасної охорони 

здоров’я у Харкові, який цілком відповідав європейським 

нормам. Однак у дожовтневий період надання швидкої медичної 

допомоги у нашому місті ще не набуло масовості й мало 

обмежений характер. Як ознаки цієї обмеженості слід назвати: 

-  низьку пропускну здатність станції (одна-дві карети для 

200-250-тисячного населення міста — це вкрай недостатньо); 

-  заборону на виїзди до інфекційних хворих та на 

обслуговування хворих по домівках; 

-  досить високу платню за перевезення хворих; 
-  залежність від фінансування приватними особами. 

Аптеки 

Більшість лікувальних закладів, які виникли в Харкові в 

пореформені часи, мали свої власні аптеки, однак права «віль-

ного» продажу ліків вони не мали. Що ж до «вільних» аптек, то 

наступна, сьома, з’явилась у Харкові 1870 р. Отже, на той час 

при населенні у 81 тис. одна «вільна» аптека охоплювала 11 571 

жителя. На початку 1880-х рр. у місті було вже 10 «вільних» 

аптек — одна на 12 873 особи. Таке зниження забезпеченості 

аптекарськими послугами при зростанні кількості аптек було 

обумовлене бурхливим приростом населення. До 1890-х рр. 

«вільних» аптек у Харкові стало 13, але на одну аптеку 

припадало тоді майже 15 000 жителів. У 1900 р. в Харкові 
функціонувало 19 «вільних» аптек, середнє навантаження на 

кожну з них (не беремо до уваги дві гомеопатичні) становило 11 

612 осіб. Та крім аптек, у місті вже торгувало 33 аптечних 
магазини (у 1868 р. їх було лише 2), і вони відчутно розван- 
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тажували аптеки. У 1902 р. кількість «вільних» аптек у Харкові 

досягла 23, такою вона залишалася до початку першої світової 

війни. При цьому, враховуючи збільшення населення, в 1902 р. 

одна «вільна» аптека (без двох гомеопатичних) обслуговувала 9 

776 жителів міста, а в 1913р.- 11 890. 

Отже, у післяреформений період мережа аптечних закладів 

міста продовжувала зростати. З’явилися аптеки при нових 

лікувальних закладах, а також аптечні магазини. З іншого боку, 

«казенна» форма забезпечення населення лікарськими засобами 

відійшла в минуле. Проте, незважаючи на досить високі темпи 

розвитку аптечної мережі, вони не встигали за швидким 

зростанням населення, тому рівень його забезпеченості 

аптекарськими послугами залишався низьким. 

Після великих російських реформ 60—70-х рр. XIX ст. 

охорона здоров’я в Харкові порівняно з попереднім, дорефор- 

меним періодом за короткий час зробила величезний 

поступальний крок. 

По-перше, була створена власне міська лікувально-сані-

тарна організація. По-друге, Харків охопила розгалужена 

мережа лікувальних закладів усіх форм власності. Рівень 

забезпеченості харківського населення лікарняними ліжками в 

Російській імперії поступався лише столичному. Напередодні і 

першої світової війни Харків значно перевершив і 

середньоросійський показник забезпеченості населення 

медичними кадрами. По-третє, крім казенної та приватної, в 

місті з'явилася громадська медицина, репрезентована земськими 

установами і лікувальними закладами громадських організацій. 

По-четверте, Харків став одним з перших міст Російської 

імперії, де була організована власна служба швидкої медичної 

допомоги, що відповідала європейським стандартам міської 

охорони здоров’я. По-п’яте, розширенню медичної допомоги в 

Харкові сприяло також піднесення загального культурного рівня 

населення, яке зрозуміло переваги медицини. 

Такими були найважливіші досягнення харківської охорони 

здоров’я у пореформені часи. Організаційні форми медичного 

обслуговування в Харкові створювалися урядом, земськими 
органами, органами міського самоврядування, громадськими 

організаціями і завдяки комерційній ініціативі 

приватнопрактикуючих лікарів, провізорів та інших 
підприємців. 
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Проте створена в Харкові міська лікувально-санітарна 

організація залишалася ще дуже недосконалою. Функції її 

складових частин не були чітко визначені, тому й взаємо-

відносини між ними не склалися. Єдиного центру, що 

координував би роботу всіх лікувальних і санітарних установ та 

організацій, у Харкові не існувало, тому їхні дії не були 

узгоджені. Це негативно позначалося на зосередженні спільних 

зусиль у боротьбі з найнебезпечнішими хворобами. Харківська 

міська лікувально-санітарна організація була 

забюрократизованою, незграбною, громіздкою і неповороткою, 

як і взагалі переважна більшість управлінських структур у 

Російській імперії. 

Лікарні міста, за винятком приватних, майже постійно були 

перевантажені. Щодо приватних медичних закладів, го плата за 

лікування в них була надто високою для пересічних 

«харьковцев». Із цієї же причини рівень забезпеченості 

харківського населення аптечними послугами залишався вкрай 

низьким. Надання швидкої медичної допомоги не набуло ще 
масовості й мало обмежений характер. 



СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

В МІСТІ В 20-30-і рр. XX ст. 

Після Жовтневої революції 1917 р. суспільне життя в 

країні дуже змінилося, що наклало відбиток на принципи і 

характер охорони здоров’я. Новий тип радянської охорони 

здоров’я являв собою насамперед суто державну систему. Його 

основними принципами були: безкоштовність і за-

гальнодоступність медичної допомоги, плановість, пріори-

тетність профілактичного напряму. 

Породжені громадянською війною господарська розруха, 

голод, відсутність елементарних санітарно-гігієнічних умов 

(водопровід і каналізація майже не працювали) спричинили 

зростання епідемічних захворювань. За 1920 р в Харкові було 

зареєстровано більше 8 000 осіб, хворих на висипний тиф, 

більше 4 000 - на поворотний, біля 4 000 осіб — на черевний 

тиф. У червні-вересні 1920 р. крізь Харків пройшла й згубна 

холера. Заразні бараки були переповнені, медикаменти 

відсутні, білизни, палива та лазень не вистачало. Основна 

тяжкість боротьби з епідеміями лягала на Миколаївську 

лікарню, яка вже в січні 1920 р. розгорнула понад 1 000 ліжок 

замість штатних 350. 

Під керівництвом професора П.І. Шатілова була створена 

комісія по боротьбі з тифозною епідемією. Комісія мобілі-

зувала медичну громадськість, профспілкові організації, взяла 

під особливий нагляд школи й дитячі установи. За допомогою 
партійних і радянських органів вона досягла вражаючих 

успіхів, незважаючи на труднощі, пов’язані з відсутністю 

матеріальних ресурсів, нечисленністю медичних кадрів, 

особливо лікарів, та недостатністю ліжкової мережі. 1 епідемія 
відступила. 
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Поряд із першочерговими завданнями щодо проведення 

протиепідемічних заходів, із кожним днем все більше уваги 

приділялось відновленню і подальшому розвиткові медичної 

мережі для забезпечення обслуговування інших груп хворих. 

Після закінчення громадянської війни, у 1920 р., найпо-

тужнішими з лікувальних закладів Харкова були такі: 

губернська лікарня (Сабурова дача) на 1 135 .ліжок (з них 1000 

для психічно хворих),,Миколаївська лікарня на 350 ліжок, 

Олександрівська лікарня на 300 ліжок, Основ’янский 

інфекційний госпіталь на 200 ліжок, клініки університету на 120 

ліжок і ортопедичного інституту на 210 ліжок. Вже ВІ921 р. 

кількість лікувально-профілактичних установ у місті 

збільшилася за рахунок передачі цивільній владі військових 

лазаретів і госпіталів з 41 до 46. Усього в 1921 р. у Харкові було 

розгорнуто 6 340 ліжок. Усі лікувальні заклади, як і інші медико-

санітарні установи, були націоналізовані. 

Тим часом населення Харкова все збільшувалося (на 1927 р. 

воно становило приблизно 430 тис, осіб), а потужності лікарень 

не вистачало. Госпіталізація хворих, які її потребували, була 

забезпечена лише на 50%. 

У планах перших п’ятирічок передбачалося вжити ряд 

заходів для поліпшення медичної допомоги населенню Харкова. 

До 1934 р. вдалося значно розширити ліжковий фонд у місті, 

того року він складав 5 201 одиницю, або 7,3 ліжка на 1 000 

мешканців. Завдяки цим обставинам значно знизилася кількість 

захворювань і зросла увага до питань профілактики. 

У 1940 р. у Харкові функціонував 51 стаціонар, де було 7 

383 ліжка всіх профілів, тобто на 1 000 осіб приходилося вже 8,9 

ліжка. З них 12 стаціонарів науково-дослідних і кадрових 

медичних інститутів мали 2 876 ліжок. У клініці факультетської 

хірургії ХМІ в 1933 р. Ю.Ю. Вороним була проведена перша в 

світі трансплантація трупної нирки хворій на уремію. 

Інфекційним хворим призначалося 1 374 штатних ліжка, 

включаючи 815 дитячих. 

Для медичного обслуговування вдома вже в 1921 р. у місті 

було організовано 29 медичних дільниць. Амбулаторну 
допомогу надавали й сім районних поліклінік (крім тих, що були 

організовані при деяких лікарнях). Для надання населенню 

зуболікарської допомоги було відкрито по місту 32 пункти та 

чотири зуботехнічні лабораторії. 
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У 20-і рр. новим типом медичної установи стала полі-

клініка, тому в Харкові розгорнулося будівництво, був ство-

рений, зокрема, такий великий заклад, як 3-я поліклініка. Її 

нерідко називали «палацем-поліклінікою». Фізіотерапевтичне 

відділення цієї поліклініки стало загальноміським позалі- 

карняним центром спеціальної допомоги. За роки перших 

п’ятирічок значно збільшилася кількість поліклінік і диспан-

серів, фізіотерапевтичних кабінетів і лабораторій. 

Найважливішим напрямом профілактичної роботи була 

диспансеризація харків’ян. Проте вона успішно проводилася 

тільки стосовно дитячого контингенту, диспансерне обслуго-

вування дорослого населення обмежувалося відносно невели-

кими групами провідних виробничників. 

У 1940 р. амбулаторна допомога здійснювалася 40 амбу-

латоріями, 10 з яких були зубними. Активну діяльність 

розгорнули диспансери: три протитуберкульозних, два 

венеричних, один психоневрологічний. 

Кількість лікарень у 1940 р. порівняно з 1913 р. збіль-

шилася в 5,7 раз, ліжок у них - у 9 раз, медпунктів - у 13,4 рази, 

дитячих ясел - у 64 рази, а місць у них — у 141 раз, поліклінік - 

у 14 раз, дитячих консультацій - у 15 разів. У той же час 

населення міста збільшилось за ці роки приблизно в 3,5 рази. 

Після громадянської війни лікарських кадрів у Харкові 

залишилося вдвічі менше, ніж до початку першої світової війни 

(а тоді їх було близько 600). У 1940 р. загальна кількість лікарів 

усіх спеціальностей склала 1 925 осіб, тобто порівняно з 1920 р. 

їхня кількість зросла в 6,3 рази Серед них терапевтів було 482, 

хірургів - 96, педіатрів - 148, лікарів очних хвороб — 46, 

венерологів — 70, гінекологів — 154, решта — лікарі інших 

спеціальностей. Кількість середніх медичних працівників 

збільшилась у 11,3 рази. Таким чином, забезпеченість харків’ян 

лікарями в 1940 р. при населенні міста (заданими перепису 

1939 р.) 832 тис. осіб ледве перебільшувала 23 на 10 000 

населення і не досягла навіть дореволюційного показника, що 

становило велику проблему. 

Більшовики з притаманною їм енергією завзято розпочали 
докорінну перебудову всієї системи охорони здоров’я 

трудящих, яка стала невід’ємною частиною діяльності ра-

дянської держави. Головною метою було збереження і 
зміцнення здоров’я робітничого класу — провідного вироб- 
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ника матеріальних цінностей і основної соціальної опори 

більшовицької партії в радянському суспільстві. Тому вже в 

перші роки радянської влади була значно розширена мережа 

лікувально-профілактичних закладів у робітничих районах 

міста, зросла кількість медичних установ на підприємствах. 

На паровозобудівному заводі (нині завод ім. Малишева) 

було відкрито поліклініку, яка обслуговувала також робітників 

деяких інших заводів, в тому числі ВЕК. (зараз ХЕМЗ). 

Працівників заводу Гельферіх-Саде (пізніше «Серп і молот») 

обслуговувала 1-а районна поліклініка, завод Мельгодс — 

поліклініка Петинсько-Журавлівського райздороввідділу. На 

інших підприємствах, Де кількість робітників перевищувала 

500, були відкриті лікарські амбулаторії, а на тих, де вона 

становила менше 500 — фельдшерські пункти. 

У 1922-1924 рр., відповідно до класового принципу 

будування радянської охорони здоров’я, для робітників була 

створена окрема привілейована страхова система медичного 

обслуговування — так званий робмед, що володіла міцною 

мережею лікувально-профілактичних закладів. Організований 

при великих поліклініках апарат обслідувачів вів систематичну, 

важку й копітку роботу з вивчення професійних ушкоджень і 

поліпшення умов праці та побуту робітників. Сотні робітників 

щоденно, без відриву від виробництва, поповнювали свої сили в 

інституті фізичних методів лікування, в нічних санаторіях. Для 

лікування хворих були відкриті спеціальні лікарні і поліклініки. 

У зв’язку з індустріалізацією швидке зростання промис-

ловості дало значне збільшення кількості застрахованих у 

системі робмеду. У лютому 1926 р. їхня кількість сягнула у 

Харкові 120 тис. осіб (без членів сімей, які теж мали право на 

обслуговування в системі робмеду). Звичайно, така ситуація 

викликала необхідність розширення мережі медичних закладів, 

Наприкінці 1926 р. у місті в системі робмеду діяло вже 10 

робітничих поліклінік, 5 амбулаторій, 8 рентгенкабінетів, 11 

консультацій, 4 тубдиспансери, 5 вендиспан- серів, 28 аптек, 4 

лікарні на 160 ліжок, 105 районних лікарів. 

Робмед проводив значну роботу з диспансерізації 
робітників, особливо підлітків. За 1926 р. було обстежено 

первинно 3 703 і повторно 6 127 молодих робітників. Збіль-

шувалася кількість заходів, направлених на оздоровлення умов 

прані і побуту робітничої молоді. 
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Поступово розширюючись і зміцнюючись, мережа роб- 

меду створила поліпшені умови для медичного обслуговування 

представників робітничого класу. Таким чином, виникло 

протиріччя між робмедом і загальною лікувально- 

профілактичною мережею. Тому в 1927 р. було прийняте 

рішення про ліквідацію робмеду як самостійної організації при 

збереженні першочергового обслуговування робітників у 

загальній мережі охорони здоров’я. 

Липневий Пленум ЦК ВКП(б) поставив перед охороною 

здоров’я низку завдань щодо докорінного поліпшення 

медичного обслуговування робітників і селян. Для виконання 

його рішень на 10 промислових підприємствах Харкова були 

організовані медичні санітарні цехи, які на відміну від минулих 

років стали органічною складовою частиною підприємства, 

мали тісний зв’язок з адміністрацією, партійною, комсо-

мольською і профспілковою організаціями. 

Значно розширилася кількість медичних пунктів на про-

мислових підприємствах. Якщо в 1930 р. їх було 59, то в 1932 

р. (на 1 квітня) нараховувалося вже і 14. Так, на ХЕМЗі 

працювало 10 медпунктів (раніше було 2), на ХПЗ - 10 (раніше 

було 2), на ХТЗ - 7 (раніше не було), на заводі «Серп і молот» 

— 7 (було 2). 

Медичні пункти почали працювати в три зміни. На цент-

ральному медичному пункті до штату були включені такі фа-

хівці, як хірург, окуліст, гінеколог, дерматолог, зубний лікар. 

Тепер робітник міг одержати кваліфіковану медичну допомогу 

й у найкоротший термін повернутися на робоче місце. 

Велику увагу органи охорони здоров’я приділяли боротьбі 

з виробничим травматизмом. У цехах широко проводилися 

санітарно-гігієнічні заходи; активізувалася участь медиків у 

заходах щодо техніки безпеки, правильного надання першої 

медичної допомоги при травмах. Тільки за два роки (1930- 

1931) травматизм на Харківському паровозобудівному заводі 

знизився в 2,27 рази, на заводі «Серп і молот» — у 1,68 рази, на 

ХЕМЗі — в 1,66 рази. 

Цехові медичні пункти мали всі можливості для того, щоб 

на місці, у цехах, боротися за зниження травматизму. Цеховий 

лікар вивчав причини травматизму в кожному окремому 

випадку й у найкоротший термін разом із заводськими 

організаціями проводив необхідні профілактичні заходи. 
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Цікавим нововведенням стала організація на промислових 

підприємствах сигнального, оперативного обліку втрати 

працездатності, що згодом одержала широке поширення на 

великих заводах і фабриках. Метою такого обліку було 

своєчасне інформування керівників установи про невихід 

робітників на роботу з приводу хвороби; два рази на день 

надходили відомості про всі захворювання робітників даного 

заводу чи фабрики; медико-санітарні частини на заводах мали 

дані про динаміку захворювань або травм, їхні причини, 

намічали шляхи їх зменшення. У 1932 р. такі сигнально-

оперативні обліки були налагоджені на 32 підприємствах. 

Поліпшувалося також дієтичне харчування робітників. Якщо в 

1930 р. на весь Харків була лише одна дієтична їдальня на 100 

осіб, то в 1932 р. їх було вже 16 на 1 800 робітників на день. 

Були створені лікарські амбулаторії на робочих окраїнах 

(Тюріна дача, Іванівка, Немишля). 

У 1937 р. була ліквідована триступенева система обслу-

говування робітників промислових підприємств (цеховий 

медичний пункт — центральний медичний пункт - єдиний 

диспансер чи поліклініка). Уся медико-профілактична робота на 

підприємстві зосереджувалася в руках цеховою лікаря при 

консультації необхідних фахівців. Була створена єдина система. 

обслуговування робітників за принципом виробничих цехових 

дільниць. Цеховий лікар з того часу цілком займався питаннями 

диспансеризації колективу робітників, який він обслуговував. 

Кваліфіковану допомогу цеховим лікарям стали надавати 

поліклініки. 

Іншим пріоритетним напрямом була турбота про здоров'я 

матері і дитини. Уже незабаром після закінчення громадянської 

війни в Харкові було відкрито 22 дитячі медичні установи 

(спеціальні дитячі лікарні й амбулаторії, дієтичні їдальні, 

консультації). 

Діяльність з охорони материнства і дитинства була 

спрямована, головним чином, на здійснення загального сані-

тарного нагляду за всіма дитячими установами дошкільного та 

шкільного віку, на розвиток та розширення мережі дитячих 

санаторіїв, відкриття дитячих дієтичних їдалень. Водночас 
проводили роботу з організації обслуговування дефективних 

дітей, для яких було створено інтернат у селищі Високому. 

У кожному з 26 шкільно-санітарних районів Харкова була 
організована дитяча амбулаторія. Для оздоровлення дітей 
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було відкрито санаторії: в Ольхівці на 60 дітей, селищі Висо-

кому на 120 дітей, Померках на 300 дітей. Організовано 5 

дієтичних їдалень на 800 дітей та 300 матерів-годувальниць. 

Велику увагу партійні і радянські органи звертали на органі-

зацію дитячих ясел. Тільки в 1932 р. у Харкові відкрилося ясел 

більше, ніж на 1 500 ліжок. Розширилася мережа інших 

дитячих лікувальних установ. Була організована швидка 

допомога для дітей. 

У 1940 р. у місті діяло 127 дитячих ясел на 11 332 місця, 14 

дитячих санаторіїв на 860 місць, 6 пологових будинків і низка 

інших лікувально-профілактичних закладів, які забезпечували в 

достатній мірі потреби матерів і дітей у медичній допомозі. 

Відповідно до вказівок ЦК КП(б)У багато було зроблено 

для поліпшення медичного обслуговування студентів. Сту-

дентська лікарня в Харкові була відкрита ще 1922 р. Тоді її 

бюджет був таким: від комісії допомоги голодуючим отримано 

4 вагони борошна, одяг та інші предмети, від Українського 

курортного управління - дрова для опалення і вино для аптеки, 

від зовнішторга - цукор. ! все. Лікарі працювали по 18 годин на 

добу, сестринський І господарський персонал був сформований 

переважно зі студентів. Лише наприкінці 30-х рр для 

харківського студентства була створена медико- санітарна 

організація, яка за обсягом і якістю роботи була першою і 

єдиною в СРСР. 

Велика увага приділялася боротьбі з такою соціальною 

хворобою, як туберкульоз. Для надання медичної допомоги 

сухотним хворим у Харкові були організовані 4 амбулаторії- 

диспансери і дитячий диспансер. Туберкульозні стаціонари 

були створені при першому диспансері на 15 ліжок та при 

другому диспансері на 25 ліжок. На харківських фабриках і 

заводах були організовані протитуберкульозні осередки, які 

систематично проводили медичні огляди робітників, обсте-

жували їх виробничі та побутові умови. Для дітей, хворих на 

туберкульоз кісток, функціонував санаторій на 50 ліжок. 

