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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В історії людства часто можна зустріти 

приклади, коли прояви епохи, що відійшла у минуле, продовжують самостійне 

існування за нових історичних умов у вигляді суспільних структур чи державних 

інституцій. Саме таким інститутом є радянська система охорони здоров’я в 

незалежній Україні. Поточна медична реформа передбачає не тільки відмову від 

принципів цієї системи (безкоштовність, дільничність, централізована організація), 

але й надає частині з них нового змісту (доступність, рівність, профілактична 

спрямованість, плановість, етапність медичної допомоги, участь громадськості). 

Щоб зрозуміти, чи виправданим є саме такий відбір елементів, варто розібратись в 

перевагах і недоліках радянської системи охорони здоров’я, усвідомити її потенціал, 

зрозуміти, за яких умов вона функціонувала ефективно. 

Переоцінка радянського минулого в рамках декомунізації вимагає 

комплексного підходу, не залишаючи місця пліткам чи стереотипам в справі 

формування образу будь-якої сфери суспільного життя. Тим паче, якщо мова йде 

про ідеологічно важливу за радянських часів сферу охорони здоров’я. Таку 

комплексну оцінку може дати тільки історичний аналіз, без якого отримаємо 

абсурдну ситуацію, коли радянська охорона здоров’я критикується з позицій 

сьогодення, тоді як історичне явище повинно оцінюватися в контексті своєї епохи. 

Історія радянської охорони здоров’я в Україні, зокрема в Харкові, хоч і 

представлена в сучасній українській історіографії, все ще залишається 

маловивченою темою. Відсутність спеціальних комплексних досліджень є 

негативним явищем на тлі широкої та часто поспішної переоцінки радянського 

минулого, а також з огляду на зростання ваги регіональних досліджень в контексті 

децентралізації влади, яка також пов’язана з реформою охорони здоров’я. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження було складовою частиною планової теми наукових досліджень кафедри 

суспільних наук ХНМУ: «Історичні, економічні, політичні та соціокультурні 

аспекти розвитку охорони здоров’я» (номер державної реєстрації – 0114U003392), а 
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також пов’язано з виконанням науково-дослідницької теми: «Проблеми історичного 

краєзнавства та пам’яткознавства (на матеріалах Слобожанщини)» (номер державної 

реєстрації – 0112U004969), яка розробляється дослідницьким підрозділом ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна – Центром краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

виявленні особливостей післявоєнного відновлення та розвитку радянської системи 

охорони здоров’я в Харкові протягом 1945–1991 рр. на історичному тлі соціально-

економічних і політичних процесів, що відбувалися в суспільстві. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких основних 

наукових завдань: 

 з’ясувати стан розробленості, інформаційний потенціал джерельної бази теми 

та теоретико-методологічні підходи її розкриття; 

 висвітлити роль органів державної влади, громадськості та окремих осіб у 

відбудові та розвитку охорони здоров’я в Харкові протягом 1945–1991 рр.; 

 показати механізм та специфіку фінансування галузі; 

 визначити рівень забезпечення харків’ян медичними кадрами та відповідність 

цього рівня республіканським нормативам; 

 дослідити визначальні природні й соціальні чинники, що впливали на здоров’я 

мешканців Харкова; 

 проаналізувати оздоровчі й санітарно-протиепідемічні заходи та процес 

їхнього поліпшення; 

 простежити еволюцію основних видів медичної допомоги в Харкові; 

 дати уявлення про результати діяльності медичної служби в радянському 

Харкові, проаналізувавши зміни основних показників здоров’я місцевого 

населення; 

 визначити спільне та особливе в розвитку охорони здоров’я Харкова в 

контексті функціонування галузі в Україні та СРСР впродовж 1945–1991 рр. 

Об’єктом дослідження є радянська система охорони здоров’я у період 1945–

1991 рр. 
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Предметом висвітлення стали особливості післявоєнного відновлення та 

подальшого розвитку цієї системи в означений період у Харкові. 

Хронологічні межі  роботи охоплюють період з 1945 по 1991 рр. – від 

завершення Другої світової війни й до розпаду СРСР, який змінив характер 

діяльності системи охорони здоров’я. Оскільки в Харкові процес повоєнної 

відбудови почався відразу після вигнання нацистських окупантів у 1943 р., цей 

період також висвітлений у дисертації. 

Територіальні рамки дослідження охоплюють усі медичні заклади, які діяли 

на території міста Харкова відповідно до його меж у 1945–1991 рр. 

Наукова новизна дисертації обумовлена визначенням об’єкту, предмету, 

мети та дослідницьких завдань дисертації, авторською концепцією їхньої реалізації. 

Це перше спеціальне комплексне дослідження, присвячене історії охорони здоров'я 

в радянському Харкові періоду 1945–1991 рр., до того ж виконане з позицій 

соціальної історії, а не історії медицини. Врахування історичного контексту, 

політичних і соціально-економічних процесів, які відбувалися в радянському 

суспільстві протягом означеного періоду, дозволило побачити в особливостях 

функціонування радянської охорони здоров’я в Харкові загальні прояви радянського 

ладу як такого: другорядне місце соціальної сфери, й охорони здоров’я зокрема, 

серед пріоритетів державної політики; жорсткий ідеологічний контроль над 

медичною сферою; екстенсивність розвитку, безгосподарність у використанні 

коштів, дефіцит матеріалів та кадрів, як спільні риси для всього народного 

господарства в СРСР тощо. Беручи до уваги фактично повне одержавлення 

господарства в СРСР, саме соціальна сфера та охорона здоров’я виступають тими 

сферами життя, за допомогою яких тільки й можна оцінити «соціалістичний» 

характер і ступінь суспільної корисності радянського ладу. 

Врахування історичного контексту при формулюванні теми дисертації та 

з’ясуванні недостатньо вивчених питань з історії харківської охорони здоров’я 

дозволило створити бачення проблеми, альтернативне існуючому в радянській 

історіографії.  

У дисертації вперше:  
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- виокремлено етапи розвитку та реформування медичної мережі Харкова; 

- пояснено причину низького рівня матеріального забезпечення медичних 

працівників Харкова; 

- встановлено причини хронічного дефіциту медичних кадрів в місті; 

- проаналізовано чинники, що сприяли та перешкоджали успішному вирішенню 

завдань охорони здоров’я в науковому та промисловому центрі союзного 

значення; 

- проаналізовано зв'язок між пріоритетними завданнями радянської влади та 

специфікою здійснюваних нею оздоровчих заходів; 

- узагальнено досвід діяльності та простежено еволюцію всіх складових 

медичної мережі Харкова у період 1945–1991 рр.; 

- з’ясовано показники природного приросту, захворюваності та смертності 

харківського населення; 

- виявлено загальні риси та особливості функціонування радянської охорони 

здоров’я в Харкові;  

- до наукового обігу введено нові документи з центральних та місцевих 

архівосховищ. 

Практичне значення дисертаційної роботи полягає, передусім, в можливості 

використання її фактичного матеріалу для подальшого вивчення аналогічної 

проблематики в інших регіонах та для підготовки узагальнюючих праць з історії 

радянської охорони здоров’я в масштабі всієї України.  

Матеріали дисертації можуть бути використані у навчальному процесі при 

розробці загальних курсів з історії України та спеціальних курсів з історії охорони 

здоров’я України та Харкова, з історичного та медичного краєзнавства, а також у 

культурно-масовій, просвітницькій роботі та музейно-виставковій роботі. 

Концепція дисертаційного дослідження була використана при написанні 

колективної монографії з історії Першої міської клінічної лікарні м. Харкова, 

автором одного з розділів якої є дисертант. 
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Реконструкція розвитку радянської системи охорони здоров’я в Харкові, 

проілюстрована на прикладах діяльності видатних лікарів та організаторів медичної 

допомоги харків’янам, буде корисною як елемент виховання нових поколінь, 

народжених в незалежній Україні та знайомих з реаліями радянського минулого, в 

кращому випадку, від родичів.  

Знайомство з поведінкою та цінностями медичних працівників за радянської 

доби, багато в чому відмінних від сьогоднішніх, повинно надати молоді розуміння 

історичності нібито усталених раз і назавжди «вічних» цінностей, зміст яких 

насправді зумовлений змінами суспільних відносин. Дослідження дає уявлення про 

історичність людини, про неоднаковість її мислення залежно від епохи, що 

відповідає виховному аспекту його практичного значення. 

Врешті, положення та висновки дисертації можуть бути використані для 

надання рекомендацій місцевій владі в справі реформування охорони здоров’я. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано самостійно, усі наукові 

результати одержані дисертантом особисто. Більшість публікацій автора за темою 

дисертації одноосібні. Колективна монографія  з історії Олександрівської лікарні – 

Першої міської клінічної лікарні м. Харкова підготовлена в співавторстві. Внесок 

дисертанта в цій праці становить 20 % її обсягу. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація та окремі її положення 

неодноразово обговорювались на засіданнях кафедри суспільних наук Харківського 

національного медичного університету та кафедральних теоретичних семінарах, а 

також презентувались як доповідь-огляд на засіданні клубу «Краєзнавець» в ХДНБ 

ім. В.Г. Короленка 20 листопада 2015 р. 

Матеріали дисертації апробовано на дев’ятнадцяти міжнародних, 

всеукраїнських і міжвузівських наукових конференціях, зокрема: на Міжнародній 

науковій конференції «Сімнадцяті Слобожанські читання», присвяченій 150-річчю 

від дня народження Рєдіна Єгора Кузьмича (м. Харків, 2013 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції «Історичні регіони України: минуле та сучасність» (м. Харків, 

2013 р.); XXXI-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих вчених 

«Краєзнавство на перетині дисциплін: здобутки та проблеми» (м. Харків, 2013 р.); 
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32-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Наука і освіта у 

краєзнавчому вимірі», присвячена 210-й річниці заснування Харківського 

університету (м. Харків, 2014 р.); ХХ-й Всеукраїнській науковій конференції 

молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів «Наука України як фактор 

національної безпеки» (м. Київ, 2015 р.); Всеукраїнській науковій конференції 

«Искать и удивляться значит то же», присвяченій 100-річчю від дня народження 

Тронька Петра Тимофійовича (с. Сковородинівка, 2015 р.); Всеукраїнській науковій 

конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» (м. 

Дніпропетровськ, 2015 р.); XXXIII-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих 

вчених, присвяченої 100-річчю з дня народження Героя України, академіка П. Т. 

Тронька (м. Харків, 2015 р.); III-й науково-практичній конференції «Формування 

тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві» (м. Львів, 2016 р.). 

Публікації. Викладені в дисертації положення відображені в монографії з 

історії Першої міської клінічної лікарні Харкова (м. Харків, 2016 р.), у 7 статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, три з яких – у виданнях, які 

внесено до міжнародних наукометричних баз, в 1 статті в іноземному виданні, яке 

внесено до міжнародних наукометричних баз, та 19 тезах доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура роботи обумовлена логікою проблеми, метою та завданнями 

дослідження. Дисертація побудована за проблемно-хронологічним принципом, де 

проблеми – це структурні елементи охорони здоров’я. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів (16 підрозділів), висновків, додатків (16 

таблиць на 16 сторінках), списку використаних джерел і літератури (434 

найменування на 54 сторінках). Загальний обсяг дисертації – 276 сторінок, з них 

основний текст – 198 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія проблеми 

Дослідження історії радянської охорони здоров’я представлено 

узагальнюючими працями з історії України; працями, які присвячені загальним та 

окремим питанням історії радянської охорони здоров’я; дослідженнями з історії 

окремих регіонів та міст України, зокрема, з історії Харкова та його медичної 

мережі.  

Враховуючи, що після розпаду СРСР в українській та російській історіографії 

з’явилися нові підходи до відбору та інтерпретації фактичного матеріалу, в 

дослідженні історії охорони здоров’я доцільно виокремити радянський і 

пострадянський етапи. Історія охорони здоров’я в СРСР другої половини ХХ ст. 

також стала темою публікацій дослідників Великобританії та США. 

Серед фундаментальних праць, де міститься інформація про розвиток охорони 

здоров’я в повоєнній Україні, варто відзначити багатотомні видання «Історія міст і 

сіл Української РСР» та «Історія Української РСР» [332, С. 134–135; 334, С. 429–

441]. Якщо «Історія міст і сіл Української РСР» – це майже суто фактографічна 

праця, то «Історія Української РСР» має чітке ідеологічне спрямування, що можна 

побачити вже із самої структури подання матеріалу. Як зазначає українська 

дослідниця історії охорони здоров’я Л.І. Лавріненко, ці праці характеризує надмірна 

політизованість, соціальне замовлення, тенденційність [350, С. 5]. 

Узагальнюючі праці з історії радянської охорони здоров’я, які безпосередньо 

не стосуються Харкова, містять відомості про стан, процеси, характерні явища, що 

слугують необхідним тлом для реконструкції розвитку харківської медичної мережі. 

Серед таких праць виваженістю та критичністю оцінок відрізняються «Очерки 

истории здравоохранения СССР (1917–1956 гг.)» під редакцією видатного історика 

медицини, одного з засновників історико-медичних досліджень в СРСР М.І. 

Барсукова [367]. У нарисах докладно висвітлено перебіг та вади реформи охорони 

здоров’я в СРСР 1947–1953 рр.  
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Важливу інформацію про структуру, механізми управління та фінансування, 

нормативи, а також зміни й законодавче регулювання охорони здоров’я в СРСР 

містить підручник для студентів медичних інститутів за редакцією видатного 

організатора охорони здоров’я, директора ВНДІ соціальної гігієни та організації 

охорони здоров’я ім. М.О. Семашка О.Ф. Серенка [394]. 

У 1987 р. з нагоди 70-річчя Жовтневої революції вийшли друком союзне та 

республіканське ювілейні видання з історії охорони здоров’я за роки радянської 

влади [266; 315]. Сухі та фактографічні за стилем, ці роботи водночас містять 

констатації невдач політики радянської влади, реалістичні пояснення гострим 

проблемам, які на повну силу проявилися в радянській медицині наприкінці 80-х рр. 

Так, у праці «70 лет советского здравоохранения» визнавався факт невиконання 

окремих постанов ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР стосовно охорони здоров’я 

[266, С. 385]. Дефіцит новітньої апаратури та ліків в СРСР пояснювався 

«залежністю від суміжних міністерств», «ускладненням інфраструктури галузі», що 

можна зрозуміти як недоліки планування виробництва в СРСР. 

У той же час, деякі висновки авторів праці «Здравоохранение и медицинская 

наука в Украинской ССР» не відповідають дійсності [315]. Це твердження про те, 

що об’єднання лікарень і поліклінік в контексті реформи охорони здоров’я в СРСР 

було завершено в Україні 1949 р., тоді як відомо, що це сталося 1953 р., а великими 

містами, де реорганізацію не закінчили у встановлені терміни, були Харків, Одеса та 

Дніпропетровськ [16, С. 286; 56, арк. 38; 315, С. 458]. У цілому «Здравоохранение и 

медицинская наука в Украинской ССР» менш критична, ніж союзне видання, 

зауваження щодо недоліків роботи охорони здоров’я подані її авторами в межах 

критики, яка продукувалася центральними партійними органами. 

Період «перебудови» позначився пожвавленням інтересу до радянської 

системи охорони здоров’я з боку західних дослідників. Такі праці корисні в сенсі 

доповнення історії останнього періоду розвитку радянської охорони здоров’я. 

Нарис американського лікаря Д. Фріденберга «Радянська система охорони 

здоров’я» написаний на основі вражень, набутих ним під час відвідування 

Ленінграда в 1987 р. [431]. Описуючи в деталях радянську медицину, автор звертає 
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увагу на проблеми корупції в сфері медичної освіти та серед медпрацівників, 

національної дискримінації щодо євреїв під час прийому до медичних вишів. Д. 

Фріденберг описує порядок навчання та роботи медпрацівників у лікарнях і розмір 

їхньої зарплатні.  

Більш критичними й полемічними, ніж вищезгадані ювілейні радянські 

видання, були публікації часів пізньої «перебудови». Серед таких праць слід згадати 

статтю В.І. Кричагіна «Народное здравие: время решений» [346]. Контрасту 

порівняно з офіційними виданнями статті В.І. Кричагіна надає нищівна критика 

автором програми суцільної диспансеризації, як пропагандистського кліше, 

нездійсненного в СРСР за тогочасного рівня технічних можливостей. Автор статті 

спромігся не тільки на критику екстенсивного розвитку та фінансування охорони 

здоров’я, а й проаналізував причини проблеми, які полягали у невідповідності 

застарілих принципів «моделі Семашка» новим змінам в епідеміологічній ситуації в 

країні та світі. У результаті те, що вважалося досягненням радянської медицини 

(принципи плановості та безкоштовності) перетворилося в гальмо для розвитку, або 

диктат за низької якості медичних послуг і відсутності вибору їхнього 

постачальника [там само, С. 254–255]. В.І. Кричагін при цьому закликає надати 

нових сенсів існуючим принципам та пропонує переведення медицини на ринкові 

рейки. Спрямованість публікацій доби «перебудови» на гостру й часто 

перебільшену критику існуючого ладу, схильність до безапеляційних узагальнень 

загальновідома, й стаття В.І. Кричагіна є прикладом саме такого викладу. 

Враховуючи, що протягом 90-х рр. в Україні не з’явилося спеціальних праць з 

історії радянської охорони здоров’я, перший досвід її нової інтерпретації маємо у 

вигляді рекомендованого МОЗ України підручника для студентів вищих медичних 

навчальних закладів 2004 року видання за авторством О. Голяченка та  

Я. Ганіткевича  [295, С. 209–220]. Підручник виявився не менш політизованим, ніж 

відповідні радянські аналоги та офіційні видання, але тепер під іншим кутом. Так, 

саме з нього ми дізналися, що реформа з об’єднання стаціонарів і поліклінік, 

здійснена в 1947–1953 рр., насправді була «визнанням провалу попереднього курсу 

на пріоритетний розвиток амбулаторій і поліклінік» [там само, С. 210]. 
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Організаційно-методичне керівництво медичними закладами з боку обласних 

лікарень пояснюється низькою кваліфікацією лікарів в результаті їхнього масового 

випуску медінститутами. Показники зниження народжуваності та зростання 

смертності лише констатуються без пояснення сутності змін, які за цим стояли. 

Разом з тим, автори пояснюють законодавче підґрунтя початку масового 

будівництва типових медичних закладів в СРСР. Не зупиняючись на позитивному 

боці спеціалізації, автори зазначають, що вона призвела до занепаду загальної 

лікарської практики [там само, С. 211]. У цілому, позитивна сторона чіткої 

однобічної спрямованості підручника полягає в тому, що його автори деталізували 

сюжети, які до того не набули широкого та логічного викладу. 

Цінною в сенсі підтвердження висновків, яких ми самостійно дійшли в 

нашому дослідженні, є стаття Ф. Ступака, в якій здійснена спроба показати 

особливості розвитку охорони здоров’я в Україні протягом другої половини ХХ ст. 

[399]. У ній узагальнено та чітко окреслено риси, особливості та етапи розвиту 

галузі, які підтверджуються архівними джерелами на прикладі Харкова. Автор 

дійшов низки важливих та правильних висновків, зокрема про те, що реформа 

охорони здоров’я кінця 40-х рр. стала фундаментом для подальшого прогресу в 

медицині; про наростання суперечностей між масштабними завданнями, які брала 

на себе влада, та рівнем їхнього фінансування; про парадокс нестачі медичного 

персоналу за постійного збільшення його кількості; про незабезпеченість загальної 

диспансеризації населення ресурсами; про високу ефективність інфарктної служби 

та спеціалізацію швидкої допомоги як всеукраїнський захід  [там само, С. 159–160]. 

Суттєвим недоліком статті є те, що вона спирається на відомості 

опублікованих праць загального та енциклопедичного характеру без залучення 

архівних документів. Не використано в ній і новітні праці [321; 323; 327; 328; 350]. 

Це, в свою чергу, накладає обмеження на авторський аналіз окреслених явищ та їхнє 

тлумачення. Зокрема, автор не уточнює, які саме економічні експерименти в сфері 

охорони здоров’я й чому не дали очікуваних результатів, пояснює причину 

хронічної проблеми дефіциту ліжок другорядним фактором. Згадуючи 

«екстенсивний механізм розвитку» охорони здоров’я, автор не пояснює, що мається 
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на увазі й поруч пише про «недостатнє фінансування». Доцільніше  пояснити, що 

екстенсивний характер розвитку галузі, за якого перевага віддавалася кількісним 

показникам, робив будь-які обсяги фінансування недостатніми, оскільки виділені 

кошти використовувалися неефективно. 

Ґрунтовні колективні монографії серії «З історії повсякденного життя в 

Україні» є найбільш узагальненим у вітчизняній історіографії застосуванням 

методів соціальної історії та історії повсякдення для дослідження радянського 

минулого. Тим більш дивним є цілковита відсутність у праці «Повоєнна Україна: 

нариси соціальної історії (друга половина 1940-х–середина 1950-х рр.)» жодних 

згадок про стан та заходи щодо поліпшення охорони здоров’я [375, С. 328–335]. 

Кращою виглядає справа з наступним виданням серії – працею «Українське 

радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя», де вже є 

окремий підрозділ, присвячений медичній допомозі робітників [402, С. 192–209]. На 

відміну від радянської історіографії, вказана праця акцентує увагу саме на 

проблемах медичного обслуговування, з якими зіткнулася країна в роки «сталінської 

революції згори». Автори вкрай негативно оцінюють стан медичного 

обслуговування в УРСР у 30-ті рр., вказуючи на масове поширення соціальних та 

інфекційних хвороб, низькі витрати на лікувальну допомогу, наголошуючи на тому, 

що у роки першої п’ятирічки, охорона здоров’я опинилася «на задвірках», а заходи 

влади з поліпшення медичного обслуговування мали вимушений характер [там само, 

С. 192–195]. На думку авторів, єдині позитивні зрушення в розвитку охорони 

здоров’я того часу вдалося здійснити відносно робітників промисловості, рівень 

медичного обслуговування та курортного оздоровлення яких, втім, теж залишався 

низьким [там само, С. 209]. Таким чином, хоча ця праця й розглядає довоєнний 

період радянської історії, вона дозволила ознайомитись з новими фактами з історії 

охорони здоров’я в Україні, дала приклад відбору, викладу та новітньої наукової 

інтерпретації фактичного матеріалу, корисні посилання на джерела та літературу. 

Праця містить позитивну оцінку мобілізаційних заходів радянської влади з 

ліквідації інфекційних епідемій, які також застосовувалися у Харкові в перші 
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повоєнні роки [там само, С. 197–201]. Така оцінка збігається з визначенням сильних 

сторін радянської охорони здоров’я в західній історіографії. 

Окремі відомості про соціальне забезпечення населення в повоєнному СРСР 

можна знайти в наукових щорічниках «Україна XX ст.: культура, ідеологія, 

політика». Так, стаття Я. Журавльова містить відомості про обсяг скарг з приводу 

надання медичної допомоги в загальній структурі звернень громадян до ЦК КП 

України періоду «застою» [310]. Ці дані є важливими для оцінки якості радянської 

охорони здоров’я, оскільки свідчать, що скарги з приводу медичного 

обслуговування становили 1,5–4,1 % усіх звернень та займали п’яте місце серед 

питань, які піднімались громадянами у зверненнях до ЦК КП України.   

Праці, присвячені окремим питанням історії радянської охорони здоров’я в 

Україні 1945–1991 рр., висвітлюють такі сюжети, як: повоєнна відбудова соціальної 

сфери; боротьба з інфекційними захворюваннями; медична допомога робітникам 

промисловості; реформування охорони здоров’я; кадрове забезпечення галузі та 

матеріальне становище медичних працівників тощо [290; 313; 351; 371]. 

Проблему міської санітарної політики в Україні вперше було проаналізовано у 

праці засновника української санітарно-епідеміологічної служби та Українського 

НДІ комунальної гігієни у Харкові О.М. Марзєєва [357]. Подані в ній поради щодо 

раціоналізації санітарних заходів, засновані на аналізі досвіду західних країн, були 

використані радянською владою в подальшому облаштуванні Харкова. Робота дає 

загальноукраїнське тло проблеми та становище у Харкові на цьому тлі, статистичні 

дані про збитки, завдані санітарній мережі українських міст в ході війни, розглядає 

стан і методи очистки українських міст після вигнання нацистських окупантів. З 

матеріалів книги дізнаємось, що в результаті воєнних руйнацій, саме великі міста 

стали вогнищами поширення інфекційних хвороб, причому Харків тут був не на 

першому місці [там само, С. 6]. Наведені в роботі О.М. Марзєєва дані про 1/3 

населення українських міст, яке протягом 1944–1945 рр. взяло участь у кампаніях з 

санітарної очистки, свідчать про те, що радянська влада обрала саме масові 

санітарні заходи, як найбільш дешевий засіб протидії поширенню інфекційних 

хвороб у зруйнованій країні. Попри те, що праця О.М. Марзєєва побачила світ 
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відразу ж після війни, згадані в ній проблеми та недоліки санітарного облаштування 

українських міст, залишались характерним явищем міського життя в України й 

після завершення повоєнної відбудови, що засвідчується архівними джерелами з 

історії Харкова [56]. 

Британський історик Д. Філтцер у своїй праці «Загрози міського життя в 

пізньосталінській Росії» проаналізував санітарну політику у глибоких тилових 

районах СРСР, щоб виявити й краще зрозуміти риси розвиту радянських міст, 

замасковані масштабними руйнуваннями на окупованих територіях  [430]. 

Звернувши увагу на широке застосування практики масового залучення цивільного 

населення до санітарної очистки радянських міст в перші повоєнні роки, Д. Філтцер 

пояснював ту практику не стільки воєнними руйнаціями, дефіцитом транспорту чи 

палива, скільки нерозвиненістю міських каналізаційних мереж до війни. 

Відповідаючи на питання, що можна було зробити в жахливих санітарних умовах, 

системне поліпшення яких лежало поза компетенцією медиків і було відкладене у 

часі, Д. Філтцер показує, що радянська влада досягла значних успіхів в приборканні 

інфекційних хвороб, наблизившись до рівня індустріально-розвинених 

європейських країн ще у другій половині 40-х рр. завдяки поєднанню зусиль 

санітарного активу, населення, міліції та медичних працівників під час кампаній з 

прибирання міст, із виявлення інфікованих та контролю за ними, а також завдяки 

масовій вакцинації. Перелічені у праці чинники розвитку міського господарства, які 

впливали на інфекційну захворюваність, та заходи влади з її приборкання були 

характерними для Харкова впродовж повоєнної відбудови 1943–1953 рр.  

Розглядаючи більш пізні часи, автор вказує, що смертність в СРСР почала зростати з 

70-х рр. внаслідок падіння народжуваності й подовження тривалості життя, що 

разом вело до старіння населення, а також через поширення шкідливих звичок та 

зайнятість великої кількості людей важкою фізичною працею [там само, P. 342]. 

Окремо відображена в радянській історіографії тема медичної допомоги 

робітникам промисловості. Цій темі присвячено докторську дисертацію Ф.Г. 

Захарова «Очерк истории организации медицинского обслуживания промышленных 

рабочих России и СССР (1860–1962 г.г.)» та його ж монографію [313; 314]. 
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Дисертація Ф.Г. Захарова, маючи описовий характер, поєднаний із загальним 

славослів’ям щодо успіхів охороноздоровчої політики радянської влади, виділяє 

характерні особливості періодів розвитку охорони здоров’я робітників в СРСР. В 

монографії автор докладно висвітлив особливості першочергового медичного 

обслуговування робітників промисловості; порядок створення лікувальних закладів 

на промислових підприємствах; загальні негативні риси, представлені фактами 

нехтування охороною праці та порушення санітарного законодавства з боку 

адміністрації підприємств; механізм участі робітників в охороноздоровчих заходах; 

зміни в медичній допомозі на промислових підприємствах, які відбулися впродовж 

40–60-х рр. зі створенням МСЧ і спеціалізованих відділень заводських лікарень [313, 

С. 192–193, 224, 242, 204–211]. 

Створені за доби «перебудови», праці з історії робітничого класу СРСР, на 

відміну від попередніх, згадують не тільки успіхи, а й недоліки в організації 

охорони здоров’я [379; 380]. Зокрема, визнавалося, що на початку 60-х рр. на 

промислових підприємствах високою залишалася питома вага важкої ручної праці 

внаслідок повільного впровадження автоматизації виробництва, допускалися 

випадки порушення трудового законодавства, рівень шуму, вібрації, запиленості на 

багатьох підприємствах перевищував норму [там само, C. 229]. Солідний фактичний 

матеріал у цих працях викладено логічно та послідовно, при розгляді змін у сфері 

соціального обслуговування робітників подані посилання на важливі законодавчі 

документи [379, С. 263; 380, C. 228].  

Відомості про розвиток медичної допомоги робітникам промисловості та 

участь самих підприємств у розбудові закладів охорони здоров’я становили 

традиційну частину змісту праць з історії харківських заводів [289, С. 90; 293, С. 

258; 366, С. 277]. Разом з тим, тема охорони здоров’я робітників харківської 

промисловості не набула комплексного відображення в історіографії, адекватного 

значенню, яке посідає ця проблема для історії третього промислового центру СРСР. 

Враховуючи те, що предметом історії є не який-небудь фрагмент людської 

діяльності, а сама людина, яка розглядається на тлі соціальних груп, членом яких 
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вона є, важливе місце в історіографічному аналізі посіли праці, присвячені 

медичним працівникам. 

Книга відомого українського історика медицини О.А. Грандо «Участковый 

врач» містить динаміку змін союзних нормативів організації амбулаторно-

поліклінічної допомоги [297, С. 6–16]. Це дало змогу порівняти директиви стосовно 

розукрупнення лікарських територіальних дільниць з реальною ситуацією на місцях 

і таким чином сформувати уявлення про ступінь доступності амбулаторної 

допомоги для харків’ян та навантаження дільничних лікарів. 

Книга британського дослідника М. Райана «Лікарі та держава в Радянському 

Союзі», яка вийшла 1990 р., досліджує проблеми, пов’язані з працевлаштуванням, 

обов’язками та матеріальним забезпеченням радянських лікарів, розглядає занепад 

загальної терапевтичної практики [433].  

Темою статті Ю. Еделя та В. Моїсеєва «Лікар як фактор ризику» є суспільні 

фактори, які впливали на кількість лікарських помилок [308]. Зокрема, автори 

обстоюють та підкріпляють фактами думку про те, що кількість лікарських помилок 

в СРСР зростала по мірі лібералізації радянської судової системи та зменшення 

кількості випадків притягнення медиків до кримінальної відповідальності. 

Підгрунтям для порівняння матеріального добробуту медиків та інших 

суспільних груп стали дані про середньомісячну зарплатню в УРСР протягом 50–80-

х рр., наведені у праці Л.В. Ковпак «Соціально-побутові умови життя населення 

України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.)» [341, С. 85]. 

Низка праць присвячена важливій темі організаційних вдосконалень 

радянської охорони здоров’я в повоєнні часи. Стаття К. Бартона «Всеохватная 

помощь при сталинизме? Советское здравоохранение и дух государства 

благоденствия, 1945–1953» у збірці статей з проблем соціальної історії розглядає 

здійснення реформи охорони здоров’я в СРСР у 1947–1953 рр. [270]. Автор висуває 

нетипову інтерпретацію впровадження в СРСР загальнодоступної та безкоштовної 

медичної допомоги після Другої світової війни як ознаку побудови в Радянському 

Союзі «держави загального добробуту». Здійснення цієї ж реформи докладно 

висвітлено в статті сучасної російської дослідниці Т.В. Давидової [298]. 



 19

Стаття М. Райана «Медичне страхування в Радянському Союзі» описує 

незавершену спробу впровадження обов`язкового медичного страхування в останні 

роки існування СРСР [434]. Автор критикує наказний характер переходу до 

ринкових відносин у галузі, нерозвиненість відповідного законодавства. Щирий 

авторський інтерес привернули окремі ініціативи радянського керівництва з приводу 

заохочення роботодавців щодо впровадження якісних умов праці за допомогою 

економічних стимулів. 

Причини провалу реформи охорони здоров’я в СРСР кінця 80-х рр. 

відображені в статті Ю.В. Кирика та М.О. Капітоненко [338]. Автори зафіксували 

риси радянської охорони здоров’я, які робили її неефективною. Такими рисами 

були: високий ступінь централізації державного управління; жорсткий контроль 

діяльності медичних закладів з боку органів державної влади та відсутність 

конкуренції між ними; орієнтація охороноздоровчої політики на кількісні 

показники; фінансування галузі, засноване на показниках ресурсного забезпечення, 

а не на кінцевих результатах роботи; диспропорційний розвиток галузевих служб 

охорони здоров’я. Вірно визначивши вади радянської охорони здоров’я, автори не 

врахували того, що деякі з перелічених рис не завжди були недоліками, але 

неодноразово зіграли прогресивну роль. Не можна погодитись з такими 

твердженнями авторів, як те, що спеціалізована медична допомога була доступною 

лише для певної групи населення, а пацієнти вимушені були неофіційно платити за 

медичні послуги протягом усього існування радянської охорони здоров’я. 

Важливими прикладами для побудови дослідження та складання уяви про 

загальний стан розвитку охорони здоров’я в УРСР стали праці або розділи праць з 

історії інших регіонів України, присвячені соціальним процесам і безпосередньо 

охороні здоров’я [330, С. 356–358; 356; 391].  

Охороні здоров’я в повоєнні радянські часи приділена увага в монографії О.М. 