Поблизу Харкова діяли туберкульозні санаторії: в Сокольниках 

- на 120 ліжок, Ріпках — на 79 ліжок, Дергачах — на 104 ліжка. 
До санаторіїв щорічно направлялися в першу чергу робітники. 

Після Жовтневої революції «Общество скорой меди-
цинской помощи в гор. Харькове» було націоналізовано, а 
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станція швидкої допомоги перейшла у ведення наркомату 

охорони здоров’я. Посаду старшого лікаря перейменували па 

головного, ним став М.О. Молохов. Завдяки його зусиллям під 

час громадянської війни був збережений будинок і велика 

частина майна. М.О. Молохів залишився на своїй посаді і, 

найголовніше, зберіг колектив станції. Проте 2 карети і 21 особа 

персоналу не могли задовольнити зростаючу потребу міста в 

службі. 

У 1925 р. М.О. Молохов вирішив питання про розвиток 

станції, якій, зокрема, був переданий перший автомобіль. Таким 

чином, транспорт станції складався із двох кінних карет (одна 

працювала 12 годин на день, інша — вночі) і одного автомобіля, 

що був гордістю станції і працював у години пік — з 12.00 до 

20.00 шість днів на тиждень, оскільки шофер у штаті був усього 

один. На станції самотужки сидіння в автомобілі були зняті, 

установлені кріплення для нош і одне сидіння для лікаря. 

Санітар сидів у кабіні — відкритій, без лобового скла. 

Органи радянської влади сприяли розвитку станції і 

розширенню надання швидкої медичної допомоги населенню 

міста. Перехід станції на автотранспорт став новим етапом її 

розвитку. У 1932 р. парк автомобілів станції складався з 

чотирьох машин. Подальший розвиток швидкої допомоги в 

Харкові було припинено Великою Вітчизняною війною. 

Вже в перші роки радянської влади приділялася велика 

увага забезпеченню населення лікарськими засобами. Нова 

влада вважала, що доти, доки аптечна справа є приватною 

власністю, чекати її покращання не можна, тому всі аптеки, 

аптечні магазини й аптечні склади були націоналізовані. 

У 1922 р. у Харкові було спочатку 18, а до кінця року вже 

22 міських аптеки і 6 аптечних магазинів. Усі вони були 

переведені на господарський розрахунок. У 1937 р. у Харкові 

діяли 36 аптек і 10 аптечних магазинів, а в 1941 р. працювало 

вже 67 аптек. Важливу роль у забезпеченні населення лікарсь-

кими засобами відігравали аптеки лікувальних закладів, бо саме 

через них стало можливим надання безкоштовної медичної 

допомоги населенню України. 
1920 р. у Харкові був створений інститут експеримен-

тальної фармації, одним із напрямків роботи якого був аналіз 

ліків і медикаментів для Харкова. У 1932 р. його контрольно- 

аналітична лабораторія була додана Харківському аптеко- 
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управлінню. У 1935 р. при фармінспектурі міськздороввідділу 

була організована контрольно-аналітична лабораторія, що 

обслуговувала аптеки лікувальних установ Харкова. 

Діяльність санітарно-епідемічної служби проводилася за 

двома напрямами: робота з налагодження санітарної справи і 

боротьба з епідеміями. Санітарна організація першої половини 

20-х рр. у Харкові була дуже нечисленною і складалася всього з 

12—17 санітарних лікарів. 

Починаючи з 1921 р. кількість захворювань на інфекційні 

хвороби поступово скорочувалась, але все-таки рівень 

захворюваності залишався досить високим. Тому з профі-

лактичною метою проводилися кампанії масових проти-

холерних щеплень, створювалися «летючі загони», які виїздили 

на великі заводи, фабрики та установи для проведення щеплень 

на місцях. Серед трудящих міста активно поширювалися 

санітарно-гігієнічні знання через організацію 

санпросвітницьких лекцій, так званих санмітингів, роз-

повсюдження популярних листівок. 

У результаті напруженої роботи до 1941 р. рівень захво-

рюваності на інфекційні хвороби помітно знизився. Холера, 

віспа, поворотний тиф були ліквідовані, показники захво-

рюваності на висипний га черевний тиф, дифтерію, дизентерію 

були доведені до мінімуму. 

Таким чином, у 20 ~30-і рр. XX ст. у Харкові склалися не 

відомі раніше організаційні форми радянської державної 

системи охорони здоров’я, докорінно перебудувалася робота 

медичних установ, що збереглися з дореволюційного часу, були 

створені нові типи установ і удосконалена їхня діяльність 

відповідно до завдань соціалістичного будівництва. 

У міжвоєнний період у Харкові радянська охорона здоров’я 

пройшла шлях від початкових форм і методів обслуговування 

широких мас трудящих до створення великих, комплексних 

медичних установ, здатних надавати безкоштовну 

загальнодоступну кваліфіковану медичну допомогу. Охорона 

здоров’я досягла великих успіхів і охопила своєю діяльністю 

широке коло питань, пов’язаних з охороною праці і здоров’я 
населення міста, охороною здоров’я матері і дитини, 

організацією дієтичного харчування і відпочинку трудящих. 

У роки першої п’ятирічки (1928-1932) широко розгор-
нулися заходи стосовно докорінного поліпшення організації 
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лікувально-профілактичної допомоги, насамперед працівникам 

промислових підприємств, відповідно до класового принципу в 

постановці медичного обслуговування населення. Була 

створена мережа здоровпунктів, медсанцехів на великих 

заводах і фабриках. У наступні роки центральні здоровпункти 

були перетворені на заводські поліклініки або лікарські 

амбулаторії. Одночасно з цим у Харкові почалося будівництво 

великих медичних установ. 

У другій (1933—1937 рр.) і третій (1938—1941 рр.) п’яти-

річках широко проводилася робота з оздоровлення умов праці. 

У результаті значно розширився обсяг, підвищилася якість 

медико-санітарної допомоги працюючим і, як наслідок, істотно 

знизилися захворюваність і травматизм робітників та 

службовців. 

Отже, роки перших трьох п’ятирічок з цілковитою під-

ставою можна розцінювати як високоефективний період 

цілеспрямованого розвитку радянської охорони здоров’я в 

Харкові, удосконалювання її організаційних основ, діяльності 

медичних установ, створення їх нових типів відповідно до 
бурхливого росту економіки міста. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ХАРКІВ’ЯН 

У ПІСЛЯВОЄННИЙ РАДЯНСЬКИЙ 

ПЕРІОД 

Велика Вітчизняна війна завдала харківській охороні 

здоров’я величезних втрат. У ході бомбардувань і боїв за місто 

були цілком зруйновані 85 і частково 121 лікувально- 

профілактична установа. Фактично не працювало комунальне 

господарство, санітарний стан міста різко погіршився, охорона 

здоров'я майже повністю занепала. Практично все перше 

післявоєнне десятиліття пішло на відновлення зруйнованого. А 

з середини 50-х рр. XX ст. починається «золота доба» 

радянської взагалі і харківської зокрема охорони здоров’я — 

період, коли вона досягла свого розквіту. Найвищий підйом 

радянської охорони здоров’я в Харкові припадає на 80- і роки. 

Повоєнна відбудова 

У звільненому Харкові було виявлено чимало розсіяних 

осередків гострих інфекційних захворювань. Інфекційні хворі 

в своїй масі не були госпіталізовані. У першу чергу постало 

питання про впровадження термінових заходів з ліквідації 

інфекційних захворювань і запобігання нових спалахів. Були 

створені міська і районні надзвичайні протиепідемічні комісії, 
які за допомогою медичної громадськості і населення 

розгорнули чітку роботу з приведення міста до належного 

санітарного стану і ліквідації інфекційних захворювань. Уже 

до липня 1944 р. вдалося досягти повної госпіталізації хворих 

на тифи, дизентерію та інші інфекційні захворювання. Була 

широко розгорнута кампанія щеплення. 
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Війна завдала важкого удару по харківських лікарняних 

закладах. Серед повністю зруйнованих були такі флагмани 

міської охорони здоров’я, як Харківська центральна клінічна 

лікарня на 1 700 ліжок, що в Померках, 12-а клінічна лікарня на 

1 500 ліжок по проспекту Сталіна (зараз Московський), 122, 2-а 

радянська клінічна лікарня на 1 200 ліжок. Майно та прилади 

цих закладів були пограбовані. 

Відновлення роботи лікувально-профілактичних закладів 

почалося відразу після визволення міста у серпні 1943 р. Уже 

наприкінці 1943 р. у Харкові діяло 15 лікарень на 2 295 ліжок, 18 

поліклінік, 9 амбулаторій, 2 туб- і 2 вендиспансери. На 

підприємствах були відбудовані і почали функціонувати 31 

лікарський оздоровчий пункт і 52 фельдшерських пункти, а на 

заводах ХТЗ і п/с 75 були створені медичні частини. Наприкінці 

1944 р. відновили діяльність 14 науково-дослідних і 4 кадрових 

інститути з клініками на 1 600 ліжок. У 1944 р. уже 

функціонувало 52 ясел на 2 080 місць, будинки дитини на 260 

місць. За літо 1944 р. у дитячих санаторіях і піонерських таборах 

було оздоровлено 1 070 дітей. На 1 січня 1945 р. в місті 

працювало 32 лікарні на 4 898 ліжок, 22 по- ліклініки, 80 пунктів 

охорони здоров’я, 15 санаторіїв, 14 ди- тячих консультацій, 15 

жіночих консультацій, 52 дитячих ясел на 2 990 місць. Цього 

вдалося досягти, незважаючи на хронічний брак коштів, завдяки 

героїчній, часто безкоштовній праці харків’ян та підтримці всієї 

країни. Майже третина всіх бюджетних коштів упродовж 1944-

1945 рр. спрямовувалася на потреби охорони здоров’я. 

Післявоєнний розвиток системи охорони здоров’я від-

бувався згідно з четвертим п’ятирічним планом і був органічно 

пов’язаний із загальними планами розбудови та облаштування 

міста, оскільки відомо, що здоров’я людини нерозривно 

пов'язане зі станом довкілля, умовами життя і праці, якістю 

харчування тощо. Усі ці фактори, знехтувані в роки війни, 

негативно вплинули на стан здоров’я населення. Тому на 

відбудову й розвиток практичної медицини з міського бюджету 

виділялися значні кошти: у 1946 р. - понад 60,5 млн. крб., що 

становило 23% загальних витрат, у 1951 р. - понад 117,6 млн. 
крб. (42%), у 1956 р. — понад 165 млн. крб. (44%), до того ж 

реальні витрати часто перевищували заплановані. Такі 

капіталовкладення дали можливість прискорити темпи 

відбудови і створення нових закладів, а також 
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здійснити заходи щодо розширення і покращання якості 

медичного обслуговування населення. 

Підбиваючи підсумки роботи медичних закладів Харкова, 

сесія міськради, що відбулася 7 грудня 1948 р., зазначала, що за 

5 років після звільнення міста введено в експлуатацію 24 лі-

карні на 3 550 ліжок, 27 поліклінік, 11 амбулаторій з пропуск-

ною спроможністю понад 5 млн. відвідувачів на рік, 164 лі-

карські та фельдшерські пункти на підприємствах, 76 ясел на 5 

765 дітей, 12 дитячих і 19 жіночих консультацій, 16 молочних 

кухонь, 14 дитячих санаторіїв. У місті працювали також 

спеціалізовані медичні заклади: три туберкульозні диспансери, 

центральна травматологічна станція, станція «швидкої допо-

моги» з двома філіями і мережа пунктів невідкладної допомоги 

при районних поліклініках. За ці роки міськвиконком постійно 

збільшував асигнування на потреби охорони здоров’я. Про-

тягом 5 років харків’яни відпрацювали на відбудові лікарень у 

свій вільний час безкоштовно 1,5 млн. людиногодин. 

Однак досягнення нових якісних показників гальмувала 

застаріла штатно-організаційна структура лікувально-профі-

лактичних закладів, яка не сприяла ані поглибленню спеціа- 

лізації, ані підвищенню кваліфікації лікарів. Однією з причин 

цього було відокремлення поліклінік від лікарень. Такий 

організаційний відрив амбулаторної допомоги від стаціо- 

нарної обмежував можливості професійного росту поліклі- 

нічних лікарів, оскільки набути реальних практичних знань 

терапевт, хірург чи будь-який інший фахівець може лише в 

медичному стаціонарі шляхом безперервного догляду за хво-

рим. Основним завданням поліклінічного лікаря є вчасне 

виявлення початкової форми захворювання, що значно 

складніше, ніж діагностувати вже розвинену хворобу. Тому 

інтереси справи вимагали створення більш сприятливих умов 

для підвищення професійної кваліфікації лікарів, що 

працювали у поліклініках. 

Наприкінці 1947 р. Міністерство охорони здоров’я СРСР 

почало реформу своєї галузі, основним напрямком якої було 

об’єднання амбулаторій та поліклінік із відповідними 
лікарнями. Новостворені медичні заклади являли собою нову 

організаційну форму синтезу лікування та профілактики 

захворювань. Уже протягом наступного року в Харкові було 

об’єднано 12 поліклінік з лікарнями та клініками медичного 
інституту, цей процес тривав і надалі. На 1 січня 1950 р. у 
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місті працював 41 медичний заклад на 6 975 ліжок, у т. ч. 13 

об’єднаних на 2 950 ліжок, а на 1 січня 1952 р. - 43 заклади на 6 

610 ліжок, у т. ч. 36 об’єднаних на 5 780 ліжок. На середину 50-х 

рр. поза об’єднанням залишилися 5 лікарень і 6 поліклінік. 

Злиття лікарень з поліклініками стало новим кроком уперед 

у розвитку радянської системи охорони здоров'я. Саме в 

єдиному лікувально-профілактичному закладі створюються 

найбільш сприятливі умови для постійного підвищення 

кваліфікації лікарів, для швидкого впровадження у повсякденну 

практику новітніх досягнень медичної науки та всебічної 

перевірки нових методів діагностики і лікування. Паралельно з 

роботою щодо об'єднання поліклінічних та стаціонарних 

медичних закладів відбувався подальший розвиток мережі 

охорони здоров’я. На середину 50-х рр. на 10 000 жителів 

Харкова вже припадало 65 ліжок лікувальних закладів, але цього 

було замало. 

У 1949 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР був 

виданий наказ міністра охорони здоров’я (№ 870), який 

запроваджував нову номенклатуру лікувально-профілактичних 

установ і встановлював для них типові категорії залежно від 

потужності, шо витікала з кількості ліжок. Була також 

установлена типова дільниця з населенням 4 тис. чоловік. На 

початку 50-х рр. у місті вже працювало 230 лікарських дільниць. 

Одним із важливих показників, що характеризують діяль-

ність дитячих лікувально-профілактичних закладів, є показник 

охоплення немовлят наглядом лікарів-терапевтів і акушерок. У 

першій половині 50-х рр. Харків за цим показником вийшов на 

100%. 

Ключову роль у піднесенні системи охорони здоров’я 

відіграли медичні кадри, кількість яких неухильно зростала і 

наприкінці 1956 р. становила 5 244 лікарі та 6 740 середніх 

медпрацівників. У місті були створені гарні умови для забез-

печення лікувальних установ кваліфікованими фахівцями. 

Щороку десятки випускників харківських медичного, стома-

тологічного та фармацевтичного інститутів поповнювали ряди 

харківських медиків, збільшувалася кількість лікарських 
спеціальностей. Розташований у Харкові Український інститут 

удосконалення лікарів після війни відновив свою роботу, тут 

проходили перекваліфікацію лікарі майже всіх 
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спеціальностей з усього Радянського Союзу. Важливим по-

казником високої оцінки кваліфікації харківських медпра-

цівників стало присвоєння у 1953 р. 11 з них почесного звання 

“Заслужений лікар УРСР”. Серед нагороджених: лікар-педіатр 

обласної клінічної лікарні С.О. Аміратова, лікар-терапевт 26-ї 

лікарні Н.О. Гатова, лікар-терапевт обласної клінічної лікарні 

О.Є. Заславський, головний лікар міської санітарної станції Л.Л. 

Нагнибіда та ін. У першій половині 50-х рр. у практичній 

охороні здоров’я міста працювали 88 професорів і 519 

кандидатів медичних наук. 

Важливим підсумком першого післявоєнного десятиліття 

стало піднесення добробуту та культурного рівня, значне 

поліпшення медичного обслуговування населення. Усе це, 

разом узяте, обумовило зменшення випадків захворювань, 

підвищення ефективності лікування, локалізацію і навіть повне 

зникнення деяких захворювань. Так, з 1953 р. у Харкові вже не 

реєструвалися випадки свіжої форми малярії (у 1946 р. 

зареєстровано 5 864 випадки). Зменшилася кількість тифозних 

хворих: у 1946 р, зареєстровано 2 193 хворих на черевний тиф, а 

в 1956 р. — тільки 186. 

Разом із тим подолати туберкульоз не вдавалося. До 1953 

р. збільшилася кількість хворих на активну форму тубер 

кульозу (до того ж щорічно виявлялося до третини нових 
хворих), питома вага їх серед здорового населення залишалася 

відносно високою і постійною в межах двох відсотків. Проте 

суттєво скоротилася смертність від цієї хвороби: у 1954 р. від 

туберкульозу померло вдвічі менше харків’ян, ніж у 1946 р. 

За часів окупації і боїв за Харків його аптечна мережа була 

майже повністю знищена. Відродження аптек у місті почалося 

відразу після вигнання окупантів, вже тоді відкрилися 24 

аптеки. Відновила свою діяльність і Харківська контрольно-

аналітична лабораторія. Основну увагу вона приділяла 

перевірці трофейних медикаментів, що у великій кількості 

стали поступати на склад- На січень 1945 р. у Харкові вже діяли 

30 аптек. У 1945 р. стан відбудованих аптек покращився. 
Здебільшого вони були відремонтовані й оснащені необхідним 

аптечним обладнанням, інвентарем і меблями. 

Окупанти повністю пограбували Харківську станцію 

швидкої медичної допомоги. З 8 санітарних машин не зали-

шилося жодної. Першу після окупації військову автомашину 
станція отримала в лютому 1944 р., а в 1945 р. швидкій 
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допомозі був переданий ще один армійський автомобіль, іх 

пристосували до потреб станції і виконали 3 261 виїзд за 

викликами. За рік працювало вже три пристосованих автомобілі 

і було зроблено 1 1 252 виїзди. 

У 1945 р. станція отримала автомайстерню. Поступово 

зростав штат медичних працівників. Перший виїзний фельдшер 

був прийнятий на станцію у 1948 р., того ж року вперше на 

«лінію» вийшла фельдшерська бригада. 

Беззмінний головний лікар Харківської швидкої допомоги 

М.О. Молохов залишався на своєму посту до 1956 р., коли і 

пішов із життя. 

Санітарне упорядкування 

У другій половині 50-х рр. санітарний стан Харкова важко 

було назвати задовільним. Насамперед відчувався брак питної 

води. У цей період, як і в наступні роки, водопостачання міста 

здійснювалося в основному міським артезіанським 

водопроводом і річковим водопроводом селища Кочеток із ріки 

Сіверський Донець. Водогінна мережа була розвинута 

недостатньо, населення міських околиць одержувало воду з 

водорозбірних колонок і шахтних колодязів громадського 

користування. Водопроводи ж, що існували, були дуже старими, 

зношеними, прилади на мережі застаріли і не відповідали 

санітарним вимогам, не забезпечуючи ізоляції питної води від 

зовнішнього середовища. Особливо гостро брак питної води 

відчувався влітку, коли в окремих районах міста (Лиса Гора, 

Померки, Основа, селища ім. Герцена та ім. Фрунзе і навіть 

частина центрального Нагірного району) вода подавалася з 

великими перебоями і не вище за перші поверхи. В особливо 

несприятливих умовах опинилися робітничі селища: Салтівські 

(№ 2 і 3), ім. Герцена, Східне, Ново-Західне, де в той час 

розгорталося інтенсивне житлове будівництво без відповідного 
забезпечення населення новобудов водою. Водоспоживання на 

душу населення в Харкові було нерівномірним. Якщо в окремих, 

«елітних» частинах міста на одну людину припадало від 250 до 

350 л на добу, то в тих місцях, де населення користувалося 

водою 
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з дворових і вуличних водорозбірних колонок, а також шахтних 

колодязів, водоспоживання на одну людину за добу складало від 

20 до 50 л. 

Міська каналізація охоплювала не більш 50% усього насе-

лення міста. Стічні води по колекторах надходили на головну 

насосну станцію на Грековській вулиці, відкіля перекачувалися 

на біологічну станцію. Біостанція пропускала за добу стоків у 

півтори рази більше своєї розрахункової потужності, що 

перевантажувало всі очисні спорудження і призводило до 

значних дефектів очищення стічних вод. Унаслідок 

перевантаження очисних споруджень і колекторів часто 

відбувалося фонтанування стоків через оглядові колодязі й 

систематичне випускання їх без очищення в малопотужні ріки 

міста, які у літню пору широко використовувалися населенням 

для купання. Будівництво каналізаційних мереж систематично 

відставало від планових показників. І все-таки наприкінці 50-х - 

на початку 60-х рр. почали працювати Безлюдівська біостанція і 

ряд нових колекторів, була розширена головна біологічна 

станція. Це деякою мірою розвантажило систему очищення 

стічних вод Харкова. 

Харківські ріки — приймачі стічних вод, залишалися 

неупорядженими і забрудненими. Ступінь їхнього забруд- нения 

фекально-господарськими і зливальними стоками вважався 

високим. Забруднення і заливання маловодних харківських рік 

підсилювалося і в результаті скидання в них недоочищених 

очисними спорудженнями стічних вод, і в результаті викидів 

заводами стоків, шо зовсім не очищалися, а також внаслідок 

постійних аварій колекторів і насосної станції. Таким чином, 

ріки міста являли собою стічні канави. Однак, незважаючи на 

це, у липні-серпні харків’яни активно купалися в них і прали 

білизну через брак водопровідної води, що призводило до ще 

більшого забруднення рік. 

У середині 50-х рр. Харків залишався досить брудним 

містом. Прибирання вулиць належним чином налагоджене не 

було. Утилізація сміття на смітниках, що існували, не 

відповідала мінімальним санітарно-гігієнічним вимогам. Вивіз 
рідких нечистот здійснювався тільки в обсязі 30% від 

необхідного, затримка з їхнім вивозом складала 2-3, а іноді й 

більш тижнів, що призводило до переливання нечистот з 

вигрібних ям і забруднення навколишньої території. Ката-
строфічно не вистачало громадських та каналізованих дво 
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рових убиралень, а близько двохсот дворів не мали навіть 

найпримітивніших убиралень. Ті ж, що існували, здебільшого 

були в антисанітарному стані і потребували ремонту. Такий 

антисанітарний стан міста сприяв появі інфекційних захво-

рювань серед населення. 

З другої половини 50-х стан очищення міста став 

поступово змінюватися на кращий, До 1960 р. значно зросла 

кількість автотранспорту, призначеного для вивозу сміття, 

асенізаційних цистерн, поливальної та іншої техніки, що дало 

можливість зробити Харків набагато чистішим. 

У 60-і рр. положення з водяними ресурсами міста продов-

жувало залишатися важким. Не вистачало технічної води для 

заводів і фабрик, а для харків’ян — звичайної чистої питної 

води. У той же час міське керівництво прийняло ряд рішень 

щодо поліпшення річкової мережі в місті. Були проведені 

широкомасштабні роботи в цьому напрямку: очищені ріки, 

споруджені набережні, на малопотужних харківських ріках 

з’явилися акваторії, а місця навколо них були перетворені в 

зелені масиви. Очищенню рік у місті сприяло і розширення 

мережі очисних споруджень, і активізація наглядової діяльності 

з охорони рік, ставків і водоймищ від забруднення. У розвитку 

харківської каналізації в цей період відбувся прорив. Зз 

семирічку (1959—1965) потиск- ність очисних каналізаційних 

споруджень у Харкові зросла в 2,2 рази, а за роки наступної 8-ї 

п’ятирічки (1966-1970) потужність міської каналізації була 

збільшена ще на 83%. 

З другої половини 60-х рр. у Харкові об’єктом більш 

пильної уваги міських служб стало атмосферне повітря. При 

Харківському міськвиконкомі сформували спеціальний комітет 

з охорони атмосферного повітря. На 37 промислових 

підприємствах були створені лабораторії для дослідження 

атмосферного повітря. Низка підприємств, що являли собою 

джерела забруднення атмосферного повітря, були закриті, 

частина з них демонтована і переведена за межі міста. За 1968-

1969 рр. на підприємствах Харкова було споруджено 170 

установок з уловлювання промислових викидів. 
Велике значення для оздоровлення повітряного простору 

мало створення санітарно-захисних зон. Кращими такі зони 

були в Орджонікідзевському районі. У результаті рівень 

забруднення харківського повітря знизився і не перевищував у 
цілому встановлених на той час норм. Проте в пробах 
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повітря, узятих міською санепідемстанцією в 1969—1970 рр. 

навколо таких промислових гігантів, як ХТЗ, ТЕЦ-3, завод їм. 

Малишева, ХТГЗ, «Серп і молот», концентрації шкідливих 

домішок значно перевищували максимально припустимі. З 64 

підприємств Харкова, які перебували під санітарним 

контролем, у 1969 р. повністю були обладнані газопило- 

вловлюючими установками тільки 37, частково - 18, а на 9 

заводах їх не було зовсім. На вуличних магістралях міста з 

інтенсивним рухом автотранспорту концентрація окису 

вуглецю перевищувала припустиму норму в 6-20 разів. 

У 70-і рр. побудували канал Дніпро-Донбас. Однак водовід 

від нього до Харкова, що повинний був вирішити проблему 

забезпечення міста водою, довершений не був. І все-таки в 

умовах дефіциту води її споживання в Харкові вдалося 

збільшити з 247 л на людину за добу в 1970 р. до 360 л у 1979 р. 

У 70-і рр. продовжувалося активне будівництво газопило- 

вловлюючих споруджень на промислових підприємствах міста, 

були впроваджені нові технологічні процеси, що дозволили 

значно скоротити або повністю ліквідувати шкідливі викиди в 

атмосферу. Тільки за роки 10-ї п’ятирічки (1976—1980) почали 

роботу 728 газопиловловлюючих споруд- жень, близько 2 000 

ефективних вентиляційних установок. Концентрація шкідливих 

речовин в атмосфері міста знизилася на 25%. Особливо 

скоротили шкідливі викиди ХТЗ, заводи ім. Малишева, 

«Кондиціонер», Холодильних машин, Плитковий, Канатний. 

80-і були роками, коли вирішенню екологічних проблем 

стала приділятися особливо пильна увага. В 11-й п’ятирічці 

(1981 — 1985) у стислий термін був побудований водовід від 

селища Кочеток до Харкова. І, нарешті, довершений і задіяний 

водовід з каналу Дніпро—Донбас довжиною більш 140 км. Це 

значно поліпшило умови водопостачання. 

Був побудований найскладніший об’єкт санітарного 

очищення міста — сміттєспалювальний завод. Зроблено 

реконструкцію Безлюдівських і Диканівських очисних 

споруджень, упроваджені маловідхідні і безвідхідні техно-
логічні процеси та системи оборотного водопостачання на 

промислових підприємствах міста. 

У другій половині 80-х санітарний стан міста в цілому 

поліпшувався. Було побудовано майже 300 нових пилогазо- 
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очисних установок загальною потужністю 8 млн. м3/год, 60 

систем водоочищення загальною потужністю 50 тис. м3/ доб, 100 

систем оборотного водопостачання продуктивністю більш 900 

тис. м3/доб, переведено на газоподібне паливо 3,5 тис. 

автомобілів, створено нові «зелені зони». Це привело до 

зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу міста в 1,5 

рази і значного зменшення скидання забруднених промстоків у 

промислові водоймища. 

Але незважаючи на всі зусилля, наприкінці 80-х рр. ріки 

Лопань, Харків і Уди були переведені в VII клас забруднення 

(«вода надзвичайно забруднена»). До початку 90-х кількість 

забруднень, що спускалися в ріки міста, зросла в порівнянні з 

1960 р. майже вп’ятеро і складала 370 тис. умовних тонн на рік, 

що призвело, зокрема, до збільшення донних відкладень до 1,5 

м. Харківську воду “допомагали” забруднювати і сусіди. Харків 

наполовину забезпечувався водою Печенізького водосховища. 

Отож Бєлгородський і Шебелінський промвузли додавали такі 

домішки в харківську питну воду, які практично не очищалися 

очисними спорудженнями. 

Стан повітряного басейну міста до початку 90-х рр. не 

відповідав санітарним нормам. З урахуванням усіх досягнень 

щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферу вони складали 

210 тис. тонн на рік, тобто більш 100 кг на кожного жителя, що 

перевищувало гранично припустимі концентрації (ГПК) у 2-4 

рази. Причому, якщо істотних успіхів удалося досягти в справі 

зменшення викидів промисловими підприємствами, то 

автотранспорт міста ці успіхи цілком звів нанівець. Його 

кількість значно збільшилася. Широке застосування етилованого 

бензину, що постачав в організми харків’ян свинець, призводило 

до величезних перевищень ГПК. На долю автотранспорту 

припадало понад 70% забруднень атмосфери. У середньому по 

місту забруднення повітря СО перевищувало ГПК у 2,5 рази, 

пилом - у 2, а в деяких районах навіть у 15—20 разів. 

На жителя Харкова припадало лише 18 м2 зелених 

насаджень при республіканській нормі 21 м2, та й вони були 

розташовані нерівномірно. При цьому, наприклад, Дзер- 
жинський райвиконком прийняв ганебне рішення, через яке 

був знищений гай 200-літніх дубів по вулиці Галана. 

Сміттєспалювальний завод притупив гостроту, але не 

вирішив проблеми переробки й утилізації промислових, 
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енергетичних, побутових та інших відходів. У Харкові та на 

його околицях було дуже багато самовільних смітників 

відходів, у тому числі токсичних. 

Кризові явища, що наростали в радянському суспільстві 

наприкінці 80-х —на початку 90-х рр., уразили і діяльність 

санітарних служб. Вони проявилися в рецидивах явищ, з якими, 

здавалося, вже давно упоралися. Так, у каналізаційних мережах 

й у воді рік Харків і Уди став періодично виділятися холерний 

вібріон. У дитячих установах Харкова широке поширення 

одержав педикульоз. Почастішали спалахи дизентерії. 

Таким чином, поряд з безсумнівним прогресом, що вражає 

успіхами, досягнутими в результаті завзятої праці харків’ян з 

оздоровлення міського середовища, ряд проблем у цьому на-

прямку діяльності продовжував гостро стояти на початку 90-х 
рр. 

Розвиток матеріальної бази харківської 

охорони здоров’я 

У середині 50-х рр. харківська охорона здоров’я ще 

повністю не опорядилася від наслідків війни, під час якої вона 

зазнала колосальних втрат. Тому в 1955 р. ліжковий фонд у 

лікувальних установах не досяг ще довоєнного рівня, а кількість 

населення Харкова вже його перевищила. Забезпеченість 

лікарняними ліжками населення міста досягла довоєнного рівня 

тільки в 70-і рр. Унаслідок сильного загального руйнування 

міста в період війни ряд будинків, що належали установам 

медичного профілю, зайняли інші організації. 

Дефіцит лікарняних ліжок у деяких районах був ката-

строфічним. Так, на 136 тис. населення Дзержинського району 

була тільки одна лікарня на 100 ліжок. Ліжковий дефіцит 

призводив до великої кількості відмову госпіталізації (понад 6 

тис. у 1955 р. у масштабах міста) і спричиняв велике 

перевантаження у всіх стаціонарах. 

Лікувальні установи здебільшого були недостатньо 
оснащені твердим і м’яким інвентарем, медичним устатку-

ванням. Ряд лікувальних установ розташовувався в непристо- 

сованих, тісних, а часом і аварійних будинках, у сирих 
підвальних приміщеннях, без каналізації і водопроводу. 

122 



 

У роки 6-ї п'ятирічки (починаючи з 1956 р.) щорічно 

вводилися в експлуатацію нові лікувально-профілактичні 

установи. Так, за 1956—1957 рр. були побудовані і введені в дію 

лікарні заводів ім. Малишева, турбінного і ХТЗ, дитяча лікарня в 

Комінтернівському районі, відкритий дитячий туберкульозний 

санаторій на 100 ліжок. Значно збільшилася кількість 

амбулаторій, поліклінік, диспансерів, здоров- пунктів, установ 

ОХМАТДИТу. Покращилося оснащення медико-санітарних 

установ міста сучасною лікувально- діагностичною апаратурою, 

а також спеціальним інвентарем та інструментарієм. На 

озброєнні лікарень з’явилися електрокардіографи і 

флюорографи, за допомогою яких стало можливим визначення 

загального стану серця і діагностичне розпізнавання ряду 

захворювань внутрішніх органів. 

Лише в 1958 р. були відкриті: 17-я лікарня заводу ім. 

Малишева на 300 ліжок, 32-а лікарня ХТЗ на 200 ліжок, 31-а, 33-

а і 34-а лікарні політехнічного інституту, поліклінічні відділення 

24-ї лікарні на вул. Рибній (нині Кооперативна), дитяча 

поліклініка 16-ї лікарні на ХТЗ, амбулаторії на Павловому полі, в 

селищі Залютино і на Основі, міський ендокринологічний 

диспансер на вулиці Червоношкільній, дві медико- санітарні 

частини при заводах № 711 та 231, 14 лікарських і 

фельдшерських пунктів. Розширені: 11-а лікарня Червоно- 

заводського району на 200 ліжок, поліклініки на Новоселівці, 26-

ї лікарні в районі Держпрому, 12-ї в районі ХТЗ- Населення 

Жовтневого району одержало будинок для 6-ї поліклініки по 

Зміївській вулиці (зараз проспект Гагаріна). Була організована 

дезстанція в Орджонікідзевському районі. 

Особливо вражають успіхи, досягнуті харків'янами в справі 

розвитку матеріальної бази охорони здоров’я за роки семирічки 

(1959-1965). Були відкриті: нова лікарня на 300 ліжок по пров. 

Шота Руставелі у Червонозаводському районі, два нових 

пологових будинки, лікарні заводів «Світло шахтаря» і «Серп і 

молот», 13-а, 28-а і 37-а лікарні, лікувальний корпус 36-ї 

психіатричної лікарні на 112 ліжок, хірургічний корпус 1-ї 

лікарні, лікувальний корпус обласного онкологічного 

диспансеру, терапевтичний корпус лікарні Орджонікідзевського 
району, кардіоревматологічний диспансер, 11-а і 35-а дитячі 

лікарні, дитячий корпус 17-ї міської лікарні, ціла низка 

спеціалізованих лікарняних відділень. Тільки за останній рік 
семирічки (1965) ліжковий фонд у 
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місті зріс на 800 місць. Мережа позалікарняних лікувальних 

установ за роки семирічки збільшилася по Харкову на 44%. 

Нові потужні амбулаторно-поліклінічні установи були побу-

довані на Павловому полі, Селекційній станції, в Орджоні- 

кідзевському районі, на Новоселівці. У новому приміщенні по 

вул. Данилевського улаштувалася філія поліклінічного 

відділення 26-ї лікарні. На вулицях Трінклера і Плеханівській 

були відкриті стоматологічні поліклініки, що за потужністю, 

оснащенням й устаткуванням не мали собі рівних в Україні. У 

1963—1964 рр. додатково відкриті підстанції швидкої медич-

ної допомоги в Дзержинському, Московському, Комінтер-

нівському районах. 

Восьма п’ятирічка (1966-1970) дала Харкову більш 

двадцяти лікувально-профілактичних установ, у тому числі 40-

у лікарню заводу «Серп і молот» у Московському районі, 16-у 

дитячу лікарню, 5-й шкірно-венерологічний і 6-й проти-

туберкульозний диспансери, новий лікувальний корпус на 300 

ліжок у 36-й лікарні, хірургічний корпус 13-ї лікарні, пологові 

будинки в Дзержинському й Орджонікідзевському районах, 

дитячий санаторій на проспекті Гагаріна, нове приміщення 10-ї 

дитячої лікарні, типову підстанцію швидкої медичної 

допомоги на Павловому полі. На вул. Байрона (нині Героїв 

Сталінграду) була збудована найкраща в Україні інфекційна 

лікарня, багато сил у створення якої вклав головний 

інфекціоніст області Ю.О. Кричевський. Почали роботу сім 

нових поліклінік, не рахуючи чотирьох стоматологічних, дві з 

яких були побудовані в Орджонікідзевському й по одній в 

Комінтернівському і Дзержинському районах. Усі поліклініки 

міста до кінця п’ятирічки мали у своєму складі рентгенологічні 

відділення або кабінети, клініко-діагностичні та біохімічні 

лабораторії, фізіотерапевтичні відділення й кабінети, більшість 

з яких мала водогрязелікарні. Усі поліклініки були оснащені 

електрокардіографами, а 18 найбільш великих мали кабінети 

функціональної діагностики. 

Однак санітарним транспортом лікувально-профілактичні 

установи Харкова були забезпечені недостатньо. При потребі 
міста відповідно до чинних нормативів у 875 автомобілях в 

наявності було тільки 404, з яких 25 підлягали списанню. 

Таким чином, дефіцит складав майже 500 автомобілів, тобто 

понад 60% потреби. 
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Подальше зміцнення матеріально-технічної бази харківської 

охорони здоров’я відбувалося й у першу половину 70-х рр. За 

цей час почали роботу кілька потужних поліклінік, у тому числі 

студентська на вул. Дарвіна на 1 500 відвідувань за зміну, 

підстанції швидкої медичної допомоґи в Московському і 

Червонозаводському районах, нові спеціалізовані центри, 

відділення, лабораторії, кабінети в діючих медичних установах. 

Побудовані 8-й протитуберкульозний диспансер, перший корпус 

на 200 ліжок нового лікувального комплексу на вул. Балакірсва, 

водогрязелікувальний корпус 17-ї лікарні. У нові просторі 

приміщення переселилися науково-дослідні інститути охорони 

здоров’я дітей і підлітків, загальної і невідкладної хірургії. У 

спеціалізованих відділеннях останнього була встановлена 

новітня діагностична і лікувальна апаратура, що дозволила 

застосовувати експрес-методи для діагностики хірургічних 

захворювань, проводити найсклад ніші операції, біохімічні та 

інші дослідження. 

У 1975-1976 рр. на Олексіївні була введена в дію одна з 

найбільших в Україні дитячих лікарень на 425 ліжок з полі-

клінічним відділенням на 400 відвідувань за зміну. З моменту 

свого відкриття ця лікарня стала багатопрофільним лікувальним 
закладом зі спеціалізованими центрами дитячої 

хірургії, пульмонології, дитячої реанімації, цитології немов- лят. 

Вона також була оснащена новітньою на той час медичною 

апаратурою. 

На 1 січня 1976 р. у місті функціонувало 27 лікарень з 

поліклініками і 14 самостійних амбулаторно-поліклінічних 

установ. Багато поліклінік були малопотужними. Актуальним 

стало питання про їх реорганізацію (укрупнення або ліквідацію). 

Загальний же дефіцит потужностей харківських поліклінік 

становив цифру, яка приблизно дорівнювала їхній проектній 

потужності (близько 20 000 відвідувань за зміну). Це призводило 

до перевантаження поліклінік, величезних черг і, як наслідок, 

надмірного рівня госпіталізації населення. 

В середині 70-х рр. загострилася проблема медичного 

обслуговування населення Салтівки, кількість якого на той час 
досягла 250 тис. осіб. Проте на Салтівському житловому масиві 

не було жодної лікарні, а амбулаторно-поліклінічна мережа була 

занадто слабкою, щоб забезпечити амбулаторну допомогу такій 

величезній кількості людей . 
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За роки 10-ї п’ятирічки (і976-1980 рр.) були побудовані й 

уведені в дію такі установи: 

- 1000-ліжкова міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги, єдина на той час в Україні, що мала гаку потужність; 

- унікальний республіканський кардіологічний центр на 

220 ліжок площею більш 8 тис. м2, оснащений першокласною 

лікувально-діагностичною апаратурою й обладнаний чудовим 

зимовим садом з фонтанами і тропічними рослинами; 

- центральна психоневрологічна лікарня Міністерства 

шляхів сполучення на 400 ліжок; 

- пологовий будинок на 250 ліжок на Салтівському 

житловому масиві; 

- 200-містний Будинок дитини на Павловому полі; 

- новий лікувальний корпус 26-ї лікарні в Дзержинсь- 

кому районі на 230 ліжок та її поліклініка на 750 відвідувань за 

зміну; 

- амбулаторно-поліклінічні установи на 3 750 відвідувань 

за зміну; 

- підстанція швидкої медичної допомоги в Орджонікід- 

зевському районі на 25 тис. виїздів за рік; 

- молочна кухня дитячого харчування на 25 тис. порцій за 

день у Московському районі (на Салтівці). 

З метою подальшого поліпшення медичної допомоги дітям 

і матерям на базі 1-ї міської клінічної лікарні був створений 

обласний акушерсько-гінекологічний центр на 400 ліжок з 

виїзними реанімаційними бригадами для надання термінової 

допомоги в пологових установах, відділенням реанімації, 

централізованою патологоанатомічною службою, медико-

генетичною консультацією. 