Малярчука «Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР 

(1964–1991)» [356, С. 319–323]. Автор зазначає, що пріоритетним напрямом 

розвитку охорони здоров’я в повоєнному УРСР була розбудова медичної 

інфраструктури та зростання штатного складу медперсоналу. Позитивними 
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чинниками, що відповідали потребам населення, автор вважає націоналізацію 

медичних установ, введення безкоштовної загальнодоступної медичної допомоги, 

створення системи навчальних закладів для підготовки медперсоналу. У праці 

наведена важлива статистика щодо поширення алкоголізму та наркоманії в УРСР. 

Слід зазначити, що в останні 10 років захищена низка дисертацій з історії 

охорони здоров’я окремих регіонів України, більшість з яких присвячена 

радянському періоду [269; 300; 350; 384]. 

У дисертації Ю.В. Барабаш, яка досліджує розвиток інфраструктури охорони 

здоров'я Донбасу протягом 20-х рр. XX ст., для нас корисними виявилися такі 

моменти: попри важкий епідемічний стан вже впродовж зазначеного часу 

починається спеціалізація медичної допомоги; Харків надає допомогу медичними 

кадрами іншим регіонам України; приклади конкретного втілення принципів 

радянської охорони здоров’я, сформульованих М.О. Семашком [269]. 

Дисертація Л.І. Лавріненко «Охорона здоров’я на Чернігівщині (1960–1980-

ті роки)» є поки єдиним спеціальним науковим дослідженням історії радянської 

охорони здоров’я в Україні в повоєнні часи, що викликає підвищений інтерес до 

основних положень та висновків роботи [350]. А вони, на наш погляд, не 

відзначаються об’єктивністю, негативно висвітлюючи політику радянської влади в 

сфері охорони здоров’я. Дослідниця відзначає стаціонарну спрямованість, 

примусовий та каральний характер радянської медицини, повторює шаблонне 

твердження про відсутність змагальності в середовищі лікарів та боротьби за 

пацієнта. І якщо з першим можна погодитися, якщо враховувати специфіку 

фінансування радянської медицини (по ліжко-днях), то друге твердження є 

перебільшенням, а згадка про відсутність конкуренції – шаблоном, оскільки оцінює 

радянську охорону здоров’я з позицій сьогоднішнього ринкового суспільства, тоді 

як вона функціонувала за законами зовсім іншої економічної системи. Не можна 

погодитись і з твердженням про те, що «система виключала ініціативність 

численними законодавчими документами заборонного характеру», якщо, звісно, не 

йдеться про підприємницьку діяльність окремих лікарів. Історія тієї ж харківської 

охорони здоров’я дає приклади творчої ініціативи видатних лікарів [там само, С. 11]. 
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Так само дивними, принаймні враховуючи досвід Харкова, є твердження, що 

санітарно-профілактичні заходи недооцінювалися радянською владою, а 

диспансеризація не позначилася на здоров’ї громадян [там само, С. 15]. 

Окремо серед регіональних студій слід відзначити праці, присвячені історії 

Харкова та його охороні здоров’я. Цей пласт історіографії представлений 

узагальнюючими  працями з історії міста [333; 412], працями довідкового характеру, 

в яких міститься інформація про міську медичну мережу [344; 400; 406; 413], 

спеціальними працями про історію харківської охорони здоров’я, які написані 

самими її керівниками [306; 337; 417], а також дослідженнями з історії охорони 

здоров’я Харкова, підготовленими фаховими істориками [363; 385; 386; 398]. 

350-річчя Харкова було відзначено появою двох масштабних ювілейних 

видань, над підготовкою яких працювали колективи відомих науковців міста. Книга 

«Харьков вчера, сегодня, завтра» дає уявлення про динаміку зміни чисельності 

населення Харкова та особливості планування розвитку міста та його медичної 

мережі, що дозволило зрозуміти мотиви прийняття в 70-ті рр. завищених планів 

розбудови медичної мережі міста [412, С. 69, 82; 114, 18 арк.]. «Історія міста 

Харкова XX століття», яка замислювалася як продовження класичної праці Д.І. 

Багалія та Д.П. Міллєра, містить два докладних підрозділи з історії охорони 

здоров’я у період повоєнної відбудови та з сер. 50-х до початку 90-х рр. [333, С. 

417–422, 497–505]. З огляду на вперше введену у науковий обіг інформацію з 

неопублікованих джерел, її оригінальне компонування та висновки частина «Історії 

міста Харкова XX століття», присвячена охороні здоров’я, є першою та засадничою 

публікацією з окресленої тематики у Харкові. 

Інформація про багату історію розвитку та проблеми функціонування 

харківської каналізації, стан якої безпосередньо впливав на здоров’я харків’ян, 

міститься у працях «Наперекор стихии» (Уроки ликвидации аварии на Главной 

канализационной насосной станции г. Харькова»), у ювілейному бібліографічному 

покажчику «Каналізація міста Харкова (до 100-річчя від дня заснування)» [336; 361, 

С. 12–22]. У статті дослідника історії охорони здоров’я Харкова І.Ю. Робака 

показаний досвід подолання екологічних проблем у Харкові в 50–80-ті рр., зв'язок 
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санітарного стану зі станом водопостачання, каналізації, санітарної очистки, 

представлена історія розбудови міської комунальної мережі [383]. 

Цінними з фактологічної точки зору є праці голів харківського міського 

відділу охорони здоров’я І.Д. Хороша та Д.Ф. Каракаша. Спільна риса цих праць 

полягає в акцентуванні успіхів радянської охорони здоров’я, що й не дивно, якщо 

зважити на їхній агітаційний та ювілейний характер. Акцент на успіхах робить 

викладену в цих брошурах історію харківської охорони здоров’я неповною, а отже й 

не до кінця зрозумілою. Праці вказують чіткі хронологічні межі таких важливих 

подій в історії харківської охорони здоров’я, як ліквідація спалахів 

найнебезпечніших інфекційних захворювань після визволення міста (1946 р.), 

відновлення медичної мережі (кінець 1947 р.) [337, С. 8]. 

Слід зауважити, що наголос на порівнянні стану охорони здоров’я в СРСР з 

дорадянським минулим є загальною рисою радянської історіографії [417, С. 12]. 

Американський дослідник Д. Фріденберг пояснив таке порівняння тим, що беручи 

до уваги технічну відсталість радянської медицини, вона може бути найкраще 

оцінена порівняно зі своїм минулим, але не з тогочасною західною медициною [431]. 

Подібною за оптимістичним сприйняттям радянської дійсності до праць І.Д. 

Хороша та Д.Ф. Каракаша є книга завідувачки міського відділу охорони здоров’я 

Харкова В.Г. Єгорової, надрукована 1968 р. Авторка показала зв 'язок між 

медичними та соціальними ініціативами держави, значення профілактики для майже 

повної ліквідації туберкульозу в Харкові [306, С. 24–27]. У той же час за рік після 

своєї публікації В.Г. Єгорова у довідках до МОЗ УРСР, обкому партії та виконкому 

обласної ради депутатів зазначала суттєві недоліки розвитку охорони здоров’я в 

Харкові: відставання від загального розвитку міста та від зростання кількості 

міського населення, відсутність будівництва типових поліклінік, переважання у 

Харкові малопотужних лікувально-профілактичних закладів [109, арк. 49]. 

У праці «Досвід реформування галузі охорони здоров`я Харківської області в 

1975–1999 роки» ми знайшли кількісні дані про динаміку розвитку медичної мережі 

Харкова, виключно важливі з огляду на відсутність в архівах документів періоду 80-

х рр., а також пояснення логіки організаційних і структурних змін в харківській 
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охороні здоров`я, які доповнили вже відомі нам з архівних справ фрагментарні дані 

[303]. Одним з авторів праці за радянською традицією став колишній голова 

харківського обласного відділу охорони здоров’я  В.С. Яворський. 

Серед фахових праць з історії харківської охорони здоров’я не можна не 

відзначити роботи харківських краєзнавців І.Ю. Робака та Г.Л. Демочко, які 

започаткували дослідження цієї тематики [385; 386]. Ці праці, які ми 

використовували за приклад, зачіпають більш ранні історичні періоди, вибудовуючи 

цілісну й послідовну лінію викладу історії охорони здоров’я. 

У той же час, І.Ю. Робак першим дослідив також і повоєнний період історії 

охорони здоров’я Харкова, який є безпосередньою темою нашого дослідження. 

Виклад цього матеріалу можна знайти в одному з розділів посібника для студентів 

вищих навчальних закладів за авторством ректора ХНМУ В.М. Лісового та І.Ю. 

Робака «Історія охорони здоров’я в Харкові» [354, С. 112–157]. Матеріали, 

напрацьовані І.Ю. Робаком, стали матрицею, на основі якої ми почали дальші 

пошуки, розширивши коло поданих тем та поглибивши вже наявні сюжети. 

Питання повоєнної відбудови охорони здоров’я Харкова, етапи його 

реформування, проблеми та риси розвитку міської стаціонарної та амбулаторної 

мережі, особливості здійснення санітарної політики радянської влади у великому 

промисловому місті розкриті в статтях дисертанта, написаних переважно на основі  

аналізу неопублікованих архівних документів [321–329]. У цих статтях дисертант 

розкрив причини нерівномірного розвитку міської медичної мережі та динаміку 

цього процесу відносно зростання чисельності міського населення; проаналізував 

заходи, які використовувало міське керівництво та керівники медичних закладів для 

розв’язання проблем санітарної очистки міста, кадрового забезпечення та дефіциту 

ліжок в лікарнях; показав підсумки розвитку охорони здоров’я в Харкові за роки 

радянської влади порівняно з декларованими цілями. Водночас, де це було можливо, 

дисертант намагався не тільки порівняти загальні риси функціонування галузі з 

особливостями розвитку охорони здоров’я в Харкові, але й показати крізь призму 

функціонування медичних органів та служб сутнісні риси радянської системи як 

такої. 
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Неоціненними для розуміння реальної картини функціонування медичної 

мережі радянського Харкова у повоєнний час стали праці, присвячені історії 

окремих медичних закладів, які зіграли важливу роль у розвитку харківської 

охорони здоров’я [281; 311; 312; 318; 349; 393; 407]. Часто підготовлені колишніми 

співробітниками або керівниками закладів, вони характеризуються старанністю та 

повнотою наведеного матеріалу, компетентністю у його викладі та наявністю 

яскравих деталей. 

У книзі завідувачки психіатричним відділенням харківської 

психоневрологічної лікарні № 15 С.М. Смірнової наведено факти, які не знайти в 

архівних джерелах чи періодиці радянської доби: про не зовсім чесні механізми 

«вибивання» коштів під розбудову лікарні, напружену ситуацію з розміщенням 

пацієнтів, багато з яких не мали власного ліжка [393, С. 96–97, 243, 245]. 

2016 року вийшло дві колективні монографії, присвячені лікувальним 

закладам Харкова з довгою та цікавою історією. Перша монографія підготовлена 

колективом співробітників кафедри суспільних наук та Центру медичного 

краєзнавства ХНМУ на чолі з завідувачем кафедри, професором І.Ю. Робаком й 

висвітлює 150-річну історію Першої міської клінічної лікарні Харкова [363]. Перу 

дисертанта належить розділ монографії, який знайомить читача з повоєнним 

радянським періодом [там само, С. 165–210]. Втіленням співпраці медиків та 

істориків Центру краєзнавства ХНУ ім. В.Н. Каразіна стала монографія з історії 

Будинку Досєкіна по вул. Сумській, 90, де в різні епохи розміщувалося кілька 

лікувальних закладів [398]. 

Обидві роботи розглядають історію лікувальних закладів в контексті історії 

міста, країни, на тлі кількох історичних епох, а найважливіше – крізь призму 

людських доль, пов’язаних з харківською охороною здоров’я. 

Одним з авторів монографії «Сто двадцать лет истории Дома 90 на Сумской 

улице Харькова» вже традиційно для видань подібної тематики виступив колишній 

керівник управління охорони здоров’я м. Харкова – історик медицини Б.А. Рогожин. 

Праця являє собою поодинокий приклад успішного застосування підходів історії 

повсякдення та містознавства при дослідженні історії охорони здоров’я. У 
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результаті, ми отримали не тільки книгу, в якій цікаво розповідається минуле 

знакового для Харкова місця. Це минуле органічно вплетене в історію Харкова. 

Наведені в монографії відомості про керування галуззю, обов’язки та навантаження 

лікарів, міську медичну мережу та допомогу промислових підприємств в її 

розбудові, проблеми медобслуговування дітей, співвідношення між динамікою 

зростання населення Харкова та розвитком його лікарняної мережі, післявоєнне 

порушення районування медичних закладів, – підтверджують раніше зроблені нами 

й представлені в цьому дослідженні висновки [там само, С. 300–309]. Це особливо 

цінно для нас, оскільки сформульовані в дисертації висновки, таким чином, 

підкріплюються компетентними твердженнями самих керівників та організаторів 

охорони здоров’я Харкова – авторів згаданої монографії. 

Робота б була неповною без відомостей про яскраві особистості медиків, 

якими була багата повоєнна харківська охорона здоров’я [282; 299; 353; 369; 376, С. 

133; 381, С. 95–96; 382, С. 133]. Корисними для формування уявлення про епоху 

виявилися біографічні розвідки, присвячені важкій долі харківських лікарів В.М. 

Когана-Ясного та М.М. Зеленського, які постраждали від сталінських репресій під 

час «справи лікарів», а також праця, присвячена пам’яті О.О. Шалімова, 

підготовлена колегами видатного хірурга [268; 397; 404]. У ній, окрім докладної 

інформації про становлення харківського інституту невідкладної хірургії, міститься 

інформація про матеріальне забезпечення медиків 60-х рр., керівництво персоналом, 

специфіку заснування медичних центрів, співпрацю медиків з промисловістю, опис 

стилю роботи та характеру самого О.О. Шалімова [268, С. 25, 72–75, 172, 212]. 

Таким чином, історія охорони здоров’я в Харкові протягом 1945–1991 рр. не 

була досі предметом спеціального комплексного дослідження. Окремо не 

аналізувались фінансування та управління місцевою медичною мережею, здійснення 

реформування галузі у Харкові, допомога робітникам промисловості та 

номенклатурна медицина. Усі ці проблеми, розібрані на основі співставлення 

союзних, українських, регіональних відомостей і місцевих джерел, зможуть суттєво 

доповнити бачення минулого радянської охорони здоров’я в Україні. 

 



 26

1.2. Характеристика джерельної бази дослідження 

 

З огляду на те, що охорона здоров’я в Харкові в повоєнні радянські часи стала 

предметом спеціального комплексного дослідження вперше, більшість інформації 

було одержано, насамперед, з неопублікованих архівних документів. В цілому ж 

дослідження спирається на широку джерельну базу, яка поділяється на такі групи: 

законодавчі акти; матеріали статистики; архівні джерела; музейні фонди; періодична 

преса; документи особового походження; художні твори.  

Законодавчі акти представлені законами СРСР й УРСР, наказами та 

постановами міністерств охорони здоров’я СРСР й УРСР, рішеннями виконавчих 

комітетів харківських обласної та міської рад депутатів. Вони дають загальне 

уявлення про пріоритети й концепції розвитку, реформування галузі [129; 131; 191; 

192; 193; 194]. 

Матеріали статистики представлені щорічниками «Народне господарство 

Української РСР» [170; 171; 172; 173]. В них подані відомості про зміну кількості 

медичного персоналу, лікарняних та амбулаторно-поліклінічних закладів, кількості 

ліжок в Україні та окремо по областях з 1940 по 1990 рр. Таким чином, є змога 

порівнювати дані по Харківській області із ситуацією в інших регіонах УРСР. Крім 

того, у виданні 1990 року значно розширилося коло поданої інформації: була 

доповнена структура захворюваності, з’явились причини смертності дорослого та 

дитячого населення, коефіцієнти смертності за віковими групами, порівняння 

показників народжуваності, смертності та приросту населення в СРСР, УРСР з 

аналогічними показниками в інших країнах [173, С. 45, 47, 210–212, 466–468]. 

Наведені в щорічниках кількісні дані дозволили побачити або підтвердити 

широкими статистичними викладками тенденції розвитку охорони здоров’я в 

радянській Україні: скорочення кількості медичних закладів внаслідок їхнього 

укрупнення; слабкий приріст кількості лікарів; різке падіння народжуваності й 

неухильне зростання смертності з середини 60-х років до 1990 р., коли обидва 

показники майже зрівнялися; високу порівняно до розвинутих країн дитячу 
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смертність, яка до кінця існування СРСР, однак, мала сталу тенденцію до зниження 

[171, С. 517, 519; 172, С. 345–347; 173, С. 40–41, 47–48, 467]. 

До цієї ж групи можна віднести статистичні дані, віднайдені в архівних 

документах й узагальнені нами у вигляді таблиць. 

Основну та найважливішу частину джерел, використаних при написанні 

роботи, склали архівні документи. Вони представлені: листуванням відділів охорони 

здоров’я з МОЗ УРСР і СРСР, щорічними статистичними та текстовими звітами та 

довідками про стан охорони здоров’я та медичне обслуговування харків’ян, 

штатними та кошторисними розкладами апарату міськздороввідділу, документами 

про роботу щодо поліпшення медичного обслуговування населення, звітами 

лікарень, доповідями керівників місцевої охорони здоров’я та звітами про показові 

огляди медичних закладів, які готувалися до святкування визначних дат. 

Ці матеріали відображають розвиток, діяльність і структуру мережі закладів 

охорони здоров’я Харкова, кадровий та ліжковий потенціал лікувальних установ, 

обсяги та джерела їхнього фінансування, характеризують роботу окремих закладів, 

житлове та матеріальне забезпечення медичного персоналу. 

Більшість документів цієї групи зберігається в київських Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління України (ф. 342), 

Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ф. 1), а також 

Державному архіві Харківської області (ф. П-2, П-69, Р-1962, Р-5125) та Архівному 

відділі Харківської міської ради (ф. Р-2). 

Слід відзначити відсутність в архівних установах усього комплексу 

документів за період другої половини 80-х–поч. 90-х рр. Частина цих документів 

(щорічні статистичні звіти) залишається внутрішньою документацією департаменту 

охорони здоров`я Харкова. Інша частина (текстові звіти, присвячені окремим 

проблемам) скоріше за все була втрачена у хаосі 90-х рр. під час переведення 

внутрішньої документації харківського облздороввідділу з 2-ї міської клінічної 

лікарні до міської поліклініки № 20, де цими документами зараз опікується 

Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Ці 

звіти так і не надійшли до державних архівів. У дослідженні ми користувалися 
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деякими копіями втрачених текстових звітів з особистого архіву дослідника І.Ю. 

Робака, зроблені ним наприкінці 90-х рр.  

Така ж сама ситуація з обігом документів вказаного періоду простежується на 

прикладі окремих медичних закладів. Наприклад, після закриття у 2011 р. 1-ї міської 

клінічної лікарні поліклініку № 2, яка входила до її складу, перейменували на 24-у 

та перевели до нової будівлі. Разом з головним лікарем і частиною персоналу туди 

потрапили й деякі архівні документи. Як і текстові звіти організаційно-методичного 

відділу документи колишньої 1-ї лікарні некаталогізовані й зберігаються в 

підсобному приміщенні. Відповідає за них голова профспілкового комітету 

поліклініки. Окремі справи не мають номерів фонду, опису, інколи – номерів 

аркушів. Ця обставина ускладнює посилання на зазначені справи.  

Охорона здоров’я була ідеологічно важливою сферою, за допомогою якої 

керівництво СРСР намагалося продемонструвати світові прогресивність 

соціалістичного ладу. Ця обставина вимагає від дослідника пильності щодо 

можливих викривлень в офіційних документах. У той же час, на місцевому рівні 

викривлення реального стану речей здійснювалися з причин нехлюйства, 

безвідповідальності, шаблонності, приписок в справі ведення документообігу. Так, 

довідка облздороввідділу за 1962 р. відзначала, що в більшості лікувальних закладів 

міста несерйозно та безвідповідально ставились до складання звітів, в яких 

зустрічалися грубі помилки у підрахунках, внаслідок чого неможливо було 

здійснювати аналіз захворюваності [62, 10 арк.]. У довідці 1964 р. знаходимо 

наступний критичний коментар стосовно інформативності радянських офіційних 

документів: «читая отчётные данные о диспансеризации медиков и объяснительные 

записки к ним наших лечебных учреждений, трудно установить какую-либо 

определённую взаимосвязь между состоянием диспансеризации медработников и 

уровнем заболеваемости в этих учреждениях… ни в одном отчёте не найти сколько-

нибудь серьёзного анализа состояния диспансерной работы и её влияния на 

динамику заболеваемости медработников» [102, арк. 18, 22–23]. 

Хоча інформативність офіційних, особливо, місцевих радянських документів 

можна характеризувати як непрозору, робота з ними вимагає диференційованого 
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підходу в співставленні навмисно та ненавмисно створених джерел та деконструкції 

самого джерела, під якою розуміється вивільнення закладених в тексті прихованих 

суперечностей і потенційних смислів шляхом розкладу тексту на частини з метою 

подолання прямолінійного розуміння написаного. 

Навмисними в даному випадку є спрямовані назовні документи, створені, щоб 

представити усталений образ й інформація з яких без застережень могла бути 

опублікована в пресі або літературі (звичайні звіти місцевих установ та органів, 

адресовані центральному керівництву), а ненавмисними – документи, які не 

призначалися для публікацій й цей образ руйнували чи суттєво корегували (звіти 

ревізій республіканських міністерств, листи громадян до влади, дані анкетування). 

Справи столичних архівів містять цінну інформацію про стан охорони 

здоров’я в Харкові під час нацистської окупації та після вигнання окупантів; про 

відбудову каналізації, водогону та санітарну очистку міста; про хід та сприйняття 

населенням «справи лікарів»; про номенклатурну медицину та кроки влади щодо її 

ліквідації; стан допомоги жінкам та дітям; про забезпечення медичним обладнанням, 

ліками та їхній дефіцит; стосовно проблеми забезпечення медпрацівників житлом 

тощо [235; 236; 237; 238; 243; 245; 247; 249; 253; 254; 255; 256; 258; 259; 260].  

Враховуючи величезний масив архівних документів, до опрацювання нами 

брались найбільш узагальнені справи, які могли дати інформацію за тривалий період 

часу комплексно по кількох напрямах розвитку медичної допомоги, або 

неординарні, в яких можна було знайти найбільш правдиві факти про стан охорони 

здоров’я у Харкові, його порівняння з показниками по УРСР та гостру критику 

діяльності місцевого керівництва [86]. Справи, в яких містились не шаблонні фрази 

й сталі кількісні дані, а цікаві факти, що глибоко й багатогранно характеризували 

охорону здоров’я, були результатом інколи не завжди бажаної для місцевих органів 

взаємодії з центральними міністерствами. До таких справ, наприклад, належить 

довідка за 1962 р. про стаціонарне обслуговування населення Харкова, підготовлена 

за результатами обстеження низки харківських лікарень бригадою спеціалістів МОЗ 

СРСР [98]. Перевірка роботи харківського міського відділу охорони здоров’я, 

здійснена ревізорами міністерства фінансів УРСР 1965 р., виявила штучне 
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збільшення кількості лікарських дільниць керівниками медзакладів з метою 

утримання зайвих посад і нецільову витрату державних коштів [77, арк. 8–10].  

Інколи такі справи давали набагато більше, ніж від них можна було очікувати. 

Так, звіт про відрядження до Харківської області уповноваженого МОЗ УРСР М. 

Лиманського з метою проведення протиепідемічних заходів у 1953 р. висвітлює 

крім незадовільного стану інфекційної захворюваності також вікову структуру 

місцевих медичних кадрів, усталений порядок та рівень ефективності їхньої праці, 

незадовільні риси госпіталізації, санітарну невпорядкованість Харкова й порушення 

закону в роботі закладів громадського харчування [95, арк. 1–13]. 

Протилежний парадному бік радянської охорони здоров’я зафіксований в 

архівних справах за підсумками відвідувань лікувальних закладів іноземними 

гостями та туристами. Наприклад, головний лікар 17-ї лікарні прохав завідувача 

харківським облздороввідділом не включати його заклад до переліку тих, які були 

призначені для відвідування іноземними делегаціями у 1966 р., посилаючись на 

перевантаження лікарні хворими та їхнє розміщення в коридорах [103, арк. 33]. 

Наприкінці 80-х рр. суттєво змінюється характер викладу матеріалу у 

внутрішній документації органів охорони здоров’я. Спостерігається перехід від 

казенного оптимізму попередніх часів (показники про зростання, взяття зобов’язань, 

готовність виконати завдання партії та уряду) до позбавленої клішованих фраз 

реалістичної констатації фактів, які справляють гнітюче враження [245; 257; 260]. 

Наступну групу джерел складають музейні фонди та експозиції, які допомогли 

доповнити дослідження цікавими фотодокументами й додатковими даними. 

Специфіка доступу до музеїв та некаталогізованих колекцій документів державних 

установ в сучасній Україні полягає в тому, що через брак фінансування вони не 

мають постійного обслуговуючого персоналу. Таким чином, доступ до них 

максимально ускладнений і залежить від особистої позиції відповідальної особи. І 

якщо в одному випадку відповідальні охоче йшли на контакт, то в інших ступінь 

закритості коливався від звичайного формалізму й бюрократичної перестороги 

(вимога отримання запиту за місцем роботи про цілі відвідання музею) до 

очевидного небажання співробітників гаяти час на такі справи. Ми опрацювали 
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матеріали Народного музею ХНМУ, музею Харківської обласної клінічної 

психіатричної лікарні № 3, музею Інституту патології хребта та суглобів ім. проф. 

М.І. Ситенка НАМН України, музею обласної клінічної лікарні. Нам не вдалося 

попрацювати з багатими матеріалами музею Національного інституту терапії імені 

Л.Т. Малої НАМН України, фондами 30-ї міської клінічної отоларингологічної 

лікарні, різки відмови отримано у відповідь на прохання відвідати музей станції 

швидкої медичної допомоги.  

П’яту групу джерел утворює радянська періодика, представлена обласними та 

міськими газетами: «Вечірній Харків», «Время», «Красное знамя», «Ленінська 

зміна», «Ориентир», «Панорама», «Слобідський край», «Слобода», «Событие», 

«Соціалістична Харківщина». Статті цих видань дають уявлення про  мережу 

медичних закладів; містять інформацію про наукові розробки харківських медиків; 

окреслюють тогочасні проблеми розвитку галузі, насамперед, дефіцит медичного 

устаткування наприкінці існування СРСР [1; 10; 126; 140; 154; 161; 223; 229; 230]. 

Особливо цінні статті часів «перебудови», оскільки наприкінці 80-х рр. 

місцева періодика урізноманітнилася за рахунок появи незалежних видань, які 

публікували гостро критичні статті, у тому числі, присвячені розвитку охорони 

здоров’я. Не завжди об’єктивні, ті публікації давали альтернативну точку зору на  

характерні вади існуючої медичної системи. З’являються цикли статей з окремих 

проблем, які започатковують справжню дискусію на шпальтах преси між владою, 

громадськістю та медичним середовищем. Такою, наприклад, була полеміка навколо 

скасування номенклатурних привілеїв у сфері медичного обслуговування та 

перепрофілювання «обкомівської» лікарні у центр реабілітації «чорнобильців», а 

також статті, які висвітлювали протистояння між працівниками лікарні швидкої 

медичної допомоги та міською владою на тлі падіння рівня життя медиків [147; 150; 

211]. Таким чином, комплексне дослідження офіційної та опозиційної харківської 

преси часів «перебудови» значно поліпшує завдання аналізу подій та явищ, 

викладених в дисертації. 

В умовах «гласності» газети часто вдавалися до такої популярної форми 

викладу матеріалу, як інтерв’ю з відомими представниками влади та громадськості. 
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Не стали винятком й керівники охорони здоров’я Харкова та області, які не тільки 

давали інтерв’ю, але й самі писали статті [200; 216]. Так, кілька гострих статей 

стосовно катастрофічного  стану охорони здоров’я початку 90-х рр., 

незабезпеченості медиків житлом написала головний лікар 20-ї студентської 

поліклініки М.Г. Фоміна, яка відзначилася разом із колективом свого закладу 

допомогою постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС [228; 229]. 

Насамкінець, харківські газети фіксували явища, які свідчили про зміну 

усталеного порядку речей: появу партійної благодійності в сфері медицини, 

переведення медичних закладів на госпрозрахунок [29; 160; 263]. 

Документи особового походження заповнили джерельні лакуни, залишені 

офіційними документами та періодикою. Це, насамперед, опубліковані спогади 

видатних харківських лікарів або їхніх нащадків: сина видатного харківського 

психоневролога К.І. Платонова,  засновниці харківської медико-генетичної 

консультації та обласного медико-генетичного центру О.Я. Гречаніної тощо [189; 

209]. Деякі спогади являють собою вкрай суб’єктивні характеристики осіб та 

ситуацій, вимагають уточнення, але водночас змушують під іншим кутом зору 

подивитись на професійні стосунки в медичному середовищі Харкова, породжують 

здоровий сумнів щодо усталених оцінок окремих персоналій [166]. 

Шляхом усного опитування отримані відомості про історію найстарішої 1-ї 

харківської міської клінічної лікарні. Колишня співробітниця лікарні Г.Р. Шумара, 

яка пропрацювала в цьому закладі на різних посадах майже 40 років, не тільки 

поділилася своїми спогадами та спогадами інших співробітників лікарні, а й 

зберегла у власному архіві багато документів з історії лікарні, зокрема численні 

світлини. Відомості про співробітництво технічних вишів з медиками в розробці 

медичної апаратури надав старший науковий співробітник Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» Л.О. Краснов. 

Відсутність необхідних відомостей в офіційних джерелах, схематизм викладу 

дослідник намагався уникнути, звертаючись до художньої літератури, в якій 

висвітлюються особливості та деталі лікування в радянських лікарнях. На думку 

української дослідниці історії повсякдення Ольги Коляструк, «в офіційних 
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документах він [історик] не віднайде свідчення про повсякденні турботи пересічної 

людини, писемні джерела особистого походження надають досліднику таку 

можливість, але вона може бути фрагментарно принагідною, випадково мозаїчною» 

[342, С. 98]. Прикладом «акуратного в головному та деталях панорамного 

письменства», яке правдиво відтворює предметно-речове оточення та морально-

психологічну атмосферу епохи, є роман О.І. Солженіцина «Раковий корпус», який 

яскраво ілюструє та повніше розкриває відомі з архівних джерел факти 

функціонування радянської лікарні: ставлення медперсоналу до своїх обов’язків, 

незадовільні умови праці та рівень зарплатні медичних працівників, свавілля 

головних лікарів у підборі кадрів, тисняву в палатах і погані умови розміщення 

хворих [217]. 

Джерельну базу дисертаційного дослідження можна оцінити як різноманітну 

та достатню для глибокого розкриття теми. Разом з тим, фрагментарність та 

тенденційність офіційних джерел не дають змогу казати про повноту та вичерпність 

їхнього інформаційного потенціалу. Найбільш об’єктивні в сенсі висвітлення 

реального стану охорони здоров’я документи другої половині 80-х – початку 90-х 

рр. в архівах відсутні й збереглися тільки в копіях. Ці обставини вимагають 

залучення до ретельного аналізу якомога ширшого кола джерел. 

 

 

 

1.3. Методологія та методи наукового пошуку 

 

На думку сучасної польської дослідниці Е. Доманської, сучасна 

гуманітаристика зіткнулася з проблемою «неспіввимірності із дійсністю, що 

змінюється, а також неспіввимірності результатів досліджень із суспільними 

очікуваннями» внаслідок того, що дослідники «не мають відповідних знарядь для 

концептуалізації» нових сфер досліджень [302, С. 202]. Вказаний кризовий стан в 

методології виник, з одного боку, внаслідок розчарування історичної спільноти в 

постмодернізмі, який так само, як і позитивізм ухиляється від постановки запитань, 
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лише маскуючи це небажання фрагментацією історичних досліджень. З іншого боку, 

очевидним є й небажання підганяти історичний матеріал під якусь теорію й відтак 

здійснювати інструментальне його трактування. Дослідниця пропонує розвивати 

полідисциплінарні дослідження, які передбачають, «що саме проблеми, а не 

методології об'єднують сьогодні дисципліни», а також вказує на «методологію, що 

вчить, як створювати поняття та теорії виходячи від даних». [там само, C. 204–205]. 

Поділяючи оптимістичну позицію дослідниці щодо можливості пізнання 

минулого за умови розробки нових проблем й нових емпірично-визначених 

методологій, ми намагалися не накидати на дані наперед прийнятих категорій, 

нейтралізувати власні переконання, що випереджають дослідження, дозволивши 

аналітичним категоріям народитися з даних. У той же час, в своєму дослідженні ми 

послуговувались усталеним переліком методологічних принципів та методів. 

Методологічною основою нашої роботи стали такі принципи наукового 

пізнання як історизм, об’єктивність, критичний аналіз, системність та всебічність. 

Історизм передбачає розгляд охорони здоров’я в повоєнному радянському 

Харкові в розвитку, з огляду на умови, за яких вона формувалась, у зв’язку із 

системою охорони здоров’я в СРСР та в контексті тогочасної соціально-економічної 

й політичної системи «реального соціалізму», виявом якої й була модель Семашка. 

Принцип історизму вимагає уникати характеристики радянської охорони здоров’я з 

позицій та завдань сьогодення, як кардинально-іншої епохи, а лише виходячи із 

завдань, які стояли перед радянською охороною здоров’я за часів існування СРСР. 

Принцип об’єктивності передбачає адекватне відображення розвитку охорони 

здоров’я в повоєнному радянському Харкові й забезпечується: об’єктивністю 

джерел пізнання предмету дослідження; зацікавленістю суб’єкта дослідження в 

отриманні істинного знання про минуле; можливістю побудови дослідницького 

процесу, який дозволить отримати таке знання [340, С. 256]. Характерна для 

офіційних радянських джерел закритість, формальність подання інформації в 

окремих архівних справах не є перешкодою для об’єктивного пізнання розвитку 

радянської охорони здоров’я, у всякому разі, не є тією перешкодою, що виходить за 

звичні рамки критики джерел. Повторюваність й типовість даних офіційних джерел 
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в контексті залучення інформації на рівні УРСР та СРСР дають підстави для 

об’єктивних висновків щодо загальних тенденцій розвитку радянської системи 

охорони здоров’я. Стосовно організації дослідницького процесу, дисертант мав 

достатньо часу для здійснення дослідження, мав вільний доступ до основних видів 

джерел в рамках даної роботи – архівів і періодики. Таким чином, були дотримані 

усі умови, необхідні для об’єктивного висвітлення теми. 

Принцип критичного аналізу передбачає зовнішню та внутрішню критику 

джерел, вчитування в текст джерела, його критичне сприйняття та рефлексію. 

Оскільки джерельну основу дисертації складають здебільшого каталогізовані 

архівні справи та статті місцевої періодики, наша увага зосередилася саме на 

внутрішній критиці джерел, яка передбачає дослідження епохи створення 

відповідних текстів. Історичними подіями та процесами, яки зумовили появу 

окремих цікавих праць, визначили стиль і тенденційний характер викладу 

інформації в них, або навпаки виявили реальний стан радянської системи охорони 

здоров’я в Харкові, були «справа лікарів», святкування 100-річчя від дня 

народження В.І. Леніна, візити іноземних гостей до харківських лікарень, підготовка 

до Олімпійських ігор 1980 р., політика «перебудови». Так зміст і форма питань 

робітників харківських заводів до агітаторів з приводу «справи лікарів», обізнаність 

звичайних харків’ян з суттю сфальсифікованих тоді обвинувачень, їхні шаблонні 

звинувачення на адресу арештованих віддають певною штучністю й викликають 

сумнів в правдоподібності наведеної у справах інформації про реакцію населення з 

приводу урядових повідомлень про арешт групи лікарів-шкідників [247, арк. 4–6; 

248, арк. 25–26]. Згадки про хронічні проблеми розвитку охорони здоров’я в Харкові, 

які знаходимо у справі про підготовку медичних закладів до Олімпіади-80, не були 

результатом спеціальної критики, а лише опосередковано наведені на тлі завдань з 

організації палат на 1-2 ліжка, їхньої телефонізації, комплектації кадрами лікарень, 

які повинні були обслуговувати гостей Олімпіади [7, арк. 10–13].  

Принцип системності сприяв всебічному вивченню організації та 

функціонування охорони здоров’я в повоєнному радянському Харкові. 
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Обрані методи дослідження умовно можна поділити на загальнонаукові, 

спеціально-історичні методи та методи суміжних наук.  

Предметом наукового мислення є єдине у всіх своїх особливих проявах ціле. 

Зважаючи на це, зрозуміти цілість, яка різноманітно відображена, розчленована у 

безлічі конкретних об’єктів, неможливо інакше, як шляхом послідовного руху від 

абстрактного до конкретного, від аналізу простих форм розвитку досліджуваного 

цілого до аналізу складних, похідних, генетично вторинних утворень – від 

неповного (абстрактного) уявлення про предмет – до всебічного знання про нього 

[316, С. 292]. Такий порядок розгляду не є довільним й умоглядним, а визначається 

реальним порядком послідовності, в якому розвиваються одна за одною відповідні 

форми конкретного цілого. «Абстрактним» при цьому виступає найбільш просте, 

часткове, одноаспектне, вилучене з сукупності явищ, що утворюють ціле. В нашому 

дослідженні «абстрактним» виступають основні принципи радянської медицини – 

профілактична спрямованість, безкоштовність, загальнодоступність. Натомість,  

«конкретне» – це цілість, яка відображається в реальному предметі, процеси та 

явища, які виражають сукупність усіх рис, притаманних цілому, в даному випадку – 

радянській охороні здоров’я (співпраця науки та практичної медицини, 

першочергове медичне обслуговування робітників промисловості, спеціалізація 

охорони здоров’я). Саме у способі сходження від абстрактного до конкретного 

знаходять свою діалектичну єдність методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції. 

Як зазначав видатний філософ Е.В. Ільєнков, аналіз і синтез не можуть 

здійснюватися в довільний спосіб й «один після іншого». Виокремлення частин при 

аналізі вже передбачає майбутній синтез, оскільки частини цілого виокремлюються 

шляхом аналізу саме в тій послідовності, яка виражає їхній генетично простежений 

зв'язок, їхню синтетичну єдність, й кожний акт аналізу є кроком на шляху виявлення 

зв’язків між частинами цілого [там само, С. 291]. 

Метод аналізу та синтезу ми застосовували під час пошуку матеріалу та 

вироблення структури дисертаційного дослідження: в кожній архівній справі 

виокремлювалися смислові частини, присвячені різним видам медичної допомоги, 

які потім зводилися з конспектів різних справ за хронологічним принципом в 
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чернетки майбутніх підрозділів. Крім того, за допомогою вказаних методів ми 

виокремили риси розвитку харківської охорони здоров’я, подібні та відмінні до 

загальнореспубліканських та союзних рис. Подібність розвитку охорони здоров’я в 

Харкові та УРСР полягала, наприклад, в розміщенні значної кількості лікарень 

впродовж усього повоєнного часу в пристосованих будівлях; у дефіциті медичних 

кадрів; у спільних рисах повоєнної відбудови галузі. Відмінність полягала, зокрема, 

в темпах тих чи інших процесів: так, повільнішими, ніж по республіці, були темпи 

відбудови охорони здоров’я у Харкові, а здійснення реформи охорони здоров’я 

кінця 40-х–початку 50-х рр. розтягнулося до 1956 р. 

Метод діалектики допоміг зрозуміти, що розвиток охорони здоров’я в Харкові 

визначався з одного боку центральними передовими настановами щодо 

реформування медичної сфери, а з іншого – стримувався об’єктивними місцевими 

умовами, починаючи від руйнації значної частини приміщень лікувальних закладів, 

закінчуючи динамічним розширенням міста та зростанням його населення, 

відсутністю плану розвитку його медичної мережі. 

Серед спеціально-історичних методів застосовано проблемно-хронологічний, 

історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-системний методи. 

Проблемно-хронологічне розкриття теми дисертації передбачає те, що кожна 

структурна частина дисертації являє собою розгляд певної проблеми впродовж 

періоду 1945–1991 рр. При цьому дисертант намагався будувати текст за 

анфіладним принципом, за якого в будь-якій частині дослідження простежується 

головне дослідницьке питання. 

Завдяки використанню історико-генетичного методу був віднайдений зв'язок 

між прямими наслідками Другої світової війни з одного боку та наздоганяючим 

розвитком медичної мережі повоєнного Харкова, довготерміновим порушенням 

районування й незадовільними умовами розміщення лікувальних закладів – з 

іншого; показана історія розвитку низки провідних медичних установ Харкова; 

еволюція, укрупнення, спеціалізація, технічне переоснащення медичних служб міста. 

Послуговуючись історико-порівняльним методом, на основі виявлення 

подібностей повоєнного відновлення медичної мережі, вдалося розкрити спільний 
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для України та Харкова мобілізаційний характер заходів з повоєнної відбудови 

медичних закладів, встановити спільну верхню хронологічну межу її завершення. 

Порівняння розмірів зарплатні медичних працівників Харкова з даними про 

середньомісячну зарплатню робітників і службовців України протягом 50–80-х рр. 

дало змогу побачити відносно низький рівень зарплатні (нижче 

середньостатистичної) близько 70 % медпрацівників. 

Рівень фінансування охорони здоров’я, показники народжуваності, смертності 

та тривалості життя в повоєнному СРСР порівнювалися з аналогічними 

показниками в історії Російської імперії, СРСР до 1941 р., провідних країн світу 

протягом досліджуваного періоду, незалежної України. Вказані порівняння 

дослідник здійснював, дотримуючись принципу історизму, аналізуючи об’єкти 

дослідження у зв’язку з конкретно-історичними умовами їхнього існування, 

розглядаючи явища в контексті їхньої появи та розвитку. Так, встановивши низький 

рівень фінансування охорони здоров’я в СРСР й низький рівень зарплатні 

радянських лікарів порівняно з розвинутими країнами того часу, ми пояснили 

відносність такого порівняння без урахування росту обсягів фінансування галузі в 

СРСР в попередні десятиліття, різниці в інтенсивності праці лікаря й загальної 

картини доходів і видатків громадян в капіталістичних країнах і СРСР. В той же час, 

ми звернули увагу на ваду радянської історіографії, яка зловживала порівнянням 

стану радянської охорони здоров’я зі станом охорони здоров’я часів царизму, 

нехтуючи порівнянням з тогочасним розвитком медичної допомоги в інших країнах. 

Оскільки радянська охорона здоров’я була багаторівневою системою 

(союзний, республіканський, обласний, міський, районний рівні та окремі лікувальні 

установи), а Харків – центром, де зосереджувались органи управління обласним та 

міським рівнями, а також дослідні інститути та виші, що виконували роль 

республіканських лікувально-методичних центрів, дослідження розвитку охорони 

здоров’я в Харкові спиралося також на історико-системний метод. Вже при розробці 

плану роботи для подальшого групування фактичного матеріалу ми взяли за основу 

структуру системи охорони здоров’я. В ході дослідження виявлявся характер 

зв’язків компонентів системи, в тому числі, вплив змін на союзному та 
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республіканському рівнях на розвиток медичної мережі Харкова. Враховуючи зміни 

в управлінні, організації, фінансуванні галузі на союзному рівні, вдалося виділити 

етапи реформування харківської охорони здоров’я за повоєнної радянської доби. 

Аналіз зв’язків між союзним, республіканським та харківським рівнем державного 

управління показав нерівномірний характер розподілу випускників медичних вишів 

між союзними республіками, в якому Україна й конкретно Харків були донорами 

для інших регіонів та республік СРСР. 

Як писав відомий історик та методолог історії І.Д. Ковальченко, порівняння 

характеру структури на нижчому рівні з її сутністю на вищому показує, в якій мірі 

загальні тенденції функціонування об’єкту дослідження проявлялися в одиничному 

– таким чином реальність пізнається в єдності загального та особливого [340, С. 

202]. Так, один із засадничих принципів радянської охорони здоров’я щодо 

першочергового медичного обслуговування робітників промисловості практично 

втілювався в життя шляхом розбудови цехових дільниць, здоровпунктів та МСЧ на 

підприємствах, через позачергове обслуговування робітників у територіальних 

поліклініках, закріплених за підприємствами. Реальна ж ситуація на харківських 

підприємствах протягом 40–60-х рр. характеризувалася відсутністю чи поганим 

станом вентиляції, великою скупченістю працюючих у цехах, відставанням 

санітарно-побутового облаштування приміщень від будівництва виробничих 

майданчиків на усіх підприємствах, непоодинокими випадками розташування 

здоровпунктів у пристосованих приміщеннях поблизу джерел шуму та вібрації. 

Інший приклад розгляду радянської системи охорони здоров’я крізь призму 

загального та особливого свідчить про значну невідповідність між встановленою 

Міністерством охорони здоров’я СРСР та реальною кількістю населення на 

територіальних лікарських дільницях Харкова протягом 50-х рр. 

У дослідженні використане просторово-організаційне агрегування вихідних 

елементів системи охорони здоров’я, продиктоване територіальним та виробничим 

(в сфері медичного обслуговування робітників) принципами її організації. 

Здійснюючи системний аналіз на основі неагрегованих показників, тобто 

розглядаючи такі нероздільні далі компоненти системи охорони здоров’я як 
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окремий лікувальний заклад (наприклад, Перша міська клінічна лікарня Харкова), 

ми намагалися знайти зв'язок між добутими даними й висновками стосовно вищих 

рівнів системи. Використання порівняльної перспективи дало змогу уникнути 

редукціонізму – пояснення вищих форм на основі закономірностей, притаманних 

нижчим формам. 

Не можна відкидати й ролі опису при дослідженні історії радянської охорони 

здоров’я, яка не має в вітчизняній історіографії спеціального узагальнюючого 

наративу. На думку американського філософа А. Данто, висловлену ним в праці 

«Аналітична філософія історії»,  «події є знаними нам настільки, наскільки вони 

стають описаними, знаративізованими» [302, С. 28].  Не абсолютизуючи роль опису 

й відкидаючи позитивізм, вважаємо, що опис може слугувати попередньою умовою 

для дослідження минулого хоча б тому, що вводить в історіографічний обіг нові 

теми, проблеми, масиви джерел, висновки, зроблені на основі опису. 

Враховуючи те, що джерельною основою дослідження стали неопубліковані 

офіційні документи, які відрізняються своєю непрозорістю, ми зважали на точку 

зору американського вченого Г. Вайта про те, що історики часто описують та 

пояснюють вже піддані опису події (факти), отже займаються не «минулим як 

таким, але текстами, які про це минуле оповідають» [там само, С. 38]. 

Хоча представлене дослідження не є «реконструкцією життя непримітних 

людей», його зосередженість на локальній конкретиці та насиченість подробицями 

буденного життя виводить нас з макрорівня на проблеми повсякдення [342, С. 69–

70]. Йдеться про повоєнну відбудову Харкова, зміну матеріальних умов життя 

харків’ян та медичних працівників, санітарне впорядкування міста, зміну його 

ландшафту та районування, приборкання інфекційних хвороб, технічне 

переоснащення лікувальних закладів, що вкупі докорінно змінило повсякденне 

життя мешканців Харкова, форми та якість надання медичної допомоги. 

Для встановлення коректного співвідношення показників збільшення 

населення Харкова з показниками кількісного зростання міської медичної мережі 

було використано методи медичної статистики з інструментарію суміжної з темою 

нашого дослідження наукової дисципліни «Соціальна медицина та організація 
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охорони здоров'я». За допомогою розрахунку показника забезпеченості населення 

окремими видами медичної допомоги (виражається в продеціміле – о/ооо) й шляхом 

порівняння даних про його зростання з даними про зростання населення Харкова за 

період 1945–1991 рр., ми зробили висновок про те, що забезпеченість харків’ян 

медичною допомогою за основними показниками протягом усього зазначеного 

періоду в цілому відповідала динаміці зростання міського населення. 

Сукупність зазначених принципів і методів дозволила: виявити особливості 

розвитку охорони здоров’я у Харкові протягом 1945–1991 рр. на тлі процесів, які 

відбувалися в рамках галузі; розглянути відповідність декларацій та настанов центру 

реальному станові речей на місцях; охопити всю сукупність наявних джерел та 

вибудувати логічну структуру дослідження; об’єктивно показати процеси 

історичної дійсності. 

 

           

Охорона здоров’я у Харкові впродовж 1945–1991 рр., попри наявність 

окремих досліджень, не була предметом спеціального комплексного дослідження, 

хоча окреслений відтинок часу був цілісним та якісно новим періодом в розвитку 

всієї галузі. У нечисленних публікаціях, більшість з яких охоплює час до кінця 60-х 

рр., окремо не були піддані аналізу фінансування та управління місцевою медичною 

мережею, рівень матеріального забезпечення медпрацівників, переслідування 

медиків в рамках «справи лікарів», допомога робітникам промисловості та 

номенклатурна медицина, не повною мірою висвітлено реформування галузі. Ці 

проблеми, розглянуті в дисертації шляхом порівняння союзних, українських і 

місцевих даних, суттєво доповнюють бачення минулого радянської системи 

охорони здоров’я в Україні. Зважаючи на те, що сучасна українська історіографія 

історії радянської охорони здоров’я поки що нараховує всього кілька праць, а 

наведені в них оцінки часто суперечать одна одній, продовження регіональних 

студій є перспективним напрямом досліджень. 

Джерельну базу дисертаційного дослідження можна оцінити як різноманітну, 

достовірну та достатню для розкриття теми. Разом з тим, незважаючи на відносну 
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близькість до нас досліджуваного періоду, його всебічну фіксацію в документах і 

літературі, фрагментарність та тенденційність офіційних джерел не дають змогу 

казати про повноту та вичерпність їхнього інформаційного потенціалу. Стан 

охорони здоров`я Харкова періоду другої половини 80-х – початку 90-х рр. з 

джерелознавчої точки зору залишається білою плямою, а існуючі документи без 

належної уваги з боку дослідників з часом можуть бути втраченими. Відтак, 

відтворення повної картини розвитку охорони здоров’я в радянському повоєнному 

Харкові вимагає подальшого залучення якнайширшого кола джерел по лінії 

порівняння з документами інших регіональних архівів, доповнення архівних 

відомостей інформацією особистих документів та їхнього комплексного аналізу. 

Під час вивчення особливостей радянської охорони здоров’я в Харкові 

дослідник керувався принципами об’єктивності, критичного аналізу, історизму, 

системності та всебічності, послуговувався загальнонауковими, спеціальними 

історичними та методами суміжних наук. Сукупність використаних методів 

дозволила об’єктивно висвітлити обрану тему; дала можливість розрізнити підтекст 

в офіційних джерелах та виокремити те, що заслуговує на увагу; сприйняти медичну 

мережу Харкова, як частину радянської системи охорони здоров’я; структурувати 

опрацьований матеріал відповідно до проблемно-хронологічного принципу; 

простежити зв'язок між історичними подіями та явищами в розвитку міської 

охорони здоров’я, розвиток її елементів у часі; допомогло окреслити місце охорони 

здоров’я Харкова в загальносоюзних та загальноукраїнських процесах, що й 

забезпечило її коректну оцінку.  
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РОЗДІЛ 2 

РАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

 

2.1. Повоєнна відбудова охорони здоров’я м. Харкова 

  

До окупації в Харкові діяло 54 стаціонарних заклади на 8340 ліжок, в тому 

числі 45 лікарняних стаціонарів на 8124 ліжка: 32 міські лікарні на 5017 ліжок, 

клініки при двох інститутах на 1706 ліжок та 11 стаціонарів науково-дослідних 

інститутів на 1401 ліжко [89, арк. 1]. Крім того, в місті діяло 134 здоровпункти, 127 

дитячих ясел на 11332 місця, 8 молочних кухонь, 8 будинків дитини на 848 ліжок, 19 

санаторіїв для дорослих і дітей, 2 станції швидкої медичної допомоги та 10 

санстанцій [417, С. 5–6]. Також до червня 1941 р. було 60 рентген-апаратів, десятки 

добре оснащених лабораторій. На 1 тис. осіб припадало 8,7 лікарняних ліжок (за 

іншими даними – 9,5) – у 2,5 рази більше, ніж до 1917 р. У Харкові 1940 р. 

працювало 3522 лікаря [там само]. 

Під час бомбардувань і боїв за місто було цілком зруйновано 85 і частково 121 

лікувально-профілактична установа, 55 лікарняних будівель на 3350 ліжок, 4 

поліклініки, 50 % ясельних будівель на 8 тис. ліжок та більшість дитячих санаторіїв, 

розташованих поза містом [354, С. 112; 44, арк. 4]. Окупанти пограбували все 

устаткування та м’який інвентар. Основні лікарні були цілком зруйновані, 

наприклад, Харківська центральна клінічна лікарня на 1700 ліжок у Помірках, 2-а 

лікарня на 1205 ліжок тощо [89, арк. 1; 354, С. 113]. Загальні матеріальні збитки від 

руйнування медичної мережі Харкова склали 85 172,3 млн. руб. [417, С. 8]. 

Відновлення роботи медичних закладів почалося у серпні 1943 р. після 

другого звільнення міста від нацистів. У ті дні міськздороввідділ поставив завдання 

організувати у кожному районі Харкова лікарню не менш ніж на 75 ліжок [43, арк. 

3]. Такі лікарні були організовані у 6 з 9 районів міста.  

До кінця весни 1944 р. державою було витрачено 123 млн. рублів для 

відновлення міського господарства Харкова [124]. Для порівняння річний 
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довоєнний бюджет міста складав більше 193 млн. рублів. Близько 32 млн. з міського 

бюджету 1944 р. було заплановано витратити на потреби охорони здоров’я.  

План відновлення усього лікарняного ліжкового фонду Харкова у перший рік 

після звільнення міста від окупантів був виконаний на 96,4 %. Навесні 1944 р. були 

відкриті дитяча поліклініка та електросвітлолікарня [22; 176]. Наприкінці 1944 р. 

відновили свою діяльність 14 науково-дослідних і 4 кадрових інститути з клініками 

на 1600 ліжок. 

На кінець 1944 р. було відновлено 26 лікарняних закладів – 49 % довоєнної 

кількості ліжок при тому, що лікарні  обслуговували 35 % від кількості хворих рівня 

1940 р. (таб. А.1) [89, арк. 1зв, 12]. Вказаний показник відновлення стаціонарної 

мережі був менший за республіканський – 1944 року в УРСР було розгорнуто 69 % 

довоєнного ліжкового фонду [291].  

Станом на 1947 р. кількість ліжок в стаціонарах Харкова становила вже 77,8 % 

від загальної кількості ліжок на кінець 1940 р. Населення Харкова стабілізувалося, 

сягнувши 72,4 % від своєї довоєнної кількості, що й дало змогу перевищити 

довоєнний показник забезпеченості харків’ян лікарняною допомогою, довівши його 

до 10,6 ліжка на 1000 осіб (таб. А.2) [90, арк. 1–2]. Втім, наведений сприятливий 

показник коригується тим, що ліжковий фонд на 15 % використовувався також й 

населенням Харківської та інших областей.  

Мережа амбулаторних закладів Харкова в основному кількісному відношенні 

була визнана відновленою у 1946 р., нараховуючи 53 амбулаторних заклади замість 

64-х у 1940 р. [там само, арк. 51, 76]. 

Таким чином, хоча з наведеної таблиці видно, що кількісне відновлення 

медичної мережі не було завершене ще й на початку 50-х рр., саме позитивна 

пропорція між темпами тієї відбудови і темпами росту населення, що спостерігалася 

у перші повоєнні роки, дала підставу органам влади, а за ними й радянській 

історіографії твердити, що вже до кінця війни завдяки допомозі військово-медичної 

служби Червоної Армії основна частина лікувальних закладів і медичної мережі 

Харкова була відновлена [306, С. 12; 417, С. 8]. 
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Як же виглядало надання стаціонарної медичної допомоги харків’янам за умов 

повоєнного відновлення? До проблем, які ускладнювали надання стаціонарної 

медичної допомоги, належали нестача медперсоналу, загальна невлаштованість 

лікувальних закладів і проблеми з харчуванням. 

Норми харчування в харківських лікарнях відповідали воєнним (хлібна 

дорівнювала добовій нормі радянського солдата у блокадному Ленінграді взимку 

1941 р.) [88, арк. 52]. Проте їх не завжди можливо було дотримуватися в складних 

умовах першої післяокупаційної зими. 

Наприклад, у листопаді-грудні 1943 р. лікувальні заклади отримали з 

призначених для них фондів 75 % м’яса, стільки ж круп і 45 % жирів. Відбувалися 

затримки з доставкою продуктів, наприклад, коли хліб не надходив до лікувальних 

закладів цілих районів впродовж 2-3-х днів. Причиною була відсутність продуктів у 

магазинах. У такій ситуації хліб лікувальні заклади отримували по картках, в 

окремих випадках міськздороввідділ дозволяв закладам купувати товари на 

«чорному ринку», як от сірники та нитки [43, арк. 6–8]. 

Звіти свідчать, що незабезпеченість громадським харчуванням зачепила не 

тільки хворих, а й молодший і середній медперсонал, викликаючи його небажання 

працювати у лікувальних закладах [там само, арк. 10]. Для вирішення цього 

гострого питання вже у лютому 1944 р. міськздороввідділ і керівники лікувальних 

та дитячих закладів, не маючи сільськогосподарського інвентарю, землі, тяглової 

сили, почали організацію підсобних господарств, відродивши таким чином практику 

харківських лікарень часів Першої світової та Громадянської воєн [93, арк. 20; 238, 

арк. 20]. До початку посівної кампанії вони отримали 185 га землі.  

Під час голоду 1946–1947 рр. люди, які надходили до лікарень із сільської 

місцевості у стані комплексної захворюваності, обумовленої голодом, мали шанс 

врятуватися. Наприклад середня калорійність денного меню в 1-й міській клінічній 

лікарні ім. Леніна на той час складала: загальна дієта – 2400 ккал, для породілей – 

2600 ккал, посилена – 2700 ккал [93, арк. 12] . Для порівняння зазначимо, що 

добовою нормою харчування німецького солдата під час війни вважалися 3600 ккал, 

а калорійність харчування радянських військовополонених, від якої вони помирали 
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тисячами складала 894 ккал. В той же час калорійність харчування німецького 

населення у 1945–1946 рр. знизилася до 1412 ккал. [279].  Враховуючи те, що денна 

норма калорій для дорослої жінки і чоловіка становить відповідно 2000 і 2500 ккал, 

а необхідний мінімум калорій, достатній для підтримання ваги на одному рівні, 

складає 1800 ккал, бачимо належний рівень харчування в харківських лікарнях 

навіть в найважчі роки розрухи і голоду. 

З погляду матеріальної забезпеченості лікувальних закладів в той час не 

вистачало найпотрібніших ліків. Пеніциліну, необхідного для лікування 

інфекційних хвороб в тій же 1-й лікарі було настільки мало, що його не мали змогу 

надати навіть важким хворим [93, арк. 51]. В ситуації нестачі спирту такі нескладні 

процедури як накладання банок здійснювалося з використанням керосину або 

бензину, «создавая копоть в отделениях, точно в примитивной кузнице» [там само, 

арк. 11]. Внаслідок зношеності і пошкоджень стали непридатними для використання 

50 % інструментів [там само, арк. 51]. 

1945 р. у всіх лікарнях було 7 рентген-апаратів, в той час як у 1941 р. тільки в 

одній 2-й лікарні їх діяло 12 [90, арк. 18]. Бактеріологічні лабораторії функціонували 

тільки в двох лікарнях, жодна не мала біохімічної лабораторії [там само, арк. 25].  

Більшість медичних закладів розташовувалося в пристосованих приміщеннях 

інших установ, інколи, навіть, у квартирах. Ці приміщення мали незадовільні 

сантехнічні установки, примітивні кухні, морги, лабораторії. Кубатура на одного 

хворого в них не відповідала мінімальним вимогам [там само, арк. 22–23]. Крім 

того, відновлення малих, розкиданих містом лікарень тільки зменшувало їхню 

оперативність, дорого коштувало, знижувало можливості створення 

високоефективних медичних закладів [там само, арк. 3]. Такий стан спонукав 

керівництво медичної мережі відновлювати в першу чергу найбільші 1-у та 2-у 

міські клінічні лікарні. Незручне розміщення й нераціональне територіальне 

розташування медичних закладів було вимушеним заходом, зафіксованим на довгі 

роки швидкими темпами відновлення міського населення, коли важливо було 

досягти і закріпити довоєнний рівень його забезпечення медичною допомогою. За 

таких умов будь-яке облаштування, реорганізація чи навіть ремонт медичних 
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закладів могли порушити крихку рівновагу між потребами населення та 

можливостями медиків. 

Складною була й ситуація з опаленням лікувальних і дитячих закладів. 

Потреба у паливі для них складала наприкінці 1944 р. 4000 тон в той час, як 

відпущено було тільки 1500 [43, арк. 7].  

Оскільки  центральне постачання не могло забезпечити всієї кількості 

необхідного Харкову палива, його заготівлю підприємствам та установам міста 

пропонувалось проводити за активної допомоги населення, мобілізуючи тисячі 

харків’ян [184]. З жовтня 1943 р. дрова заготовляли робітники і домогосподарки 

Харкова у його передмістях [165]. З перших днів лісозаготівлі виявилося, що 

торгівельні організації міста як слід не забезпечили лісорубів харчуванням, 

внаслідок нестачі інструментів частина людей не була задіяна, не було належного 

обліку лісоматеріалу. 

Самостійно впоратися із завданням опалення могли потужні промислові 

підприємства, на кшталт ХТЗ. Складніше це було зробити медичним закладам, які 

через нестачу транспорту та бензину не могли перевезти виділене для них вугілля, 

наслідком чого були перебої з електропостачанням та опаленням, зниження 

санітарного стану лікарень і часткове використання ліжкового фонду [43, арк. 8–10]. 

В 1-й лікарні персонал працював у верхньому одязі [93, арк. 18]. 

Відновлювальну діяльність ми можемо приблизно розділити на мобілізаційні 

заходи і добровільну участь пересічних громадян у відбудові. Остання була 

характерна й для інших регіонів України [291]. До мобілізаційних заходів належали 

планова санітарна очистка міста, заготівля дров на зиму для опалення комунальних 

закладів, їхній ремонт, участь харків’ян у недільниках і воєнних позиках, масові 

подвірні обходи з метою виявлення інфекційних хворих. 

У ситуації великої руйнації та дефіциту коштів, матеріалів, кадрів, коли всі 

ресурси було кинуто на відновлення господарства, влада охоче вітала ініціативу 

мешканців і трудових колективів з відбудови зруйнованих об’єктів. Крім того, 

держава намагалася створити умови, за яких повоєнне облаштування ставало 

обов’язком кожного. Бачення владою процесу відновлення передає думка голови 
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виконкому Харківської міської ради депутатів трудящих О.Г. Селіванова, який 

вважав причинами незадовільних темпів відбудови недостатнє залучення харків’ян 

міською і районними радами [124]. Він пропонував, за прикладом ленінградців, 

запровадити спеціальні книжки для кожного мешканця, куди б вписувалися 

результати його праці з відбудови міста. «Партійні і радянські організації Харкова, 

районів області повинні очолити цю роботу, провадити її разом з масами, на чолі 

мас, запалюючи в людях вогонь соціалістичного змагання. Нехай пожильці одного 

будинку змагаються з сусідами, вулиця з вулицею, район з районом за якнайшвидше 

впорядкування Харкова, всієї області» [17]. 

Виконкоми районних рад депутатів трудящих отримали право залучати для 

виконання всіх вищезазначених робіт все населення в порядку трудової повинності, 

а також мобілізувати гужовий і автотранспорт підприємств, установ та організацій 

протягом двох тижнів, керуючись при цьому розпорядженням РНК СРСР від 10 

квітня 1944 р. та РНК УРСР від 12 квітня 1944 року № 270, за винятком транспорту, 

зайнятого на сільськогосподарських роботах. Винні в порушенні цієї постанови 

підлягали штрафу до 100 рублів або примусовій праці терміном до одного місяця. У 

випадках злісного невиконання справу передавали до прокуратури. 

У результаті проведення недільників станом на травень 1944 р. з 26 тис. дворів 

було вивезено або закопано в землю тисячі тон сміття і нечистот [18]. Цими 

заходами керували виконавчі комітети районних рад, райкоми партії, міське 

житлове управління. 1946 року обком КП(б)У своєю постановою проголосив 

місячник допомоги медичним закладам, завдяки якому була відремонтована низка 

лікарень, деякі з яких доведено до відмінного стану [90, арк. 22]. 

Згідно з даними тодішньої періодики райвиконкоми та громадські організації 

часто навіть відставали від пересічних харків’ян в організації недільників. За 

безвідповідальне ставлення до виконання обов’язкової постанови міськвиконкому, 

коли в окремих районах у встановлені терміни не було ліквідовано незаконні 

звалища, не відновлено колодязі, головам виконкомів, начальникам 

міськжитлоуправління та міської міліції було оголошено сувору догану [18].  
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Яскравим прикладом низової ініціативи були дії колективів 3-ї поліклініки і  

2-ї радянської лікарні. Директор цього комплексу Т.Ф. Фесенко, інженер П.Я. 

Новаченко, парторг лікар М.С. Кабакова самі розробили план відновлення свого 

закладу і організували на його реалізацію співробітників [17]. За відсутності 

відповідних навичок і  нормальних будівельних матеріалів, працюючи по 2-3 години 

щодня в неробочий час, лікарі, фельдшери, службовці відбудували інфекційний 

корпус на 180 ліжок,  дитячий тубдиспансер на 80 ліжок і розгорнули стаціонарне 

лікування  [20; 21; 168]. 

Колектив медкомплексу пішов далі й на загальних зборах колективів 

підшефного підприємства ХЕМЗ, 2-ї лікарні і 3-ї поліклініки, вирішив, що кожен з 

працівників цих установ щомісяця повинен відпрацювати у вільний час не менше 10 

годин на будівельних роботах з відновлення вищезазначених медичних закладів. 

Зусиллями професорів, лікарів, середнього медперсоналу Харкова, на початок 

жовтня 1944 р. було повністю відбудовано терапевтичний корпус лікарні 

тракторного заводу, закінчено капітальний ремонт 14-ї лікарні, при 2-й і 15-й 

поліклініках відкрито повністю відновлені молочні кухні [121]. 

Медикам доводилося не тільки брати участь у відновленні власних 

лікувальних закладів, оволодіваючи будівничими професіями, але й працювати у 

підсобних господарствах, виконувати широкий спектр завдань з медичної допомоги 

селу під час весняної сівби, з піклування про дітей колгоспниць і дітей-сиріт. Такі 

завдання були поставлені секретарем Харківського обкому КП(б)У І.Д. Назаренко 

на перших після звільнення міста зборах медичних працівників [132]. 

Пересічні харків’яни також добровільно допомагали у справі санітарного 

впорядкування міста та відбудови лікувальних закладів, наприклад, 9-ї лікарні. 