У результаті об’єднання невеликих лікарняних установ 

середня потужність міських лікарень зросла з 330 ліжок у 1975 

р. до 469 у 1980 р. Після введення в дію великих лікарень 

забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення 

склала в Харкові в 1980 р. 144,4, що було майже на 10 ліжок 

більше, ніж передбачалося нормативами. 

У дитячих лікарнях було побудовано 6 басейнів 

«Крихітка». В усіх дитячих стаціонарах стали діяти палати 
інтенсивної терапії. 

Були організовані міський онкодиспансер, три дермато- 

венерологічних диспансери, відділення профоглядів, реабілі-

тації і функціональної діагностики в поліклініках. Існували 

централізовані лабораторна і патологоанатомічна служби 
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міста. Проводилася профілізація і спеціалізація ліжкового фонду 
міста. Було створено 14 нових спеціалізованих центрів і 
відділень: пологовий, дитячої реанімації, голкотерапії, 
алергологічний, пульмонологічний, гастроентерологічний, 
наркологічні та ін. Відкрилися стоматологічні поліклініки в 
Дзержинському, Комінтернівському, Ленінському, Мос-
ковському і Червонозаводському районах. Завод ім. Шевченка 
побудував медсанчастину для своїх працівників на 960 
відвідувань за зміну. Однак це була едина МСЧ, побудована в ці 
роки. Усього в 1980 р. в індустріальному Харкові нара-
ховувалося лише сім медико-санітарних частин підприємств, 
причому дві з них не мали стаціонарів. 

В 11-й п’ятирічці (1981-1985) особлива увага приділялася 
розвитку мережі амбулаторно-поліклінічних установ. За ці роки 
їх у Харкові було введено в експлуатацію на 9 640 відвідувань за 
зміну. Почали працювати і лікувальні корпуси на 1 163 ліжка. 
Усього за роки п’ятирічки в місті було побудовано 18 медичних 
об’єктів. Серед них дитяча інфекційна лікарня на 300 ліжок, 
новий лікувальний корпус міської психіатричної лікарні № 15 на 
180 ліжок, перша черга лікувального комплексу на Салтівському 
житломасиві, типові підстанції швидкої медичної допомоги в 
Орджонікідзевському, Київському і Червонозаводському 
районах. Був введений у дію пологовий будинок № 4, 
організований міський психоневрологічний підлітковий 
диспансер при 5-й дитячій лікарні, відкритий єдиний в Україні 
денний стаціонар для студентів у 20-й лікарні. Мережа 
молочних кухонь була розширена на 50 тис. порцій за день, 
організована робота 8 роздавальних пунктів дитячого 
харчування. У 1980-1984 рр. було відкрито 12 плавальних 
басейнів «Крихітка». 

Зміцнювалася і матеріально-технічна база установ для 
переважного медико-санітарного забезпечення працівників 
промислових підприємств і організацій. У 1986 р. у Харкові 
функціонувало 9 МСЧ і 17 заводських поліклінік. 

Подальший розвиток одержала і спеціалізована медична 
допомога. Були створені 46 спеціалізованих міських і 
міжрайонних центрів. Кількість ліжок пульмонологічних хворих 
збільшилася в 3 рази, алергологічних — в 2 рази, кардіологічних 
— в 1,5 рази. Крім того, відділення кардіологічного профілю для 
доліковування харків’ян, які перенесли інфаркт міокарда, були 
організовані на базах санаторію «Рай-Оленівка» і пансіонату 
«Гай». 
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Розширювалася мережа спеціалізованих кабінетів. За різ-

ними профілями їх було відкрито: кардіологічних - 20, ревма-

тологічних - 15, гастроентерологічних - 5, гематологічний - 1. 

Типові стоматологічні поліклініки були введені вдію в 

Ленінському і Дзержинському (самостійна стоматологічна 

поліклініка на Олексіївці та її філія на проспекті Леніна) 

районах. Розширилися інші стоматологічні поліклініки, 

кабінети, відділення. На третину збільшилася кількість ліжок 

для хворих з щелепно-лицьовими патологіями. 

У результаті започаткованих заходів потужність амбула-

торно-поліклінічних установ по Харкову в 1985 р. склала 27 

330 відвідувань за зміну. Відповідно зменшився їхній дефіцит. 

Однак він усе одно складав значну цифру — близько 13 тис. 

відвідувань за зміну. Дефіцит ліжкового фонду також 

залишався високим і складав 6 тис. ліжок. 

Не була розв’язана проблема медичного обслуговування 

населення Салтівки. Якщо напруженість із забезпеченням 

жителів Салтівки лікарнями трохи знизилася, то стан надання 

поліклінічної допомоги залишався незадовільним. Поліклінік 

катастрофічно не вистачало, вони були перевантажені в З— 4 

рази. Через дефіцит площ нове медичне обладнання часто не 

встановлювалося, унаслідок чого не застосовувалося багато 

передових методів діагностики і лікування. 

У другій половині 80-х рр. спостерігався останній сплеск 

активності в будівництві й запровадженні нових лікувально- 

профілактичних установ. Нових стаціонарів було введено в 

експлуатацію на 3 210 ліжок, а поліклінік - на 9 220 відвідувань 

за зміну. 

Особлива увага приділялася розвитку мережі медико- 

санітарних частин (ХЗТД, ВО «Моноліт», ВО «Радіореле», 

завод ім. Малишева, ВО «Турбоатом», завод «Серп і молот», 

ВО «Комунар», ВО «Электротяжмаш»), 

Почали працювати лікувальні корпуси студентської лі-

карні на 240 ліжок, офтальмологічної лікарні № 14 на 120 лі-

жок, психіатричної на 520 ліжок ЦРЛ Ленінського району. 

Крім того, були побудовані два лікувальних корпуси і гурто-

житок для медиків Обласної клінічної лікарні, фізіотерапев-
тичний корпус обласної лікарні № 1. У цей період організовані 

дві госпрозрахункові стоматологічні поліклініки в 

Орджонікідзевському і Червонозаводському районах, кос-
метологічна лікарня в Жовтневому районі. Була завершена 
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програма будівництва типових підстанцій швидкої допомоги і 
дитячих поліклінік у кожному районі (крім Київського). 

Потужність амбулаторно-поліклінічних установ міста 
виросла за роки 12-ї п’ятирічки (1986-1990 рр.) приблизно на 
3,5 тис. відвідувань за зміну завдяки введенню в експлуатацію 
низки великих поліклінік майже в усіх районах Харкова. 

За ці роки одержала подальший розвиток спеціалізована 
допомога населенню. Були створені нові центри спеціалізованої 
медичної допомоги — неврологічний, акушерсько- 
гінекологічний, кардіологічний, токсикологічний, стоматоло-
гічної анестезії й стоматологічної імплантації. У місті були 
розгорнуті 22 відділення профілактики, 17 відділень віднов- 
лювального лікування (за роки попередньої п’ятирічки — 
тільки 3), 6 нових відділень реанімації, 19 денних стаціонарів. 
Для стаціонарів Салтівського медичного комплексу були 
створені патологоанатомічне відділення і біохімічна лабора-
торія. Відкрилися спеціалізовані кабінети: рефлексотерапії 
— 11, ендоскопічні — 11, психотерапевтичні — 10, ультра-
звукової діагностики - 4, мануальної терапії — 1, дистанційно-
діагностичний - 1 (потужністю розшифровки 6 тис. 
електрокардіограм на рік). 

Тим часом з кінця 80-х рр. процес розвалу радянської 
системи набув необоротного характеру. Він не міг не 
торкнутися матеріально-технічної бази охорони здоров’я, 
активний розвиток якої майже зупинився. Капітальне будів-
ництво загальмувалося. 1 це в той час, коли в Харкові більш 
третини стаціонарів розташовувалося в пристосованих 
будинках, знесення яких перевищувало 50 і 34,6% з яких 
узагалі не підлягали реконструкції. Те саме стосувалося 40% 
амбулаторно-поліклінічних установ. їхній дефіцит хоча і був 
істотно знижений у роки 12-ї п’ятирічки, усе ж таки на початку 
90-х складав ще 6,3 тис. відвідувань за зміну. 

Несприятливий стан склався в найбільшому районі міста 
- Московському, який обминули медичними установами, 
особливо дитячими. Район, у якому мешкала на той час третя 
частина дитячого і підліткового населення Харкова, не мав 
багатопрофільної дитячої лікарні. До нерозв’язаних на той 
період проблем забезпечення медичною допомогою населення 
Салтівки додалися аналогічні проблеми в Орджоні- 
кідзевському районі, де наприкінці 80-х рр. виріс новий 
Роганський житломасив. Однак будівництво медичних об’єктів 
і тут було забуте. 
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На початку 90-х рр. різке погіршення загальної економіч-

ної ситуації призвело до того, шо медицина опинилася в 

злидарському, жалюгідному становищі. Не вистачало най 

необхідніш ого: дитячого харчування, коштів на виплату 

зарплати медикам (до речі, однієї з найнижчих серед галузей 

народного господарства СРСР) і на утримання хворих у 

стаціонарах, машин швидкої допомоги і бензину для них, 

інвентарю для лікувально-профілактичних установ. Відчувався 

навіть дефіцит паперу для медичних карток і історій хвороб. 

Дуже поширене було написання цих документів на зворотному 

боці передвиборних агітаційних матеріалів перших 

демократично висунутих кандидатів в органи влади. Не стало 

чим діагностувати і лікувати. Постачання нової медичної 

апаратури практично припинилося. На все місто було усього 

кілька апаратів УЗД, що знаходилися в найбільших клініках. 

Відчувався також гостро брак ендоскопічної та іншої 

діагностичної апаратури, основного хірургічного 

інструментарію, перев’язного і шовного матеріалів. Дійшло до 

того, що замість скальпелів харківські хірурги оперували 

лезами для гоління. У лікарнях міста було відсутнє близько 

70% необхідних сучасних лікарських засобів. 

У цих умовах харківські медики стали протестувати. У 

199! р. відбулися короткострокові попереджувальні страйки 

працівників деяких лікувальних установ, медперсонал 

виставляв пікети перед харківською владою. Вимоги були 

такими: поліпшення умов праці й підвищення заробітної 

платні, комплектація новим обладнанням, необхідним 

інструментарієм і медикаментами. Однак ці досить слабкі акції 

не змінили та й не могли змінити ситуації. Криза охорони 
здоров’я продовжувала наростати. 

Організація лікувально-профілактичної роботи 

Основними напрямами розвитку охорони здоров’я 
Харкова в 50-х рр. були впровадження дільничності, дис-

пансеризації, об’єднання лікарняних установ з амбулаторно- 

поліклінічними. Ці напрямки стали організаційними форма 
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ми синтезу лікування з профілактикою і на тому етапі розвитку 

охорони здоров’я дозволили істотно поліпшити якість 

медичного обслуговування міського населення. 

Найважливішими результатами об’єднання лікарень і 

поліклінік було розгортання нових спеціалізованих ліжок, 

відділень, палат, кабінетів і лабораторій, а також зміцнення і 

розширення принципу дільничності, що розглядався як одна з 

основ радянської охорони здоров’я. 

Протягом усього досліджуваного періоду спостерігалося 

неухильне зростання кількості й розукрупнення лікарсько- 

територіальних дільниць. Так, якщо в 1957 р. на кожній з них 

мешкало від 5 до 11 тис. осіб дорослого населення, то в 1970 р. 

середня кількість дорослих на одній дільниці складала вже 

близько 3 тис., а в середині 80-х — 1 700 чоловік. 

Найважливішою складовою радянської системи охорони 

здоров’я теоретики вважали диспансерний метод, який, спо-

лучаючи профілактику і лікування хвороб, поступово ставав 

головним напрямом у медичній практиці. З кожним роком 

відсоток охоплення населення диспансеризацією збільшувався. 

У 1957 р. у Харкові на диспансерному спостереженні 

знаходилося тільки 1;6% усіх зареєстрованих у поліклініках 

хворих. А в 1985 р. кількість диспансерних хворих склала 

31,3%. 

Активне спостереження за станом здоров’я населення 

почалося в нашому місті наприкінці 70-х - на початку 80-х рр. 

Як перехідний етап до загальної диспансеризації в цей період 

майже в усіх поліклініках міста були організовані відділення 

профоглядів, що виявляли передхворобливі стани і 

захворювання на ранніх стадіях. А в середині 80-х став 

здійснюватися перехід до загальної щорічної-диспансеризації 

населення. 

Одним з найважливіших принципів організації лікувально-

профілактичної допомоги населенню в Радянському Союзі був 

принцип медико-санітарного обслуговування робітників та 

службовців на підприємствах. Тобто поряд із загальною 

медичною мережею в Харкові функціонувала мережа медико-

санітарних частин підприємств, філій поліклінік на заводах, 
відкритих цехових дільниць у територіальних поліклініках, 

лікарських і фельдшерських здоров- пунктів. Організація 

медичної допомоги в цій мережі будувалася за цеховим і 

бригадним методом роботи. Обидві мережі не існували 

ізольовано одна від іншої. Працівники 
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підприємств могли одержати медичну допомогу в лікувальних 

установах міста, а міське населення, у разі потреби, — у так 

званих «заводських цехах здоров’я». При цьому цехові дільниці 

завжди були значно менше територіальних, що дозволяло 

забезпечувати на них більш високу якість медичної допомоги. 

Школами, базами передового досвіду були медсан- частини 

ХТЗ, ХЕМЗ, заводів «Серп і молот», ім. Малишева. 

Дуже показові віхи розвитку служби здоров’я на ХТЗ. Від 

розрізнених цехових медпунктів і невеликої поліклініки 

медслужба заводу стала найбільшою в Харкові медсан- 

частиною зі своїм стаціонаром на 500 ліжок, з поліклініками на 

території підприємства й у селищі тракторобудівників, 

бальнеологічною лікарнею, цілодобовими здоровпунктами і 

санпостами. У лікувальних установах ХТЗ були створені 

спеціалізовані центри і кабінети, ці установи стали базовими 

для кафедр інституту вдосконалення лікарів. У ливарних цехах 

ХТЗ були обладнані кімнати психофізичного розвантаження й 

акустичного відпочинку, діяли сауни. На початку 60-х рр. 

працівники медслужби ХТЗ стали в СРСР піонерами 

впровадження виробничої гімнастики. 

Славилися своїми потужними лікарнями заводи «Серп і 

молот», ім. Малишева, медичний комплекс ХЕМЗу. На рівні 

найсучасніших вимог була організована робота поліклініки 

велозаводу. На заводі «Комунар» діяла автоматизована 

консультативно-діагностична поліклініка, ще на початку 80- х 

рр. оснащена ЕОМ. На початку 90-х почала працювати МСЧ № 

10 ВО «Радіореле». Вона стала обслуговувати не тільки своїх 

працівників, але й значну частину жителів Комінтернівського 

району. Обладнано цю медсанчасти ну було за останнім словом 

медичної техніки. Так само не тільки для працівників заводу, а 

й для населення прилеглого мікрорайону стала діяти поліклініка 

заводу ім. Т.Г. Шевченка, яка була обладнана ультрасучасною 

апаратурою, виготовленою значною мірою на самому 

підприємстві. Причому деякі прилади не мали аналогів у світі, 

як, наприклад, кріоультра- знуковий апарат «Мороз-01». 

Унікальне устаткування стала використовувати і медсанчастина 

НВО «Електроприлад». 
Медична мережа підприємств забезпечувала значно більш 

високий рівень профілактичної роботи, ніж загальна тери- 
торіальна мережа. Так, у середині 80-х рр., коли в Харкові 
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тільки почав здійснюватися перехід до загальної диспансе-

ризації населення, на Харківському турбінному заводі нею вже 

було охоплено 97% працюючих. Одним з перших відділення 

диспансеризації було організовано в МСЧ ХТЗ. Тут щорічно 

проходили профогляди понад 11 тис. працівників заводу. 

Чудово була налагоджена профілактична робота і на заводі 

«Серп і молот». 

Профілактика захворювань, санаторно-курортне лікування 

без відриву від виробництва і навчання були головними 

задачами санаторїїв-профілакторіїв підприємств і установ. Для 

пацієнтів перебування в них було практично безкоштовним і 

фінансувалося за рахунок бюджету соцстраху. 

Одним з найкращих і найбільших на Харківщині був 

санаторій-профілакторій ХТЗ, розташований у мальовничому 

передмісті Харкова - П’ятихатках, у лісопарковій зоні. Він 

почав свою роботу наприкінці 60-х рр. Обладнаний сучасним 

медичним устаткуванням, що постійно оновлювалося, цей 

санаторій-профілакторій славився застосуванням у ньому 

новітніх рекреаційних методів. 

Потужними профілакторіями володіли турбінний завод і 

завод ім. Малишева. Прекрасно оснащений оздоровчий центр 

діяв на території машинобудівного об’єднання ім. 

Дзержинського. Заслуговують згадування добрим словом 

санаторії-профілакторії канатного заводу і хутряної фабрики. 

Чудовий санаторій-профілакторій «Політ» відкрив у 1985 р. 

ХАЗ. Із санаторіїв-профілакторіїв навчальних закладів 

найбільші мали ХДУ і ХАІ. Санаторій-профілакторій ХАІ 

«Авіатор» відкрився в 1983 р. Оснащений новітнім устатку-

ванням, він нічим не поступався установам аналогічного типу 

наймогутніших харківських заводів. 

Багато підприємств, НДІ, навчальні заклади міста мали 

свої бази відпочинку на чорноморському узбережжі й у най- 

чарівніших куточках області. Харківський метрополітен 

відбудував для своїх працівників комфортабельну базу відпо-

чинку з лікувальним профілакторієм прямо в місті. Цей комп-

лекс розташувався в Померках, зайнявши більш 10 гектарів 

мальовничого дубового гаю. 
У 1957 р. у Харкові були побудовані два заводи мінераль-

них вод. їх спорудили на базі двох джерел, вода з який має цінні 

лікувальні властивості. Одне джерело типу «Березівсь- ких 

мінеральних вод» розташоване на Шатилівці, інше — 
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типу «Єсентуки» — на Тюринці. Надалі планувалося побу-

дувати в цих місцях спеціальні лікарні для боротьби зі 

шлунково-кишковими захворюваннями. Однак, на жаль, цим 

планам так і не судилося втілитися в життя. 

Починаючи з 60-х рр. розвиток галузі охорони здоров’я 

проходив за єдиними комплексними планами. їхня реалізація, а 

також загальне підвищення життєвого рівня населення 

забезпечували неухильне зниження загальної й інфекційної 

захворюваності населення, захворюваності з тимчасовою 

втратою працездатності. 

В другій половині 50-х рр. при Харківському міськздоров- 

відділі була створена медична рада за участю представників 

медичних навчальних і науково-дослідних інститутів. Рада 

стала організаційно-методичним центром у вирішенні най-

важливіших задач лікувально-профілактичної роботи, 

упровадженні нових методів лікування, обміні досвідом між 

лікувальними установами. 

З цікавих починань харків’ян в галузі організації лікуваль-

но-профілактичної допомоги населенню не можна не згадати 

організовану в 1964 р. у Київському районі профілактичну 

поліклініку, персонал якої - пенсіонери-медики - працювали на 

громадських засадах. Поліклініка була обладнана чудовими 

кабінетами. Її відвідали десятки тисяч харків’ян. 

У практичній охороні здоров’я в місті працювало чимало 

талановитих лікарів і організаторів. Кращі нагороджувалися 

орденами і медалями СРСР, отримували почесні звання. Серед 

них кавалери вищого радянського ордена - ордена Леніна лікар 

станції швидкої медичної допомоги В. Лещик, дитячий лікар, 

завідувач Ленінським райздороввідділом Р. Ульянова, 

заслужений лікар УРСР, головлікар 8-ї лікарні О. Чоботарьова, 

кавалери ордена Жовтневої революції - заступник головного 

лікаря 17-ї міської лікарні Т. Матвей- ченко, головний лікар 22-

ї лікарні Т. Шапошнікова та багато інших. 

Важливе питання будь-якої діяльності взагалі і лікувально-

профілактичної в тому числі — це питання кадрів. Нагадаємо, 

що забезпеченість населення лікарями в СРСР була найвищою 

у світі. У Харкові цей показник був трохи нижчим, ніж у 
середньому по Союзу, але все одно вище, ніж у розвинутих 

країнах. Збільшення чисельності медперсоналу випереджало 

зростання населення міста, проте, як це 
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не парадоксально, постійно відставало від потреби. Це було 
обумовлено цілим комплексом причин, пов’язаних з недоліками 
в підготовці і розміщенні кадрів та їхньою плинністю. 
Традиційно незадовільно були укомплектовані посади 
дільничних лікарів, лікарів швидкої допомоги, пологових 
будинків, дитячих поліклінік і стаціонарів. Завжди гостро 
відчувався дефіцит лікарів деяких вузьких спеціальностей 
(офтальмологів, ендокринологів, оториноларингологіи, 
невропатологів, травматологів-ортопедів, анестезіологів- 
реаніматологів, токсикологів). Підготовка вузьких фахівців в 
інтернатурі була дуже обмеженою. А основною причиною 
високої плинності медичних кадрів була низька забезпеченість 
їх житлом. Родини медичних працівників були на квартирному 
обліку по 10, 15 і більш років. 