Низовими ініціаторами відбудови були переважно жінки-домогосподарки, 

робітнича молодь. Комсомольці заводів Жовтневого району Харкова з власної 

ініціативи відремонтували приміщення госпіталю для поранених червоноармійців, 

збирали і виготовляли у вільний час потрібний інвентар для госпіталю, робили 

подарунки пораненим [148]. Зусиллями жінок, які організовували мешканців 

комунальних будинків, ремонтувалися помешкання, водогін, каналізація, 
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приводилися до належного санітарного стану подвір’я, вивозилося сміття [126]. 

Активістки-домогосподарки на чолі з уповноваженою кварталу Дзержинської 

райради М.М. Ольхович взяли шефство над пораненими, власноруч організувавши 

госпіталь [141]. Вони самі чистили й мили приміщення, зібрали серед населення 

потрібні речі для госпіталю, систематично доглядали поранених, прали білизну, 

приносили подарунки та харчі. 

Маленьким «шефом» була й юна Людмила Гурченко, яка відвідувала 

госпіталь у приміщенні монастиря на Університетській вулиці й співала для 

поранених [30]. 

Загальнореспубліканською рисою відбудови харківської медичної мережі був 

мобілізаційний характер цього процесу. Мобілізаційні заходи продемонстрували 

сильні сторони адміністративно-командної системи, які полягали в оперативному 

розв’язанні масштабних завдань шляхом використання усіх наявних ресурсів і 

безкоштовної праці населення. Відбудова охорони здоров’я в Харкові позначилася 

повільнішими, ніж по Україні, темпами; формуванням тенденції відставання 

розвитку охорони здоров’я від потреб харків’ян; порушенням районування 

медичних закладів внаслідок їхнього відкриття у пристосованих приміщеннях. 

 

 

 

2.2. Організаційні вдосконалення протягом 40–80-х рр. 

 

Друга світова війна, як війна «тотальна» змусила уряди воюючих країн 

мобілізувати всі наявні ресурси, розширивши тим самим сприйняття проблем, 

вирішення яких до війни вважалося справою далекої перспективи.  

Зростання кількості лікарів в СРСР удвічі за період 1945–1953 рр. у зв’язку зі 

збільшенням витрат на охорону здоров’я та внаслідок прагнення уряду задіяти 

величезну масу демобілізованих медиків, наштовхнуло нового міністра охорони 

здоров’я Є.І. Смірнова на думку про перебудову усієї структури та організації галузі 
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в СРСР [270, С. 176]. Відновлення основної частини охороноздоровчої мережі до 

кінця 1947 р. стало підґрунтям для проведення такої перебудови [417, С. 8]. 

Наприкінці 1947 р. в СРСР розпочалося реформа охорони здоров’я, 

основними ідеями якої стали об’єднання стаціонарів та амбулаторних закладів і 

перехід від виробничого принципу медичного обслуговування населення до 

територіального. Реформа переслідувала низку завдань: зменшення розбіжностей у 

діагностиці хвороб і причин смерті в поліклініках та стаціонарах; підвищення 

кваліфікації поліклінічних лікарів шляхом роботи в стаціонарі та забезпечення 

безперервного ведення хворого одним спеціалістом; наближення медичної допомоги 

до населення та покращення госпіталізації шляхом встановлення прямої наступності 

в роботі поліклінік і лікарень; впровадження досягнень науки в практику 

лікувальних закладів [298, С. 166]. 

У Харкові передумовами реформування були також: відсутність ув’язки між 

міськими лікарнями і стаціонарами при інститутах, що провокувало простій ліжок, 

інститутських клінік при перевантаженні ліжок в таких же відділеннях міських 

лікарень; можливість доповнити неіснуючі в окремих амбулаторних закладах 

спеціальності їхнім прикріпленням до потужніших лікарень. 

У межах реформи МОЗ СРСР 1949 р. видало ключовий наказ № 870, який 

закріпляв принцип дільничного обслуговування, встановивши типову територіальну 

лікарську дільницю з населенням 4 тис. осіб; ліквідовував строкате різноманіття в 

потужностях лікувальних закладів [240, арк. 15]. 

Уявлення про втілення реформи на практиці дає приклад 1-ї міської лікарні ім. 

В.І. Леніна у Харкові, об’єднаної 1948 р. з 1-ю міською поліклінікою. Лікарі 

поліклініки працювали за двохланковою черговою системою: половину дня в 

стаціонарі, іншу – в поліклініці. Поліклініка не могла швидко переключитися на 

роботу за двохланковою системою, не бажаючи подрібнювати робочий день значної 

кількості лікарів, які працювали на півставки, і побоюючись порушити систему 

дільничності [94, арк. 4]. У відділеннях стаціонару лікарі поліклініки мали власні 

палати, вели хворих, які приймалися в лікарню з їхніх поліклінік й доліковували їх 



 52

після виписки; брали участь у наукових конференціях та консультаціях, що 

проводилися лікарями стаціонару в поліклініці; слухали лекції професорів. 

Реформу передбачалося завершити до 1950 р. Хоча протягом відведеного часу 

не вдалося повністю інтегрувати амбулаторну та стаціонарну допомогу, до кінця 

1953 р. 92 % амбулаторних закладів в СРСР були об’єднані з лікарнями [270, С. 177]. 

Проте по країні спостерігалася різна динаміка здійснення реформи: якщо в 

Ленінграді об’єднання лікарень та амбулаторних закладів було завершено вже 1948 

р., то в Україні й конкретно Харкові це сталося 1953 р. [16, С. 286; 56, арк. 31]. У 

Харкові об’єднання йшло швидкими темпами: якщо на початку 1950 р. з поміж 41 

медичного закладу на 6975 ліжок працювало 13 об’єднаних на 2950 ліжок, то вже 

наступного року з 43 закладів на 6610 ліжок діяло 36 об’єднаних на 5780 ліжок [354, 

С. 115]. Тим не менш, Харків разом з Одесою і Дніпропетровськом, був одним з 

великих українських міст, де реорганізацію не закінчили у встановлені терміни. 

Серед причин називалася відсутність належної уваги до об’єднання з боку 

міськздороввідділу і райвиконкомів [56, арк. 38]. 

Внаслідок відсутності приміщень для відкриття стаціонарів у Харкові, 

необ’єднаними до середини 60-х рр. залишилося 6 поліклінік. Їхня кількість зросла 

до 14-ти на початку 70-х рр. завдяки розбудові нових районів [86, арк. 12]. 

У результаті реформи відбулося укорінення та конкретизація принципу 

територіальної дільничності, що зменшило кількість хворих на одного лікаря з 24 до 

7; збільшився відсоток госпіталізації; скоротилася розбіжність у поліклінічних і 

клінічних діагнозах; поглибилася спеціалізація; завдяки взаємодії з більш 

досвідченими спеціалістами стаціонарів поліклінічні лікарі підвищили свою 

кваліфікацію [94, арк. 8]. Серед терапевтів, які могли читати електрокардіограму, 

82 % навчилися цьому завдяки інтеграції [270, С. 189; 298, С. 166–168]. Як наслідок, 

в півтора рази скоротилася смертність у терапевтичних відділеннях та дитячих 

стаціонарах Харкова [56, арк. 58]. 

Ліквідувавши організаційні перешкоди для госпіталізації, яка тепер 

гальмувалася переважно через брак вільних місць у лікарнях Харкова, реформа 

оголила необхідність вирішення наступного завдання – розбудови матеріальної бази 
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охорони здоров’я [92, арк. 7]. У п’яти районах Харкова низка нових лікарень не 

відповідала за потужністю кількості мешканців та потужності поліклінічних 

відділень [56, арк. 66зв.]. Деякі стаціонари знаходилася на значній відстані (2–4 км) 

від поліклінік. Природно, що за таких умов лікарям важко було чергуватися 

протягом дня. Невідповідність між потужністю, профілями закладів та їхня 

віддаленість один від одного робило об’єднання формальною справою.  

Попри зростання показника дільничності, який склав у 1953 р. 79 %, наявна 

кількість територіальних дільниць не відповідала нормативам наказу № 870. Замість 

212-250 лікарських дільниць з населенням 4000 осіб на дільницю у 1953 р. діяло 182 

дільниці з населенням 5000-7000 осіб. Вимушене укрупнення лікарських дільниць 

призводило до великого перевантаження дільничних лікарів, несвоєчасного 

обслуговування, неповноцінної диспансерної роботи. 1956 року в Харкові створено 

228 єдиних лікарських дільниць [97, арк. 7]. Проте нерівномірний розподіл 

населення на дільницях зберігався до середини 60-х рр. 

На думку дослідника К. Бартона, перехід від виробничого класового до 

територіального принципу медичної допомоги в контексті реформи 1947–1953 рр., 

утвердження всеохоплюючої допомоги усім громадянам («соціальне громадянство»), 

дозволяє говорити про тенденцію до створення максималістського варіанту держави 

загального добробуту в пізньосталінському СРСР [270, С. 188; 298, С. 174]. 

У цілому, реформа не була доведена до логічного кінця, не закінчено перегляд 

дислокації усіх стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних закладів, не здійснено 

повне профілювання ліжкового фонду, внаслідок чого ще у 60-ті рр. спостерігався 

простій ліжок за наявності їхнього дефіциту в місті [77, арк. 6]. 

Слід зазначити, що МОЗ СРСР оперативно відреагувало на недоліки реформи 

і вже 17 квітня 1954 р. видало наказ № 69 «О мероприятиях по дальнейшему 

улучшению организационных форм медицинского обслуживания населения и 

исправлению ошибок, допущенных при объединении больничных и 

поликлинических учреждений» [367, С. 332]. Згідно наказу трьохланкова система 

медобслуговування, яка передбачала  роботу лікаря впродовж нормального 

робочого дня у лікарні, поліклініці та на дільниці, була замінена на двохланкову, 
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коли лікар працював протягом дня у стаціонарі та поліклініці чи у стаціонарі та на 

дільниці. Але найбільшого поширення в ситуації, коли в багатьох медоб’єднаннях 

поліклініка була віддалена від стаціонару, набула система чергування, за якої 

частина лікарів працювала тільки в стаціонарі, частина – тільки в поліклініці з 

поквартальним чергуванням (3–4 місяці) [там само; 58, арк. 12–13]. 

У 60-ті рр. постала проблема укрупнення необ’єднаних дрібних лікувальних 

закладів, реорганізація яких не вдалася внаслідок нестачі приміщень чи незручного 

територіального розташування. Зокрема, по всій Україні 1953 р. поза об’єднанням 

залишилось 136 амбулаторних закладів [16, С. 286]. Планувалося, що вони будуть 

об’єднані по мірі будівництва нових стаціонарів. Стосовно Харкова початку 60-х 

зустрічаємо дані лише про 10 об’єднаних закладів з поміж 54, але в перших була 

зосереджена левова частка ліжок – 7000 з 8965 [68, арк. 24]. Необ’єднаними 

лишались інфекційні та частина дитячих неінфекційних, туберкульозна та 

фізіотерапевтична лікарні. Переважна більшість районних лікарень були об’єднані.  

У 1965 р., вже маючи реальну можливість укрупнення дрібних лікувальних 

закладів, харківський міськвиконком прийняв рішення у двомісячний термін 

об’єднати дрібні лікарні, організувавши спеціалізовані відділення [77, арк. 6]. Тим 

не менш, здійснення рішення просувалося вкрай повільно. Наприкінці 60-х рр. з 54 

харківських стаціонарів 32 (бл. 60 %) мали до 150 ліжок [109, арк. 47]. Процес 

укрупнення тривав протягом 70-х рр., наприкінці яких було укрупнено 59 

малопотужних відділень до 60 ліжок кожне [5, арк. 26]. Укрупнення дозволило 

сконцентрувати прийоми вузьких спеціалістів на базах великих амбулаторно-

поліклінічних закладів і забезпечити їхню двозмінну роботу за бригадним 

принципом («спеціалізована дільничність»). 

У 1972 р. облздороввідділ почав розробку перспективного плану розвитку 

галузі до 2000 р., який повинен був враховувати широкий комплекс показників: 

рівні й темпи розвитку охорони здоров`я в СРСР та інших країнах, міжгалузеві 

зв`язки, тенденції розвитку захворюваності, інновації в медичній науці та організації 

медичної допомоги [86, арк. 9; 114, арк. 8]. До цього організовані облздороввідділом 

комісії обласних спеціалістів на місцях уточнили фактичну необхідність в 
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будівництві лікувальних закладів, укрупненні та реорганізації лікарень, збільшенні 

кількості ліжок, організації спеціалізованих відділень. Матеріали комісій було 

узагальнено в наказі ОЗВ № 85 від 1969 р. [109, арк. 1]. 

Така увага з боку керівництва області пояснювалась, втім, прагматичною 

потребою вирішення питання розподілу земельних ділянок для будівництва 

медичних закладів у Харкові [114, арк. 9]. Проектні інститути не завжди вчасно 

вирішували питання з розміщення медичних закладів під час планування 

інфраструктури районів. В умовах відставання розвитку матеріально-технічної бази 

охорони здоров'я це загрожувало зривом планових показників. Крім того, охорона 

здоров’я не мала централізованої інженерно-технічної бази для проведення 

капітального будівництва [109, арк. 18]. Тому ОЗВ вирішив ініціювати 

«бронювання» за собою найзручніших за розташуванням ділянок для будівництва. 

Дослідницька робота здійснювалася спільно з інститутом «Харківпроект» та 

управлінням головного архітектора міста. Змінитися повинна була не тільки 

структура харківської медичної мережі, йшлося про більш рівномірний її розподіл 

та концентрацію за потужностями. Планувалося будівництво великих 

багатопрофільних лікарень та спеціалізованих відділень і центрів, відкриття яких 

почалося у другій половині 60-х рр. Основним завданням на період 1970–1975 рр. 

стала робота зі створення єдиних медичних районів в місті, в яких були б 

представлені усі необхідні служби та підрозділи з виокремленням загальноміських 

медичних центрів [там само, арк. 35]. ОЗВ відмовився від розміщення закладів на 

території існуючих 8 адміністративних районів, натомість розділивши місто на 5 

медичних [114, арк. 10]. План був досить оптимістичним у розрахунку показників 

зростання населення – передбачалося, що населення Харкова сягне 1,6 млн. 

мешканців вже 1980 р., хоча насправді це сталося тільки у 1989 р. [412, С. 170]. 

Відповідно до цієї динаміки планувалися й масштаби будівництва, які цікавлять нас 

с точки зору порівняння з тим, що було реально збудовано. 

Отже, на початок третього тисячоліття згідно з планом кількість ліжок у 

Харкові мала становити 21 тис., тобто за 28 років треба було збудувати стаціонарів 

на 14 тис. ліжок з додержанням санітарної норми 7 м² на 1 ліжко (в той час ця площа 



 56

дорівнювала 3,5 м²). Мало бути збудовано 24 поліклініки (до 1980 р. 16, з 1980 до 

2000 – 8). Ще 8 існуючих поліклінік мали розширити [114, арк. 14].  

Але криза в організації медичної допомоги населенню, що намітилася після 

завершення повоєнної відбудови, потребувала більшої деталізації напрямів 

реформування. Враховуючи це, у середині 70-х рр. була розроблена міжгалузева 

програма укріплення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я за 

окремими напрямами: забезпечення доступності спеціалізованої амбулаторної 

допомоги, оновлення служби швидкої допомоги й спеціалізацію та укрупнення 

ліжкового фонду стаціонарів [303, С. 9–10]. 

Досягнуті результати свідчать про успішність виконання цієї програми 

протягом 1975–1990 рр. Зазначимо лише, що в Харкові за цей час було збудовано 28 

амбулаторно-поліклінічних закладів [там само, С. 11–17]. У 1976–1980 рр. відбулася 

докорінна модернізація служби швидкої медичної допомоги Харкова. З 1975 по 1990 

рр. в місті було збудовано 26 лікарняних корпусів на 6,1 тис. ліжок, тобто майже 

половина з 14 тис., будівництво яких було заплановане до 2000 р. 

Логіка наступного етапу реформування галузі була визначена в рамках 

«перебудови» в листопаді 1987 р. постановою ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР 

«Основные направления развития охраны здоровья населения и перестройки 

здравоохранения СССР в двенадцатой пятилетке и на период до 2000 года» [179]. 

Постанова окреслила головні проблеми охорони здоров’я: неефективне 

використання та повільне оновлення наявної матеріально-технічної бази; недоліки у 

визначенні пропорцій розвитку окремих напрямів медичної допомоги; оцінювання 

роботи лікувальних закладів, яке не орієнтувало на підвищення якості меддопомоги; 

слабка наступність у роботі амбулаторних та стаціонарних закладів. 

Для виправлення ситуації пропонувався комплекс заходів, які досі 

залишаються актуальними. Намічалося до 1995 р. охопити загальною щорічною 

диспансеризацією усе населення СРСР, в кожній області організувати найсучасніші 

діагностичні центри та госпрозрахункові поліклініки, поступово перейти до надання 

медичної допомоги за принципом «сімейного лікаря», а задля забезпечення її 

наступності ввести для кожного громадянина медичний паспорт. Найбільш 
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радикальні пропозиції торкалися вдосконалення управління охороною здоров’я й 

передбачали перехід від формальної оцінки діяльності лікувальних закладів за 

кількістю ліжок та поліклінічних відвідувань до оцінки за показниками, що 

відбивали стан здоров’я населення; розширення прав центральних районних 

лікарень у вирішенні фінансових, організаційних, штатних питань в межах 

виділених по галузі коштів; дозвіл органам охорони здоров’я утворювати резерви 

коштів у розмірі до 5 % від асигнувань, що виділялися на утримання лікувальних 

закладів. Вперше медичні заклади отримали право укладати угоди з підприємствами 

та організаціями про надання їхнім співробітникам допомоги понад встановлені 

норми, залишаючи собі отримані у такий спосіб кошти. 

Власний варіант згаданих у постанові регіональних програм «Здоров’я» на 

Харківщині почали реалізовувати ще 1986 р. [232]. Програма мала вирішити вперше 

поставлене тоді завдання загальної диспансеризації. Як і постанова 1987 р., вона 

висвітлювала певні невдачі реалізації раніше задекларованих цілей. Всупереч тезі 

про завершення переведення жінок з тяжких і шкідливих робіт, яку зафіксував звіт 

харківського обкому КПУ за 1981 р., куратори програми в 1986 р. визнавали, що 

переведення триватиме [32, арк. 138; 232]. У програмі намічалися заходи зі 

скорочення тимчасової непрацездатності, технічне оновлення медичного 

обслуговування та поліпшення довкілля. 

Пропозиції авторів програми «Здоров`я» перегукувалися з прийнятим того ж 

1986 р. Генеральним планом забудови міста, який передбачав створення великих 

лікувальних комплексів сукупною потужністю 22,4 тис. ліжок [412, С. 80–83]. 

Програма була типовою частиною проголошеного КПРС курсу «прискорення», 

оскільки не передбачала ґрунтовних змін в організації й фінансуванні галузі. 

Такі зміни знайшли відображення в прийнятому у 1989 р. «Положенні про 

новий господарський механізм в охороні здоров’я». Документ передбачав перехід 

охорони здоров’я від галузевого до територіального принципу управління, його 

децентралізацію [338]. Органи управління в районах і містах з населенням менше 

800 тис. осіб ліквідовувались, а на їхній базі створювалися територіальні медичні 
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об’єднання (ТМО), до складу яких входили медичні заклади міського чи районного 

підпорядкування.  

Хоча єдиним реальним джерелом фінансування лікувальних закладів 

залишався державний бюджет, з метою ефективнішого використання обмежених 

коштів вводилися елементи госпрозрахунку та змінювалися розрахунки в середині 

системи охорони здоров’я. В межах нового господарського механізму (НГМ) 

основні кошти надходили безпосередньо до поліклінік згідно з нормативами в 

розрахунку на одного мешканця закріпленої території. Амбулаторно-поліклінічна 

служба таким чином забезпечувала власну діяльність, а також самостійно, 

договірним шляхом розраховувалась з іншими лікувальними установами за 

стаціонарне лікування та інші види меддопомоги, надані кожному хворому [263]. 

Впровадження НГМ в охороні здоров’я не було завершено внаслідок розпаду СРСР. 

Харківська охорона здоров’я протягом 1945–1991 рр. пройшла чотири етапи 

організаційних вдосконалень: етап реформи 1947–1953 рр.; етап розбудови 

матеріальної частини медичної мережі (друга пол. 50-х–60-ті рр.); етап 

довготермінового планування її розвитку та структурних змін (поч. 70-х–1987 рр.); 

етап впровадження нових механізмів управління та незавершених ринкових 

перетворень (1987–1991 рр.). Здійснення заходів в рамках цих етапів в Харкові 

корегувалося місцевими умовами, міські та обласні органи управління охороною 

здоров’я конкретизували центральні настанови, приймаючи власні плани та 

програми розвитку медичної мережі. 

 

 

 

2.3. Планування та фінансування роботи охорони здоров’я 

 

Охорона здоровя, як ніяка інша сфера людської діяльності вразлива до 

проблем фінансування, будь-які зміни якого безпосередньо пов’язані зі збереженням 

людського життя.  
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Засадничими принципами радянської моделі охорони здоров’я, які 

сформулював нарком М.О. Семашко, були плановість і профілактична 

спрямованість, загальнодоступність і безкоштовність медичної допомоги, що 

забезпечувалося за рахунок централізованого бюджетного фінансування [346, С. 

247–267, С. 249–254; 417, С. 14]. Реалізація цих принципів забезпечила ліквідацію 

масових інфекційних хвороб, різке скорочення смертності, подовження тривалості 

життя. Безкоштовність медичних послуг, за реальної можливості їхнього отримання 

в повному обсязі, стала найважливішою умовою масової профілактики. 

На думку багатьох критиків радянської системи, згадані принципи були 

ефективними лише за надзвичайних умов – до кінця Другої світової війни та 

подолання її санітарних наслідків [там само, С. 254; 430, P. 339–342]. У другій 

половині ХХ ст. внаслідок успіхів медичної науки та поліпшення життєвих умов 

місце головних причин смертності в розвинутих країнах світу посіли хвороби 

способу життя (серцево-судинні, рак, цукровий діабет). Відбулося ускладнення та 

подорожчання діагностики й лікування. За таких обставин плановість радянської 

охорони здоров’я виродилася у перелік всеохоплюючих нормативів, які змушували 

систему працювати згідно щорічно повторюваного жорсткого алгоритму [346, С. 

254–255]. Безкоштовність дедалі більше виявляла свою недемократичність, 

змушуючи хворого вдовольнятись тим, що пропонує держава. 

Попри окреслені зміни, які вимагали надання нового змісту принципам 

плановості та безкоштовності, радянська охорона здоров’я продовжувала 

орієнтуватись на виклики «першої епідеміологічної революції» початку ХХ століття. 

Тоді централізація усіх ресурсів в руках держави вивільнила накопичений наукою 

потенціал для успішної боротьби з паразитарними захворюваннями. За нових умов 

така орієнтація не сприяла ефективній реалізації видатків на медицину, які постійно 

зростали (протягом 1946–1965 рр. в державному бюджеті СРСР вони зросли в 

півтора рази – з 4,6 до 6,5 %) [270, С. 176; 394, С. 561]. Тому, коли наприкінці 80-х 

рр. стало неможливим забезпечити колишній рівень витрат на охорону здоров’я, 

очевидною виявилася хибність самого механізму фінансування [426, С. 48].   
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Протягом 80-х рр. СРСР та Україна значно поступалися розвинутим західним 

країнам за показником щорічного фінансування охорони здоров’я: 3-4 % від ВВП в 

УРСР та СРСР, 6,5 % – у Великобританії та 13 % – у США [346, С. 254, 262; 426, С. 

48]. Для порівняння вкажемо, що обсяг асигнувань на охорону здоров'я в 

українському бюджеті 2016 р. сягав 2,5 % ВВП [164; 390]. 

На перший погляд порівняння витрат на охорону здоровя в СРСР і розвинутих 

капіталістичних країнах, а також урахування рекомендацій ВООЗ, згідно з якими 

витрати на охорону здоров'я повинні складати не менше 5 % ВВП, наштовхують на 

думку про низький рівень ефективності та доступності радянської охорони здоров’я 

[183, С. 149; 390]. З іншого боку, самі по собі великі видатки на охорону здоров’я не 

свідчать про ефективність медичної системи країни, яка залежить також від ступеню 

своєї організації. Свідченням цьому є те, що США, витрачаючи на охорону здоров’я 

17,1 % ВВП, за оцінкою індексу ефективності систем охорони здоров’я у 2014 р. 

посіли лише 50-те місце серед 55 оцінюваних країн, тоді як перше місце посів 

Гонконг з обсягом витрат у 5,4 % ВВП [428]. 

Кажучи про низьке фінансування охорони здоров’я в СРСР, слід враховувати 

також динаміку змін у цій справі за роки радянської влади: 1929 р. видатки на 

охорону здоров’я на душу населення в СРСР складали лише 20 коп. (за 

пореформеним курсом 1961 р.), 1959 р. вони вже дорівнювали 21 руб., а 1989 р. – 

85,9 руб. [133, С. 71; 183, С. 149]. 86 рублів на одного мешканця щорічно (близько 

143 долари за офіційним курсом 1989 р.) – це теж мало порівняно з тогочасними 

видатками на охорону здоров’я в розвинутих західних країнах (близько 1500 

доларів), але це порівняння відносне, тому що не враховує загальну картину доходів 

і витрат громадян [202]. І все-таки, з огляду на масштаби та завдання моделі  

Семашка, невеликих обсягів фінансування завдяки централізації та плановому 

розподілу ресурсів довгий час вистачало лише на те, щоб утримувати 

низькотехнологічну й порівняно дешеву медичну мережу, але не вистачало, щоб 

розвивати її відповідно до кращих світових стандартів [346, С. 254]. 
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Планомірне зростання асигнувань на охорону здоров’я бачимо й на прикладі 

Харкова, якому під час війни та нацистської окупації були завдані матеріальні 

збитки розміром 85 млн. руб. (8,5 млн. за курсом 1961 р.) (таб. А.3) [306, С. 11]. 

Тоді як населення Харкова за період 1940–1975 рр. збільшилося в півтора рази, 

фінансування охорони здоров’я міста зросло у 5,2 рази [389, С. 8, 326]. 

Розглянемо механізм та джерела фінансування охорони здоров’я на місцевому 

рівні. Міський бюджет охорони здоров’я складався з бюджетів закладів, підзвітних 

харківському міському відділу охорони здоров’я та бюджетів районів м. Харкова [77, 

арк. 1]. В свою чергу, харківський міськздороввідділ у своїй роботі 

підпорядковувався безпосередньо облздороввідділу [82, арк. 1]. Лікувально-

профілактичні заклади, підпорядковані харківському міському відділу охорони 

здоров’я, фінансувалися виконкомами районних рад депутатів [103, арк. 33]. Частка 

охорони здоров’я в районних бюджетах була високою. Наприклад, на потреби 

охорони здоров’я у 1970 р. було відведено 40 % бюджету (4,5 млн. руб.) виконкому 

Орджонікідзевського (зараз Індустріального) району [387, С. 7]. 

Уявлення про структуру джерел фінансування охорони здоров’я дає розподіл 

коштів на будівництво медичних об’єктів в роки восьмої п’ятирічки (1966–1970 рр.): 

державні внески складали 50-65 %, кооперовані кошти промисловості та колгоспів – 

21-34 %, нецентралізовані джерела (кошти від «ленінських суботників», резерв Ради 

Міністрів УРСР) – 12 % [114, арк. 3–4]. Причому за рахунок, на перший погляд, 

другорядних джерел фінансування відбувалося інтенсивне будівництво низки 

важливих об’єктів. За кошти «ленінських суботників» у 1971–1975 роках у Харкові 

будувались клініка НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків на 220 ліжок з 

поліклінікою та кардіологічний корпус при 37-й лікарні на 300 ліжок. За рахунок 

резерву Ради Міністрів УРСР будувалася студентська поліклініка.  

Чи не найважливішим джерелом фінансування розвитку охорони здоров’я 

Харкова були кошти промислових підприємств [57, арк. 9]. Залученням цих коштів 

для будівництва медичних закладів займався міський відділ охорони здоров’я [109, 

арк. 46]. Систематичний контроль за будівництвом лікувальних закладів на кошти 
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промислових підприємств з боку місцевих органів охорони здоров’я здійснювався 

згідно наказу МОЗ СРСР № 450 від 1951 р. [313, С. 198]. 

Протягом 60-х рр. за рахунок кооперування коштів підприємств побудовані 

гінекологічний корпус на 60 ліжок та хірургічний корпус на 100 ліжок, а також 

поліклініка лікарні № 13 Комінтернівського району, протитуберкульозний 

диспансер № 6 зі стаціонаром, лікувальні корпуси міської лікарні № 2 та 

психіатричної лікарні № 36, фізіотерапевтичний корпус лікарні № 32 [109, арк. 46]. 

У роки 10-ї п’ятирічки (1976–1980 рр.) крім державних коштів для розвитку 

міської медичної мережі було залучено понад 10 млн. руб. внесків промислових 

підприємств (67 % асигнувань на будівництво об’єктів охорони здоров’я), що дало 

змогу реконструювати 26 і капітально відремонтувати 46 медичних закладів [6, арк. 

2; 32, арк. 136]. За рахунок коштів промислових підприємств протягом 1976–1980 рр. 

у Харкові будувалися дитяча поліклініка і поліклініки заводів ім. Малишева, ім. 

Шевченка, дитячий санаторій в Дзержинському районі міста [6, арк. 1].  

У роки 11-ї п’ятирічки (1980–1985 рр.) на будівництво медичних закладів 

Харкова було виділено 43,3 млн. руб., з яких 19,3 – кошти промислових підприємств. 

На тлі цих позитивних змін з середини 70-х рр. окреслилося прогресуюче 

відставання СРСР від передових західних країн за показниками здоров’я, яке 

зумовлювалося не тільки й не стільки недостатніми обсягами фінансування, які 

постійно зростали та яких при належній організації роботи галузі цілком би 

вистачило для забезпечення базової медичної допомоги [346, С. 262]. 

Наведемо приклади використання бюджетних коштів закладами охорони 

здоров’я Харкова, яке зводило нанівець збільшення фінансування цієї сфери. 

Комісія контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів УРСР, яка 

відвідала Харків 1961 р. з метою з’ясування правильності планування й 

використання коштів на утримання медичних закладів, відзначила такі порушення: 

заміщення дорогих продуктів дешевими; введення додаткових фіктивних посад для 

підвищення заробітку наявного персоналу; помилки лікувальних закладів щодо 

планування річної кількості ліжко-днів [69, арк. 3, 6, 8, 11–13].  
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Кошти, асигновані з бюджету 1961 р., на придбання м’якого інвентарю та 

обладнання по 15 закладах міськздороввідділу використані не були. Перевірка 

встановила, що керівники й бухгалтери окремих закладів допустили витрачання 

державних коштів на придбання непотрібного та не передбаченого кошторисом 

устаткування [там само, арк. 3].  

Так, у 35-й міській дитячій клінічній лікарні за рахунок 50 тис. руб., виділених 

лікарні згідно з постановою Ради Міністрів УРСР на придбання м’якого та твердого 

інвентарю, в універсальному магазині «Пасаж» було придбано 11 китайських 

килимів вартістю 5712 руб. 40 коп. Крім того, 4737 руб. було витрачено на 

закупівлю 27 шовкових портьєр та 600 чохлів для стільців. У результаті наказом 

МОЗ УРСР головному лікарю оголосили сувору догану й запропонували 

реалізувати незаконно придбані килими через торговельну мережу, а гроші здати до 

республіканського бюджету [там само, арк. 4]. Можна припустити, що нецільове 

використання коштів лікувальними закладами в цьому випадку пояснюється 

відсутністю потрібних товарів, зокрема м’якого інвентарю та меблів, в торговельній 

мережі й бажанням хоч якось отоварити наявні фонди. 

Порушенням фінансової дисципліни було й введення у деяких медичних 

закладах додаткових посад, які насправді ніколи не займалися й використовувалися 

їхнім керівництвом з метою підвищення зарплатні по існуючих ставках [там само, 

арк. 11]. Перевірка, здійснена контролерами Міністерства фінансів УРСР 1965 р., 

виявила у кошторисі закладів охорони здоров’я міста величезний дефіцит фонду 

зарплатні у 985.100 руб., що знову було результатом розгортання та нецільового 

використання додаткового штату в медичних закладах [77, арк. 1–2]. Наприклад, у 

ході перевірки станції швидкої допомоги виявилось, що в лікарні не існує палат для 

проведення лікування сном, для яких був затверджений понаднормовий штат у 20 

ставок чергових медичних сестер з річним фондом зарплатні у 20 тис. руб. [там само, 

арк. 12–13]. Отриманий таким чином штат використовувався керівництвом лікарні 

для виконання функцій, які не стосувалися роботи палатних медсестер та для 

надання надбавок наявному персоналу. 
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В іншому випадку працівники одного з дитячих відділень після його закриття 

та переведення дітей до різних лікарень продовжували отримувати стару зарплатню 

[там само, арк. 14]. Непоодинокими були випадки утримування чиновників міського 

відділу охорони здоров’я за рахунок передбачених ставок медичних статистиків, 

перукарів, санітарів та іншого медперсоналу лікувальних закладів, безпідставне 

завищення стажу медпрацівників [там само, арк. 15, 17]. 

Ціною шахрайств з тарифікацією посадових окладів стало перекриття 

дефіциту фонду зарплатні шляхом замороження розгортання нових відділень і 

закриття деяких наявних (60 педіатричних ліжок у 2-й лікарні), 

неукомплектованості деяких посад, надання відпусток за свій кошт та за рахунок 

економії на оновленні інвентарю [там само, арк. 3–4]. 

В СРСР державне фінансування лікарень залежало від запланованої річної 

зайнятості ліжок, яка повинна була вираховуватися відповідно до фактичних 

показників за попередній рік. Яскравим прикладом розбазарювання бюджетних 

коштів внаслідок фінансування роботи медичних закладів за кількісними 

показниками з метою утримання інфраструктури є те, як деякі лікарні під час 

планування річного кошторису завищували заплановану кількість ліжко-днів [69, 

арк. 6]. За рахунок такого завищення лікарні отримували додаткові кошти. 

Наприклад, 1-ша міська лікарня отримала 15,6 тис. руб., реально не виконуючи 

заявлений план ліжко-днів.  

Поширеним явищем було недоосвоєння коштів, виділених на будівництво 

об’єктів охорони здоров’я. У Харкові спостерігалася абсурдна ситуація, коли 

виділені на розбудову лікарень і поліклінік кошти хронічно не освоювались. 

Недоосвоєння коштів було пов’язано з повільним будівництвом медичних 

об’єктів. Так, реконструкція одного з харківських пологових будинків 

здійснювалася протягом п’яти років, а планувалося її завершити за рік [265]. Трест 

«Міськрембуд» протягом трьох років не розпочав реконструкцію міського 

онкологічного диспансеру.  

Повільні темпи будівництва медичних об’єктів вписувалися в загальні рамки 

неефективного радянського господарювання: в СРСР спорудження навіть 
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промислового підприємства в середньому тривало понад 10 років, тоді як в США – 

менше двох [287, С. 79]. Що ж казати про лікарні та поліклініки, які займали останні 

місця в пріоритеті завдань будівельних організацій. Таке ставлення красномовно 

відображають слова голови одного з будівельних трестів: «За свои энергетические 

стройки с меня по всей строгости спросят, если сорву – накажут. А за районную 

поликлинику никто и не спросил в прошлом году» [265]. Небажання будівельників 

зводити медичні об’єкти було результатом черг, які за суцільно-планової радянської 

економіки існували і в будівництві. За таких умов будівельні трести «викручувались, 

як могли»: «… есть проекты, есть деньги [на будівництво дитячої поліклініки на 

Салтівці]. И какие – заработанные харьковчанами на коммунистическом субботнике. 

Но вместо того, чтобы строить, трест «Жилстрой-2» идет на заведомый обман: он 

копает фундамент, обозначая начало работ, а затем потихоньку сворачивает их. 

Более того, чтобы не стал объект задельным, и вовсе фортель выбрасывается – не 

показывают его в плане 1988 года» [там само]. Як наслідок, іноді самі 

медпрацівники брали безпосередню участь у будівництві медичних об’єктів. 

Відповідальність за невикористання коштів покладалася на завідувачів 

районних відділів охорони здоров’я Харкова. Вони не займалися як слід 

плануванням, мало опікувалися контролем за витратою коштів, а плановий відділ 

міськздороввідділу допускав безпринципність стосовно винуватих. 

Довідка про стан охорони здоров’я у Харківській області за 1972 рік вказувала, 

що за 20 років методи управління охороною здоров’я області принципово не 

змінились [114, арк. 7]. Це означало, що у Харкові не існувало плану будівництва 

медичних закладів [57, арк. 23]. Рішення XXVI з’їзду КПРС щодо вдосконалення 

структури мережі закладів охорони здоров’я та їхнього раціонального розміщення, а 

також потреба вирішити проблему відведення земельних ділянок для будівництва 

медичних закладів у Харкові, спонукали міське керівництво звернути увагу на 

необхідність планування розбудови медичної мережі [114, арк. 9; 264].  

У результаті 1978 року інститут «Харківпроект» разом з обласним відділом 

охорони здоров’я та міськвиконкомом розробили схему комплексного розвитку 

стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних закладів до 2000 р. [32, арк. 136]. 
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Перспективний план розвитку харківської медичної мережі до 2000 р. 

базувався на аналізі рівнів і темпів розвитку охорони здоров’я в СРСР та інших 

країнах, змін в чисельності й структурі населення; динаміки та основних тенденцій в 

розвитку усіх видів захворюваності з метою побудови адекватної спеціалізованої 

допомоги; досягнень медичної науки та техніки; передових організаційних форм 

медичного обслуговування; балансових зв’язків у середині системи охорони 

здоров’я та між нею й іншими галузями народного господарства [114, арк. 8]. За 

результатами роботи був вироблений комплекс заходів з вдосконалення структури 

галузі, передбачено створення у Харкові великих науково-практичних 

медкомплексів на 2-3 тис. ліжок [86, арк. 25; 114, арк. 10, 16]. Харків був поділений 

на п’ять медичних районів, що стало можливим завдяки спеціалізації стаціонарної 

допомоги, здійсненій в попередні роки – на 1971 р. у 63-х відділеннях лікувальних 

закладів Харкова надавалися усі види спеціалізованої медичної допомоги [86, арк. 

25]. Водночас, план не змінив застарілі принципи фінансування охорони здоров’я. 

Друга половина 80-х рр. в СРСР позначилася появою нових шляхів роботи та 

фінансування охорони здоров’я. 1987 року ЦК КПРС і Рада міністрів СРСР 

прийняли постанову «Основные направления развития охраны здоровья населения и 

перестройки здравоохранения СССР в двенадцатой пятилетке и на период до 2000 

года», один з розділів якої був присвячений вдосконаленню управління охороною 

здоров’я [179]. Зокрема, передбачалися відмова від оцінки діяльності медичних 

закладів по «ліжко-місцях» та «поліклінічних відвідуваннях» на користь оцінки за 

результатами діяльності, які б відбивалися в показниках стану здоров’я населення, 

та надання обмеженої фінансової та господарської самостійності медичним 

закладам. 

З прийняттям у 1988 р. закону «Про кооперацію в СРСР» стало можливим 

створення кооперативів для надання громадянам платних, в тому числі, медичних 

послуг [128]. Важливим положенням закону став дозвіл кооперативам на основі 

угод користуватися та навіть купувати майно державних і громадських установ – в 

даному випадку, лікарень і поліклінік. Крім того, кооператив мав право обмінювати, 
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орендувати, брати в борг та безкоштовно отримувати у державних підприємств 

будівлі, устаткування, транспорт, які не використовувалися даним закладом. 

Того ж року у Харкові з’явились перші медичні кооперативи: рентген-

кооператив, кооператив «Терапевт» на Холодній горі, медико-виробничий 

кооператив «Олімп», дитячі кооперативи «Айболіт» і «Грація» [145]. Запрацювала 

кооперативна швидка медична допомога, яка на відміну від державної, справді 

відповідала своїй назві, але з високими цінами на послуги: доставка хворого у 

лікарню коштувала 15 руб., позбавлення від серцевого болю – 55 руб., що становило 

понад третину зарплатні лікаря звичайної служби швидкої допомоги [160; 234]. 

З виникненням медичних кооперативів постала проблема контролю їхньої 

діяльності, якого просто не було, адже вони не підпорядковувались обласному та 

міському відділам охорони здоров’я й не подавали до них інформацію про свою 

діяльність. Членами кооперативів, зазвичай, були самі керівники та медперсонал 

лікувальних закладів, на базі яких вони й працювали як кооператори в неробочий 

час, отримуючи там зарплатню та частину прибутку. Як пояснив голова кооперативу, 

створеного на базі стоматологічної поліклініки № 1, його колеги врахували 

перевантаженість існуючих поліклінік внаслідок нестачі спеціалістів й «вирішили 

залишатися після роботи і надавати харків’янам медичну допомогу хоча б протягом 

двох годин» (з 20.00 до 22.00) [178]. Оснащений найсучаснішою апаратурою, 

вказаний кооператив пропонував зручний сервіс (річну гарантію на пломби) та 

якісне й уважне обслуговування (на лікування хворого відводилося втричі більше 

часу, ніж в звичайній поліклініці). Ціні на послуги кооперативу його пацієнти, серед 

яких були й мешканці області, характеризували як «досить доступні». 

Таким чином, медичні кооперативи взяли на себе частину навантаження 

існуючих медичних закладів. З їхнім створенням в СРСР у пацієнтів з’явилось право 

обирати постачальника медичних послуг, а з ним – й умови для конкуренції серед 

лікарів, які бажали мати приватну практику.  

З 1989 р. в СРСР почалося реформування системи розрахунків в охороні 

здоров’я – введення нового господарського механізму [338]. У 1989 р. на умовах 

нового господарського механізму вже працювали медичні заклади Ленінграду та 
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двох областей РРФСР, а з 1991 р. планувалося перевести на НГМ медичні заклади 

по всій країні [263]. Розробка власної моделі реформування охорони здоров`я 

здійснювалася також у Харкові, де для цього 1990 р. під егідою міської та обласної 

Рад було створено групу за участі лікарів, економістів, юристів, соціологів [214]. 

Одними з перших у Харкові на нову форму роботи у 1990 р. перейшли лікарі 

харківської служби швидкої допомоги  [160]. 

Впровадження нового господарського механізму передбачало розвиток 

госпрозрахунку за чотирма напрямами [263]. Оскільки в охороні здоров’я був 

неможливий повний госпрозрахунок, заснований на самоокупності та 

самофінансуванні, зберігалося бюджетне фінансування медичних закладів. 

Вводилися розрахунки в середині галузі. Поліклінікам бюджетні кошти 

виділялись за диференційованими подушними нормативами, іншим закладам 

надходили відповідно до обсягу та якості виконаної роботи й згідно кошторису 

видатків. За рахунок виділених коштів поліклініки повинні були покривати вартість 

госпіталізації хворих. Передбачалося, що як головні утримувачі коштів, поліклініки 

будуть зацікавлені в наданні якісної медичної допомоги власними силами, а це 

сприятиме розвитку профілактики. 

Запроваджувалися платні відносини між медичними закладами та 

промисловими підприємствами, а також додаткові платні послуги для населення.  

Отже, принципами нового господарського механізму стали розподіл коштів в 

розрахунку на конкретного хворого, а не на галузь та її служби; оплата праці з 

урахуванням її кількості та якості. Новий господарській механізм був покликаний 

підвищити ефективність використання ресурсів та якість медичного обслуговування 

шляхом збільшення зацікавленості медичних працівників в результатах своєї праці. 

Завершенню реформи завадив розпад СРСР. Введення платних послуг 

зачепило переважно медичний персонал – економічна самостійність була 

використана медичними закладами для підвищення заробітної платні своїм 

працівникам, і лише частково – для відкриття нових кабінетів. 

Внаслідок невідповідності між розміром коштів, які виділялися державою 

поліклінікам на госпіталізацію одного хворого та вартістю його денного 
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обслуговування, яка в різних стаціонарах була неоднаковою, населення стало 

обмежене в отриманні якісної медичної допомоги. Вимушені витрачати основну 

частину свого бюджету на госпіталізацію, поліклініки почали госпіталізувати 

хворих лише у крайніх випадках. Таким чином, з переведенням медичних закладів 

на госпрозрахунок остаточно втратила сенс кампанія загальної диспансеризації.  

На цьому тлі впровадження нового господарського механізму критикувалося 

як напівзахід, який оминав очевидний для прибічників ринкових перетворень шлях 

реформування – впровадження страхової медицини [там само]. Слід підкреслити 

наївність тієї критики, з огляду на повну неможливість забезпечення загальної 

диспансеризації населення в межах страхової медицини. 

Таким чином, проблема фінансування радянської охорони здоров’я полягала 

не в її малих обсягах, а в самому принципі, коли кошти йшли на утримання 

медичної мережі без урахування результатів її діяльності. Як наслідок, СРСР все 

більше відставав від провідних країн за показниками охорони здоров’я. Наслідком 

екстенсивного фінансування охорони здоров’я в Харкові стала безгосподарність у 

витраті та навіть невикористання коштів, спрямованих на розвиток медичної мережі. 

 

 

 

2.4. Кадрове забезпечення харківської медичної мережі та соціальне 

становище медичних працівників 

         

Станом на 1990 рік СРСР займав перше місце в світі за кількістю медичних 

кадрів на душу населення (таб. А.4) [2; 270, С. 176; 394, С. 259; 433, P. 2]. 

Парадокс питання полягав у тому, що за такої кількості медиків в СРСР 

постійно відчувався кадровий голод. По-друге, попри більшу кількість лікарів 

порівняно з розвинутими західними країнами, в СРСР була більша смертність. 

Обидва ці парадокси пов’язані між собою й потребують окремого розгляду. 

Щоб відповісти на питання, чому в СРСР постійно відчувався дефіцит медичних 

кадрів і чому їхні дії справляли недостатній ефект на здоров’я населення, 
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розглянемо масштаби кадрового дефіциту, динаміку змін чисельності медичних 

кадрів в СРСР, Україні, Харкові, забезпеченість населення цими кадрами згідно 

радянських нормативів та рівень їхньої підготовки. 

На середину 50-х рр. Україна вважалася найбільш укомплектованою кадрами 

республікою, що дозволяло направляти за її межі значну кількість випускників 

медичних вишів (понад 30 %) [249, арк. 46]. Насправді ж, внаслідок нерівномірного 

розподілу випускників між союзними республіками забезпеченість лікарями в УРСР 

в середині 50-х рр. була нижчою, ніж в СРСР й деяких союзних республіках [там 

само, арк. 47]. У самій Харківській області в другій половині 50-х рр. утворився 

кадровий дефіцит [97, арк. 5]. 

В офіційних звітах початку 70-х рр. також вказується, що УРСР займала одне 

з перших місць в Союзі за показником забезпеченості лікарями [113, арк. 2]. Але 

вже в роботі, присвяченій 70-річчю радянської охорони здоров’я, знаходимо, що на 

середину 80-х рр. Україна за показником забезпеченості населення медичними 

кадрами посідала шосте місце серед союзних республік [266, С. 173–174]. 

При цьому Харків майже протягом усього повоєнного часу давав показники 

забезпеченості населення лікарями, які були вищі або дорівнювали союзним та 

республіканським [97, арк. 6]. До кінця 50-х рр. порівняно з 1913 р. кількість 

медичних працівників у Харкові зросла в 13 разів, лікарів – у 10 разів [417, С. 12].  

У перший мирний рік після визволення Харкова від окупантів кількість 

лікарів порівняно з 1940 р. скоротилася на 72,9 %, стоматологів і зубних лікарів – на 

82,9 %, середнього медперсоналу – на 75,2 % [89, арк. 32]. Відновлення їхньої 

кількості йшло швидкими темпами [90,  арк. 58]. 

Враховуючи, що населення Харкова за період 1945–1990 рр. зросло утричі, 

маємо шестикратне зростання кількості лікарів, які працювали в системі МОЗ – з 

1599 до 9626 фізичних осіб, та майже десятикратне зростання кількості середнього 

медичного персоналу – з 2200 до 20.796 фізичних осіб (таб. А.5) [432, P. 18–19]. 

Показник забезпеченості лікарями зріс з 30 до 60 о/ооо або у 2 рази, середніми 

медпрацівниками – з 41 до 130 о/ооо або у 3,2 рази.  
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Згідно з офіційною історією радянської охорони здоров’я у період 1981—1985 

рр. укомплектованість лікарських посад в СРСР дорівнювала 96,5 % [266, С. 173]. 

Гірше виглядала ситуація з укомплектованістю посад у Харкові. Якщо 1957 р. у 

місті не вистачало 105 лікарів, то на середину 60-х рр. місту бракувало вже 3 тис. 

медичних працівників, а 1987 р. дефіцит становив 4898 [72, арк. 7; 97, арк. 5]. Втім, 

протягом 80-х рр. наявний дефіцит поступово ліквідовувався. 

Гостріше за брак лікарів для повоєнної радянської охорони здоров’я стояла 

хронічна проблема нестачі середнього медичного персоналу. На думку деяких 

експертів, кількість середнього й молодшого медперсоналу в СРСР треба було 

збільшити мінімум на 40 % [273]. Диспропорція між приростом штатів середнього 

медперсоналу та лікарів призводила до такого співвідношення, яке не відповідало 

штатним нормативам і не сприяло розвантаженню лікарів від непритаманних їм 

функцій [75, арк. 9, 33–34]. І хоча, починаючи з 70-х рр. встановилося  нормативне 

співвідношення між кількістю лікарів та середнього медперсоналу, на середину 80-х 

рр. у Харкові все ще не вистачало близько 3,5 тис. середніх медпрацівників. 

За такої ситуації значних масштабів набуло сумісництво. У період 1959–1964 

рр. приріст посад майже вдвічі перевищував приріст лікарів: кількість лікарських 

посад зросла на 30,5 %, а кількість фізичних осіб – лише на 17,5 % [72, арк. 7]. Те ж 

саме стосувалося середнього медперсоналу, приріст посад і фізичних осіб якого 

становив відповідно 45 і 27 %. Можна уявити собі, масштаби дефіциту медичних 

кадрів по Україні в цілому, якщо попри вказане, забезпеченість лікарями та 

середніми медичними працівниками у Харкові 1985 р. перевищила республіканські 

показники й склала відповідно 43 проти 32 і 99 проти 93 на 10 тис. населення [242, 

арк. 15–16]. Проте, у сумісництва була й інша причина. Оскільки, внаслідок 

суцільної працевлаштованості в СРСР навантаження медиків було значно нижчим, 

ніж у Західній Європі та США й відповідно маленькою – зарплатня, медики 

прагнули працювати на 1,25 або 1,5 ставки, добираючи необхідне навантаження. 

Кадровий дефіцит виникав внаслідок розширення масштабів будівництва 

лікувальних закладів, за розбудовою яких не встигала підготовка лікарів [215]. 

Значну кількість лікарських посад на станціях швидкої допомоги займали 
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фельдшери. Під кінець 80-х рр. практично усі поліклініки та лікарні Харкова були 

погано укомплектовані терапевтами, лікарями швидкої допомоги, педіатрами та 

вузькими спеціалістами [210; 213]. 

Другою причиною дефіциту були кадрові диспропорції. За підрахунками 

головного лікаря обласної лікарні з загальної кількості лікарів Дзержинського 

району, безпосередньо хворими в той період займалося 85 %, решта складала 

управлінській та інспектуючий персонал [210]. 

Врешті, високу плинність кадрів зумовлювало незадовільне забезпечення 

молодих спеціалістів житлом та низькі зарплатні медпрацівників. Подивимося на 

умови праці й доходи медперсоналу Харкова. 

Крім лікування хворих, на що дільничний лікар витрачав понад 80 % свого 

робочого часу, решта його навантаження складалася з адміністративної роботи, 

профілактичних оглядів, відряджень, членства в лікарсько-консультаційних та 

абортних комісіях [90, арк. 68]. Внаслідок ще більш гострого дефіциту вузьких 

спеціалістів в області, набула поширення практика виїздів харківських лікарів на 

село з методичною, консультативною або лікувальною метою [97, арк. 6]. Кожна 

велика харківська лікарня почергово висилала їх до підшефної лікарні в області 

терміном до 2-х місяців [60, арк. 16]. Залучалися медики й до непрофільних робіт: 

допомагали колгоспам збирати врожай, працювали на будівництві [110, арк. 4, 34]. 

Перш за все лікарі були завантажені у головній роботі – з хворим своєї 

дільниці. Хоча високе індивідуальне навантаження лікаря у перші роки повоєнної 

відбудови досить швидко прийшло до норми, воно знов стало понаднормовим на 

початку 50-х рр. [90, арк. 63–65; 51, арк. 19; 53, арк. 190]. Ситуація поліпшилася з 

розукрупненням дільниць й більш раціональним використанням кадрових резервів у 

60-ті рр., але понаднормове навантаження важко було ліквідувати з огляду на 

окреслений дефіцит кадрів, перевантаженість стаціонарів хворими та добровільність 

сумісництва, яке давало медикам можливість поліпшити свій матеріальний стан. 

Лікарю важко було зосередитись і швидко зробити висновки, враховуючи 

нераціональний ліміт часу в 10 хвилин, який відводився для огляду пацієнта. 
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Реальний наплив хворих міг бути більшим і тільки сумлінність лікаря визначала 

обсяг його навантаження [там само, арк. 191].  

Робота молодшого та середнього медперсоналу, особливо, санітарок була 

особливо важкою, низькооплачуваною та непрестижною. Низький попит на неї 

призводив до збільшення навантаження наявних працівників [196]. Непоодинокою 

була ситуація, коли одна санітарка доглядала більше 30 хворих замість 20-25 

нормативних [58, арк. 137; 394, С. 294]. Як наслідок, деякі медпрацівники ставилися 

до своїх обов’язків абияк: «А то! Дура я за триста пятьдесят по полу елозить! Да ещё 

и не подкормишься…» [217, С. 364]. 350 рублів – це місячна зарплатня санітарки у 

1954 р., тоді як середня зарплатня в СРСР 1952 р. становила 674 руб. [347, С. 36]. 

Зрозуміло, що за таких умов у працівників з’являлась байдужість до 

виконання обов’язків, грубість до хворих. Серед медпрацівників престижним 

вважалося отримати місце в лікарні, в той час як місця дільничних і лікарів швидкої 

допомоги діставалися менш підготовленим спеціалістам [273]. 

 Грубість і байдужість медпрацівників наприкінці радянської доби викликали 

певну розгубленість керівників охорони здоров’я, які карали порушників 

зменшенням зарплатні й тимчасовим пониженням у посаді [215]. У той же час, 

керівник харківського міськздороввідділу В.І. Реміняк у 1987 р. чи не вперше 

зазначив, що треба перетворювати дільничних лікарів на сімейних лікарів, надати 

хворому право вибору вузьких спеціалістів, а адміністрації закладу – право 

заохочувати найпопулярніших та найефективніших лікарів. 

Наприкінці війни зарплатня керівників охорони здоров’я Харкова різного 

рівня коливалася в межах 600-1300 руб., середнього медперсоналу – 300-450 руб., 

молодшого персоналу –100-300 руб. [46, арк. 5–5зв; 88, арк. 4, 9]. 

Для розуміння цих сум зазначимо тогочасну вартість інвентарю й предметів 

вжитку: друкарська машинка коштувала 10.000 руб., мікроскоп – 5000 руб, візок – 

2500 руб., халат або простирадло – 40 руб., рушник – 4 руб. [там само, арк. 6]. Якщо 

ціни на продовольчі товари за роки війни зросли у 8-15 разів, то середня зарплатня 

робітників, службовців і медиків – лише у 1,3-1,5 разів [420]. Середня місячна 

зарплатня робітника промисловості в СРСР у 1944 р. становила 573 руб., працівника 
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адміністративного апарату – 512 р., медиків – 363 руб. [285]. Прожити на 400 руб. 

було важко, але слід зауважити, що ситуацію поліпшувала карткова система, 

громадське харчування та організація з 1944 р. державної комерційної торгівлі, 

внаслідок чого дещо знизилися ціни на продукти харчування. 

За цих обставин навіть скромне зростання видатків на охорону здоров’я між 

1946 і 1950 рр. сприяло двократному збільшенню кількості лікарів в СРСР [270, С. 

176]. У 1949 р. було встановлено пенсійне забезпечення медичних працівників за 

вислугу років і нагородження їх урядовими нагородами за тривалий стаж 

бездоганної роботи [367, С. 340]. Для дільничних терапевтів і педіатрів до чотирьох 

тижнів була збільшена тривалість чергової відпустки. 

Надалі обмежені фінансові можливості органів охорони здоров’я гальмували 

збільшення кількості штатів. Так, наявний дефіцит по фонду зарплатні у всіх 

райздороввідділах Харкова в середині 60-х рр. був перекритий за рахунок 

замороження розгортання нових відділень, неукомплектованості посад на станції 

швидкої допомоги, надання відпусток за свій кошт [77, арк. 3–4]. 

1961 року в СРСР була проведена грошова реформа, в ході якої старі грошові 

знаки без обмежень обмінювалися на нові співвідношенням 10 до 1. Узагальнена 

структура розмірів зарплатні працівників медико-санітарних закладів Харкова у 

1964 р. по семи районах Харкова свідчить, що переважна більшість з них (90–94 %) 

отримували зарплатню до 100 руб. (таб. А.6). Причому близько ¾ з числа 

працівників цієї групи отримували доволі низьку зарплатню до 60 руб. – тобто в 

межах мінімуму, який починався з 40 руб. й який тоді отримував молодий спеціаліст. 

Таким чином, бачимо відносну сталість розмірів зарплатні харківських медиків 

різного щабля в 40–60-х рр. з тенденцію до підвищення. Попри збереження низького 

рівня зарплатні великої кількості медпрацівників, треба зауважити, що 40 рублів 

були тим мінімумом, який покривав індивідуальні витрати на комунальну платню, 

харчування та проїзд у транспорті [254, арк. 27]. 

Порівнявши матеріальне становище харківських медиків з даними про розмір 

середньомісячної зарплатні робітників і службовців в УРСР впродовж 50–80-х рр., 

доходимо висновку, що зарплатня 70-80 % медпрацівників більшості районних 
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відділів охорони здоров’я м. Харкова на середину 60-х рр. хоча й була переважно 

вище прожиткового мінімуму, але не сягала рівня середньої зарплатні по УРСР (87,6 

руб.) – «…зарплата медиков не превышала 70 % от среднестатистической» [273; 341, 

С. 85; 351]. Лише близько 28 % медпрацівників Харкова отримували середню та 

вищу за середню зарплатню.  

Коментуючи рівень зарплатні радянських лікарів наприкінці 80-х рр., автори 

однієї публікації зазначали: «Радянські медики, в тому числі кандидати наук, і далі 

отримували копійчану зарплату (іноді й її даремно), яка разів у 4-5 менша від 

зарплати санітара в державних лікарнях США: у нашого лікаря – пересічно 200 

рублів за місяць проти заробітку американського санітара – 240-260 доларів за 

тиждень» (згідно з курсом 1989 р. 1 долар США коштував 0,60 рубля) [308, С. 140].  

Протягом 1990 р. середньомісячна зарплатня в Україні складала 244,3 руб., 

1991 р. – 495,4 руб., а мінімальний розмір зарплатні 1991 р. дорівнював 185 руб. 

[190; 288]. Середня зарплатня медиків Харкова на початку 1991 р. становила 161 руб. 

[163]. Лікар-отоларинголог 1-ї міської клінічної лікарні в той час отримував 140 

руб./міс., медсестри – 90-110 руб., санітарка – 85 руб., акушерка – 90 руб.  Таким 

чином, напередодні розпаду СРСР зарплатня деяких лікарів була нижчою за 

мінімальну в Україні. 

Для порівняння зазначимо, що хліб 1990 р. коштував 14-28 коп., яловичина та 

свинина – 3-5 руб./кг, вершкове масло – 3,40 руб./кг [288]. Проте проблема тоді 

полягала вже в неможливості отоварити й ті невеликі гроші, які отримували медики. 

За цих умов медичний персонал з тривогою очікував запланованого в той час 

переведення поліклінік з бюджетного забезпечення на госпрозрахунок, що 

загрожувало скороченням штатів. Окремі медичні заклади намагалися підвищити 

зарплатню своїм працівникам шляхом введення платних послуг [263].  

Про те, що медицина в СРСР втрачала статус престижної професії, свідчило 

поступове старіння та висока плинність кадрів, особливо молодих, через 

незадовільне забезпечення житлом [78, арк. 1; 351]. Проблемі не могли завадити 

адміністративні заходи із «закріплення» кадрів: заброна головним лікарям приймати 

на роботу випускників без направлень відділів охорони здоров’я; затвердження 
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інтернатури тільки для тих випускників, які були направлені на роботу з 

необхідного для міста профілю [78, арк. 3–4; 86, арк. 10]. 

На початку 70-х рр. більшість медпрацівників області (68,8 %) мали власне 

житло. Проте, середні медичні працівники залишались найбільш незабезпечені 

житлом. Станом на 1971 р. у системі Харківського облздороввідділу нараховувалося 

7011 лікарів і 21.031 середніх медичних працівників, з яких  комунальну площу 

мали 6004 лікарів (85,6 %) і 10.054 (47,8 %) середніх медпрацівників [113, арк. 3–6]. 

Дуже розтягнутим у часі був процес відселення сімей медпрацівників з 

територій лікувальних закладів, який тривав ще в середині 80-х рр. [256, арк. 75]. 

Під кінець радянської епохи працівники охорони здоров’я у Харкові були 

найменш забезпеченою житлом категорією населення [229]. Близько 3 тис. 

медпрацівників Харкова станом на 1991 р. перебували на квартирному обліку, 

більшість – по 15-20 років [163]. 

Ступінь гостроти житлової проблеми навіть для керівників охорони здоров’я 

демонструє історія про те, як провідний хірург Харкова у 60-ті рр. О.О. Шалімов 

«вибивав» квартири собі та своїм співробітникам. Спілкуючись з першим 

секретарем Харківського обкому Компартії України Г.І. Ващенком, який потрапив 

до харківського інституту загальної та невідкладної хірургії з гострим апендицитом, 

О.О. Шалімов натякнув йому та його дружині, що живе «на квартирі» як і його 

колега з дружиною та дитиною [268, С. 73–75]. Під час виписки Г.І. Ващенка з 

інституту його дружина взяла координати О.О. Шалімова та його друга-

співробітника. За тиждень інститут отримав дві іменні квартири. Треба додати, що 

поряд з будівництвом нового корпусу інституту на Павловому Полі О.О. Шалімов 

домігся також будівництва дев’ятиповерхового будинку по вул. Дерев’янка для 

працівників свого закладу. 

Невдоволені невідповідністю між розміром зарплатні та труднощами своєї 

професії, медики все частіше почали приймати «подарунки» від пацієнтів: «Але за 

реальним добробутом медпрацівники вийшли на третє місце в СРСР – після 

трудівників торгово-громхарчівського комплексу та кооператорів» [308, С. 140]. 

Поряд з цим корупційним пристосуванням, під час шокового погіршення рівня 
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життя наприкінці 80-х рр. деякі  доведені до відчаю медичні працівники ще 

спромоглися на активні виступи з вимогами на захист гідності професії та 

можливості лікувати. 20 лютого 1991 р. відбувся двохгодинний республіканський 

попереджувальний страйк після того, як з’їзд профспілки медиків України не 

вирішив проблем медпрацівників, які полягали в нестачі інструментів та низькій 

зарплатні [163]. Учасники страйку продовжили працювати, але відмовилися від 

зарплатні за дві години страйку. Напередодні Дня медичного працівника того ж 

року співробітники дитячої міської лікарні № 24 та інших закладів провели 

аналогічний страйк [147]. Наприкінці 1991 р. медики швидкої допомоги кілька разів 

виходили на площу ім. Дзержинського з вимогами підвищення зарплатні й 

забезпечення лікарні найнеобхіднішими матеріалами та ліками [162; 177; 203]. 

Проаналізувавши причини дефіциту кадрів у радянському Харкові, слід 

зупинитися й на причинах низької якості меддопомоги й показників здоров’я 

громадян в СРСР, які не залежали від кількості медичних кадрів. Перша причина 

полягала в нераціональному використанні наявних резервів. Проте, з цією 

проблемою боролися. Так, ліквідація паралельних ланок, які існували у медичній 

мережі Харкова в 60-ті рр. дала змогу вивільнити посади для укріплення 

територіальної та цехової дільничності [367, С. 314]. У 1964 р. в Харкові створено 

міський організаційно-методичний кабінет, який вивчивши ситуацію, виявив значні 

резерви штатів медперсоналу та раціонально розподілив їх [75, арк. 9, 26].  

Наприкінці існування СРСР якість діагностики в столичних лікарнях 

залишалася на рівні 40–50-х рр., а у Харкові порівняно з вказаним періодом навіть 

погіршилася [308, С. 141–142]. Зокрема, переважна більшість акушерів-гінекологів 

була нездатна надати необхідну кваліфіковану допомогу на усіх етапах. Така 

ситуація пояснювалася недоліками в підготовці медичних кадрів.  

Протягом радянських часів в Україні з’явилася система обов’язкового 

удосконалення медичних кадрів, для чого 1923 р. у Харкові засновано Український 

державний інститут удосконалення лікарів (зараз – ХМАПО) [113, арк. 8]. 

На початку 70-х рр. харківський МЗВ поставив завдання  пропускати основну 

масу лікарів через курси удосконалення або спеціалізації з наступною атестацією. 
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Станом на 1971 р. більше 10 % лікарів щорічно закінчували курси удосконалення та 

23 % курси спеціалізації [86, арк. 10]. 1973 року з 7457 лікарів Харкова 55 % 

пройшли атестацію [11]. На початку 80-х рр. свій професіональний рівень щорічно 

підвищувало вже 20 % лікарів і 10 % середніх медпрацівників, що відповідало 

настановам МОЗ СРСР та УРСР, 86,2 % лікарів мали атестаційні категорії [6, арк. 

15]. За тодішніх темпів підвищення кваліфікації лікарі могли здійснити її протягом 5 

років, що відповідало нормативам (лікарю достатньо було проходити курси раз на 5 

років), тоді як підвищення кваліфікації усієї кількості середнього медперсоналу 

потребувало вдвічі більшого часу – кожний середній медпрацівник міг проходити 

такі курси раз на 10 років [6, арк. 15, 22–23; 193].  

Удосконалення, як і будь-яке навчання є формальною справою, якщо не 

враховується зв'язок з результатами роботи. Розмір зарплатні радянського лікаря 

залежав від кваліфікації, спеціалізації та вченого ступеню, але не від безпосередніх 

результатів щоденної праці. Таким чином, лікар не залежав від своїх пацієнтів [273]. 