Брак медперсоналу був не єдиним недоліком в організації 
харківської охорони здоров’я. Вона мала ті самі проблеми, що і 
радянська система охорони здоров’я в цілому. Це довгі черги до 
лікарів, неуважність і брутальність з їх боку, низька якість 
медичної допомоги. За лікарями здійснювався дріб’язковий 
контроль з боку адміністрації, що викликав лавину нікому не 
потрібних паперів. Сам адміністративний апарат був роздутий. 
Унаслідок цього важливі й корисні заходи зводилися часто до 
звітної писанини. Так. зрештою, у погоні за цифрами охоплення 
була заформалізована загальна диспансеризація населення. 

Спеціалізована допомога 

Охорона здоров’я жінок і дітей. Найважливіше місце в 
харківській охороні здоров’я завжди посідало медичне 
обслуговування вагітних, матерів і дітей. Охорона здоров’я 
матері починалася зі спостереження в жіночій консультації за 
перебігом вагітності. 

У середині 50-х рр. у СРСР стало можливе переривання 
вагітності за бажанням жінок. До цього аборти були заборонені. 
У зв’язку з цим у пологових будинках і гінекологічних 
відділеннях лікарень Харкова було розгорнуто 100 ліжок для 
операцій штучного переривання вагітності. Однак бажаючих 
було значно більше наданих можливостей. Кількість абортів 
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у місті, починаючи з того часу, завжди була порівняно висо-

кою. Навіть після того, як у 80-і рр. у зв’язку з загальним 

підвищенням життєвого рівня населення кількість абортів у 

Харкові зменшилася в 2 рази, вона все одно на 26% переви-

щувала середньосоюзний показник (126 абортів на 100 

пологів). 

Показник профілактичних оглядів жінок у ті роки був 

вищим за загальний показник профоглядів населення міста. У 

1980 р. був закінчений перехід жінок-робітниць із заборонених 

для них професій, пов’язаних з підвищеною шкідливістю для 

здоров’я, на інші види робіт. 

У Харкові у 80-і рр., завдяки зусиллям і завзятості О.Я. 

Гречаніної, був відкритий єдиний в Україні Центр клінічної 

генетики і пренатальної діагностики. Уся складна акушерсько-

гінекологічна патологія області зосередилася в створеному 

завідувачем кафедри акушерства і гінекології ХМІ професором 

В.І. Грищенком разом з міськздороввідділом обласному 

акушерсько-гінекологічному центрі на базі міської лікарні № 1. 

Професор В.І. Грищенко, який очолив Інститут проблем 

кріобіології та кріомедицини АН УРСР, створив у ньому 

наприкінці 80-х лабораторію репродукції людини. Тут вперше в 

Україні відпрацьовувалися новітні репродуктивні технології, 

зокрема, запліднення в пробірці. 19 березня 1991 р. в Харкові 

на світ з’явилася перша дитина, зачата штучним шляхом - 

дівчинка Катя. Згодом лабораторія була перетворена в 

Харківський центр репродукції людини. 

Найважливішим показником розвитку дитячої медицини є 

рівень дитячої смертності. У післявоєнний період істотне 

зниження дитячої смертності почалося з 1953 р. Так, з 1953 по 

1961 рр. загальна смертність дітей по місту знизилася майже 

втричі, а дітей першого року життя більш, ніж у три рази. Це 

було пов’язано як з підйомом охорони здоров’я, так і зі 

значним підвищенням рівня добробуту населення в цей період. 

Згодом дитяча смертність у Харкові знижувалася вже значно 

повільніше. Вражаючі результати були досягнуті в роки 11-ї 

(1981-1985) і 12-ї (1985-1990) п’ятирічок, коли за кожні п’ять 

років дитяча смертність у місті знижувалася приблизно на 
чверть. І все-таки її показник залишався досить високим у 

порівнянні з розвинутими країнами, аз 1991 р. він неухильно 

підвищувався. 

Педіатричне обслуговування будувалося за дільничним 

принципом. При цьому педіатричні дільниці постійно 
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розукрупнювалися, їхня кількість щорічно зростала. Якщо в 

середині 50-х рр. кількість дітей на одній педіатричній дільниці 

коливалася від 970 до 1 800, то в середині 80-х цей показник на 

всіх міських дільницях вирівнявся і складав у середньому 790 

осіб. Таким чином, дільничні педіатри одержували можливість 

більш кваліфіковано обслуговувати маленьких пацієнтів. 

Це, у свою чергу, дозволяло постійно підвищувати рівень 

профілактичної роботи дитячих поліклінік. Починаючи із 

середини 50-х рр. профілактичні огляди в школах повністю 

охоплювали всіх учнів, тобто діти шкільного віку знаходилися 

під постійним наглядом шкільних лікарів, поліклінік і лікарень. 

А з середини 70-х рр. у Харкові в усіх дитячих лікувально-

профілактичних установах були організовані чергування 

педіатрів у вечірній час до 23 годин. 

Спеціалізована допомога дітям надавалася як дитячими 

лікувальними установами, так і дитячими відділеннями при 

профільних стаціонарах. 

Харків мав широку мережу дитячих санаторіїв місцевого 

значення. Харківські школярі могли відпочивати в санаторних 

піонерських таборах на Харківщині. Крім цього здійснювався 

санаторний добір дітей у санаторії республіканського і 

всесоюзного підпорядкування за різними профілями 

захворювань. Санаторне оздоровлення дітей здійснювалося 

безкоштовно. 

Педіатричній службі міста на всіх етапах її діяльності були 

притаманні всі вади харківської охорони здоров’я. Однак 

найбільш гостро в 50—80-і рр. давався взнаки кадровий 

дефіцит, особливо середнього медперсоналу. 

Кардіологічна і ревматологічна допомога. З другої 

половини 50-х рр. посилилася увага до організації медичного 

обслуговування хворих на серцево-судинні захворювання, зрос-

тання яких відбувалося активніше, ніж інших внутрішніх 

хвороб. В обласних центрах, у тому числі й у Харкові, були 

розгорнуті кардіоревматологічні кабінети при великих 

поліклініках. 

У 1963 р. був відкритий міський кардіоревматологічний 

диспансер зі стаціонаром на 75 ліжок, що керував роботою 
кабінетів. МКРД і спеціалізовані кабінети складали мережу 

кардіоревматологічних установ міста. За п’ять років, у 1968 р., у 

цій мережі функціонувало 20 кардіоревматологічних 
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кабінетів для дорослих і 15 для дітей. У 27-й лікарні було 

відкрите спеціалізоване міське кардіологічне відділення для 

лікування хворих з інфарктом міокарда на 60 ліжок. Воно було 

оснащено сучасною діагностичною і лікувальною апаратурою, 

тут застосовувалися новітні методи діагностики і лікування, 

розроблені проблемною кардіологічною лабораторією на чолі з 

членом-кореспондентом АМН СРСР, професором Л.Т. Малою. 

У 70-і рр. була створена поетапна система надання 

кардіологічної допомоги, що включала в себе догоспітальну 

допомогу службою швидкої медичної допомоги, лікування в 

спеціалізованому стаціонарі, у відділенні реабілітації, у 

приміському реабілітаційному санаторії, поліклініці після 

видужання. 

Значно зросла кількість спеціалізованих кардіологічних 

бригад швидкої допомоги, що дозволило виключити летальні 

випадки на шляху до лікарні. При станції ШМД було створено 

ургентно-кардіологічне відділення. Спеціалізований 

кардіологічний ліжковий фонд досяг у 1980 р. 740 ліжок. Для 

доліковування хворих, які перенесли інфаркт міокарда, на базі 

санаторію «Рай-Оленівка» і пансіонату «Гай» були відкриті 

санаторні відділення кардіологічного профілю на 90 ліжок. З 

метою раннього виявлення ішемічної хвороби серця була 

введена практика обов’язкового проведення флюорографічного 

дослідження всіх осіб, старших за 40 років, які звернулися до 

поліклініки. Забезпеченість кардіологічними ліжками на 10 000 

дорослого населення склала 6,0 при республіканському 

показнику 1,8, а по Києву - 4,2. З 1978 р. була досягнута 100%-а 

госпіталізація хворих гострим інфарктом міокарда, у тому числі 

в першу добу захворювання - 92,3%. У результаті - різке 

зниження летальності, збільшення кількості хворих, що 

повернулися до трудової діяльності, зменшення показника 

первинного виходу на інвалідність. 

Ревматологічна служба в 1980 р. була представлена 12 

ревматологічними кабінетами для дорослих, 13 кабінетами для 

дітей, кардіоревматологічним відділенням на 75 ліжок для 

дорослих у КРД № 10, ревматологічним відділенням для дітей 
на 60 ліжок, ревматологічним санаторієм на 50 ліжок, школою-

інтернатом на 150 місць, піонерськими таборами санаторного 

типу. І тут показник видужання значно перевершував 
республіканський і київський. 
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У 1980 р. у Харкові перших хворих прийняв Респуб-

ліканський кардіологічний диспансер, а вже 2 липня 1981 р. на 

його базі і на базі проблемної кардіологічної лабораторії при 

кафедрі госпітальної терапії Харківського медичного інституту 

була організована філія Київського НДІ кардіології ім. академіка 

М.Д. Стражеска. її очолила дійсний член АМН СРСР, 

завідувачка кафедри ХМІ, лауреат Державної премії СРСР, 

Герой Соціалістичної Праці, професор Л.Т. Малая. Основними 

напрямами наукової діяльності філії стали вивчення механізмів 

виникнення і розвитку атеросклерозу, його основних проявів і 

ускладнень, питань клінічної фармакотерапії, серцево-судинних 

захворювань, розробка й удосконалення методів масової 

профілактики серцево- судинних захворювань серед працівників 

промислових підприємств, розробка рекомендацій з поліпшення 

діючої системи кардіологічної допомоги, етапного лікування і 

диспансеризації хворих. У Харківському кардіологічному центрі 

вперше в Україні були впроваджені в практику охорони здоров’я 

нові методи діагностики, а в клінічну й експериментальну 

кардіологію — новітні на той час фізико- технічні досягнення: 

лазерна техніка, цифрова обробка зображення, теплобачення, 

голографія та ін. 

Необхідність створення в республіці єдиного науково- 

методичного центру з координації терапевтичної служби 

привела до створення в 1986 р. на базі харківської філії НДІ 

кардіології Харківського науково-дослідного інституту терапії. 

При цьому розробка і впровадження комплексних методів 

профілактики і лікування захворювань серцево- судинної 

системи залишилися пріоритетними напрямками в діяльності 

створеного інституту. 

У 80-і рр. відповідно до республіканської програми 

боротьби з ішемічною хворобою серця і гіпертонічною- 

хворобою в практику харківської охорони здоров’я міцно 

ввійшли щорічні цільові профілактичні огляди працюючих на 

промислових підприємствах міста щодо виявлення даної 

патології. 

Незважаючи на плідні зусилля, які докладали харківські 

вчені і практичні медики, захворюваність населення міста 

хворобами системи кровообігу, ішемічною хворобою серця й 
інфарктом міокарда зростала неухильно і високими темпами. 

Серцево-судинна патологія посідала перше місце в причинах 

смертності. Захворюваність інфарктом міокарда 
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наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. значно перевищувала 

середньореспубліканський рівень. Переломити ситуацію 

харківським медикам заважали проблеми, пов’язані в основ-

ному з усе більш зростаючим дефіцитом коштів. 

Необхідно було організувати кардіологічні відділення в 

усіх районах для планової госпіталізації, що практично була 

відсутня через перевантаження стаціонарів хворими, які 

надходили за ургентними показниками. Більшість хворих із 

захворюваннями органів кровообігу госпіталізувалися в 

стаціонари терапевтичного профілю, де якість діагностичного і 

лікувального процесу не відповідала сучасним вимогам. Не 

було налагоджене лікування хворих з інфарктом міокарда 

хірургічним методом. Відновлювальне лікування хворих, які 

перенесли інфаркт міокарда, в більшості лікувально-профі-

лактичних установ міста проводилося без психологічного і 

фізичного аспектів реабілітації. 

Онкологічна допомога. Середина і друга половина 50-х 

рр. були періодом організаційного і матеріально-технічного 

зміцнення онкологічної служби. 

У 1955 р. Український центральний науково-дослідний 

рентгенорадіологічний і онкологічний інститут був реоргані-

зований. З’явився Харківський НДІ медичної радіології. У 1957 

р. на нього були покладені функції Всесоюзного методичного 

наукового центру з питань ранньої діагностики променевої 

хвороби та її терапії. 

У 1957 р. у Харкові був створений міський онкологічний 

диспансер на 100 ліжок на базі 31-ї хірургічної лікарні. При 

його створенні харківські медики зіткнулися з безліччю труд-

нощів. Не вистачало фахівців, не було навіть добре опалю-

вального приміщення, температура в палатах часом знижу-

валася до 7—8°С. За три роки ці труднощі подолали, було 

налагоджене лікування онкологічних хворих у належних 

умовах. 

На початок 60-х рр. у місті було 175 онкологічних ліжок (з 

них 100-у міськонкодиспансері, 25 — у 2-й міській лікарні, 50 

— в інституті медрадіології). До хворих стали застосовуватися 
новітні методи лікування. У спеціалізованих і 

загальнолікувальних установах надавалася висококвалі-

фікована хірургічна допомога. 

Медична мережа міста активно залучалася й у профі-

лактичну роботу, спрямовану на своєчасну діагностику зло-

якісних новоутворень. Зросла кількість комплексних мед 
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оглядів, що і привело до деякого зниження загального відсотка 

задавнених випадків раку, однак у цілому він залишався 

високим. Високою залишалася і смертність від раку в Харкові. 

У результаті наступної реорганізації в 1963 р. міський 

онкологічний диспансер був закритий. Його лікувально- 

консультаційні і організаційно-методичні функції були передані 

обласному онкодиспансеру. У середині 60-х рр. 

облонкодиспансер мав у своєму розпорядженні стаціонар на 400 

ліжок і поліклінічне відділення з хірургічним, гінекологічним, 

отоларингологічним, гематологічним, урологічним і 

стоматологічним кабінетами. До кінця 60-х стаціонар 

диспансеру розширився і склав 500 ліжок. Він включив у себе 

хірургічне, торакальне, урологічне, гінекологічне, радіологічне, 

гематологічне, анестезіологічне, патолого- анатомічне 

відділення, клініко-діагностичну лабораторію з 

загальноклінічними, біохімічними і цитологічними відділами, 

організаційно-методичний відділ, відділення променевої терапії. 

У 1966 р. на базі облонкодиспансеру були організовані кафедра 

онкології і проблемна лабораторія низькотемпературної 

консервації кісткового мозку інституту вдосконалення лікарів. У 

1969 р. було відкрите нове радіологічне відділення на 123 ліжка. 

Обласний онкодиспансер був забезпечений високоякісною 

апаратурою і володів найсучаснішими методами лікування 

хворих, як хірургічними, так променевими та 

хіміотерапевтичними. У лікувальних установах Харкова 

наприкінці 60-х рр. діяв 21 онкологічний кабінет. 

У 70-і рр. особлива увага стала приділятися профілактичній 

роботі з раннього виявлення онкологічних захворювань. 

Профілактичні обстеження охоплювали все більш широке коло 

харків’ян, при їхньому проведенні впроваджувалися новітні 

методи цитології, кольпоскопії, мамографії та ін. Знову був 

організований міський онкодиспансер. 

І все-таки в структурі первинної інвалідності і смертності 

онкологічні захворювання продовжували впевнено лідирувати 

разом із хворобами органів кровообігу. За 80-і рр. 

захворюваність населення Харкова злоякісними новоутво-
реннями виросла з 220,6 до 286,0 на 100 тис. населення. 

Особливо збільшення онкозахворювань підсилилося наприкінці 

80-х — на початку 90-х рр. Це було пов’язано насамперед з 
наростанням несприятливих соціальних факторів, що 
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впливали як на групи населення, схильні до онкозахво- рювань, 

так і на всю систему надання онкологічної допомоги. 

Показник виявлення передпухлинної патології в 1990 р. 

був значно нижчим за середньореспубліканський. Це означало, 

що профілактичні і цільові медогляди в погоні за високим 

відсотком охоплення населення проводилися недостатньо 

якісно. Поліклініки були погано укомплектовані онкологами. 

Обласний онкодиспансер перестав комплектуватися сучасною 

апаратурою і злидарював. У ньому була відсутня навіть 

ендоскопічна й ультразвукова апаратура, необхідна для 

виявлення осередків захворювань. Протягом ряду років 

диспансер змушений був обходитися без моргу. В умовах 

зростання онкодатології ці вади істотно знижували рівень 

надання онкологічної допомоги населенню міста. 

Фтизіатрична допомога. До середини 50-х рр. харківські 

фтизіатри досягли вражаючих успіхів. У порівнянні з 1940 р. 

смертність у місті від туберкульозу була знижена в 4,5 рази і 

щорічно знижувалася. Харків володів найстарішою й однією з 

найпотужніших у СРСР протитуберкульозною мережею. У 

1957 р. у місті діяло 25 тубдиспансерів і тубкабінетів проти 14 

у 1940 р. Був розроблений і здійснювався широкий комплекс 

заходів щодо подальшого зниження захворюваності на 

туберкульоз. Керівників підприємств, установ, навчальних 

закладів зобов’язували брати активну участь у боротьбі з 

туберкульозом. Були визначені обов’язкові контингенти 

вчителів, персоналу дитячих установ і працівників харчової 

мережі для щорічних профілактичних оглядів. З втіленням у 

життя цих заходів різко зменшилися задавнені форми 

туберкульозу серед усіх груп населення. 

Починаючи з 1960 р., харківські медики стали проводити 

ще один важливий захід щодо профілактики туберкульозу — 

вакцинацію немовлят у пологових відділеннях і ревакцинацію 

дітей старшого віку. Усі діти прищеплювалися вакциною БЦЖ. 

Після прийняття в 1960 р. урядових рішень про посилення 

боротьби з туберкульозом у СРСР усі тубсанаторії, як дорослі, 

так і дитячі, були переведені на державний бюджет, а путівки в 

них надавалися хворим безкоштовно на подовжені терміни 
лікування — 5—7 місяців для дорослих і до повного 

виліковування для дітей і підлітків. Час перебування в 

стаціонарах і санаторіях для захворілих на туберкульоз вперше 

збільшився до 10 місяців. Лікарняні квитки оплачувалися за 



весь період. Хворим відкритою формою туберкульозу 

житлоплоща надавалася позачергово. Було введене обов’язкове 

рентгенофлюорографічне обстеження всього населення раз на 

два роки. Значно збільшилося фінансування безкоштовного 

амбулаторного лікування. 

У результаті за семирічку (1959—1965) кількість проти-

туберкульозних кабінетів у місті виросла з 26 до 39. А до 

початку 70-х рр. фтизіатричну службу Харкова представляли 

вже вісім протитуберкульозних диспансерів, організованих у 

кожному адміністративному районі міста на базі малопотужних 

відділень. Вони були оснащені сучасним діагностичним 

обладнанням, мали клінічні лабораторії з бактеріологічними 

відділеннями. У протитуберкульозних диспансерах були 

створені хірургічні бронхіальні відділення, а також виділені 

базові стаціонари для лікування захворілих на туберкульоз 

вперше. Крім стаціонарних ліжок, для лікування дітей і підлітків 

місто мало 825 ліжок у санаторіях. 

Значно покращилася організація профілактичної роботи. До 

початку 70-х рр. основна кількість хворих на туберкульоз стала 

виявлятися при профоглядах. Це позитивно позначилося і на 

епідеміологічних показниках. Захворюваність туберкульозом з 

1966 по 1970 рр. знизилася на третину, а смертність — на 18%. 

Ужиті заходи в комплексі зі значним підвищенням 

матеріального добробуту і культурного рівня населення в 60-і 

рр. дозволили підвищити ефективність лікування настільки, що 

85—90% хворих на туберкульоз виліковувалися повністю. 

У 70-і рр. була проведена реорганізація усієї фтизіатричної 

служби. Були створені п’ять великих міжрайонних диспансерів, 

а також центри з надання лікувально-профілактичної допомоги 

хворим на позалегеневі форми туберкульозу - ортопедичний, 

урологічний, гінекологічний, офтальмологічний. На базі 

диспансеру № 8 була організована централізована 

баклабораторія для всієї протитуберкульозної служби міста, що 

дало можливість проводити повноцінне бактеріологічне 

обстеження хворих. У 1976-1980 рр. двічі було проведене 

суцільне флюорографічне обстеження населення Харкова на 
туберкульоз. 

У результаті поліпшення якості і застосування нових 

методів профілактики, діагностики і лікування покращилися 

показники діяльності фтизіатрів: відбулося істотне змен- 
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шення смертності хворих на туберкульоз, збільшилася питома 

вага хворих, виявлених при профоглядах, кількість вперше 

захворілих на туберкульоз, а також загальна захворюваність на 

нього знизилися в другій половині 70-х приблизно на одну 

третину. 