До цього додавалися зловживання з боку керівників медичних закладів у 

питанні підбору кадрів. Прикладом такого свавілля є історія з М.М. Амосовим, 

якого на початку 50-х рр. ректор Харківського медичного інституту І.П. Кононенко 

відрадив займати посаду завідувача кафедри госпітальної хірургії ХМІ, натомість 

призначивши завідувачем свого друга та подільника у фінансових махінаціях 

професора Б.Є. Панкрат’єва [166, С. 276]. У результаті М.М. Амосов поїхав до 

Києва, а Б.Є. Панкрат’єв вже невдовзі випадками смертей пацієнтів довів свою 

непридатність й був звільнений [там само, С. 284–287].  

Ситуація, коли головний лікар міг влаштувати на роботу випадкових людей, 

викривляла показники забезпеченості кадрами, утворювала «прихований дефіцит», 

підвищувала обсяг навантаження на решту медперсоналу. Іноді навіть керівники 

лікувальних закладів вимушені були «закривати очі» на наявність нездар в колективі, 

що ілюструє «особливості» працевлаштування медиків на престижні місця. Так, 

згаданий директор Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії О.О. 

Шалімов, за спогадами колег, розумів, що «какой-то процент сотрудников чуть ли 
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не балласт, и ничего тут не поделаешь. Их он старался обходить стороной, не давал 

никаких заданий и только стремился сократить их количество» [268, С. 25]. 

У 80-ті рр. увагу було акцентовано на удосконаленні системи відбору у виші 

професійно орієнтованої молоді. У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 

1987 р. йшлося про те, щоб комплектувати виші за рахунок абітурієнтів, які мали 

стаж роботи в лікувальних закладах, звільнених в запас військових, а також про 

розширення навчання школярів з медичного профілю у міжшкільних навчально-

виробничих комбінатах [179; 266, С. 167]. 

Великий вплив на життя радянського лікаря як представника «трудової 

інтелігенції» справляла ідеологічна ситуація в країні. Відомі своїми прогресивними 

настроями вітчизняні лікарі, багато з яких вітало революцію й брало участь у 

революційному русі, не могли уникнути ідеологічного контролю з боку партії в 

пореволюційний час, а деякі стали жертвами сталінських репресій.  

На початку 50-х рр. ідейно-політична підготовка включала в себе почергову 

організацію кожним лікарем стаціонару щотижневої політінформації [55, арк. 404–

405]. Крім того проводилися партзбори, бесіди з хворими, теоретичні конференції. 

Політпросвіта охоплювала лікарів, увесь середній і частину молодшого 

медперсоналу, діяли гуртки з вивчення «Короткого курсу історії ВКП(б)», 

політшколи для санітарок. Зрозуміло, що таким чином медперсонал, насамперед 

лікарі (організатори політзанять), відволікалися від своїх безпосередніх обов`язків. 

Особливістю епохи було поєднання лікарями профільних функцій з 

громадсько-політичною діяльністю. У 1945 р. членами або кандидатами у члени 

ВКП(б) було 14 % лікарів (230 осіб) Харкова [47, арк. 39]. Деякі керівники закладів, 

як головний лікар 1-ї міської лікарні І.М. Агєєнеко, обиралися до Верховної Ради 

УРСР. На початку 70-х рр. 62 % керівників лікувальних закладів (172 людини) були 

членами або кандидатами у члени КПРС, 539 медпрацівників – депутатами місцевих 

рад [113, арк. 13–14]. Оскільки депутати в СРСР працювали на сесійній основі, 

лікарі могли поєднувати профільні обов’язки з функцією представників народу. 

Найбільшу шкоду медикам за сталінських часів завдала сфабрикована владою 

«справа лікарів». Поєднуючи в собі антисемітизм та ізоляціонізм, справа була 
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відгуком «холодної війни», а також попередньою спробою для нової масштабної 

чистки в партії, якій запобігла лише смерть Й. Сталіна. 

Початок справі дала публікація повідомлення в газеті «Правда» від 13 січня 

1953 р. про викриття злочинної організації провідних лікарів-агентів іноземних 

розвідок, євреїв за національністю, які свідомо шляхом неправильного лікування 

призвели до загибелі низки керівників партії та уряду [280, С. 348–349]. 

7 лютого 1953 р. був заарештований видатний ендокринолог, професор В.М. 

Коган-Ясний (1889–1958 рр.), зусиллями якого в Харкові почав працювати Інститут 

експериментальної ендокринології, де він першим в СРСР у 1923 р. отримав інсулін. 

В.М. Когана-Ясного звинуватили відразу у трьох непов’язаних між собою злочинах: 

у націоналізмі, шкідництві й аморальній поведінці [353, С. 141–144; 397]. Під час 

слідства він витримав важкі моральні й фізичні знущання, але не визнав винесених 

йому звинувачень. Попри звільнення після смерті Сталіна, В.М. Коган-Ясний так і 

не добився повної реабілітації. 

Ще однією жертвою «справи лікарів» у Харкові став завідувач Українським 

НДІ клінічної й експериментальної неврології та психіатрії М.М. Зеленський [404]. 

Під час Другої світової війни він організував оперативну евакуацію інституту та 

розташованого на його базі госпіталю до м. Тюмень. Завдяки мужній праці М.М. 

Зеленського госпіталь став одним з найкращих в СРСР, а сам керівник був 

нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора та Червоної Зірки, медалями 

«За победу над Германией» і «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

[373]. М.М. Зеленський спробував себе й як історик – у 1946 р. вийшла друком його 

монографія «150 лет Сабуровой дачи», присвячена історії однієї з найстаріших в 

Україні психіатричних лікарень. Незважаючи на заслуги, М.М. Зеленського 

виключили з партії та звільнили «за неправильный подбор кадров», після чого в 

інституті почалася антисемітська чистка, яка завдала значної шкоди цьому 

науковому центру союзного значення. 

У документах зафіксовано різке засудження звинувачених колег з боку 

окремих керівників медичної освіти й охорони здоров’я Харкова [247, арк. 5–6]. 

Питання «політичної пильності» обговорювались на Вченій раді ХМІ, Українського 
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НДІ туберкульозу [248, арк. 27]. Ці обвинувачення сформували таку атмосферу, що 

звільнені під час «справи лікарів» фахівці після її припинення не могли, а подекуди 

й не хотіли повертатися до своїх закладів.   

«Cправа лікарів» була останньою в серії ідеологічних кампаній повоєнного 

періоду, які підтримували стан ідеологічної напруги в радянському суспільстві, 

необхідний для його згуртування в умовах «холодної війни». Жертвами такого 

згуртування на основі ненависті до вигаданих ворогів стали не тільки лікарі та 

безпосередні виконавці, невдовзі репресовані за «порушення радянської законності», 

але й найкращі робітники-стаханівці, які виконували невдячну роль громадських 

обвинувачів [247, арк. 4]. 

Згадуючи негативний образ, створений лікарям за часів сталінщини, а також 

відносно низький професіоналізм лікарів у період пізнього СРСР, не можна обійти 

питання про справжнє моральне обличчя медпрацівників Харкова.  

Сумлінна праця багатьох медпрацівників у мирні роки відзначена орденами й 

почесними званнями. На початку 70-х рр. 352 харківських лікаря було нагороджено 

орденами та медалями, 32 мали звання заслуженого лікаря УРСР й 864 – звання 

відмінника охорони здоров’я [11]. Зокрема, орденом Жовтневої революції була 

нагороджена головний лікар 22-ї інфекційної лікарні Т.І. Шапошникова, орденом 

Леніна – завідуюча Ленінським райздороввідділом – Р. Ульянова [86, арк. 10]. 

Нагороджувалися й цілі заклади, наприклад, 7-а дитяча лікарня отримала почесну 

ювілейну грамоту ЦК КПУ, президії Верховної Ради УРСР та Укрпрофспілки. 

У лікувальних закладах було розгорнуто рух за комуністичну працю, що 

дозволило перетворити окремі заклади на бази передового досвіду, практикувалися 

урочисті огляди, присвячені святковим датам чи важливим подіям, за результатами 

яких колективи преміювалися.  

Зворотний бік ставлення окремих працівників до своїх обов’язків 

красномовно демонструє рапорт на ім’я головного лікаря 1-ї лікарні ім. В.І. Леніна 

від виконуючого обов’язки завідувача патологоанатомічного відділення, яке до того 

посіло друге місце у соцзмаганні: «Довожу до Вашего сведения действия санитара 

Сечкина Н.В… 27/XI.81, т.е. через неделю после приема [на роботу] находился в 
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нетрезвом состоянии в рабочее время с посторонним лицом (женщиной 

алкогольного типа) в секционной. При разгрузке трупа… перевернули его с каталки 

на пол... 1/XII.81 утром на работе его не было и в 9.30 санитарка Беликова И.Е. 

говорит, что он сидит в той же компании в будочке сторожа с улицы Малиновского. 

Я пошел туда, и он оказался там с теми же женщинами, но на работу пришел и 

сделал вывозку. Я его предупредил, что если ещё что-то повторится, пусть пишет 

заявление на увольнение. Сегодня 8/XII.81 г. его на работе нет» [363,  С. 196–197]. 

Врешті-решт, санітар написав пояснювальну записку, в якій визнав свої провини, й 

відкараскався отриманням суворої догани.  

Випадок, який стався у 1990 р. за участі чергової реанімаційної акушерсько-

гінекологічної бригади, є вже прикладом тверезої халатності. Лікарі бригади 

відмовилися виїжджати на виклик до породіллі з маточною кровотечею, який вони 

натомість передали іншій бригаді. Щоб уникнути відповідальності один із лікарів, 

наказав відправити машину за бензином, не дивлячись на те, що вона була 

заправлена, а сам дезінформував чергового консультанта про відсутність бензину. 

Усім винуватцям було оголошено сувору догану,  матеріали на безвідповідальних 

лікарів-анестезіологів були направлені до атестаційної комісії облздороввідділу. 

З великою вірогідністю можна припустити, що такі особи продовжували 

працювати в лікарні, скоріш за все, саме внаслідок вищезгаданого дефіциту кадрів. 

Висококваліфікована й сумлінна праця медперсоналу довгий час дозволяла 

тримати надання медичної допомоги в СРСР на високому рівні. Зі збільшенням 

кількості лікарів, приблизно з 70-х рр. їхній професіоналізм і моральні якості 

невпинно падали, а стан діагностики та лікування погіршувався [308, С. 141–142]. 

Більше того, у 70–80-ті рр. набули поширення такі нові негативні явища як 

притягнення до кримінальної відповідальності медиків Харківщини за шахрайство, 

викрадення та продаж ліків, службову фальсифікацію, хабарі, спекуляцію 

ювелірними виробами, навіть, за квартирні крадіжки й навмисне вбивство з метою 

помсти, збільшилась кількість групових лікарських злочинів, коли смерть хворого 

наставала в результаті помилок чи бездіяльності кількох осіб або навіть кількох 

лікувальних закладів [там само, С. 138–142]. 
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Картина лікарських помилок й злочинності медиків у радянські часи порушує 

більш широку проблему стосовно держслужбовців – співвідношення кари та гідних 

умов праці. Вона є вкрай актуальною для України на сучасному етапі реформування 

державних органів, тому що звертає увагу на необхідність уникати перегинів в один 

бік (призначення високої зарплатні без відповідного посилення відповідальності). 

Отже, попри те, що Харків демонстрував кращі за загальноукраїнські  

показники забезпеченості медичними кадрами, їхній дефіцит в місті постійно 

збільшувався. Лікарів не вистачало, бо вони неефективно працювали в масштабах 

галузі. Не спонукав до ефективної роботи принцип матеріального заохочення 

медперсоналу, коли зарплатня формувалася без урахування якості лікування. 

Масове нарощення кількості медиків, яке мало на меті забезпечити 

загальнодоступну допомогу, водночас свідчило про намагання влади компенсувати 

технологічне відставання медичної сфери й зумовлювало низьку зарплатню цієї 

категорії населення. 

 

 

 

           

Відновленню медичної мережі Харкова були притаманні 

загальнореспубліканські риси: в ньому брали участь широкі верстви населення, 

ініційовані партійними та державними органами заходи мали мобілізаційний 

характер. Проте темпи відбудови охорони здоров’я у Харкові були повільнішими, 

ніж по Україні загалом. Хоча протягом розглянутого періоду спостерігалася 

сприятлива для розвитку медичної мережі пропорція між темпами її відбудови й 

темпами зростання населення, в подальшому сформувалася тенденція 

наздоганяючого розвитку харківської охорони здоров’я. Характерною ознакою 

відновлення харківської медичної мережі стало те, що медичні заклади відкривались 

переважно там, де їм надавалися приміщення. У результаті багато з них на довгі 

роки опинилися в пристосованих будівлях, що порушило районування міської 

медичної мережі. 
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Враховуючи загальносоюзні процеси та місцеву специфіку, можна виділити 

чотири етапи розвитку та реформування харківської охорони здоров’я. Швидка 

повоєнна відбудова галузі підготувала ґрунт для здійснення в СРСР реформи 

охорони здоров’я (1947–1953 рр.). У ході реформи було створено загальнодоступну 

та безкоштовну, наближену до споживача систему медичних об’єднань, яка 

забезпечувала безперервний характер лікування. Невідповідність матеріальної бази 

харківської охорони здоров’я її завданням сфокусували увагу керівництва медичної 

мережі на її розбудові та укрупненні необ’єднаних закладів протягом другого етапу 

(друга пол. 50-х–60-ті рр.). Хаотичність та відставання в розбудові медичних 

закладів спонукали керівників охорони здоров’я області розпочати у 70-ті рр. 

довготермінове планування її розвитку за конкретними напрямами (спеціалізація 

профілактичної та стаціонарної допомоги, створення системи швидкої допомоги). 

Реалізація тих планів, як і обережна децентралізація управління та фінансування в 

сфері охорони здоров’я протягом четвертого етапу (1987–1991 рр.), була зупинена 

розпадом СРСР. Головні успіхи в розбудові та структурній зміні охорони здоров`я 

Харкова були досягнуті протягом третього етапу. 

Фінансування радянської охорони здоров’я базувалося на показниках 

ресурсного забезпечення, а не на кінцевих результатах роботи медичних закладів 

[329]. Такий механізм, орієнтований на утримання широкої мережі лікувально-

профілактичних закладів для забезпечення загальнодоступної медичної допомоги, 

став основою екстенсивного розвитку галузі. Наголос на утриманні інфраструктури 

сприяв неефективній реалізації видатків на медицину. Ситуацію загострювала 

невизначеність обсягів безкоштовної допомоги по мірі ускладнення медичних 

методик. Зміна епідеміологічної ситуації у другій половині ХХ ст. вимагала 

технологічного оновлення медичної мережі й збільшення витрат на охорону 

здоров’я. З виходом на перший план хвороб способу життя старий механізм 

фінансування втратив ефективність, що проявилося у прогресуючому відставанні 

СРСР від західних країн за показниками здоров’я населення, починаючи з 70-х рр. 

Іншою обставиною, яка підкреслила хибність фінансування на основі ресурсних 
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показників, стала неможливість радянського керівництва забезпечити традиційний 

рівень витрат на охорону здоров’я наприкінці 80-х рр.  

Зазначені недоліки підтверджуються прикладом харківської охорони здоров’я. 

Поруч з постійним і суттєвим зростанням її фінансування спостерігалася нецільова 

витрата коштів медичними закладами та навіть їхнє невикористання, коли йшлося 

про розбудову медичної мережі. Спроби відмовитися від екстенсивного 

фінансування й запровадити госпрозрахунок в медичній сфері, які робило радянське 

керівництво протягом «перебудови», призвели до негативних наслідків, 

залишившись нереалізованими повною мірою. 

Радянський Союз посідав перше місце в світі за кількістю лікарів. Проте 

постійне збільшення кількості медиків парадоксальним чином не ліквідовувало 

кадрового дефіциту. Його основною причиною стала гонитва за кількістю медичних 

кадрів без урахування якості їхньої праці. Масовість медичного персоналу 

зумовлювала низьку зарплатню більшості медпрацівників, а принцип її нарахування 

був причиною того, що медики неефективно працювали в масштабах галузі. 

Слід додати, що кадровий дефіцит був специфічною рисою радянської 

охорони здоров’я саме внаслідок реалізації її засадничого принципу – забезпечення 

населення загальнодоступною та безкоштовною допомогою. У рамках інших 

моделей охорони здоров’я такий дефіцит просто не становив би проблеми, оскільки 

доступ до медичних послуг у них є фінансово обмеженим для пацієнта. 

У Харкові кадровий дефіцит утворився в другій половині 50-х рр., постійно 

зростав і не був подоланий до розпаду СРСР. При цьому майже протягом усього 

досліджуваного періоду Харків давав показники забезпечення населення лікарями, 

які були вищі або дорівнювали союзним та республіканським. 
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РОЗДІЛ 3 

САНІТАРНИЙ СТАН І САНІТАРНЕ УПОРЯДКУВННЯ ХАРКОВА 

 

3.1. Санітарний стан міста 

 

Характерною рисою охорони здоров’я в СРСР було планове поєднання суто 

медичних, комунальних та соціальних заходів, які здійснювалися владою, з метою 

поліпшення громадського здоров’я. В основі цього узгодження було широке 

розуміння громадського здоров’я як результату впливів довколишнього та 

соціального середовища на людину, а також усвідомлення того, що санітарний 

благоустрій міста забезпечується комплексним розв’язанням трьох проблем: 

розбудовою водопроводу, каналізації та очисткою міста від сміття. Таке 

переконання радянської санітарії ґрунтувалося на досвіді США та 

західноєвропейських країн, де заходи з приборкання кишкових епідемій йшли саме 

у такій послідовності. Протягом повоєнного періоду напруженим залишалося 

вирішення усіх наведених завдань. 

Найважливішими об’єктами інфраструктури в плані підтримання здоров’я 

населення, які під час Другої світової війни зазнали цілеспрямованих руйнувань, 

були водогін і каналізація. До війни у Харкові працював водогін, який щоденно 

постачав 120.000 м³ питної води [238, арк. 35]. Добова кількість води, що подавалася 

споживачам на кінець 1944 р., сягала 17-18 тис. м³ [там само, арк. 8]. 

Окремі ділянки водогону пошкодили відступаючі радянські війська восени 

1941 р. Німці підірвали надземні споруди харківського артезіанського водогону в 

лютому 1943 р. перед початком Третьої битви за Харків [235, арк. 3]. У серпні того 

ж року німці підірвали окремі дрібні свердловини та запасні резервуари, всі насосні 

станції та Сіверсько-Донецький водогін. Після звільнення міста в серпні 1943 р. 

водогінна мережа складалася з 117 експлуатаційних свердловин з незначними 

пошкодженнями надземного обладнання частини з них [там само, арк. 3зв]. 

Відновлення Сіверсько-Донецького водогону завершилося 1945 р., відбудова 

артезіанського водогону закінчилася в 1951 р. 
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Протягом 50-х рр. у Харкові відчувалася гостра нестача питної води. У той час 

водопостачання міста здійснювалося, в основному, міським артезіанським і 

річковим водогоном з річки Сіверський Донець [333, С. 497]. Водогінна мережа 

була розвинута недостатньо, внаслідок чого мешканці окраїн користувалися водою 

із шахтних колодязів і водорозбірних колонок. До того ж підприємства міста 

забирали до 50 % усієї води з міського водопроводу. На початку 50-х рр. населення 

багатоповерхових будинків в основному не мало води [56, арк. 19]. 

Мешканці міських окраїн (Орджонікідзевський район, Холодна гора, Салтівка, 

Помірки, вул. Полтавський Шлях) отримували воду зі значними перебоями, інколи 

тільки в ранкові та нічні години. В особливо несприятливих умовах опинилися 

робітничі селища: Салтівські №№ 2 і 3, ім. Герцена, Східне, Ново-Західне [383, С. 

277]. Водоспоживання на душу населення було вкрай нерівномірним, коливаючись 

від 250-350 л на добу в центрі міста до 20-50 л на окраїнах. 

Тоді ж у водопостачанні Харкова склався парадокс, обумовлений тим, що 

існуюча водопровідна мережа міста була дуже зношеною. Такий стан зобов’язував 

хлорувати артезіанську воду, погіршуючи її якість, оскільки за бактеріологічними 

показниками вода зі свердловин була значно краще вимог ДЕСТу [82, арк. 6–7].  

Ще на початку ХХ ст. у зв’язку з прогресуючим обмілінням харківських річок, 

зростанням населення та промисловості Харків переріс відновлювальні можливості 

навколишнього природного середовища [304, С. 42]. Розпочаті у 30-ті роки роботи з 

покращення санітарного стану річок були перервані війною. Протягом першого 

повоєнного десятиліття харківські ріки – це невпорядковані стічні канави, куди 

скидалися нечистоти внаслідок аварій колекторів і насосних станцій. Незважаючи 

на це, влітку харків’яни активно купалися в річках та прали білизну [284,  С.1191–

1194; 335, С. 12–16]. Тільки в 60-ті роки з’явилася можливість розпочати 

облаштування харківських річок, внаслідок чого вони стали набагато чистішими. 

Проблема дефіциту водних ресурсів тоді хоча й залишалася гострою, але 

знаходилась в процесі свого докорінного розв’язання. 

Станом на 1970 р. водопостачання населення Харкова здійснювалося із 

Кочетоцького річкового водопроводу, артезіанського водопроводу, 54 локальних 
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водопроводів і 412 шахтних колодязів [81, арк. 7]. Кількість води на одну людину в 

середньому складала 247 л/добу. Проблема нестачі води значно поліпшилася з 

введенням до експлуатації у 1984 р. водогону з каналу Дніпро-Донбас.  

Попри великі успіхи в справі розв’язання проблеми водопостачання Харкова 

протягом 70-х – першої половини 80-х рр. та новаторські ідеї з обводнення 

харківських річок, Лопань, Харків та Уди наприкінці 80-х рр. отримали статус 

надзвичайно забруднених. До початку 90-х рр. кількість неочищених стоків, які 

скидалися до річок міста, зросла порівняно з 1960 р. майже уп’ятеро й склала 370 

тис. умовних тон на рік, що призвело до зростання донних відкладень до 1,5 м. [383, 

С. 279]. Харківську воду забруднювали й сусіди – Білгородський та Шебелинський 

промвузли, – викиди яких очисні споруди Хркова очистити не могли [40, арк. 104].  

Перед тим, як розглянути ситуацію з водовідведенням в післявоєнному місті, 

треба зазначити, що в 1940 р. Харків був охоплений «каналізацією з прекрасним 

очищенням стічних вод», протяжність якої становила 234 км. У місті працювало 5 

насосних станцій та десятки пересувних асенізаційних цистерн [238, арк. 36]. 

Харківська каналізація дісталась німцям майже неушкодженою, була ними 

полагоджена й законсервована та змогла функціонувати відразу після їхнього 

вигнання у серпні 1943 р. [368]. Остаточно каналізацію Харкова відновлено 1946 р. 

У 1955 р., коли чисельність населення Харкова ще не досягла рівня 1941 р., 

потужності харківської каналізації вже перевершили довоєнні: її протяжність 

становила 270 км, діяло 7 насосних станцій, 3 об’єкти очисних споруд [412, С. 69]. 

Тим не менш, каналізацією було охоплено всього 50 % мешканців міста.  

На початку 50-х рр. становище харківської каналізації в зв’язку з введенням 

нової черги водопроводу характеризувалося міськими органами, як «цілком 

катастрофічне», а санітарний стан Харкова в епідемічному відношенні – як 

загрожуючий [56, арк. 4, 6]. Основна санітарна проблема Харкова протягом 

повоєнного часу полягала в тому, що проектування та розвиток каналізації хронічно 

відставали від розбудови промисловості, житлового фонду і водопроводу [82, арк. 8]. 

Внаслідок вказаного відставання Каналтрест був вимушений здійснювати аварійні 
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викиди нечистот, що призводило до забруднення річок, вулиць, вело до поширення 

кишкових інфекцій [56, арк. 5, 22]. 

Про відставання розвитку каналізації свідчать такі факти: у 1955 р. за 

пропускної здатності біологічної станції у 70 тис. м³ стоків на добу, станція щоденно 

пропускала 105-115 тис. м³ на добу, у 1957 р., коли очисні споруди каналізації були 

розраховані на 84 тис. м³ на добу, кількість стічних вод міста сягнула 140-160 тис. м³, 

в результаті чого в міські ріки щорічно скидалося до 80 тис. м³ неочищених стічних 

вод. Вже за сім років потому, у 1964 р. очисні споруди могли прийняти вказаний 

обсяг стоків у 170-180 тис. м³, але щоденне скидання останніх зросло до 240-250 тис. 

м³, в результаті чого 60-70 тис. м³ як і раніше потрапляли до річок без біологічного 

очищення [72, арк. 8–9; 82, арк. 7]. Систематичне фонтанування каналізаційних 

стоків на зливних станціях ліквідовано на початку 70-х рр. [81, арк. 16]. 

Джерелом забруднення відкритих водойм Харкова були близько 50-ти 

підприємств, які скидали до річок недостатньо чи взагалі неочищені промислові 

стоки внаслідок відсутності каналізації. Так річка Немишля та її береги були 

забруднені нафтопродуктами в результаті викидів стічних вод заводу «Серп і 

Молот». Попри наявність очисних споруд на основних 26 промислових 

підприємствах Харкова у середині 60-х, вони не всюди  забезпечували якісне 

очищення. Зокрема, внаслідок цього жир, який не очищувався М'ясокомбінатом, 

вивів з ладу міську каналізаційну мережу [83, арк. 29, 31]. Темпи будівництва 

очисних споруд на промпідприємствах і об’єктах міської каналізації на початку 70-х 

рр. були вкрай повільними. ХТЗ, «Серп і Молот», ХЕМЗ, завод ім. Малишева 

продовжували забруднювати ріки стічними водами та нафтопродуктами [207]. 

Оскільки станом на 1970 р. будівництво нових очисних споруд було ще не 

завершене, містом відбувалися непоодинокі аварії перевантаженої каналізаційної 

мережі. У тому році сталася аварія на насосних станціях заводів ХЕМЗ і ХЗТО, в 

результаті чого були забруднені Основ’янське озеро та річка Харків [81, арк. 18]. 

Аварія сталася внаслідок перевантаження насосних станцій вказаних підприємств, 

на які надходили також стоки інших заводів. Тоді за вимогою міської СЕС та 

органів міліції були встановлені плакати про тимчасову заборону купання на 
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Основ’янському озері, ґрунт у місцях забруднення піддали хлоруванню, випустили 

й замінили воду в річці Харків. Керівники підприємств-винуватці аварії були 

оштрафовані. Цей, а також інші випадки системного забруднення річок заводами 

примусили прокуратуру порушити кримінальні справи на їхніх директорів, в 

результаті чого на підприємствах посилився контроль за експлуатацією очисних 

споруд, завдяки втручанню міністра оборони на заводі ім. Малишева побудовано 

очисні споруди з системою зворотного водопостачання [там само, арк. 19]. 

Недоліки в сфері водопостачання та каналізації були основною причиною 

захворювань на гострі шлунково-кишкові захворювання. Проте, враховуючи те, що 

обсяг неочищених стоків не зростав, слід визнати, що проблему відставання 

розвитку каналізації вдалося стабілізувати протягом 1957–1964 рр., коли потужність 

очисних каналізаційних споруд Харкова зросла у 2,2 рази [35, арк. 44]. Протягом 

1966–1970 рр. потужність каналізації збільшилась ще на 83 %. [36, арк. 111]. 

Постійною проблемою в санітарному упорядкуванні Харкова була очистка 

міста від сміття. За роки окупації місто було страшенно забруднене, причому 

сміттєзвалища утворилися безпосередньо на подвір`ях у центрі міста, про що 

красномовно свідчать описи, зроблені санінспекторами: «Купи гниючого сміття, 

подвірна усмоктувальна вбиральня переповнена» (вул. Лібкнехта, 59); «...сміття 

накопичено до 4-х тон» (вул. Гоголя, 11); «Дворові каналізаційні колодязі переповнені, 

подвір`я залите нечистотами» (вул. Дарвіна, 16) [42, арк. 8]. 

Наприкінці 40-х рр. прибирання міст України здійснювалося шляхом 

мобілізацій міського населення. Негативним варіантом вирішення проблеми було 

закопування рідких нечистот і сміття на подвір’ях домоволодінь, яке здійснювалося 

у 92 містах України, а в них – у 60 % домоволодінь [357, С. 5]. Внаслідок цього 

ґрунт був перенасичений відходами. Держсанінспекція заборонила закопування 

сміття, але систематичне його вивезення ще не було налагоджено через нестачу 

транспорту. Його втрати в 76 містах України у 1945 р. порівняно з довоєнним часом, 

коли транспорту теж не вистачало, становили від 95 % (автомобілі) до 78 % (кінні 

сміттєві обози) [там само]. Наявний транспорт міг забезпечити вивезення не більше 

5-10 % сміття, в той час, як відновлення транспорту відбувалося дуже повільно. У 
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першій половині 50-х рр. можливості транспорту з вивезення сміття збільшилися, 

але він все ще був здатний обслугувати лише 30 % потреб Харкова, а звідси 

відбувалася затримка з вивезенням нечистот на 2-3 і більше тижнів [56, арк. 21].  

Проблема відбудови каналізації загострювалася нестачею вбиралень. 1946 

року в містах України зі зруйнованою каналізацією 58 % дворів мали лише 

примітивні вбиральні, а 15 % – ніяких [357, С. 6]. Станом на 1953 р. більше 390 

щільнозаселених будинків у Дзержинському, Кагановичському (нині Київський), 

Комінтернівському районах Харкова були цілком позбавлені вбиралень. У Харкові 

діяла одна громадська вбиральня (по вул. Університетська, 9) [56, арк. 4]. На 

середину 50-х рр. 40 % дворових каналізованих вбиралень в будинках житлових 

управлінь потребували капітального ремонту [82, арк. 4]. Як і раніше, близько 200 

дворів не мали навіть примітивних вбиралень.  

У той час, як у повоєнні роки в Харкові з’явилися такі нові селища, як 

Залютіно, ім. Герцена, Салтівське, де існував значний відсоток неканалізованих 

вбиралень, трест «Очистка» не мав достатніх можливостей, щоб впоратися з цією 

роботою у зв’язку з браком асенізаційного транспорту. За таких обставин 

характерною для окремих районів міста залишалась ситуація, коли «большинство 

дворов домовладений представляет собой свалочные места» [56, арк. 4]. 

Що ж стосується санітарного стану житлового фонду, то багато житлових 

будинків на середину 50-х потребувало капітального й поточного ремонтів [82, арк. 

5]. У низці будинків кухні загального користування були зайняті під житло, а усі 

господарські та побутові потреби відправлялися або в самих житлових кімнатах, або 

в коридорах. Прикладом нестерпної повоєнної житлової та санітарної проблеми, 

були студентські та заводські сімейні гуртожитки, де в одній кімнаті мешкало по 2-3 

сім’ї, а зайняті під житло кухні й санітарні вузли знаходились в абсолютно 

неприпустимих умовах [56, арк. 19]. У гуртожитку стоматологічного інституту 

сходи були завалені нечистотами, студенти спали по двоє через брак меблів, водогін 

не діяв, вбиральні не було [127]. Студенти медичного інституту прали білизну в 

кімнатах, підлоги вбиралень гуртожитку були залиті водою. Ще гіршим був стан 

гуртожитків ремісничих училищ. Будівництво панельних будинків на незайнятих 



 92

площах Харкова, наприклад в районі дослідних полів Селекційної станції (зараз 

Нові будинки) та Павлового Поля, відкрило рятівну можливість розвантаження 

перенаселених бараків, чи не вперше масово забезпечило єдині житлові стандарти й 

тим сприятило вирішенню однієї з санітарних проблем періоду повоєнної відбудови. 

До 1960 р. кількість автотранспорту для вивезення сміття, асенізаційних 

цистерн, поливальних машин та іншої техніки значно зросла [33, арк. 99–100; 58, 

арк. 39; 83, арк. 4]. Будівництво у 1971–1983 рр. сміттєспалювального заводу 

полегшило проблему утилізації відходів [251, арк. 32]. Тим не менш, наприкінці 80-

х рр. у Харкові та його околицях існувала велика кількість самовільних звалищ, які 

містили й токсичні речовини [40, арк. 104; 41, арк. 30–34, 52–85]. 

У той час, як вирішувалися традиційні питання, пов’язані з розвитком 

каналізації, водопроводу та санітарної очистки, постала проблема забруднення 

міського повітря промисловими та автомобільними викидами. 

У 1970 р. ступінь забруднення повітря Харкова в цілому не перевищував 

встановлених норм. Це, однак, не стосувалося територій навколо промислових 

гігантів. За даними міської СЕС вміст пилу та сірчистого газу в повітрі навколо 

житлових зон за два км від підприємств ХТЗ, ТЕЦ-3, Коксохімзаводу, заводів ім. 

Малишева, «Серп і молот» і Турбінного, подекуди в кілька разів перевищував 

максимально допустимі норми [199]. Крім того, на головних магістралях з 

інтенсивним рухом автотранспорту, які проходили через великі житлові масиви, 

концентрація окису вуглецю перевищувала допустиму норму у 5-20 разів  [там 

само]. Кращою була ситуація в Орджонікідзевському районі, де з 30-х рр. існували 

зелені масиви, що відділяли промислову та транспортну зони від житлових 

кварталів. Решта підприємств знаходились в житловій зоні. Наприкінці 80-х рр. 32 

промислових підприємства Харкова все ще не мали санітарно-захисних зон [142]. 

Завдяки здійсненню планових заходів з обладнання підприємств очисними 

приладами концентрація шкідливих речовин в атмосфері міста за період  1976–1980 

рр. знизилася на 25 % [37, арк. 29].  

Стан повітряного басейну Харкова на початку 90-х рр. не відповідав 

санітарним нормам. З урахуванням усіх досягнень щодо зменшення шкідливих 
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викидів в атмосферу вони складали 210 тис. тонн на рік, тобто понад 100 кг на 

кожного харків’янина, що перевищувало гранично припустимі концентрації (ГПК) у 

2-4 рази [383, С. 280]. Причому, якщо істотних успіхів вдалося досягти у справі 

зменшення промислових викидів, то автотранспорт звів ті успіхи нанівець. На долю 

автотранспорту припадало понад 70 % забруднень атмосфери. У середньому по 

місту забруднення повітря чадним газом перевищувало ГПК у 2,5 рази, пилом – у 2 

рази, а в деяких районах у 15–20 разів. 

Завершуючи розгляд факторів впливу на санітарний стан Харкова й 

розпочинаючи характеристику стану інфекційної захворюваності, треба завважити, 

що вказані проблемні ділянки міської санітарії доповнювалися в перші роки після 

звільнення міста від нацистських окупантів тяжким спадком окупації. В перші дні 

після визволення було зареєстровано велику кількість інфекційних хворих. За 

словами медичних працівників, які залишилися в Харкові під час окупації, 

зростання захворюваністі почалося з зими 1941–1942 рр., коли населення було 

позбавлено планового постачання. Почався голод і рухлива частина населення 

вимушена була йти за 200-300 км для обміну продуктів, що створило умови для 

розсіювання інфекцій по всій області. До того ж венеричні хвороби, короста, 

малярія були для населення засобом, щоб уникнути вивезення до Німеччини. Тому 

населення переважно не приймало жодних заходів з лікування і попередження цих 

хвороб [238, арк. 2–3]. Потік полонених протягом зими 1942–1943 рр. ще більше 

посилив захворюваність серед цивільного населення. 

Внаслідок воєнних руйнувань і санітарного неблагополуччя зросла 

захворюваність на масові інфекційні хвороби, особливо кишкові інфекції, які прямо 

характеризуються в звітах тих часів як епідемії, хоча їх все ж таки не можна 

порівнювати з епідеміями часів Громадянської війни, коли хворих лише на 

висипний тиф у Харкові 1919 р. налічувалося 20.055 осіб [300, С. 71]. Крім того, у 

Харкові існувала можливість сплеску чуми та холери [48, арк. 21]. 

До Другої світової війни фіксувалися лише поодинокі випадки захворювань на 

висипний і черевний тифи в сільській місцевості. У більшості міст і робітничих 

селищ вже діяла водогінна та каналізаційна мережі, а в самому Харкові – 5 
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комунальних лазень і велика кількість душових і санпропускників, які були на всіх 

промислових підприємствах і закладах громадського харчування. 

У 1942 р. у Харкові зареєстровано 849 випадків черевного тифу, 207 випадків 

дифтерії, 387 випадків дизентерії, за перше півріччя 1943 р. – 1168 випадків 

висипного тифу [238, арк. 39]. Кількість населення в той час впала до 200.000 осіб. 

Визволення Харкова співпало з підйомом епідемії черевного тифу, 161 випадок 

якого був зареєстрований у вересні. Епідемія особливо уразила район ХТЗ та 

центральні привокзальні райони. Завдяки протиепідемічним заходам протягом двох 

місяців хвиля захворювань різко впала, з весни почалися масові щеплення. 

Подальша захворюваність на тифи та інші інфекції протягом 1944 р. була наслідком 

масової реевакуації харківського населення.   

У той час спалахнули епідемії малярії (2700 хворих, близько 65 % яких 

завезли цю хворобу з малярійних областей СРСР), кору серед ослабленого дитячого 

населення, зареєстровані численні випадки венеричних захворювань (1157 хворих 

на активні форми сифілісу і 1789 хворих на активні форми гострої гонореї), в особі 

двох приїжджих зі Сходу з’явився поворотний тиф [там само, арк. 11, 15, 18]. 

Безпритульні поряд з приїжджими стали іншим джерелом поширення інфекцій. 

Руйнація житлового фонду спричинила скупченість великих груп людей у тісних 

приміщеннях під час найсприятливішої для поширення тифів холодної пори року.  

Захворюваність на черевний тиф у найбільших промислових містах України 

навіть у 1946 р. була вище середньоукраїнської: у Києві – в 4 рази, у Сталіно – в 2 

рази, у Харкові – в 1,5 рази [357, С. 6]. Такий самий показник був у Харкові й по 

дизентерії. Захворюваність і смертність від кишкових інфекцій у великих 

промислових центрах була значно вищою за смертність серед сільського населення. 

Причиною були вже згадані незадовільна очистка міст від сміття. В цілому, головні 

серйозні інфекційні хвороби, включно з найстрашнішою з них, туберкульозом, були 

ліквідовані або зведені до мінімуму на початку 50-х рр. 

Розглядаючи санітарний стан Харкова в повоєнні радянські часи, слід 

зазначити, що всі наведені чинники розвитку міського господарства, які впливали на 

інфекційну захворюваність, були характерними для міст СРСР впродовж повоєнної 
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відбудови 1943–1953 рр. Про це свідчить аналіз, проведений британським 

дослідником Дональдом Філтцером і присвячений саме внутрішнім районам країни, 

де воєнні руйнації не затушовували типовий санітарний стан, який панував тут до 

війни [430, P. 2]. Типовість санітарного стану Харкова для інших великих міст УРСР 

в кінці 60-х рр. відзначалася й у документах обласного керівництва [109, арк. 18].  

Інфекційний стан Харкова впродовж 60–80-х рр. позначався сезонними 

сплесками грипу, а також періодичними спалахами кишкових інфекцій у дитячих 

закладах, що було пов’язано з порушеннями санітарно-гігієнічного режиму та якості 

харчування [105, арк. 1, 21]. Серйозними хворобами, профілактиці яких традиційно 

приділялася увага, залишалися туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, паротит, гепатит. 

Кризові явища, що наростали наприкінці 80-х рр. і позначилися на діяльності 

санітарних служб, проявилися в рецидивах хвороб, з якими здавалося б вже давно 

покінчено. Так, у каналізації та воді харківських річок протягом кількох років став 

виділятися холерний вібріон [383, С. 280]. На початку 90-х рр. у дитячих закладах 

поширився педикульоз, по Харкову спостерігалося зростання захворюваності на 

дифтерію, кір, вірусний гепатит, дизентерію, реєструвалися навіть смертельні 

випадки [27; 137]. Показово, що 1991 року міська СЕС зареєструвала 277 

завошивлених людей, які не були безпритульними [212]. За таких умов лікарі не 

мали, наприклад, протидифтерійної вакцини та одноразових шприців [134]. 

Зростанню інфекційних хвороб сприяло й 12-кратне збільшення кількості батьків, 

які відмовлялися робити дітям щеплення через страх заразити дитину СНІД [27]. 

Незадовільний санітарний стан післявоєнного Харкова визначала сукупність 

чинників: дефіцит водних ресурсів; нерозвиненість каналізації та її відставання від 

розбудови промисловості, житлового фонду та водогону; брак громадських 

вбиралень і транспорту для вивезення відходів; забруднення річок і повітря 

шкідливими викидами. Ситуація з санітарією в Харкові була типовою для великих 

українських міст. 
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3.2. Санітарне упорядкування Харкова 

 

Діяльність з санітарного упорядкування Харкова в повоєнні часи можна 

розділити на дві групи заходів. Перша група – це заходи, спрямовані на поліпшення 

громадського здоров’я, які були в компетенції міської влади й передбачали 

розбудову водопроводу, каналізації та очищення міста від сміття. 

Відновлення водогінних мереж в містах України починалося відразу після 

вигнання окупантів [235, арк. 33]. У Харкові в результаті здійснення плану 

відбудови у два етапи водогін запрацював на початку листопада 1943 р.  

У перший рік після остаточного визволення Харкова відновлений на 40 % 

міський артезіанський водогін подавав до 30.000 м³ на добу порівняно з довоєнними 

120.000 м³ [122]. Було відремонтовано 60 % водопровідних колонок. Водогінна й 

колодязна вода в той скрутний період знаходилися під систематичним 

лабораторним контролем. 1945 року закінчено відновлення Сіверсько-Донецького 

водопроводу, який щодобово повинен був давати місту 56.000 м³ води. У березні 

1945 р. потужність водопроводу сягнула 80 тис. м³ на добу. У 1951 р. відновлення 

артезіанського водопроводу Харкова було завершено [333, С. 385]. 

Протягом 1955–1977 рр. було здійснено поетапну реконструкцію та 

розширення Кочетоцької водопровідної станції, продуктивність якої склала 750 тис. 

м³ на добу, а також побудовано три нових лінії водоводу Кочеток-Харків [320]. 1969 

року введено в експлуатацію водогін до Салтівського житлового масиву [198]. 

Наступного року почалось будівництво каналу Дніпро-Донбас, яке мало остаточно 

розв’язати проблему водопостачання Харкова [119]. Всі ці заходи сприяли 

профілактиці шлунково-кишкових хвороб [109, арк. 18].  

У 1972 р. Харків першим серед українських міст розпочав буріння свердловин 

на глибину 800 м [320]. До кінця 1976 р. протяжність мереж і водоводів зросла у 4,5 

рази проти довоєнної й становила 1386,4 км. Подача води по місту в 1976 р. склала 

718,1 тис. м³/добу проти 120 тис. 1940 р. Того ж року в Харкові почала працювати 

перша в СРСР автоматизована система управління водопостачанням міста – АСУВ. 

Систему було відзначено дипломами ВДНГ і Державною премією України. 
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Завдяки вказаним заходам протягом 1970–1979 рр. вдалося збільшити добове 

споживання води на одного харків’янина з 247 л до 360 л [15; 81, арк. 7]. 

Наприкінці 70-х рр. для санітарних пропусків та обводнення харківських річок 

здійснювалося перекидання води з Печенізького водосховища. Продовжувалося 

розпочате ще в 60-ті рр. очищення річок і спорудження набережних [304, С. 42]. 

Безпосередньо в межах Харкова споруджено низку водойм площею близько 150 га.  

Попри те, що канал Дніпро-Донбас побудувано 1976 р., першу чергу 

магістрального водоводу від каналу до Харкова довжиною 155 км було введено в 

експлуатацію лише 1984 р. [403]. Впродовж 1981–1985 рр. у стислий термін 

побудовано водовід від селища Кочеток до Харкова. Все це докорінним чином 

поліпшило умови водопостачання [333, С. 499].  

Після визволення Харкова від нацистів початок роботи законсервованої ними 

каналізації Харкова залежав від налагодження роботи електромереж. Перші дві 

зливних станції запрацювали в жовтні 1943 р. Тоді ж частково впорядкували 

поховання трупів [238, арк. 37]. До кінця 1946 р. основні об’єкти харківської 

каналізації було відбудовано, а її протяжність сягнула довоєнного рівня – 233 км 

[333, С. 385; 336, С. 8]. 

На початку 50-х рр. пропускна здатність Диканівської станції скоротилася 

порівняно з довоєнним періодом, оскільки частина споруд вийшла з ладу, а нове 

будівництво не велося. Реконструкція станції, здійснена протягом 1957–1964 рр., 

дала змогу стабілізувати проблему хронічного відставання розвитку каналізації від 

розбудови житлового фонду та водопроводу. Змінилася технологія очистки води, що 

дало змогу припинити викиди неочищених стоків в річку Уди [83, арк. 29]. 

До початку 60-х рр. було збудовано та реконструйовано понад 110 км мереж і 

колекторів, введено до експлуатації Безлюдівську біостанцію [33, арк. 99–100; 34, 

арк. 223; 336, С. 8; 354, С. 118]. 

Впродовж 60-х рр. у розвитку харківської каналізації відбувся прорив. За 

семирічку (1959–1965) потужність харківської каналізації зросла удвічі, за роки 

наступної п’ятирічки (1966–1970) потужність міських каналізаційних споруд зросла 

ще на 83 % [35, арк. 70; 36, арк. 111; 333, С. 498; 354, С. 119]. Протягом 1960–1971 
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рр. водогінна мережа зросла на 318 км, каналізаційна мережа збільшилась на 420 км 

– до 624 км [81, арк. 16; 86, арк. 2]. На кінець 60-х рр. у Харкові припинено випуск у 

ріки 70 тис. м³ неочищених стоків [109, арк. 56]. Проведені заходи стали підставою 

для затвердження Радою Міністрів УРСР 1968 р. нового проекту розвитку 

харківської каналізації, який передбачав доведення потужності очисних станцій 

міста до 750 тис. м³ на добу [336, С. 9].  

У 70–80-ті рр. було побудовано нові Диканівські очисні споруди. Здійснена 

масштабна реконструкція колекторів центрального району Харкова шляхом 

глибокого закладення нової каналізаційної мережі – на 25-50 м, що стало 

інженерним досягненням союзного значення; у 1974 р. введено в експлуатацію 

другу в Європі за глибиною закладання (38 м) й найбільшу в Україні Головну 

каналізаційну насосну станцію (ГКНС) [там само, С. 9–10; 343]. 

План подальшого розвитку каналізації на перспективу до 2000 р. передбачав 

обводнення харківських річок і постачання промислових підприємств технічною 

водою безпосередньо з річок [336, C. 9–10]. Це дозволило б значно скоротити 

витрату води з питних водосховищ на технічні потреби. По суті, це був перший в 

СРСР проект централізованого оборотного водопостачання не в масштабах одного 

або групи підприємств, а в масштабах великого промислового міста. Новаторство 

оцінили на союзному рівні і 1977 р. робота «Комплекс споруд каналізації міста 

Харкова» отримала премію Ради Міністрів СРСР. У 80-ті роки потужності споруд 

каналізації по довжині мереж колекторів значно зросли й склали 1200 км. 

Перекачувальна здатність насосних станцій в цей період досягла 850 тис. м³/добу. 

Ще перед війною були зроблені перші спроби перейти на планово-подвірну 

очистку великих міст України, уперше з’явилися поля компостування [357, С. 4]. По 

завершенні війни видатний вчений-гігієніст і засновник санітарно-епідемічної 

служби України О.М. Марзєєв, враховуючи обмеженість коштів, запропонував 

низку доступних заходів для докорінної зміни якості санітарної очистки: 

компостування сміття й забезпечення таким чином приміських колгоспів 

добривами; знешкодження рідких нечистот шляхом утворення полів асенізації, які б 

згодом засівалися кормовими культурами та забезпечували фуражем кінний 
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асенізаційний транспорт; будівництво зливних станцій; механізація транспорту 

очистки; налагодження планово-подвірної очистки [там само, С. 8–11].  

Після остаточного визволення Харкова за містом було організовано місця для 

обеззаражування відходів, ліквідовано звалища у центрі (зокрема, в саду ХПІ), 

організовано санітарну валку. 

З перших днів після визволення шляхом мобілізацій міського населення 

почалося очищення харківських вулиць від накопичень сміття та завалів. У 

місячниках і недільниках восени 1943 р. – навесні 1944 р. узяло участь 97 тис. 

харків’ян [17]. Усього по Україні протягом 1944–1945 рр. до кампаній санітарної 

очистки було залучено близько 1/3 міського населення [357, С. 5]. Цими заходами 

керували райкоми партії, виконавчі комітети районних рад, міське житлове 

управління, яким пропонувалося широко популяризувати залучення населення до 

справи вивезення сміття, організовувати соціалістичні змагання між вулицями, 

домоуправліннями та районами на кращий санітарний стан [91, арк. 28, 30]. Станом 

на травень 1944 р. у Харкові очищено десятки тисяч  об’єктів, з яких вивезено або 

закопано в землю тисячі тон сміття і нечистот [18; 43, арк. 9]. 

На широке застосування практики масового залучення населення до 

санітарної очистки радянських міст в перші повоєнні роки звернув увагу 

британський дослідник Д. Філтцер, пояснивши її довоєнною нерозвиненістю 

міських каналізаційних мереж. Відповідачи на питання, що можна було зробити в 

санітарних умовах, системне поліпшення яких знаходилось поза компетенцією 

медиків і було відкладене в часі, Д. Філтцер показує, що радянська влада досягла 

значних успіхів в приборканні інфекційних хвороб, наблизившись до рівня 

смертності розвинутих європейських країн шляхом здешевлення оздоровчих заходів 

– завдяки масовій вакцинації та використанню праці населення з прибирання міст 

[430, P. 337–341]. Треба зазначити, що нижчою, ніж у розвинутих країнах, була 

загальна смертність в УРСР, в той час, як західних показників дитячої смертності 

Україні вдалося досягти лише на початку 70-х рр. [250, арк. 46–47; 251, арк. 75–76]. 

Отже, так звані «місячники чистоти» зіграли величезну роль в той період, коли 

відновлення всієї системи санітарної очистки в містах здійснювалося повільно.  
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Гіршою була ситуація з налагодженням планової подвірної очистки Харкова, 

яка на кінець 40-х рр. охоплювала тільки ¼ усіх домоуправлінь [91, арк. 28зв]. 

Провину за невиконання завдань з очистки міста облвиконком поклав на районні 

ради депутатів, виконкомам яких пропонувалося вдатися до перевіреного залучення 

громадськості [там само, арк. 29]. Поряд з цим, згадали й пропозиції О.М. Марзєєва: 

для зниження собівартості очистки планувалося організувати на полях асенізації 

кормові бази для коней санітарного обозу, налагодити роздільне збирання сміття. 

Попри ці директиви та плани, санітарна очистка Харкова на початку 50-х рр. 

здійснювалася незадовільно [56, арк. 3]. Це й не дивно, бо там, де не було прямої 

загрози поширення інфекцій, спостерігалося недбальство відповідальних органів у 

справі санітарного упорядкування. 1946 року кореспонденти газети «Красное 

Знамя» звертали увагу на те, що марно чекати на виконання численних обов’язкових 

постанов міськради, коли на подвір’ї міської прокуратури по вул. Сумська, 7 лежали 

купи сміття та нечистот [127]. 

Констатуючи незадовільний санітарний стан міста, преса  наголошувала на 

персональних якостях відповідальних осіб. Якщо ж узяти до уваги тривалість і 

масштаби такого недбальства попри реальну небезпеку судового переслідування, 

виходить, що воно було викликане неможливістю налагодити вивезення сміття 

власними силами в ситуації нестачі транспорту. Це підтверджується й тим, що на 

повну планово-подвірну очистку Харків зміг перейти лише на початку 60-х рр.  

Внаслідок відсутності чергувань двірників, на початку 50-х рр. харківські 

вулиці систематично не прибиралися [56, арк. 4]. Кількість урн для сміття на 

вулицях була недостатньою, причому на майдані Дзержинського їх не було взагалі 

[95, арк. 10]. Знешкодження сміття здійснювалося на примітивних звалищах, якими 

переважно були закриті яри. Сміття в кращому випадку присипалося землею чи 

будівельним сміттям. Тільки на Журавлівці та в Орджонікідзевському районі діяли 

поля компостування. Час від часу в місті з’являлися незаконні звалища [91, арк. 28].  

На середину 50-х рр. 70 % харківських домоволодінь було переведено на щоденне 

планово-подвірне очищення, решта очищалися раз на 3 дні [82, арк. 4]. У результаті, 

захворюваність на шлунково-кишкові інфекції знизилася вдвічі [139, С. 14].  
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До початку 70-х рр. вдалося налагодити збирання харчових відходів, які 

накопичувалися на подвір’ях житлових будинків, з метою відгодування свиней у 

підсобних господарствах міського управління громадського харчування [188]. 

Годування відходами забезпечило низьку собівартість виробництва м’яса, 30 тис. 

центнерів якого отримали їдальні 1969 р. І це при тому, що внаслідок поганої 

організації зібрали в десятки разів менше відходів, від запланованої кількості. 

Продовжувалося масове будівництво сміттєзбиральних будинків, обладнання 

майданчиків під сміттєзбирачі, каналізованих і вигрібних вбиралень у дворах. Була 

збережена практика здійснення рейдів з перевірки санітарного стану домоволодінь, 

в яких брали участь не тільки працівники райсанепідстанцій, міліції, санітарний 

актив, але й депутати [83, арк. 40]. Вибори та підготовку санітарного активу, який на 

середину 60-х рр. налічував 800 осіб, здійснювали органи санітарного нагляду. 

У 70-ті рр. гостро постала проблема нестачі земельних площ для 

знешкодження сміття. У Харкові функціонувало два звалища побутового сміття [81, 

арк. 29]. Втім, під’їзні шляхи до одного з них не були упорядковані й сміття 

скидалося поруч зі звалищем. Тоді ж у Харкові було розпочато будівництво 

сміттєспалювального заводу, яке здійснювалося дуже повільно. Завод почав свою 

роботу тільки у 1982 р., що послабило гостроту, але остаточно не зняло проблему 

утилізації відходів [40, арк. 104; 41, арк. 30–34, 52–85]. 

З другої половини 50-х рр. починається газифікація промислових підприємств 

і низки комунальних об’єктів – важливий захід з охорони атмосферного повітря [97, 

арк. 9]. Поштовх газопостачанню Харкова дав початок експлуатації у 1956 р. 

шебелинського газового родовища. Внаслідок наполегливих вимог саннагляду та 

численних скарг мешканців навколишніх житлових масивів 23 великих харківських 

промислових підприємства, в тому числі, найбільші джерела задимлення міста – 

електростанції, було переведено на шебелинський газ. 

У другій половині 60-х рр. об’єктом пильної уваги міських служб стало 

атмосферне повітря. Велике значення для його оздоровлення мало створення 

санітарно-захисних зон, найкращі з яких розташовуються в Орджонікідзевському 

районі, наприклад створений у 50-ті рр. комсомольцями парк 40-річчя ВЛКСМ (нині 
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«Зелений гай»). Закладений ще у 30-ті рр. парк ім. Маяковського та зелені масиви 

коло нього донині відділяють житлові будинки по вул. Миру від Московського 

проспекту та низки заводів. Протягом 60-х рр. у Харкові посаджено більше 10.000 га 

зелених масивів, їхня площа щорічно зростала на 150–200 га [207]. 

На початку 70-х рр. при Харківському міськвиконкомі створено комітет з 

охорони атмосферного повітря [86, арк. 2]. У той час з 64-х підприємств Харкова, 

які знаходилися під контролем міської СЕС, тільки 37 були повністю обладнані 

газопиловловлюючими установками, 18 – частково, а на 9 заводах їх не було зовсім 

[262]. Завдяки діяльності комітету на 37 промислових підприємствах з’явились 

лабораторії для дослідження атмосферного повітря [81, арк. 26]. Згідно генплану 

реконструкції Харкова 25 підприємств, що були джерелом забруднення 

атмосферного повітря, підлягали виведенню за межі міста, а деякі – закриттю. 

Здійснювалося скорочення виробництва, а також відселення мешканців житлових 

масивів на підставі їхніх скарг з приводу шуму та забруднення повітря. 

Впродовж 70-х рр. здійснювалося активне будівництво газопиловловлюючих 

споруд на промислових підприємствах, впровадження нових технологічних процесів, 

які дозволили значно скоротити, або ліквідувати шкідливі викиди в атмосферу. 

Тільки за роки 10-ї п’ятирічки (1976–1980 рр.) було введено в дію 728 

газопиловловлюючих споруд і близько 2000 вентиляційних установок, у другій 

половині 80-х рр. побудовано ще майже 300 установок загальною потужністю 8 млн. 

м³/годину, переведено на газоподібне паливо 3,5 автомобілів, створено нові зелені 

зони. Концентрація шкідливих речовин в атмосфері знизилася на 25 %, викиди 

шкідливих речовин в атмосферу – в 1,5 разів [37, арк. 29; 87, арк. 90]. 

До другої групи заходів належали ті, які були в компетенції самих медиків і 

полягали у масовій вакцинації, диспансеризації, санітарно-просвітницькій роботі, 

проведенні перевірок окремих закладів, систематичних подвірних обходах. 

До війни у Харкові існувала одна з найбільших в СРСР санітарних організацій. 

Тут діяли держсанінспекція, міська санітарно-епідеміологічна станція, 

маляріологічна станція, будинок санітарної культури, дев’ять районних санітарних 

станцій, дві дезінфекційні станції, з яких одна найбільша в СРСР, три 
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санпропускники міськздороввідділу [238, арк. 35]. У мережі працювало 119 

санітарних лікарів, а в міських лікарнях нараховувалось 1500 інфекційних ліжок. 

Після визволення Харкова, у вересні 1943 р. було організовано міську та 9 

районних санеіпдстанцій, дезстанцію та санпропускник [там само, арк. 37]. Восени 

1943 р. місто вже мало 895 інфекційних ліжок, два туберкульозних та один 

венерологічний диспансери. За антисанітарії та постійного надходження евакуйованих 

тих потужностей було недостатньо [43, арк. 9, 15]. 

Восени 1944 р. у Харкові  вже працював 71 санлікар. Свою роботу санлікарі 

почали з профілактичних заходів, до реалізації яких, як і у випадку з прибиранням 

вулиць, долучили пересічних харків’ян. Формами такого залучення стали створення 

активу громадських санінспекторів, організація курсів медсестер і дезінфекторів 

співробітниками Червоного Хреста, використання допомоги школярів у боротьбі з 

малярійним комаром [52, арк. 128]. Підготовлений у такий спосіб актив брав участь у 

подвірних обходах, виявляючи хворих, забезпечуючи їхній догляд та термінову 

госпіталізацію, обстежував харчові об’єкти та питні джерела [238, арк. 4]. Наскільки 

дієвими були вказані заходи свідчить той факт, що до кінця 1944 р. захворюваність 

на черевний тиф знизилася на 55,1 % [там само, арк. 8]. Громадські санінспектори 

діяли й після завершення повоєнної відбудови [31].  

Для ліквідації малярії, від якої найбільше потерпало дитяче населення, 

впродовж 1944 р. було відновлено 11 малярстанцій і 8 малярійних пунктів, 

організовано 9 лабораторій для діагностики, малярійні загони [238, арк. 12–13]. 

Навесні їхні учасники провели протирецидивне лікування, обстежили сотні тисяч та 

обробили десятки тисяч житлових приміщень, десятки тисяч гектарів 

анофелогенних площ за допомогою авіації, підготували 839 громадських хінізаторів, 

що разом з введенням до експлуатації 10 великих гідромеліоративних систем 

зумовило суттєве скорочення захворюваності на малярію: якщо у 1944 р. було 

зареєстровано 11.398 випадків малярії, то 1947 – 4326 [52, арк. 127, 132; 53, арк. 206].  

Для розробки планів боротьби з тифами в Харкові було створено міську та 

районні надзвичайні протиепідемічні комісії. Вони закріплювали медичних працівників 

за місцями великого скупчення людей та окремими квартирами для систематичного 
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нагляду та протиепідемічних заходів. Несистемне спостереження за хворими на початку 

боротьби призводило до пізнього виявлення осередків інфекцій, що робило наступні 

кроки менш ефективними [42, арк. 3–4]. Враховуючи це, комісії поставили завдання в 

найкоротші терміни виявляти хворих (не пізніше 3-х днів від початку хвороби) та 

госпіталізувати іх (не пізніше 1 доби з моменту повідомлення) [45, арк. 1].  

Загрозу створювало те, що тільки 25-30 % узятих на облік інфекційних хворих 

госпіталізувалися до напівзруйнованих холодних лікарень. Решта залишалась вдома, 

створюючи велику кількість епідемічних вогнищ. Термінову госпіталізацію 

гальмував гострий брак транспорту. «В помощь райсанстанции, госпитализацией 

занимается Горсанстанция, располагающая лишь одной машиной, которая не 

снабжается бензином, а для госпитализации зарабатывающая бензин. Райисполкомы 

мало уделяют внимание этому моменту и практически не помогают 

госпитализации» [238, арк. 40]. Транспортна проблема була настільки важкою, що 

завідувач Харківським міськздороввідділом М.Я. Сухарєв пропонував доставляти 

хворих на підручних візках за допомогою населення. 

Обов`язки щодо протидії розповсюдженню епідемії були раціонально розподілені 

між усіма міськими, комунальними та державними службами, включно з апаратом 

внутрішніх справ, співробітники якого вилучали безпритульних з вокзалів і вулиць. 

Проводилися щодекадні санобробки робітників підприємств та мешканців гуртожитків, 

а також дезінфекція міського транспорту. Міська СЕС забезпечувала безперебійну 

роботу лазень і пропускників, займалася організацією пралень в кожному районі. 

На керівників житлових управлінь і домовласників була покладена 

відповідальність за утримання їхніх будинків і навколишніх територій, що передбачало 

обов`язковий ремонт, очищення від сміття, консервацію зруйнованих будівель, 

обладнання урн для сміття, вбиралень. Суворої регламентації зазнала торгівля. Під 

загрозою штрафу у розмірі 100 руб., або примусових робіт терміном до 1 місяця 

заборонявся продаж фруктів, насіння, тютюнових виробів з рук. Нагляд за 

порушеннями був покладений на міліцію та міську санітарну інспекцію. Вказуючи на 

розширення повноважень санітарних лікарів, голова міськздороввідділу М.Я. Сухарєв, 



 105

звертався до них: «Вам даны неограниченные права их надо умело использовать и дело 

санитарного благополучия г. Харькова будет обеспечено» [42, арк. 9].  

Не останню роль у приборканні інфекцій зіграли масштабні щеплення. 

Протягом півріччя 1944 р. було здійснено: 101.452 щеплення проти черевного тифу, 

16.983 – проти дифтерії, 3906 – проти віспи, 23.951 – проти дизентерії. Щепленнями 

проти черевного тифу охоплені усі робітники харчових підприємств, водопроводу, 

заводів. Проти дизентерії і дифтерії – усі діти молодшого віку [238, арк. 40]. 

Передбачаючи нові спалахи інфекцій, медики створили запас медикаментів і 

дезінфекційних засобів [48, арк. 26]. 

Зрештою до липня 1944 р. хворі на тиф, дизентерію та інші інфекційні 

захворювання були повністю госпіталізовані [337, С. 15]. В результаті комплексу 

протиепідемічних заходів на серпень 1945 р. вдалося мінімізувати випадки поворотного 

та висипного тифів, а 1946 р. – ліквідувати спалахи найнебезпечніших захворювань. 

Боротьба тривала з перемінним успіхом, залежала від темпів відновлення та сезонності, 

загроза рецидивів залишалася протягом усього періоду відбудови [333, С. 420]. Проте 

спостерігалося щорічне суттєве зменшення кількості захворювань. 

На 1955 р. у Харкові діяли одна міська, 9 районних і дві залізничних 

санепідстанції, бактеріологічна лабораторія, міська дезінфекційна станція [82, арк. 

3]. В поліклініках функціонувало 28 кабінетів шлунково-кишкових інфекцій. 

Діяльність санітарних лікарів в той час позначена недбальством та 

порушеннями. Як зазначав співробітник МОЗ УРСР, який відвідував Харків з 

інспекцією 1953 р., працівники міської СЕС рідко здійснювали перевірки закладів і 

не викривали елементарних недоліків [95, арк. 1]. Як наслідок, в двох районах 

Харкова значно зросла дитяча смертність від дизентерії [там само, арк. 3]. Матері 

виписувалися з лікарні без обстеження на бацилоносійство, що створювало загрозу 

поширення інфекції, а медперсонал нерегулярно або взагалі не проходив 

профогляди. Поширенню дизентерії сприяла несвоєчасна обробка осередків 

інфекцій [там само, арк. 4]. У районі діяльності об’єднання не проводилося активне 

виявлення хворих дітей, що вело до пізньої госпіталізації. 
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Джерелами інфікування були також заклади громадського харчування, лише 

50 % яких у 1953 р. мали холодильні установки [56, арк. 2]. Обстеження цих 

закладів інколи здійснювалося з порушенням законодавства. Саннагляд міг 

пропустити відсутність рукомийнику, каналізації в продовольчому магазині, в той 

час, як його персонал користувався вбиральнею сусіднього гуртожитку; відсутність 

в санітарних книжках позначок про перевірку на інфекційні хвороби;  доступ мух до 

продуктів харчування на полицях магазину; зберігання в підсобному приміщенні 

їдальні немитих консервних банок і кісток; наявність незаконно відкритих 

ресторанів; невпорядкованість вуличної торгівлі [95, арк. 8–10].  

Попри це, з 1953 р. почалося нове зниження інфекційної захворюваності. На 

1957 р. у Харкові повністю ліквідована захворюваність на малярію, реєструвалися 

поодинокі випадки висипного тифу, різко знижена захворюваність на дизентерію, 

дифтерію, туберкульоз [96, арк. 24]. Суттєво, іноді утричі, була зменшена 

захворюваність на такі дитячі інфекційні захворювання, як скарлатина, кір, коклюш, 

дифтерія [97, арк. 8–9]. Захворюваність заразними формами сифілісу знизилася за 

1947–1956 рр. в 70 разів – з 1699 до 24 [там само, арк. 14]. 

Станом на 1969 р. було ліквідовано такі інфекційні захворювання,  як 

поліомієліт, дифтерія, бруцельоз, туляремія, знизилася захворюваність на коклюш, 

скарлатину [109, арк. 54]. Неблагополучною протягом 60–80-х рр. залишалася 

ситуація захворюваності дітей гострими шлунково-кишковими інфекціями, 

особливо з гепатитом, що було пов’язано з несприятливим санітарним станом у 

дитячих закладах [6, арк. 7]. У зв’язку з цим 1965 р. у Харкові відкрився 

спеціалізований піонерський табір з дієтичним харчуванням і постійним лікарським 

наглядом для дітей, які перенесли шлунково-кишкові захворювання [105, арк. 4]. 