У 80-і рр. продовжувалося суцільне флюорографічне 

обстеження населення щодо раннього виявлення туберкульозу. 

Воно охоплювало 93-95% жителів Харкова і проводилося 

щорічно в 4—5 районах міста. Відбулося подальше падіння 

рівня захворюваності на туберкульоз і поліпшення інших 

показників роботи фтизіатричної служби міста. Однак 

досягнутий низький у порівнянні з республіканським рівень 

захворюваності на туберкульоз уплинув на забезпеченість 

населення Харкова лікарняними ліжками туберкульозного 

профілю. Ліжковий фонд протитуберкульозних стаціонарів 

перестав розширюватися. І до початку 90-х рр. забезпеченість 

населення ліжками в харківських тубдиспансерах була майже 

вдвічі меншою за існуючи нормативи. У цьому відношенні 

Харків виявився не готовим до туберкульозного спалаху 

наступного періоду. 

Хірургічна допомога. У середині 50-х рр. діапазон хірур-

гічних втручань у Харкові був досить вузьким. У міських лікар-

нях майже не займалися грудною хірургією, обмеженою була 

кількість радикальних операцій на шлунку, стравоході, 

жовчному міхурі. Непокоїли численні факти пізньої госпіталі-

зації хворих з гострими хірургічними захворюваннями. Небла-

гополучно складалася ситуація з якістю їхньої діагностики. 

Хірургічні відділення лікарень були дуже перевантажені. 

Ургентна допомога організовувалася гірше, ніж у довоєнний 

період. 

Кардіохірургія в Харкові набула розвитку з листопада 1957 

р., коли професор О.О. Шалімов почав проводити планове 

хірургічне лікування хвороби серця. А в 1965 р. під його 

керівництвом був відкритий Харківський науково-дослідний 

інститут загальної і невідкладної хірургії з відділенням серцевої 

хірургії на 25 ліжок. Під керівництвом нейрохірурга професора 
М.С. Горбачова здійснювалося хірургічне лікування хворих із 

травмами і захворюваннями головного і спинного мозку. 

Наприкінці 50-х рр. у Харкові діяло 20 хірургічних від-

ділень на 805 ліжок. У 60-і рр. були створені спеціалізовані 
відділення хірургічного профілю: нейрохірургічний центр на 
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150 ліжок, центр з лікування термічних уражень на 75 ліжок, 

проктологічний центр на 50 ліжок, фтизіатричний центр на 75 

ліжок, судинний центр, нефроурологічний комплекс дитячої 

урології з лабораторією «штучна нирка», відділення хірургії 

серця і великих судин, відділення шоку і реанімації, 

ендокринологічне, щелепно-лицьової хірургії, пульмоноло- 

гічне, токсикологічне та ін. У 1963 р. на базі 35-ї міської дитячої 

лікарні почав функціонувати великий хірургічний комплекс на 

120 ліжок. У 1967 р. за ініціативою професора В.І. Шаповала 

вперше в СРСР був створений 150-ліжковий нефроурологічний 

центр, який увійшов до структури Харківської обласної клінічної 

лікарні. 

Найважливішою особливістю роботи спеціалізованих 

хірургічних відділень у місті було цілодобове надання ними 

ургентної допомоги за профілем. Це дозволяло максимально 

концентрувати хворих у спеціалізованих відділеннях. Так, у 1970 

р. 95,6% хворих з термічними ураженнями лікувалися в 

спеціалізованому опіковому відділенні, 88,2% хворих з 

нейротравмами — у відділенні нейротравматології, 71% 

проктологічних хворих — у спеціалізованому відділенні, 93% 

дітей, які потребували хірургічного лікування, надійшли у 

відділення дитячої хірургії. Створення спеціалізованих відділень 

поліпшило якісні показники хірургічної допомоги, і, насамперед, 

у них значно знизилася летальність. 

Удосконалювалася й амбулаторна хірургічна допомога. 

Були створені амбулаторії: центр з лікування судинних захво-

рювань при 4-й лікарні, нейрохірургічний і пульмонологіч- ний 

центри при центральній лікарні, проктологічний при 2-й лікарні, 

працювало 6 цілодобових травматологічних пунктів. Прийоми 

хворих велися у 85 спеціалізованих з хірургії кабінетах, у 

медико-санітарних частинах підприємств. Урологічні прийоми 

були організовані в 27 кабінетах; травматологічні - в 13. 

Широке застосування в клініках СРСР знайшли розроблені 

в 60-і рр. в Харкові методи операції на легенях, печінці, 

жовчовивідних шляхах, підшлунковій залозі. Досвід роботи 

опікового центру змінив практику надання першої допомоги 
постраждалим, їхнього транспортування й організації допомоги 

на шляху до лікарні. 

На початку 60-х рр. у науково-дослідному інституті проте-

зування, ортопедії і травматології ім. М.І. Ситенка професор 
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О.О. Корж виконав першу в Харкові операцію на хребті. Саме з 

цього часу в нашому місті починає формуватися ядро фахівців-

вертебрологів, що врешті-решт стало основою для створення 

найвідомішої в Союзі й в Україні школи вертебро- логів, 

безперечним лідером якої став професор М.І. Хвисюк. У 1967 р. 

у цьому ж інституті вперше в Радянському Союзі був 

розроблений і став широко впроваджуватися метод «експрес-

протезування», тобто протезування безпосередньо на 

операційному столі. 

Усю роботу з дитячої хірургії міста й області в 70-і рр. 

взяла на себе кафедра дитячої хірургії ХМІ під керівництвом 

проф. В.С, Топузова, що діяла на базі дитячої міської лікарні № 

7. Ця ж кафедра здійснювала керівництво дитячою реані-

маційною службою міста. Тут розроблялися й успішно 

впроваджувалися нові методики діагностики і лікування хворих 

хірургічного профілю. 

У другій половині 70-х рр. значні успіхи були досягнуті в 

галузі організації екстреної хірургічної допомоги. Насамперед 

цьому сприяло відкриття лікарні швидкої медичної допомоги. 

Були організовані нові спеціалізовані хірургічні відділення в 

багатопрофільних лікарнях, ізольовані секції і палати в 

хірургічних відділеннях в інших стаціонарних установах. Для 

діагностики захворювань широко застосовувалися новітні 

методи. Це привело до подальшого істотного зниження 

летальності хворих хірургічного профілю. 

У 80-і рр. відзначалося значне зростання оперативних 

утручань при одночасному зниженні післяопераційної леталь-

ності. Харківські вчені розробляли і впроваджували в медичну 

практику найцікавіші технології. Так, НВО «Монокристал- 

реактив» виготовляло за замовленням НДІ ортопедії і 

травматології хребці й міжхребцеві диски зі штучно вирощених 

сапфірів. Цим матеріалом оперував 0.0. Корж. Він успішно 

заміняв хвору людську кістку штучними сапфірами, і пацієнт 

видужував. 

На початку 90-х рр. на клінічних базах харківських ліка-

рень здійснювали свою діяльність 9 кафедр хірургічного 
профілю. Хірургічні стаціонари були укомплектовані краще за 

інші. І все-таки відчувався дефіцит хірургічної допомоги у 

виконанні операцій з резекції і пластики стравоходу, пластики 

трахеї і великих бронхів, аортокоронарного шунтування, 

кардіохірургії. Залишався високим показник пізньої 
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госпіталізації з ургентної допомоги. Нижче за нормативну була 

забезпеченість населення ліжками хірургічного профілю. 

Психіатрична допомога. У середині 50-х рр. Харків міцно 

утримував позиції найбільшого в країні центру психіатрії. У 

Харкові діяв Український науково-дослідницький психо-

неврологічний інститут (УНДПН1), кафедри психіатричного 

профілю медичного інституту й інституту вдосконалення 

лікарів. У 1955 р. лікувальні клініки УНДИНІ перетворилися в 

самостійну лікувальну установу, шо спочатку одержала назву 

Харківської психоневрологічної лікарні, потім Харківської 

міської клінічної психіатричної лікарні № 36 (1960 р.) і, нарешті, 

Харківської міської клінічної психіатричної лікарні № 15 (1976 

р.). У 50—70-і рр. інститут ще не мав своєї власної клінічної 

бази і його наукові підрозділи розташовувалися у відділеннях 

лікарні. Тут же розташовувалися і клінічні бази медінституту й 

інституїу вдосконалення лікарів. 

З 1959 р. у самостійний спеціалізований вид медичної 

допомоги в УРСР була відокремлена наркологічна допомога, 

почала створюватися наркологічна лікувально-профілактична 

мережа. Був організований відділ наркології УНДИНІ, що став 

Республіканським організаційно-методичним і лікувальним 

центром з проблем наркології. У структурі 36-ї лікарні 

відкрилося спеціалізоване наркологічне відділення як клінічна 

база цього відділу. 

У 60-і рр. 36-а лікарня була реконструйована і значно 

розширена. У 1965 р. був реорганізований міський психо-

неврологічний диспансер, що дало можливість повністю 

забезпечити все населення Харкова психіатричною допомогою. 

Відкрилася низка психіатричних кабінетів у лікарнях і 

поліклініках. Робота диспансеру і кабінетів лікарень і поліклінік 

міста організаційно являла собою єдину систему в установленні 

диспансерного спостереження, проведенні підтримуючого і 

протирецидивного лікування, вирішенні морально-правОвих 

питань і питань соціальної реадаптації хворих. На початку 70-х 

рр. при диспансері був відкритий денний стаціонар і почали 

роботу лікувально-виробничі майстерні. 
У 70-і рр. Сабурова дача володіла 30 відділеннями з З 000 

психіатричних ліжок, широкою мережею різних функ-

ціональних підрозділів і служб. Чисельність персоналу складала 

2,5 тис. чоловік. Помітний внесок у розвиток цього 
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гігантського психіатричного комплексу зробили головні лікарі 

І.К. Сосін та М.І. Шевченко. Новітні методи діагностики і 

лікування психічних патологій особливо продуктивно 

впроваджувала в практику клініки кафедра психіатрії ХМ І, 

очолювана професором М.Є. Бачериковим. У 1976 р. на базі 

Харківського НДІ неврології і психіатрії ім. В.П. Протопопова 

(колишнього УНДПН1) був організований Республіканський 

центр з психотерапії — базова установа для організації всієї 

психотерапевтичної допомоги в Україні. 

У 1979 р. з метою трудової реабілітації хворих психо-

неврологічного профілю в З МСЧ (ХТЗ, заводів «Серп і молот» 

та ім. Малишева) були створені денні стаціонари на 300 місць, 

у роботі яких активну участь узяли лікарі-психо- терапевти. 

Тоді ж були організовані психотерапевтичні прийоми в 

дитячих поліклініках. У психоневрологічному диспансері 

вперше в Україні відкрився психотерапевтичний кабінет для 

лікування дітей, хворих на невроз. Нові психотерапевтичні 

кабінети стали функціонувати і в інших лікувально-

профілактичних установах міста. 

У 70-і рр. активізувалася діяльність наркологічної служби. 

Виявлення хворих на алкоголізм тільки за першу половину 70-х 

рр. виросло більш ніж удвічі. У місті було створено 9 

наркологічних кабінетів, розташованих у кожному адміні-

стративному районі. При медико-санітарних частинах великих 

промислових підприємств було відкрито стільки ж кабінетів 

для надання наркологічної допомоги робітникам та 

службовцям за місцем роботи. У зв’язку зі зростанням кількості 

алкогольних психозів у структурі 15-ї міської лікарні було 

створено психіатричне відділення для лікування тяжких форм 

алкоголізму. У жовтні 1977 р. був відкритий Харківський 

обласний наркологічний диспансер, у структуру якого увійшли 

районні наркологічні кабінети. Стаціонарною ланкою 

відкритого диспансеру стали наркологічне відділення на 100 

ліжок МСЧ ХЕМЗу й аналогічне відділення МСЧ ХТЗ. За 

період 1978-1981 рр. у Харкові поетапно були розгорнуті три 

наркологічних відділення при заводі ім. Малишева, що врешті-
решт утворили великий стаціонарний наркологічний центр на 

330 ліжок. У 1979 р. на базі ХНДІНП ім. В.П. Протопопова був 

заснований Республіканський центр наркологічної допомоги. У 

результаті летальність від алкогольних психозів за другу 
половину 70-х знизилася в 4 рази. 
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У 80-і рр. розширювалася і реорганізовувалася мережа 

установ, що надавали психіатричну допомогу населенню. Після 

введення в дію 522-ліжкової психіатричної лікарні в Харкові 

була вирішена проблема розміщення психічно хворих пацієнтів. 

Перетворилася на самостійну дитячо-підліткова психіатрична 

служба. На базі 5-ї дитячої лікарні вперше в Україні в 1983 р. 

було відкрите відділення для лікування неврозів у дітей. 

Функціонувало 7 денних стаціонарів на 650 місць, з них 1 — для 

студентів, 3 — для робітників великих промислових 

підприємств. Було організовано 13 психотерапевтичних 

кабінетів в загальносоматичній мережі, 2 сексологічних і 

суїцидологічний кабінети, а також кабінети соціально-

психологічної допомоги та сполученого лікування методиками 

психотерапії і голкорефлексотерапії. Значно розширилися 

лікувально-виробничі трудові майстерні позалікарняної мережі. 

Однак незважаючи на це кількість хворих психічними розладами 

зростала. Істотне збільшення кількості хворих неврозами і 

психопатією спостерігалося на тлі соціальної нестабільності 

кінця 80-х — початку 90-х рр. При високому рівні 

захворюваності знову став відчуватися дефіцит ліжок для хворих 

психіатричного профілю. 

У першій половині 80-х рр. наркологічна служба в Харкові 

володіла 755 спеціалізованими ліжками. У 1984 р. у місті 

функціонувало 14 наркологічних кабінетів у всіх 

адміністративних районах, 169 наркологічних пунктів за рахунок 

штатів диспансеру і 1 572 наркопоста. Крім того, на 17 

промислових підприємствах були організовані наркологічні 

кабінети за рахунок штатів медсанчастин. Був створений 

підлітковий наркологічний кабінет, в кожному районі міста 

виділений медпрацівник, який відповідав за роботу з підлітками 

в цьому напрямі. На базі обласного наркологічного диспансеру в 

1981 р. вперше в СРСР була відкрита кафедра наркології 

Українського інституту вдосконалення лікарів, де розроблялися і 

впроваджувалися новітні методи лікування. 

Подальший розвиток наркологічної допомоги сильно 

простимулювала розгорнута в 1985 р. антиалкогольна кампанія. 
Мережа наркологічних установ у другій половині 80-х була 

значно розширена. Загальна кількість наркологічних ліжок у 

місті за 80-і рр. збільшилася в 5 разів. Були відкриті нові 

наркологічні кабінети, у тому числі перші госпрозрахункові. 
Підліткових наркокабінетів стало три. Збільшилася 
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кількість фельдшерських наркологічних пунктів і наркопос- тів. 

У лікувальну практику наркологічних установ упроваджу-

валися нові методи діагностики і лікування хворих. З’явилося 

анонімне лікування алкоголізму і наркоманії. Штати лікарів- 

наркологів за 80-і рр. збільшилися майже в 2,5 рази. Матері-

ально-технічна база наркологічних стаціонарів і амбулаторій 

була піднята на якісно більш високий рівень. Летальність від 

алкогольних психозів продовжувала знижуватися. 

У 80-і рр. над нашим суспільством уперше нависла грізна 

небезпека наркоманії. У складі наркологічної служби стали 

створюватися підрозділи для боротьби з наркоманією і 

токсикоманіями. У місті була організована безвідмовна 

госпіталізація наркоманів, для чого в 15-й лікарні створили 

спеціальне відділення. В обласному наркологічному диспансері 

став функціонувати кабінет отруєння наркотичними і 

токсичними речовинами. Хворі на наркоманію були на 

диспансерному обліку і забезпечувалися лікувальною допо-

могою в наркологічних кабінетах за місцем проживання і 

роботи. При відмові від добровільного лікування такі хворі 

направлялися на примусове лікування в лікувально-трудовий 

профілакторій системи МВС. Якщо в 1985 р. з приводу 

наркоманії в Харкові було проліковано 59 осіб, то в 1988 р. — 

уже 587, тобто майже вдесятеро більше. 

Стоматологічна допомога. У 1955 р. стоматологічна мережа 

Харкова не досягла ще довоєнного рівня, а кількість стома-

тологів була в 1,5 рази менше, ніж у 1941 р. Стаціонарна 

стоматологічна допомога була представлена лише 20 ліжками в 

2-й лікарні. Найгірше було забезпечено стоматологічним 

обслуговуванням дитяче населення міста. Несприятлива 

ситуація склалася з зубопротезною допомогою. Навіть у ті роки 

це був платний вид допомоги. Чиновники фінорганів вилучали 

кошти в госпрозрахункових кабінетів і лабораторій, фактично 

позбавляючи їх можливості налагодити нормальне 

зубопротезне обслуговування пацієнтів. 

З кінця 50-х рр. починається істотне розширення мережі 

стоматологічних установ, більш рівномірний її розподіл по 
території міста, значно поліпшується комплектація лікарень і 

амбулаторій стоматологічними кадрами, підвищується якість 

стоматологічної допомоги. 

У 60-і рр. в Харкові була організована найбільша в Україні 
обласна клінічна стоматологічна лікарня на 100 крісел і ряд 
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поліклінік, оснащених новітнім устаткуванням. З метою 

максимального наближення стоматологічної допомоги до 

населення створювалися пересувні стоматологічні кабінети і 

зубопротезні лабораторії. 

У 70-і рр. тривала реорганізація стоматологічної мережі 

шляхом укрупнення через об’єднання її підрозділів і створення 

краше оснащених високопродуктивних установ. Разом з тим 

продовжувалася диференціація стоматологічної допомоги, 

організовувалися нові структурні підрозділи: для хворих 

пародонтозом, анестезіологічні кабінети, кабінети реабілітації та 

ін. Особлива увага приділялася проведенню стоматологічних 

профілактичних оглядів населення, насамперед дитячого. Брак 

стоматологів привів до необхідності відкриття в другій половині 

70-х рр. у Харківському медичному інституті набору на 

спеціальність «Стоматологія» з наступною організацією 

стоматологічного факультету. 

Розвиткові й удосконалюванню стоматологічної допомоги 

сприяло впровадження наукових досягнень у практику охорони 

здоров’я. Контроль за таким упровадженням здійснювали 

стоматологічні кафедри УІУЛ, а зі створенням стоматологічного 

факультету в ХМІ — і його кафедри. 

До початку 80-х рр. Харків мав стоматологічні поліклініки 

в шести районах, а до середини 80-х уже вісім районів міста 

мали у своєму розпорядженні стоматологічні поліклініки. На 

Олексіївському житломасиві була введена в дію спеціалізована 

стоматологічна поліклініка з філією на проспекті Леніна. На той 

час це була єдина в Харкові поліклініка, де впроваджувалися 

передові форми обслуговування пацієнтів. 

За першу половину 80-х рр. була зроблена заміна всього 

старого устаткування в стоматологічних установах Харкова. 

Кількість ліжок для хворих з щелепно-лицьовими патологіями 

збільшилася на третину. У стоматологічних поліклініках 

розмістилися кафедри УІУЛ і нові кафедри ХМ І. 

У роки «перебудови» стоматологи першими з медиків стали 

створювати кооперативи. Вони виявилися найбільш 

підготовленими до ринкових відносин, оскільки і раніше широко 
практикували надання населенню платної допомоги, як 

легальної, так і «тіньової». Однак така допомога, унаслідок своєї 

дорожнечі, була малодоступною. 

У 1989 р. у Харкові були організовані міські центри 

стоматологічної анестезіології і республіканський центр 
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стоматологічної імплантації. У 1990 р. відкрилося спільне 

радянсько-американське підприємство «Стомадент», що 

приступило до серійного випуску високоякісного 

пломбувального матеріалу. 

Медичне обслуговування «чорнобильців». Першою в 

місті 

почала приймати ліквідаторів чорнобильської аварії 20-а 

студентська лікарня. Її головний лікар М.Г. Фоміна, яка сама 

працювала в Чорнобилі в серпні 1986 р., стала ініціатором 

організації медичної допомоги «чорнобильцям» у Харкові. 

Близько року продовжувалася “словесна баталія” навколо 

передачі «чорнобильцям» так званої «обкомівської» лікарні. 

Нарешті, 15 травня 1991 р. на її базі був організований облас- 

ний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населен- 

ня — науково-клінічний центр для лікування хворих, що 

побували в зоні Чорнобильської АЕС. Він став другим за 

величиною (після Києва) центром лікування «чорнобильців». 

Диспансер був розрахований на 260 ліжок, а амбулаторія - 

на 400 відвідувань за зміну. У центрі функціонували спеціалі- 

зовані відділення — два терапевтичних, хірургічне і невроло- 

гічне, фізіотерапевтичне і відділення лікувальної фізкультури. 

На базі НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків був організо- 

ваний центр реабілітації дітей, які постраждали в результаті 

аварії ЧАЕС. 

Однак система організації медичного забезпечення 

«чорнобильців» створювалася в умовах розвалу радянської 

системи охорони здоров’я. Тому не вистачало найнеобхід- 

нішого устаткування і медикаментів. Навіть харчування 

хворих «чорнобильців» у стаціонарі через відсутність коштів 

не могло бути налагоджене на достатньому рівні. 

Боротьба із захворюваністю на СНІД. Перші заходи, 

спря- 

мовані проти поширення ВІЛ-інфекції стали проводитися в 

Харкові в 1987 р. Саме тоді в 11-й міській лікарні був від- 

критий кабінет анонімного і безкоштовного обстеження на 

СНІД. В обласній клінічній лікарні була створена центра- 

лізована імунологічна лабораторія, оснащена унікальним на 
той час устаткуванням для виявлення вірусу СНІДу. Полік- 

лініки і жіночі консультації одержали вказівки направляти 

на обстеження всіх без винятку вагітних, а також всіх праців- 

ників громадського харчування, педагогів, перукарів і самих 

медиків. Однак ця вказівка ігнорувалася й унікальне устатку- 
вання простоювало. Чітко виконувалася тільки вимога сто- 
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відсоткової обов’язкової перевірки на СНІД крові імунологічною 

лабораторією обласної станції переливання крові. Після Указу 

Президії Верховної Ради СРСР від 25 серпня 1988 р. «Про міри 

профілактики зараження вірусом СНІД» і перевірки його 

виконання міською прокуратурою до СНІДу почали ставитися 

значно серйозніше. Відкрилися нові кабінети довіри, СНІДом 

став займатися відділ особливо небезпечних інфекцій обласної 

СЕС. Усіх вагітних й усіх донорів в обов’язковому порядку 

обстежували на СНІД. Стали виявляти перших хворих. Спочатку 

ними були тільки іноземці. Перший хворий на СНІД харків’янин 

був зареєстрований у 1991 р. До цього захворювання було 

виявлено в 19 іноземних студентів. Усі вони негайно були 

депортовані з СРСР. Крім одного захворілого, в 1991 р. у 

Харкові знаходилися двоє носіїв ВІЛ. 

Устаткування централізованої імунологічної лабораторії, 

яке було унікальним у 1987 р., до початку 90-х уже безнадійно 

застаріло. Воно дозволяло проводити тільки перший етап 

лабораторних досліджень на СНІД. Остаточний діагноз міг бути 

встановлений тільки в Інституті вірусології АМН СРСР у 

Москві. В обласній лабораторії працювали на голому ентузіазмі. 

Не було не тільки комп’ютерів, але навіть мікрокалькуляторів. 

Персонал нічим не був захищений від інфікування. При цьому 

зарплатня була дуже низькою, працівники лабораторії не мали 

навіть додаткової відпустки. 

Служба швидкої медичної допомоги. У 1955 р. міська 

станція швидкої медичної допомоги продовжувала розміщатися 

в двоповерховому будинку по вул. Конторській (Червоно- 

жовтневій), 41, побудованому для неї ще до революції. Кількість 

санітарних автомобілів П1МД у 1955 р. не досягала ще 

довоєнного рівня, у той час Я К  кількість викликів у порівнянні з 

1940 р. збільшилася більш, ніж у 2 рази. 

Крім міської, в Орджонікідзевському районі Харкова діяла 

організована ще 1951 р. самостійна станція ІІІМД. У 1959 р. її 

головним лікарем став С.1. Угненко, який згодом протягом п’яти 

років керував усією міською службою швидкої допомоги, 

віддавши Харківської швидкій понад 50 років свого життя, 

виховавши не одне покоління лікарів і керівників служби. В 
оперативному відношенні міській станції були підпорядковані 

14 пунктів нічної невідкладної допомоги. Однак ці пункти 

працювали з перебоями через відсутність штатів і брак 
автотранспорту. 
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Протягом другої половини 50-х рр. автопарк харківської 

швидкої допомоги потроївся. У 1956 р. була організована 

перша педіатрична бригада. У 1960 р. на вулицях міста з’явився 

спеціалізований 31М. Родоначальниками спеціалізованої 

служби ШМД у Харкові стали кардіологічні бригади. Протягом 

1962-1963 рр. були організовані протишокова, інсультна, 

фельдшерські, психіатрична й акушерська бригади. До 

середини 60-х рр. було створено п’ять підстанцій у районах 

міста. Однак усі вони розташувалися в непристосованих 

приміщеннях, у деяких були відсутні навіть водопровід, 

каналізація і центральне опалення. Гаражів, стоянок і дворів 

підстанції не мали, автомобілі стояли на проїзних частинах 

вулиць. Під’їзні колії не були обладнані, а в деяких випадках 

узагалі залишалися не брукованими, без твердого покриття. 

Дещо кращим був стан на центральній станції, у штаті якої 

в 1965 р. було вже близько тисячі працівників, а не двадцять, 

для яких спочатку будувався будинок. Замість двох кінних 

карет, якими володіла станція на момент здачі в експлуатацію її 

будинку, харківська швидка нараховувала більше шести 

десятків автомобілів. Стояти їм доводилося прямо на вулиці, 

просто неба. Своїх гаражів, а тим більше ремонтних майстерень 

станція не мала. 

Основним видом зв’язку на станції був телефонний. Однак 

прямого телефонного зв’язку між станцією і підстанціями, а 

також центральної диспетчерської з лікарнями не було, що 

призводило до перевантаження ліній і перебоїв у зв’язку. До 

середини 60-х рр. було радіофіковано 26 машин швидкої 

допомоги, але радіозв’язок працював погано. 

У 1965 р. швидка допомога Харкова мала 43 виїзні 

бригади, утому числі п’ять спеціалізованих. У 1969 р. виїзних 

бригад стало вже 63, з них дев’ять спеціалізованих, у 1971 р. - 

усього виїзних бригад - 76, спеціалізованих - 14,5. У штаті 

міської станції працювало 1 570 осіб. У кожному районі вже 

була підстанція швидкої допомоги. А в Дзержинському районі 

в 1970 р. почала роботу нова типова, чудово оснащена 

спеціалізована підстанція на Павловому полі. 
У 1975 р. міська станція ШМД мала в розпорядженні 86 

цілодобових бригад, з них 27 спеціалізованих. З 1974 р. для 

реєстрації викликів стали застосовуватися магнітофони. 

Знаменною подією для харків’ян стало об’єднання 1 
червня 1977 р. міської станції ШМД із розпочавшим роботу 
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1000-ліжковим стаціонаром міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги. Зі вступом у дію кращої в Україні лікарні 

ШМД багато проблем харківської «швидкої» були розв’язані. 

З’явилися нові можливості для її подальшого розвитку. Авто-

парк мав у 1980 р. 112 машин. Збільшилася до 32 кількість 

спеціалізованих бригад. Кількість введень «03» у канали зв’язку 

центральної диспетчерської виросла з 10 до 16. Розширився 

прямий телефонний зв’язок міської станції з ДАІ і стаціонарами 

лікувальних установ міста. Був радіофікований весь санітарний 

транспорт «швидкої допомоги». На базі МКЛШМД були 

створені консультативний центр із дистанційною реєстрацією 

електрокардіограм і виїзна біохімічна лабораторія. 

У 1980 р. харківська «швидка допомога» отримала власну 

автобазу з ремонтними підрозділами й автозаправною станцією, 

що мала запас палива на 10 днів. У 1985 р. кількість санітарних 

машин збільшилася до 137, а цілодобовйх лікарських бригад - 

до 95. Серед них було 8 кардіологічних, 12 педіатричних, 2 

протишокові, 2 реанімаційні та ін. За роки 11-ї п’ятирічки 

укомплектованість лікарями виросла з 66 до 86,1%, 

фельдшерами — з 71 до 93,6%. Показник середньодобового 

виїзду машин на лінію склав 95 проти 74 у 1981 р. 

Після вступу в дію в 1989 р. 9-ї підстанції у Фрунзенсь- 

кому районі була практично завершена програма будівництва 

нових підстанцій у кожному районі міста. У 1989 р. лікарнею 

швидкої допомоги був придбаний «стовбур» зв’язку системи 

«Алтай» і 100 радіостанцій на бригади. У 1990 р. проводилася 

повторна реконструкція центральної диспетчерської. Були 

придбані 22 персональних комп’ютери. Це дало можливість у 

1992 р. запровадити в роботу диспетчерської ШМД авто-

матизовану систему диспетчерського керування. 

На початку 90-х протягом доби 115—120 бригад «швидкої» 

виїжджали на 1400-1600 ВИКЛИКІВ.  ДО стаціонару щодня 

надходило від 150 до 250 хворих. Протягом року стаціонаром 4-ї 

МКЛШМД обслуговувалося 50 тис. хворих, госпіталізувалося 

30 тис. Лікарі «швидкої» наприкінці 80-х - на початку 90-х рр. 

щорічно виконували 11-13 тис. операцій різної складності. 
З другої половини 50-х рр. міську службу швидкої допо-

моги очолювали: О.К. Томашевська, М.О. Арцибушев, С.1. 
УгненкО, В.М. Черепов. Головними лікарями 4-ї лікарні 
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з моменту її створення були І.З Яковцов (1977—1980), Д.Д. 

Полоз (1980—1987), О.О. Зайцев (з 1987). 

Забезпечення населення лікарськими засобами. 

Аптечна мережа в Харкові продовжувала невпинно зростати. 

Це надавало можливість значно покращити забезпечення 

населення і лікувальних закладів ліками та іншими медичними 

виробами. При цьому з розвитком фармацевтичної 

промисловості постійно збільшувалася питома вага готових 

лікарських форм. 

Провідну роль у справі дальшого поліпшення ліків 

відігравала контрольно-аналітична служба. Для перевірки 

якості фармацевтичних препаратів, що надходили від віт-

чизняної промисловості та за імпортом, у 1967 р. на 

Харківській базі медичних товарів Головного аптечного 

управління УРСР було організовано контрольно-аналітичну 

лабораторію, яка першою в Україні впровадила новітні методи 

аналізу із застосуванням найсучаснішої апаратури. 

У 80-х рр. у Харкові успішно розв’язувалися питання 

розвитку мережі нових аптек та зміцнення матеріально- 

технічної бази функціонуючих аптечних установ. Будувалися 

приміщення для переведення центральних районних аптек у 

Київському, Ленінському, Червонозаводському районах. Рівень 

спеціалізації аптечної мережі в місті був майже вдвічі вищий, 

ніж у середньому по республіці, і становив 48%. Практично 

було закінчено роботу зі створення єдиної системи лікарського 

забезпечення стаціонарних хворих. Широко застосовувалися 

нові передові методи лікарського обслуговування: через філії 

аптек при медичних установах, доставка аптеками ліків хворим 

безпосередньо додому або на робочі місця, доставка ліків 

додому дільничними лікарями, прокат медтехніки, попереднє 

замовлення ліків та інших аптечних товарів, надання 

телефонної інформації про наявність медикаментів у аптеках 

міста. 

У середині 80-х рр. у Харкові налічувалося 143 аптеки, в 

тому числі 3 — лікарських трав, 10 — дитячих, 2 — матері і 

дитини, 1 - гомеопатична, 28 - міжлікарняних і лікарняних 
госпрозрахункових, 30 - готових лікарських форм. 

Отже, заходи, здійснені в післявоєнний період, були 

спрямовані на подальше вдосконалення харківської охорони 

здоров’я. Головними з них були такі: об’єднання лікарень і 

поліклінік; цілеспрямоване поліпшення лікувально- 

профілактичного обслуговування робочих промислових 
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підприємств, у тому числі створення на великих заводах і 

фабриках медико-санітарних частин, цехових ділянок, 

оздоровлення умов праці й побуту; наполеглива боротьба за 

чистоту навколишнього середовища; будівництво великих 

баїгатопрофільних лікарень, у тому числі й дитячих; створення 

спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги й 

об’єднання станції з лікарнею ШМД. 

На подальший розвиток харківської охорони здоров’я 

позитивно вплинув процес спеціалізації лікувально-профі-

лактичної діяльності, що привів до створення новин, типів 

установ — спеціалізованих медичних центрів. У післявоєнні 

роки значно розширилося охоплення населення Харкова 

диспансерним спостереженням, покращилося планове оздо-

ровлення узятих на облік контингентів. Почала здійснюватися 

програма загальної диспансеризації. Усі ці заходи насамперед 

чітко віддзеркалили профілактичну спрямованість радянської 

охорони здоров’я. 

Початок розглянутого періоду пов’язаний з подоланням 

наслідків війни для медичної інфраструктури міста, а його 

закінчення — з розвалом СРСР і, відповідно, радянської системи 

організації охорони здоров'я. У розглянутий період радянська 

охорона здоров’я досягла свого розквіту, вражаючі успіхи 

харківських медиків значною мірою сприяли цьому. 

Неупереджсне вивчення досягнень і проблем харківської 

охорони здоров’я на етапі її найвищого піднесення дозволить у 

ході створення нової моделі української медицини відмовитися 

як від огульного заперечення радянського досвіду, так і від 
сліпого його копіювання. 
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ЗАХОДИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОХОРОНІ 

ЗДОРОВ’Я В ПЕРШІ РОКИ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1992-

2003 рр.) 

Соціально-економічна криза, що охопила Радянський Союз 

у другій половині 80-х рр. і посилилася після його розвалу 

внаслідок розриву економічних зв’язків колишніх радянських 

республік, владно втягла у свій вир і державну систему 

загальної охорони здоров’я. Перші роки останнього десятиліття 

минулого століття були позначені зниженням рівня та якості 

медичного обслуговування. Хоча проведене в попередні роки 

оновлення мережі і оснащення закладів ще дозволяло в 1991 -

1993 рр. утримувати діяльність галузі па більш-менш 

достатньому рівні, кризові явища поступово посилювалися. 

Потужний ліжковий фонд стаціонарів, на утримання якого 

витрачалося близько 80% усіх бюджетних асигнувань, в умовах 

їх нестачі став непомірним тягарем для галузі. Будівництво 

нових лікарень майже припинилося. Якщо за 1986—1990 рр. в 

Харкові почали працювати 11 стаціонарів загальною 

потужністю 3 000 ліжок, то за 1991-1995 рр. — тільки 1 на 200 

ліжок, за 1996-1998 рр. не побудували жодного. Кількість 

ліжок стала поступово скорочуватися. 

Такою ж була тенденція в справі будівництва 

амбулаторно- поліклінічних закладів. За 1981-1985 рр. в 

Харкові їх було збудовано 12 загальною потужністю 6 300 

відвідувань за зміну, за 1991-1995 рр. - тільки 3 на 1 300 
відвідувань за зміну, а за 1996-1998 рр. - всього 1 на 900 

відвідувань за зміну. 

Практично припинилося оновлення санітарного авто-

транспорту, обладнання, інструментарію, м’якого та твердого 

інвентарю та іншого, без чого неможлива повноцінна робота 

медичних закладів. 
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Ситуація ускладнювалася й руйнуванням традиційної 

системи медикаментозного забезпечення населення та ліку-

вально-профілактичних закладів. Важке економічне становище 

після здобуття Україною незалежності гостро відбилося на 

аптечній системі, яка в СРСР завжди одержувала дотації від 

держави. Кризовий стан у медикаментозному постачанні, високі 

ціни на лікарські засоби, ускладнення проходження платежів, 

зубожіння більшої частини населення і, як наслідок, значна 

затримка обігу товарних запасів свідчили про необхідність 

пошуків нових форм роботи. У 1992 р. у Харкові були створені 

перші аптеки недержавної форми власності. Спочатку це були 

орендні підприємства, згодом з’явилися приватні аптеки. 

Торгівельні націнки аптек виросли до 240%, керівництво 

ОВО «Фармація» здало в оренду майно практично всіх потужних 

лікарняних і центральних районних аптек міста, які потім 

вийшли з-під контролю об’єднання і розпочали тривалу судову 

тяганину з ним. При цьому на оренду був переведений і 

обласний аптечний склад разом з контролюючими фарма-

цевтичними органами (організаційно-інспекторським відділом, 

контрольно-аналітичною лабораторією тощо). Все це при 

значному дефіциті бюджету призвело до кризової ситуації з 

медикаментозним забезпеченням лікувально-профілактичних  

закладів і населення. У лікарнях стало гостро бракувати 

життєво необхідних препаратів, майже припинилося забезпе-

чення ліками пільгових контингентів хворих, з’явилися перебої з 

постачанням найпростіших медикаментів, асортимент аптечного 

складу зменшився з 5 000 найменувань до 100. За таких умов 

керівники лікувально-профілактичних закладів були змушені 

самостійно закуповувати засоби для спасіння хворих, не маючи 

для цього ні достатньої інформації, ні належного досвіду, що у 

свою чергу призводило до численних помилок і порушень. 

Загострилася ситуація із забезпеченням життєво необхідними 

ліками бригад швидкої допомоги. 

Стрімко зростала заборгованість лікувально-профілак-

тичних закладів за медикаменти, продукти харчування, 

комунальні послуги, капітальний ремонт, а їх персоналу — із 
заробітної платні. 

Зрозуміло, що головними об’єктивними чинниками такої 

кризи в галузі стали загальна соціально-економічна криза в 

суспільстві з падінням надходжень до бюджету, інфляційними 
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процесами, недосконалістю законодавчої бази, невизначеністю 

соціально-економічних та політичних пріоритетів, 

невідповідністю декларативних заяв щодо соціальних гарантій 

держави її сучасним економічним можливостям. Однак поряд з 

цим важлива роль у загостренні ситуації належала і 

невідповідності існуючої мережі та потужності закладів 

обмеженим бюджетним асигнуванням, відсутності навичок 

раціонального їх використання. 

Для того, щоб не вийти межі наявних коштів і при цьому 

зберегти галузь і достатній рівень медичної допомоги насе-

ленню, необхідні були нові концептуальні підходи до функ-

ціонування галузі в сучасних умовах та термінове її рефор-

мування. З’явилися перші заяви про необхідність започат- 

кування сімейного лікування, страхової медицини. Досвід 

розвинених країн вказував на необхідність ринкової перебу-

дови системи охорони здоров’я в Україні. Але ідеї про платну 

медицину були дуже непопулярними на тлі загострення 

соціально-економічної кризи, падіння рівня життя населення. 

А тим часом стан здоров’я харків’ян погіршувався. Загаль-

на динаміка захворюваності, яка вимагала лікування хворих у 

стаціонарних умовах, у другій половині 90-х рр. виглядала так: 

у 1996 р. до стаціонару потрапили 200,2 тис. осіб, наступного 

року - 189 тис. осіб, у 1998 р. - 188 тис., ще наступного року - 

192,3 тис. Століття місто завершувало з неприємним 

показником - 198,2 тис. осіб. 

Зростала дитяча смертність. Широкого розповсюджування 

набули вірусний гепатит В і сифіліс. Стрімко виросла 

захворюваність на СНІД. Зменшилася тривалість життя 

харків’ян. Втрати населення в працездатному віці складали 

22,4% від загальної кількості померлих. 

Серед захворювань є такі, шо досить адекватно відбивають 

рівень життя. Так, туберкульоз є чітким індикатором 

соціальних процесів і ознакою бідності, занедбаності. У 1995 р. 

захворюваність на нього становила 44,2 випадки на 100 тис. 

населення. Потім цей показник зменшився до 41,2 у 1997 р., але 

вже в 1999 р. він збільшився до 49. 
Однак поряд із негативними моментами, пов’язаними зі 

скороченням фінансування, руйнуванням та занепадом ліку-

вальної бази, відпливом частини кваліфікованих кадрів, у тому 

числі й за кордон, 90-і рр. мали і свій позитив. Так, у 1993 р., до 
50-річчя визволення Харкова від німецько-фа 
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шистських загарбників була відкрита 1-а дитяча стоматологічна 

поліклініка в 524-му мікрорайоні — перша в місті. У 1994-1998 

рр. були створені такі центри: міський гастроентерологічний, 

дитячий ортопедо-травматологічний, дитячі щелепно-лицьової 

хірургії і нейрохірургії (на базі лікарні швидкої медичної 

допомоги), планування сім’ї, профілактики та боротьби зі 

СНІДом, медицини катастроф, перинатально! патології, дитячої 

імунології. Почали роботу: нова сучасна поліклініка № 10 з 

підстанцією швидкої медичної допомоги на Північній Салтівці, 

міська наркологічна лікарня № 9, унікальна дитяча 

неонатологічна клініка, відділення хірургічної корекції вад 

розвитку у новонароджених. 

Протягом останніх десяти років XX століття управління 

охорони здоров’я продовжувало реалізовувати концепцію 

функціонування і фінансування мережі медичних закладів, її 

упорядкування та реструктуризації. Суттєва увага приділялася 

ліквідації диспропорцій у розвитку різних видів медичної 

допомоги, у першу чергу первинної медико-санітарної допомоги 

в умовах міста-мегаполіса. Зокрема, фтизіатрична служба міста 

була реорганізована в територіально-медичне об’єднання 

«Фтизіатрія», створено перинатальний центр, до складу якого 

увійшли пологовий будинок, неонатологічний стаціонар і 

консультативна жіноча поліклініка. 

Протягом 90-х рр. Харків як один зі значних центрів 

охорони здоров’я колись загальносоюзного, а потім загально-

українського масштабу неодноразово обирали місцем для нарад, 

конференцій, форумів, на яких обговорювалися най- 

злободенніші проблеми охорони здоров’я та організації ме-

дичних заходів в Україні. Так, у 1997 р. в місті були проведені 

перший національний конгрес невропатологів, психіатрів і 

наркологів, конференції генетиків, неонатологів, лікарів ультра-

звукової діагностики, епідеміологів, а також був ужитий цілий 

комплекс заходів, присвячених 200-річчю Сабурової дачі. 

«Золотим фондом» харківської медицини на зламі століть 

були 1,8 тис. докторів та кандидатів наук, серед яких 52 особи 

мали академічні звання, а ще понад сто - різноманітні почесні 
звання або були удостоєні Державної премії України. 

Широко відомий Науково-дослідний інститут терапії, який 

був заснований і очолюваний протягом багатьох років 

академіком Національної академії наук України і кількох 

галузевих медичних академій Любов’ю Трохимівною Малою. 
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Тут опрацьовані й успішно використовуються найсучасніші 

методики лікування складних захворювань, передусім серцево-

судинних. Л.Т. Малая стала творцем першої в Україні 

розгалуженої системи етапного лікування хворих на серце. 

Вона була нагороджена українськими орденами, а наприкінці 

минулого століття удостоєна звання Героя України. 

Академік НАН України В.І. Грищенко став фундатором і 

беззмінним керівником НДІ проблем кріобіологи та кріо- 

медицини. Коло наукових інтересів академіка В.І. Грищенка 

вельми широке. Під його керівництвом досягнуті значні успіхи 

у вирішенні проблем планування сім’ї, лікування як 

чоловічого, так і жіночого безпліддя, у дослідженні 

репродуктивних клітин та тканин, зміни людської статі, у 

відкритті нових кріохірургічних методів тощо. 

У 1999 р. Харківський міжобласний медико-генетичний 

центр проф. О.Я. Гречаніної перетворився на самостійну 

комунальну установу. У 1990-х - на початку 2000-х рр. при 

ХММГЦ вперше в Україні були відкриті онкогенетична 

консультація, метаболічний центр, унікальний центр дополо- 

гового виховання дітей, центр мітохондріальних хвороб, 

державна референтна лабораторія з діагностики спадкових 

метаболічних дефектів. 2003 р. відзначився відкриттям пер-

шого в Україні центру спадкових метаболічних захворювань. 

На початку 2000-х було реорганізовано нефроурологічний 

центр. У квітні 2001 р. Харківський обласний клінічний центр 

урології і нефрології обласної клінічної лікарні став самос-

тійним закладом. Його очолив учень В.І. Шаповала проф. В.М. 

Лісовий. На базі центру лікують пацієнтів, надають 

консультативну допомогу, проводять наукові дослідження, 

підвищують кваліфікацію молоді фахівці. 

Перелічимо тих визначних харківських вчених-медиків, 

праця яких була відзначена державою протягом 90-х рр.: О.Я. 

Гречаніна - орден княгині Ольги ПІ ст. (1999 р.), В.І. Грищенко 

— орден князя Ярослава Мудрого V ст. (1999 р.), Л.Т.Малая - 

Герой України з врученням ордена Держави (1999 р.), В.І. 

Лупальцов - орден «За заслуги» III ст. (1999 р.), А.Я. 
Циганенко — орден «За заслуги» II ст. (1996 р.); лауреатами 

Державної премії України стали Є.Г. Дубенко (1993 р.), О.Я. 

Гречаніна (1997 р.), Н.П. Волошина (2000 р.); почесні звання 

«Заслужений лікар України», «Заслужений діяч науки 
України» та ін. одержали О.М. Біловол, М.Г. Богдаш- 
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кін, М П. Воронцов, Г.І.Дуденко, В.І. Куцевляк, I.К. Лато- гуз, 

В.М. Лісовий, В.І. Лупальцов, В.С. Приходько, В.І. Сіпі- тий, 

В.Х. Філатов, В.М. Хворостинка, С.І. Шевченко, А.Ф. Яковцова. 

Для охорони здоров’я мешканців виняткове значення має 

санітарно-протиепідемічна діяльність, забезпечення належного 

санітарного стану, запобігання масовим хворобам та пошестям. 

Незважаючи на винятково складний стан з фінансуванням, 

нестачу коштів на утилізацію відходів, у тому числі 

біологічного походження, ситуацію змогли втримати під 

контролем. Особливо це було помітно під час так званої 

«диканівської аварії» 1995 р. У місті працювали обласна, міська 

і дев’ять районних санітарно-епідеміологічних, а також 

дезінфекційна станції. 

На початку XXI ст.в Харкові функціонувало 160 медичних 

установ різного типу (лікувально-профілактичних, санаторних, 

санітарно-епідеміологічних, навчальних і науково- дослідних) і 

відомчої підлеглості, з яких було підпорядковано: Міністерству 

охорони здоров’я України — 16, Управлінню охорони здоров’я 

Харківської обласної державної адміністрації — 39, Академії 

медичних наук України - 23, іншим міністерствам і відомствам 

— 7. Безпосередньо в підпорядкуванні міської влади перебували 

65 медичних установ. 

Мережа лікувальних та профілактичних установ Харкова 

становила понад 60 стаціонарів, де розміщувалося понад 16 тис. 

ліжко-місць. Загалом загін харківських медиків нараховував 

понад 10 тис. лікарів і 18 тис. осіб середнього медичного 

персоналу. Щорічно діяльність медичних працівників Харкова 

проявлялася у близько 19 млн. поліклінічних відвідувань 

хворих, понад 300 тис. виїздах швидкої медичної допомоги. 

Стаціонарна допомога надавалася 335 тис. хворим на рік. 

Харчування одного хворого в 1999 р. протягом дня фінан-

сувалося в розмірі 0,75 грн., а забезпечення медикаментами 1,03 

грн. на добу. Зрозуміло, що такі показники були більш ніж 

незадовільними. У 2000 р. вони майже не змінилися: 0,77 та 1,02 

грн. відповідно. Отже, становище хворих у харківських 

стаціонарах було важким. 
Питання вирішувалося кількома шляхами. По-перше, лі-

карняними установами залучалася благодійна допомога з боку 

юридичних та фізичних осіб. По-друге, створювалися 
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медичні установи недержавної форми власності, орієнтовані 

передусім на заможний контингент. Спектр недержавної 

медицини був досить широким: від приватних спеціалістів, що 

практикують, та кабінетів до госпрозрахункових відділень, 

клінік, центрів і служб швидкої допомоги. Реформування 

системи охорони здоров’я в місті здійснювалося в умовах 

відсутності необхідних ресурсів для забезпечення технічної 

перебудови галузі. Доводилося скорочувати кількість ліжко- 

місць, вдаватися до різних форм медичної допомоги, покли-

каних замінити стаціонари, переглядати штатні нормативи (а це 

свідчить про те, що лікарі та середній медичний персонал були 

перевантажені), розвивати пріоритетні первинні ланки медико-

санітарної допомоги. Вжиті заходи не привели до 

кардинального покращання ситуації. 

З метою забезпечення оптимального управління ресур-

сами, максимально успішного здійснення заходів щодо 

забезпечення хоча б мінімуму медичної допомоги для 

населення Харкова було розроблено низку міських та районних 

програм. Прикладом останньої може бути розробка та заходи з 

реалізації комплексної програми «Здоров’я», підготовленої та 

схваленої районною радою в Комінтернівському районі 

Харкова ще в 1988 р. Програма мала бути реалізована до 1995 

р. Вона була конкретною, але зміни соціально-економічної 

ситуації та політичного становища в країні завадили втіленню в 

життя всіх положень програми. Передусім, виникли проблеми з 

коштами. Програма значною мірою була розрахована на 

фінансову допомогу з боку великих підприємств району, але 

вона майже зійшла нанівець. 

Було підготовлено низку подібних загальноміських 

програм. Так, у 1997 р. міською радою була схвалена програма 

«Основні напрями і принципи функціонування і фінансування 

охорони здоров’я м. Харкова на 1997-1998 рр.». Навчені гірким 

досвідом багаторічних програм, які не відповідали реаліям 

життя, «батьки міста» з-поміж депутатів Харківської міської 

ради та відповідальних працівників міськвиконкому і його 

служб визначили досить недовгий, дворічний термін 
виконання. Це свідчило про реалістичність програми. Бюджет 

охорони здоров’я на 1997 р. формувався з урахуванням 

пріоритетів швидкої та невідкладної медичної допомоги, 

забезпечення обслуговування пільгового контингенту, 

стаціонарної допомоги хворим, збільшення амбула 
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торно-поліклінічної допомоги населенню при одночасному 
скороченні ліжкового фонду лікарень. 

Протягом року було скорочено І 755 ліжок. їх кількість 
становила 10 155. Для порівняння: на рубежі 1996 та 1997 рр. на 
10 тис. населення міста припадало 77,5 ліжко-місць. Через рік їх 
було 67,2. 

Наприкінці XX ст. в Харкові реалізовувалася низка 
централізованих програм, спрямованих на охорону здоров’я 
окремих категорій населення міста: «Діти України», «Здоров’я 
людей похилого віку», «Цукровий діабет», «Імунопрофілак-
тика», «Профілактика СНІДу». У 2001 р. відповідно до комп-
лексної програми «Здоров’я харків’ян» на 2001-2004 рр. було 
проведено оптимізацію і реорганізацію мережі комунальних 
установ охорони здоров’я. У тому ж році був розроблений і 
затверджений проект Комплексної міжгалузевої програми 
профілактики і боротьби з алкоголізмом, наркоманією, 
токсикоманією і СНІДом на 2001-2005 рр. 

Держава з великою увагою і зацікавленістю поставилася до 
розвитку сімейної медицини. Так, у 2000 р. на базі лікарні № 13 
Комінтернівського району, міських поліклінік № 9 і № 10 
Орджоніюдзевського і Київського районів були вжиті заходи 
щодо впровадження в практику первинної медичної ланки 
сімейної медицини, відповідної підготовки лікарів і середнього 
медичного персоналу. Під постійним контролем протягом усьо-
го десятиліття перебували питання швидкої медичної допомоги. 

У 2002 р. здійснили реорганізацію поліклінічних закладів у 
Ленінському, Фрунзенському і Київському районах. У районних 
поліклініках були створені дільниці або відділення сімейної 
медицини. При цьому враховувалася інфраструктура і забудова 
районів. На Роганському житловому масиві 
(Орджонікідзевський район) на базі міської поліклініки № 9 
було організовано поліклініку сімейної медицини. На реалізацію 
передбаченого національними і регіональними програмами 
забезпечення пільгових контингентів населення, зокрема на 
централізовану закупівлю медпрепаратів для хворих на 
цукровий діабет, інших препаратів підвищеного значення, у 
2002 р. було асигновано 4,8 млн. грн., що майже в чотири рази 
більше за попередній рік (1,3 млн. грн.). 

Суттєву роль відіграли й заходи щодо профілактичних 
оглядів населення міста. Ними протягом 2002 р. було охоплено 
970,7 тис. осіб, флюорографічними оглядами — 708,7 тис. (у 
2001 р. — 642 тис.). 
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Наступний рік також був позначений певними заходами, 
спрямованими на охорону здоров’я населення Харкова та її 
удосконалення. На забезпечення діяльності галузі охорони 
здоров’я міста в 2003 р. було використано 157,6 млн. грн. 
бюджетних коштів, що на 45,1 млн. грн. більше, ніж у 2002 р. З 
розрахунку на одного мешканця міста витрати становили 107,2 
грн. проти 78,0 грн. у 2002 р. Додатково в галузь охорони 
здоров’я, без урахування гуманітарної допомоги, було залучено 
16,2 млн. грн., що становило 10,3% загальної суми коштів, 
виділених із бюджету на розвиток галузі, або в 
1.5 рази більше, ніж у 2002 р. 

Безкоштовним зубним протезуванням охопили понад 
3.6 тис. ветеранів війни. Загальна сума витрат становила 473 
тис. грн., що у 2,3 рази більше, ніж у 2002 р. На базі міської 
лікарні № 14 було проведено близько 250 операцій з приводу 
катаракти з імплантацією штучних кришталиків на суму 30 тис. 
грн. Понад 100 хворим проведено операції зі встановлення 
кардіостиму- ляторів на загальну суму 250 тис. грн. Інваліди та 
ветерани Великої Вітчизняної війни, а також діти з вадами 
слуху отримали більше 300 слухових апаратів за рахунок 
коштів міського бюджету, ще майже 100 осіб забезпечені 
слухопротезуванням із районних бюджетів. 

Було упорядковано мережу закладів первинної медико- 
санітарної ланки - здійснено об’єднання поліклінік та 
поліклінічних відділень Дзержинського, Московського, 
Орджонікідзевського, Ленінського районів. У Дзержинсь- кому, 
Київському та Московському районах виведено зі складу 
лікувально-профілактичних закладів диспансерні відділення зі 
створенням на їх базі шкірно-венерологічних диспансерів. На 
рівень міського підпорядкування та фінансування з міського 
бюджету переведено багато профільні клінічні лікарні № 8 та 
25. На базі пологового будинку № 2 організовано обсерваційні 
відділення. У міській клінічній лікарні № 2 створено 
травматологічне відділення, оснащене сучасною ендоскопічною 
технікою. Аналогічний рівень технології впроваджено в міській 
лікарні № 25. Зміцнено матеріально- технічну базу лікарні 
швидкої медичної допомоги, міських лікарень № 2, 13, 14, 25, 
30: встановлене та почало функціонувати найсучасніше 
медичне обладнання, проведені в значних обсягах капітальні 
ремонти. 

Продовжено реалізацію програми поетапного оновлення 
рентгенологічної та флюорографічної апаратури. У 2003 р. на 
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кошти міського та районних бюджетів придбано чотири 
флюороірафи та цифровий рентгенапарат для лікувально- 
профілактичних закладів Московського, Фрунзенського, 
Орджонікідзевського та Ленінського районів. Майже всі заклади 
міського підпорядкування за останні два роки оновили 
лабораторне оснащення та впровадили діагностичні технології 
сучасного рівня. Для міської служби швидкої допомоги 
придбано 17 санітарних автомобілів, 2 із них - реанімобілі. 

Профілактичними медичними оглядами в 2003 р. було 
охоплено близько 70% населення міста, тобто понад 1 млн. меш-
канців. Завдяки профілактичній роботі намітилася стійка 
тенденція до зниження кількості випадків інфекційних 
захворювань. 

кількість ліжок денного перебування в амбулаторно- 
поліклінічних закладах протягом 2003 р. збільшилася на 170 
одиниць, рівень забезпеченості такими ліжками виріс з 4,4 до 5,8 
на 10 тис. населення, але все ще залишається недостатнім. 
Незважаючи на позитивну динаміку фінансування галузі у 2003 
р. та поліпшення більшості рейтингових показників, 
актуальними для міста залишались питання зниження 
смертності немовлят, летальність у стаціонарах, стан якості 
виявлення туберкульозу, гіпертонічної хвороби та інших 
захворювань, своєчасної діагностики злоякісних новоутворень, 
підвищення рівня флюорографічних та діагностичних дос-
ліджень населення. Вирішення цих питань можливе за умов 
достатнього фінансового, матеріально-технічного і медикамен-
тозного забезпечення установ охорони здоров’я, упровадження 
сучасних медичних технологій, підвищення ефективності 
первинної медико-санітарної допомоги. 

Розв’язання проблеми забезпеченості на належному рівні 
охорони здоров’я в Харкові, як і в усій Україні, залежить від 
ряду чинників. По-перше, це організаційні зміни, вдосконалення 
управління, зменшення витрат на адміністративно- медичну 
діяльність. По-друге, реформування структури, впровадження в 
систему охорони здоров’я медичних установ недержавної форми 
власності, засад сімейної та страхової медицини. І третє, але чи 
не перше за значенням, - поліпшення фінансування галузі. 
Кошти, що виділяють на медикаментозне забезпечення одного 
хворого на день та його харчування, просто смішні. Паростки 
економічного зростання, що намітилися в останні роки 
минулого та перші нинішнього Століття, поки що не відбилися 
належним чином на сфері медичного обслуговування населення 
Харкова. 



висновки 

Отже, ми ясно бачимо п’ять етапів в історії харківської 
охорони здоров’я, які нерозривно пов’язані із соціально- 
економічною і політичною історією країни. 

Перший етап охоплює період від заснування міста до 
буржуазних реформ у Російській імперії 60-70-х рр. XIX ст. То 
були перші кроки харківської охорони здоров’я. Початкові 
елементи організації медико-санітарної допомоги населенню 
з’явилися в Харкові в кінці 30-х рр. XVIII ст. з боку держави. 
Надалі вони розвинулися. Керування місцевою охороною 
здоров’я, що зосередилося в структурах, підпорядкованих 
губернаторові, було громіздким і малоефективним. У цілому 
цей етап можна охарактеризувати як етап централізованого 
розвитку охорони здоров’я в Харкові. Кількість лікувальних 
установ була незначною, обслуговували вони в першу чергу не 
міських обивателів, а військових. Висока плата за лікування 
робила медичну допомогу недоступною для більшості городян. 
До того ж забобони неосвіченої більшості харківського 
населення щодо медицини не сприяли поширенню попиту на 
медичну допомогу, і він залишався невеликим. Міської лікарні 
не існувало, як практично не існувало і громадських форм 
охорони здоров’я. Однак протягом першого етапу були 
закладені підвалини дорадянської системи харківської охорони 
здоров’я. 

Вона в основному склалася вже на другому етапі, що 
тривав від реформ 60-70-х рр. XIX ст. до 1917 р. Ця система 
характеризувалася симбіозом різних організаційних форм ме-
дичного обслуговування, які створювалися урядом, земськими 
органами, органами міського самоврядування, громадськими 
організаціями і приватною ініціативою. Нарешті в Харкові 
з’явилася власне міська лікувально-санітарна організація. 
Мережа лікувальних закладів усіх форм власності охопила 
місто. Почала працювати швидка медична допомога. Після 
великих російських реформ 60-70-х рр. XIX ст. охо 
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рона здоров’я в Харкові за короткий час зробила величезний 
поступальний крок. 

Проте створена в Харкові в дорадянські часи система 
охорони здоров’я населення була ще дуже недосконалою. Її 
остаточному оформленню перешкодила Жовтнева революція. 

Третій етап розпочинає радянську добу в історії харківської 
охорони здоров’я. Він охоплює період 20-30-х рр. XX століття 
(між громадянською і Великою Вітчизняною війнами). Від того 
часу охорона здоров’я в Харкові стала розбудовуватися за 
принципово новою державною системою, яка одержала назву 
«семашкінської» (від прізвища першого голови радянської 
охорони здоров’я М.О. Семашка). Дореволюційні форми були 
до неї інтегровані, але їх суспільний зміст докорінним чином 
змінився. Основними принципами радянської системи охорони 
здоров’я були безкоштовність, загальнодоступність, плановість, 
профілактична спрямованість. Вони поступово втілювалися в 
харківську охорону здоров’я, але цьому процесові завадила 
війна. 

Після Великої Вітчизняної війни настав четвертий етап, 
який завершився з розвалом СРСР у 1991 р. За цей період 
радянська охорона здоров’я досягла апогея свого розвитку, а її 
харківська складова переживала тоді стан розквіту. Найвищий 
підйом припав на 1980-і рр. Саме на цьому етапі в Харкові були 
створені великі багатопрофільні лікарні, потужні поліклініки, 
спеціалізовані медичні центри; значно розширилося охоплення 
населення диспансерним спостереженням, і почала 
здійснюватися програма загальної диспансеризації; була 
реорганізована служба швидкої медичної допомоги, ядром якої 
стала найпотужніша в Україні лікарня ШМД. 

Початок останнього, п’ятого етапу розвитку охорони 
здоров’я в Харкові збігається з початком історії сучасної 
незалежної України і триває й досі. Його сутність полягає в 
поступовому руйнуванні старої радянської моделі і пошуках 
нових форм медичного обслуговування населення. На руїни 
«семашкінської» системи сучасні організатори охорони здоров’я 
намагаються накласти ринок медичних послуг, але поки що з 
малим успіхом. Створити нову ефективну модель української 
охорони здоров’я має нова генерація - генерація сьогоднішніх 
студентів. 

Аналіз величезного досвіду, що нагромадила харківська 
охорона здоров’я протягом трьох століть свого існування дає всі 
підстави сподіватися на відродження в нашому місті цієї сфери 
суспільної діяльності на рівні світових стандартів. 
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