Зменшення інфекційної захворюваності було наслідком розбудови та 

спеціалізації медико-санітарної мережі. Протягом 1966–1970 рр. у Харкові 

побудована найкраща в Україні інфекційна лікарня, багато сил у створення якої 

вклав головний інфекціоніст області Ю.О. Кричевський [354, С. 124]. З 1976 р. для 

інфекційних хворих було організоване дитяче реанімаційне відділення, будувалася 

дитяча інфекційна лікарня на 300 ліжок. На 1980 р. мережа інфекційних медичних 
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установ включала в себе: 22-у інфекційну лікарню, інфекційне відділення 12-ї 

лікарні, 35 дорослих і 13 дитячих спеціалізованих кабінетів [6, арк. 7–8]. 

Госпітальна база інфекційних стаціонарів на 1 січня 1981 р. складала 1200 ліжок.  

Погіршення рівня життя наприкінці 80-х рр., вихід з під контролю держави 

економічної та соціальної сфер, пов’язана з цим поява раніше непритаманних 

суспільству негативних явищ (наркоманія, проституція, жебрацтво) стали джерелом 

відродження старих і поширення нових інфекцій, найстрашнішою з яких став СНІД. 

Після визволення Харкова швидко було відновлено міські комунікації та 

ліквідовано спалахи інфекційних хвороб. Цьому сприяла масова участь 

громадськості у санітарних заходах. І хоча протягом наступних десятиліть не 

вдалося розв’язати усі проблеми міської санітарії, Харків продемонстрував низку 

новаторських рішень в цій сфері. 

 

 

 

           

Примітивність заходів санітарної очистки Харкова в часи повоєнної відбудови, 

основою яких було масове залучення населення, а також невідповідність навіть 

відновлених каналізації та водогону потребам харків’ян, свідчить про те, що 

модернізація українських міст була незавершена ще й в середині ХХ ст., тоді як у 

західних країнах цей процес завершився до 20-х рр. того ж століття. 

Чинниками, які впливали на стан здоров’я харків’ян, були: становище міста-

мільйонника, що займав значну площу; невпорядкованість справи санітарної 

очистки; проблеми з водопостачанням, нерозвиненістю та застарілістю міської 

каналізації. Ці проблеми значною мірою ліквідували протягом 60–80-х рр. шляхом 

будівництва сміттєспалювального заводу, каналу Дніпро-Донбас, очисних станцій. 

Однак, не вдалося ліквідувати проблему шкідливих викидів у повітря, річки та 

каналізаційну систему через опір керівників промислових підприємств, які 

ставилися до питань екології, як до другорядної справи. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ХАРКІВ’ЯН  

 

4.1. Організація лікувально-профілактичної допомоги 

 

4.1.1. Стаціонарна допомога. Воєнні руйнації 1941–1943 рр. визначили 

довгострокові риси розвитку стаціонарної медичної мережі Харкова: брак типових 

лікарняних приміщень, зумовлений цим значний дефіцит ліжок та наздоганяючий 

характер розвитку стаціонарної медичної мережі відносно зростання міського 

населення. 

Внаслідок того, що частина довоєнних будівель медичних закладів була 

зруйнована, а частину зайняли інші установи, харківські лікарні та поліклініки 

вимушено розмістились в пристосованих, часом аварійних, приміщеннях [57, арк. 9, 

11–12]. Таке розміщення призвело до низки негативних явищ. 

Будівлі, в яких розташовувалися лікарні, зазвичай, мало відповідали своєму 

призначенню, подекуди навіть не мали каналізації та водогону [90, арк. 23]. 

Невідповідність пристосованих приміщень потребам медичних закладів, малий 

розмір багатьох стаціонарів унеможливлювали їхнє технічне облаштування, 

здійснення спеціалізації, утворення боксів-ізоляторів. Наприклад, відсутність боксів 

зумовлювала простій частини ліжок, оскільки неможливо було госпіталізувати 

інфекційних хворих у загальну палату. На початку 60-х рр. через обмежене 

боксування дитячих лікарень 28 % їхніх ліжок щорічно не були задіяні [98, арк. 82].  

І на початку 60-х рр. багато закладів все ще перебувало в аварійних будівлях 

барачного типу. Наприклад, жіноча консультація пологового будинку № 5 являла 

собою «маленький, низкий домик с кривыми потолками и стенами, маленькими 

окнами и дырявой крышей» [57, арк. 12]. З-поміж 51 лікарні половина потребувала 

капітального ремонту, близько 30-ти – розширення, 17 – реконструкції, 6 лікарень – 

повної заміни [98, арк. 9]. 

У малопотужних відділеннях загальних лікарень на початку 60-х рр. 

знаходилась майже половина туберкульозних, пологових та більше половини 
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онкологічних ліжок [там само, арк. 17]. Малопотужні відділення нараховували 

переважно від 25 до 50 ліжок при тому, що раціональна потужність відділень за 

нормативами дорівнювала не менше 40-60 ліжок [394, С. 287]. Переважання у місті 

на кінець 60-х рр. малопотужних стаціонарів до 125 ліжок (32 з 54-х – 60 %) суттєво 

гальмувало спеціалізацію відділень та впровадження у практику досягнень медичної 

науки [108, арк. 36–38; 109, арк. 49]. Робота з об’єднання та укрупнення 

малопотужних стаціонарів здійснювалася повільно. 

Звичним явищем у Харкові 50-х років було проживання людей при лікарнях 

[398, C. 308–309]. Наприклад, в приміщенні НДІ гігієни праці та профзахворювань 

розміщувалася 31-а лікарня й мешкала сім’я, яка не мала стосунку до лікарні. У 

приміщенні 7-ї дитячої лікарні на Сумській вулиці проживало 150 мешканців. 

Відселення медичного персоналу з територій лікарень до новобудов 

продовжувалося тривалий час після війни. Лише у другій половині 60-х рр. було 

відселено більше 400 сімей медпрацівників, за рахунок чого вдалося розгорнути 

близько 600 ліжок та необхідні служби [86, арк. 9]. Таким чином, питання про 

розширення ліжкового фонду розкриває й важке побутове становище медиків. 

Оскільки в повоєнні роки лікарні відкривались не там, де існувала 

найнагальніша в них потреба, а там, де надавалися приміщення, це порушило 

районування медичної мережі. Більшість медичних закладів зосередилося 

переважно в центрі Харкова, тоді як окраїни до 50-х рр. зовсім не мали медичних 

стаціонарів [56, арк. 56]. На початку 50-х рр. відкриваються лікарні на окраїнах 

міста: на Журавлівці, Москалівці, Салтівці, в районі ХТЗ та селищі Артема. Проте 

нові лікарні являли собою дрібні стаціонари на 35-75 ліжок, потужність яких не 

відповідала кількості мешканців району [53, арк. 220; 56, арк. 37]. 

Внаслідок нераціонального розміщення лікувальних закладів деякі лікарні не 

мали у своїх районах відповідних контингентів населення для надання медичної 

допомоги [77, арк. 23]. Результатом цього стало протиріччя, коли в одному районі 

функціонувало дві лікарні, одна з яких була завантажена роботою, а ліжка іншої – 

простоювали. Вихід знаходили у прикріпленні до закладів хворих з інших районів.  
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Нестача лікарняних площ в повоєнному Харкові внаслідок руйнацій та 

розміщення лікарень в дрібних пристосованих приміщеннях стала головною 

причиною хронічного дефіциту ліжок. Попри те, що в перший рік після звільнення 

міста план відновлення ліжкового фонду було виконано на 96,4 %, а 1946 р. 

забезпеченість харків’ян стаціонарною медичною допомогою була кращою за 

довоєнну за рахунок меншої кількості населення й становила 10,6 проти 8,7 ліжка на 

1000 осіб, подальше швидке зростання населення міста виявило й зафіксувало 

значний ліжковий дефіцит [89, арк. 1зв; 90, арк. 1]. 

Наприкінці 40-х рр. ліжкова мережа Харкова значно відставала від нормативів, 

згідно з якими місто повинно було мати 8500-10.000 лікарняних ліжок, тоді як 

насправді їх нараховувалося близько 5800 [56, арк. 36, 52, 65]. Якщо в СРСР 1953 р. 

ліжковий фонд збільшився порівняно з довоєнним на 30 %, у Харкові він складав 

усього 79 % від рівня 1940 р. [там само, арк. 36]. 

Надалі дефіцит тільки збільшувався, оскільки стаціонарна мережа Харкова 

протягом 1945–1991 рр. за темпами свого розвитку значно відставала від зростання 

харківського населення [75, арк. 2; 109, арк. 48; 398, С. 307]. До кінця 60-х рр. 

дефіцит ліжок стабільно становив понад 3000 одиниць, 1979 року він вже склав 4873 

ліжка, а 1985 р. сягнув 6000 ліжок – тобто залишився на рівні кінця 40-х [6, арк. 22; 

57, арк. 7; 72, арк. 1; 75, арк. 2; 77, арк. 20; 108, арк. 15; 109, арк. 46; 242, арк. 171]. 

При цьому кількість мешканців Харкова у 1945–1985 рр. зросла втричі – на 1,02 млн. 

осіб [6, арк. 21; 389, С. 324]. 

Наздоганяючий характер розвитку стаціонарної медичної мережі Харкова 

підтверджує й більш коректне з погляду статистики порівняння за допомогою 

показника співвідношення, який в даному випадку вираховується шляхом поділу 

річної кількості ліжок на кількість населення й помноження на 10.000, та 

виражається в продециміллє (о/ооо). Для більшої точності ми не брали до уваги 

період відбудови й швидкого відновлення міського населення, а взяли 1960-й рік, 

коли Харків впритул наблизився до статусу міста-мільйонника й темпи росту 

населення стабілізувалися. З 1960 до 1990 рр. населення Харкова збільшилося в 1,7 
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рази – з 952.600 до 1.602.388 осіб, тоді як забезпечення харків’ян лікарняними 

ліжками зросло в 1,5 рази – з 88 до 135 о/ооо [64, арк. 2, 11; 333, С. 452]. 

Брак ліжок призводив до відмов у госпіталізації й викликав перевантаження у 

всіх стаціонарах. На початку 50-х рр. у 40 % випадків госпіталізація здійснювалася 

несвоєчасно в результаті відмов [95, арк. 13]. Кількість відмов у прийомі до лікарень 

Харкова через відсутність місць у 1953 р. сягнула 6168 випадків. У подальші роки 

ситуація не покращилася й на кінець 60-х рр. харківські лікарні вже не завжди могли 

госпіталізувати навіть тих, хто гостро цього потребував [108, арк. 15–16]. 

Крім нестачі лікарняних площ та повільного будівництва нових лікарень, 

хронічну проблему дефіциту ліжок у Харкові загострювала низка причин, 

пов’язаних з нераціональним або неповним використанням наявних ресурсів. 

Насамперед, неадекватним було те, як центральні органи відображали стан 

забезпеченості харків’ян стаціонарною допомогою, що викликало й прорахунки в 

плануванні розвитку харківської медичної мережі. Формально за даними 

республіканських органів виходило, що у Харкові 1967 р. на 1000 осіб припадало 

14,3 ліжка за нормативу 11,2 в той час як фактична кількість ліжок не перевищувала 

показника у 9,7 [там само, арк. 17]. Викривлення сформувалося тому, що  Держплан 

і МОЗ УРСР вираховували забезпеченість харків’ян стаціонарною допомогою, 

виходячи із загальної кількості ліжок, наявних у Харкові, не враховуючи, що їхня 

велика частина використовувався також населенням Харківської та інших областей. 

Наприклад, 1944 р. іногородні хворі складали 26,3 %, 1946 р. – 15 % пацієнтів 

харківських лікарень [89, арк. 9зв]. У деяких відділеннях цей показник сягав 30-50 %. 

Наприкінці 60-х рр. майже 5000 з 10.415 ліжок у Харкові все ще було зайнято 

мешканцями інших міст, де не вистачало спеціалізованих ліжок [108, арк. 16]. 

У перші роки після визволення міста харківський міськздороввідділ не 

втручався у справу регулювання надходження хворих до лікарень і повного 

використання ліжкового фонду [89, арк. 5]. Якщо неврологічні ліжка в міських 

лікарнях протягом 1944 р. працювали з перевантаженням на 92 %, то в 

інститутських клініках вони працювали з навантаженням у 17 %. Те саме 

стосувалося гінекологічних ліжок. Через таку неврегульованість того року в міських 
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лікарнях не було використано 10 % ліжок. Єдиного органу, який би займався 

питанням розподілу хворих по міських стаціонарах у Харкові не існувало [90, арк. 

23]. Потреба ліквідувати неузгодженість в роботі міських лікарень та інститутських 

клінік стала одним з мотивів реформи охорони здоров’я 1947–1953 рр. 

Частина ліжок щорічно не використовувалася через закриття лікарень для 

проведення сезонних ремонтів, які часто мали косметичний характер «латання 

дірок», оскільки виділені кошти були замалі для того, щоб не повертатися до 

ремонту кілька років [56, арк. 37–38; 77, арк. 20–22]. Здійснення ремонтів 

систематично затягувалося через відсутність матеріалів і прикріплених підрядних 

будівельних організацій. До того ж будівельники ставились до роботи з медичними 

об’єктами як до другорядної справи, здійснювали ремонти невчасно, неякісно та за 

завищеними розцінками [там само, арк. 32–33]. 

З іншого боку додавалось неефективне використання коштів, виділених на 

будівництво та ремонт лікувальних закладів. Прикладом нераціонального 

використання наявних ресурсів є епізод з розширенням 5-го шкіряно-

венерологічного диспансеру. Після початку реконструкції виявилася технічна 

неможливість надбудови й будівля в доброму стані, яка могла б ще працювати, була 

знесена, внаслідок чого населення району на певний час залишилось без медичної 

допомоги, а державі була завдана шкода розміром 117,7 тис. руб. [там само, арк. 26–

27]. Подібним чином були змарновані кошти, спрямовані за розпорядженням 

завідувача міськздороввідділу Г. Торського на капітальний ремонт трьох аварійних 

корпусів 22-ї інфекційної лікарні. Вказані капремонти не могли змінити аварійного 

стану корпусів, в той час вже було прийнято рішення про будівництво нової лікарні 

на 300 ліжок [там само, арк. 31]. Коли ж постало питання про знесення будівель, 

нових коштів виділено не було, а частково відремонтовані корпуси залишилися 

стояти без охорони й були розграбовані. 

Проблему дефіциту ліжок намагалися вирішити різними шляхами. 

Насамперед, дефіцит лікарняних площ призвів до численних фактів їхнього 

ущільнення за рахунок розгортання додаткових ліжок у палатах, коридорах, 

вестибюлях [там само, арк. 20]. Ставши характерною рисою радянських лікарень, це 



 113

явище знайшло відображення в романі О.І. Солженіцина «Раковий корпус»: «– Да 

там в палате и стула негде поставить. – Боже мой, воображаю, что это за палата!... 

Сколько ж там коек? – Девять. Да это хорошо, что сразу в палату. У нас новенькие 

лежат на лестницах, в коридорах» [217, С. 9–11]. 

Розширення ліжкової мережі за рахунок ущільнення найактивніше 

здійснювалося протягом 50-х рр., але до нього вдавалися й надалі [97, арк. 4]. 

Станом на 1969 р. близько 5000 ліжок були розгорнуті за рахунок дво- або 

трикратного зменшення санітарних норм (замість 7-9 м² на лікарняне ліжко в 

середньому припадало лише 3,6 м²) [108, арк. 16–17; 109, арк. 46–48]. Це призвело 

до того, що майже у всіх лікарнях Харкова ліжка розміщувалися в коридорах, що 

викликало справедливі нарікання з боку хворих. Побічним ефектом розгортання 

додаткових ліжок стало виконання планів ліжко-днів, виходячи з яких 

фінансувалися лікарні. У довідці ревізійної комісії МОЗ СРСР від 1962 р. 

зафіксовано, що «переуплотнение больниц является в городе не только фактом – 

сложившимся обстоятельством, но и планируется» [98, арк. 38]. В день відвідування 

харківських лікарень комісією в них знаходилось хворих на 27,6 % більше планової 

кількості ліжок, й без того ущільнених за тим самим планом [там само, арк. 85]. 

Інший варіант вирішення проблеми дефіциту ліжок – прискорення їхнього 

оберту, – був запропонований у 1956 р. міністром охорони здоров’я СРСР М.Д. 

Ковригіною на з’їзді гігієністів та епідеміологів у Ленінграді [367, С. 347]. 

Проте цей слушний захід в плані переходу від екстенсивного нарощення 

ліжок до більш уважного використання наявних ресурсів не завжди здійснювався на 

користь здоров’ю хворого. Йдеться про передчасну виписку хворих, що створювало 

умови для поширення інфекційних хвороб. На початку 60-х рр. передчасна виписка 

здійснювалася в 16,5 % випадків у гінекологічних, у 25 % – в терапевтичних і у 40 % 

– в дитячих відділеннях [98, арк. 36, 59]. Передчасна виписка хворих була причиною 

повторної госпіталізації у 6,6 % випадків. 

Наступним конструктивним рішенням щодо розвантаження ліжок стала 

організація у 1960 р. домашнього стаціонару в межах трьох лікарень. Домашній 

стаціонар передбачав щоденне відвідування хворих медперсоналом, доставку 
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харчування, для чого була надана спеціальна машина [98, арк. 41–42]. Розмір коштів, 

виділених на харчування та медикаменти для хворих, які лікувалися вдома, був 

таким самим, як і для стаціонарних хворих. Експеримент виявив нестачу персоналу, 

внаслідок чого медичні заклади звернулись по допомогу до громадськості й 

комітету Червоного Хреста, а його проведення було визнано невдалим внаслідок 

розпилення сил і падіння ефективності лікування. 

Негативним варіантом вирішення проблеми нестачі ліжок окремих профілів 

стала госпіталізація хворих до непрофільних відділень [77, арк. 24; 84, арк. 130; 239, 

арк. 23]. Так, навіть 1985 р. у 2-й міській клінічній лікарні в 6-8 % випадків 

спостерігалася госпіталізація до терапевтичних відділень непрофільних хворих, у 

тому числі, які потребували спеціалізованої кардіологічної допомоги [242, арк. 7]. 

Як наслідок, пацієнти помирали від гострого інфаркту міокарда. 

У той же час, поряд з ущільненими лікарнями загальної мережі в Україні та 

Харкові діяли закриті лікарні для державно-партійної номенклатури. Тіньове 

існування та виняткове становище тих лікарень полягало в тому, що фінансувалися 

вони за рахунок обласних бюджетів, але їхня діяльність не була передбачена 

народно-господарським планом [249, арк. 178]. Кошти, які виділялися цим закладам, 

втричі перевищували нормативи, передбачені для звичайних лікарень, тоді як 

навантаження їхніх медиків було в 5-8 разів меншим [206; 211; 249, арк. 178–179; 

259, арк. 95–96]. Закриті лікарні забезпечувалися кращими медиками-

консультантами, найновішою апаратурою та ліками, а їхнє існування засвідчувало 

виняткове становище державно-партійної номенклатури. 

Закладом закритої мережі в Харкові була обласна («обкомівська») лікарня № 1 

по вул. Новгородській. 1991 року лікарня була перепрофільована в реабілітаційний 

центр для постраждалих від Чорнобильскої катастрофи в рамках всеукраїнської 

передачі приміщень закритих медичних закладів у підпорядкування МОЗ, який 

ініціювала сама партія [258, арк. 63–70]. Треба зазначити, що перепрофілювання 

лікарні відбувалося під тиском опозиції, яка використала тему номенклатурних 

привілеїв для реалізації власних політичних цілей [там само; 348, С. 30]. Наслідком 

цього став популізм, який полягав у неправових рішеннях щодо передачі лікарні, у 
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непідготовленості цього заходу, в огульній негативній характеристиці колишніх 

пацієнтів, серед яких було понад 2 тис. ветеранів партії, війни та праці, зокрема, 65 

Героїв Радянського Союзу [150; 175; 185]. 

Починаючи з 1956 р. у Харкові щорічно вводилися в експлуатацію нові 

медичні установи. Протягом 1956–1959 рр. побудовано 17-та лікарню заводу ім. 

Малишева, 32-а лікарню ХТЗ, лікарні №№ 33 і 34 (політехнічного інституту), 

дитячю лікарню в Комінтернівському районі, дитячий диспансер [66, арк. 14–15; 

226]. Було розширено 11, 12 та 26-у лікарні Дзержинського, Орджонікідзевського та 

Червонозаводського (зараз Основ'янський) районів [12; 67, арк. 1–2]. На озброєнні 

лікарень з’явились електрокардіографи та флюорографи [417, С. 11–12]. 

Особливо вагомими були успіхи з розбудови медичної мережі Харкова 

протягом семирічки (1959–1965 рр.). Були відкриті нова лікарня на 300 ліжок по 

пров. Шота Руставелі, два пологових будинки, лікарня заводу «Світло шахтаря», 

лікарні №№ 13, 28, 32, 37, лікувальні корпуси 36-ї психіатричної лікарні та 

обласного онкологічного диспансеру, хірургічний корпус 1-ї лікарні, терапевтичний 

корпус лікарні Орджонікідзевського району, 11-та та 35-та дитячі лікарні та дитяче 

відділення 17-ї міської лікарні, низка спеціалізованих лікарняних відділень [354, С. 

123–124]. Впродовж 1959–1964 рр. ліжковий фонд у лікувальних закладах Харкова 

зріс на 31 % – з 8395 до 10.995 ліжок. Станом на 1964 рік забезпеченість харків’ян 

лікарняними ліжками сягнула довоєнного рівня (8 ліжок на 1000 осіб) [72, арк. 1].  

Важливою для розуміння характеру розвитку стаціонарної мережі в той час є 

структура приросту ліжок. На відміну від 50-х років, коли ліжковий фонд Харкова 

розширювався переважно за рахунок ущільнення наявних площ, протягом 60-х рр. 

зростання ліжкового фонду відбувалося вже шляхом нового будівництва [97, арк. 4; 

109, арк. 46]. Однак, площу для найбільшої кількості нових ліжок (44,4 %) на 1964 р. 

все ще дало відновлення будівель лікувальних закладів, 19,6 % ліжок вдалося 

отримати шляхом використання пристосованих будівель, і тільки 32 % ліжок були 

отримані за рахунок нового будівництва [72, арк. 1]. Така питома вага в структурі 

приросту ліжок, розгорнутих в новобудовах, була недостатньою, з огляду на те, що 

по СРСР передбачався приріст у 55 %. Разом з тим, не всі медичні заклади, які 
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вводилися в експлуатацію, мали типове планування – під лікарні й поліклініки часто 

надавалися перші поверхи новобудов. 

У цілому будівництво лікарень в українських містах протягом 50–60-х рр. 

йшло повільно та в недостатній кількості [77, арк. 27; 97, арк. 3–4]. До того ж на той 

час у Харкові не існувало плану будівництва медичних об’єктів [98, арк. 15].  

Конкретний план будівництва лікувальних закладів був складений наприкінці 

60-х рр., на його реалізацію виділено 2 млн. 590 тис. руб. [109, арк. 5]. Будівництво 

нових лікарень у Харкові стало можливим завдяки залученню коштів промислових 

підприємств [56, арк. 48]. Наголос на необхідності такого залучення знаходимо в 

офіційних документах протягом усієї історії повоєнного радянського Харкова [109, 

арк. 77]. Це й не дивно, якщо врахувати, що наприкінці 50-х рр. у Харкові за 

рахунок бюджету охорони здоров’я не було побудовано жодного лікувального 

закладу [97, арк. 4]. Десять років потому завідувачка харківського МЗВ В. Єгорова 

підкреслювала недостатність державних асигнувань, які виділялися на будівництво 

лікарень [79, арк. 2; 108, арк. 17]. 

Восьма п’ятирічка (1966–1970 рр.) дала Харкову більше двадцяти медичних 

закладів, зокрема, найкращу в Україні інфекційну лікарню, лікарню № 40 заводу 

«Серп і молот», 16-ту дитячу лікарню, новий лікувальний корпус 36-ї лікарні на 300 

ліжок, хірургічний корпус 13-ї лікарні, пологові будинки в Дзержинському та 

Орджонікідзевському районах, дитячий санаторій на просп. Гагаріна, нове 

приміщення 10-ї дитячої лікарні, урологічний корпус обласної клінічної лікарні [354, 

С. 124]. 1970 року в Харкові діяло 69 лікарень на 16.410 ліжок [123]. Забезпеченість 

харків’ян ліжками було доведено до 10,1 ліжок на 1000 осіб за нормативу 11,2  [72, 

арк. 1; 86, арк. 3]. 

Протягом 1971–1975 рр. у нові просторі приміщення переселились науково-

дослідні інститути загальної та невідкладної хірургії та охорони дітей і підлітків, 

був побудований перший корпус нового лікувального комплексу на вул. Балакірєва, 

водогрязелікувальний корпус 17-ї лікарні заводу ім. Малишева, дитяча соматична 

лікарня на Олексіївці, пологове відділення 11-ї лікарні [2; 157]. Вводиться в дію 

одна з найбільших в Україні багатопрофільна дитяча лікарня № 7 [224]. 
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У роки 10-ї п’ятирічки (1976–1980) стали до ладу: єдина на той час в Україні 

за своєю потужністю 1000-ліжкова міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги; унікальний республіканський кардіологічний центр на 220 ліжок, 

оснащений першокласною лікувально-діагностичною апаратурою й оздоблений 

прекрасним зимовим садом з фонтанами та тропічними рослинами; центральна 

психоневрологічна лікарня міністерства шляхів сполучення; пологовий будинок на 

Салтівці; Будинок дитини на Павловому Полі; новий лікувальний корпус 26-ї 

лікарні в Дзержинському районі  [143; 224; 333, С. 500]. 

Протягом першої половини 80-х рр. було побудовано дитячу інфекційну 

лікарню, лікувальний корпус міської психіатричної лікарні № 15, першу чергу 

лікувального комплексу на Салтівському житломасиві, пологовий будинок № 4, 

єдиний в Україні денний стаціонар для студентів у 20-й лікарні [там само; 199]. 

У другій половині 80-х рр. спостерігається останній сплеск в будівництві 

нових стаціонарів [354, С. 128]. Йдеться про лікувальні корпуси студентської, 

офтальмологічної та психіатричної лікарень, два лікувальних та фізіотерапевтичний 

корпуси обласної клінічної лікарні. Разом з тим, вкрай несприятливе становище з 

будівництвом медичних об’єктів склалося в найбільшому районі Харкова – 

Московському, та в Роганському житловому масиві, який виріс наприкінці 80-х рр. 

Загалом з 1975 по 1990 рр. у Харкові збудовано 26 лікарняних корпусів на 

6100 ліжок, завдяки чому вдалося оновити майже 2/3 ліжкового фонду [303, С. 15]. 

Результатом нового будівництва та укрупнення дрібних лікарень стало різке 

скорочення їхньої кількості за двократного збільшення загальної кількості ліжок у 

місті. У 1960–1990 рр. кількість лікарень скоротилася з 71-ї на 10.765 ліжок до 47-ми 

1990 р. [59, арк. 1; 64, арк. 2]. Середня потужність міських лікарень зросла у 1975–

1990 рр. з 330 до 469 ліжок [6, арк. 2].  

Протягом 60–80-х рр. суттєво зменшилася кількість лікувальних закладів 

Харкова, які розміщувалися в пристосованих будівлях. Якщо 1979 р. в них 

перебувало близько 50 % загальної кількості лікарняних ліжок, то 1989 р. та частка 

скоротилася до 35 % [там само, арк. 22; 213]. Технічне зношення пристосованих 

приміщень, що залишилися на кінець 80-х рр., перевищував 50 %, а 34 % з них 
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взагалі не підлягали реконструкції [215]. Ситуація з розміщенням великої кількості 

стаціонарів у пристосованих будівлях була типовою для всієї України. За 

результатами суцільної паспортизації лікувально-профілактичних закладів УРСР у 

1988 р., багато з них все ще були ущільнені [257, арк. 32]. Ситуацію повинно було 

переломити здійснення масштабного плану будівництва лікарень і поліклінік у 

1991–2005 рр., що дозволило б перевести в нові приміщення більше половини 

ліжкового фонду та 44 % потужностей амбулаторно-поліклінічних закладів. Цьому 

плану не судилося втілитися в життя через розпад СРСР. 

Таким чином, якщо забезпеченість харків’ян ліжками 1944 р. впала до 5,4 

ліжка на 1000 осіб, знов сягнувши довоєнного показника (9) лише в середині 60-х 

рр., то 1990 року вже спостерігалася нормативна забезпеченість населення 

стаціонарною допомогою – 13 ліжок на 1000 осіб [77, арк. 20; 86, арк. 3; 89, арк. 10; 

242, арк. 172; 303, С. 15]. Досягнуто це було не за рахунок погіршення умов 

розміщення ліжка – до 1990 р. палатну площу на одне ліжко вдалося довести до 5 м², 

що майже дорівнювало нормі [213]. 

Основною проблемою розвитку стаціонарної мережі Харкова був дефіцит 

лікарняних площ. Виходом стало збільшення кількості ліжок в наявних, часто 

пристосованих лікарнях, що погіршувало якість допомоги. Попри інтенсивне 

будівництво лікарень, проблема не тільки не була вирішена, але й загострилася зі 

зростанням міського населення. Внаслідок цього розвиток стаціонарної мережі 

Харкова мав наздоганяючий характер. 

 

 

 

4.1.2. Амбулаторно-поліклінічна допомога. Загальна кількість амбулаторних 

закладів Харкова протягом 1940–1944 рр. скоротилася на 20 одиниць – з 64 до 44, в 

тому числі: кількість міських амбулаторій скоротилася з 22 до 9, міських поліклінік 

– з 21 до 16 [89, арк. 25]. 

Так само, як і лікарні, внаслідок руйнації довоєнних будівель окремі 

поліклініки протягом вимушені були розміщуватися в пристосованих будівлях і 
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квартирах. Будівлі деяких поліклінік залишалися частково зруйнованими й 1946 р. 

[90, арк. 52–53]. Але внаслідок нестачі площ погіршувалася робота й незруйнованих 

поліклінік, на території яких розміщувалися інші заклади. Результатом була 

«нестерпна скупченість». Наприклад, в 4-й поліклініці, площа якої зменшилася на 

2/3, терапевтам (17 осіб) було надано лише 2 кабінети, де одночасно працювало 2-3 

лікарі. Лікарі ж вузьких спеціальностей власних кабінетів не мали й мусили 

користуватися кабінетом, що випадково звільнився. 

У кількісному відношенні мережа амбулаторно-поліклінічних закладів 

Харкова була визнана відновленою 1946 р., а  ступінь обслуговування харків’ян 

досяг довоєнного рівня (таб. А.7). 

Кількість лікарів амбулаторної ланки на момент відновлення становила лише 

54,6 % від довоєнної. Забезпеченість населення Харкова лікарями амбулаторної 

ланки впала за 1940–1946 р. з 17,6 до 11,6 на 10 тис. населення [90, арк. 57]. Загалом 

кількість зайнятих посад лікарів міської амбулаторної мережі скоротилася в період 

1940–1946 рр. з 1431 до 650 (на 45 %), кількість посад середніх медпрацівників – з 

1579 до 772 (на 49 %). Кадровий дефіцит гальмував збільшення кількості 

територіальних дільниць, необхідне для нормального обслуговування населення. 

Особливо не вистачало середнього медперсоналу. Це ілюструється тим, що на 126 

лікарських дільницях працювало лише 45 медичних сестер, тобто майже одна 

медсестра на 3 дільниці [51, арк. 34]. Природно, що за таких умов зросло 

навантаження на лікарів [53, арк. 192; 90, арк. 65]. 

У результаті реформи охорони здоров’я в СРСР 1947–1953 рр. більшість 

лікарень і поліклінік були об’єднані, що покращило діагностування, забезпечило 

безперервність лікування та підвищило кваліфікацію лікарів амбулаторної ланки, 

була встановлена типова територіальна лікарська дільниця з населенням у 4 тис. 

осіб [307, С. 36]. У Харкові протягом 1949–1957 рр. з 59 до 84 % збільшилась 

кількість хворих, які обслуговувалися лікарем своєї дільниці.   

На 1957 р. амбулаторно-поліклінічне обслуговування харків’ян забезпечували 

16 медичних об’єднань, 5 самостійних поліклінік, 5 протитуберкульозних, 2 

венерологічних, один онкологічний диспансери зі стаціонарами і 
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психоневрологічний диспансер без стаціонару [там само, С. 34]. Проте, 

встановленню нормального зв’язку між стаціонарами та поліклініками 

перешкоджало значне територіальне віддалення багатьох з них одне від одного за 

умов хаотичного повоєнного розташування медичних закладів Харкова. 

Доступність амбулаторної допомоги характеризується кількістю 

територіальних лікарських дільниць, їхнім розміром та укомплектованістю кадрами.  

У 1940–1944 рр. кількість лікарських територіальних дільниць у Харкові 

зменшилася понад удвічі – з 243 до 105 [53, арк. 64; 89, арк. 30]. Разом з тим не всі 

дільниці були укомплектовані, що призводило до різкого перевантаження 

дільничних терапевтів – в першій половині 50-х рр. на одного лікаря припадало до 7 

тис. населення за норми 4 тис. [56, арк. 17; 313, С. 192]. Перевантажені лікарі не 

могли впоратися з таким обсягом роботи, що зумовлювало високу захворюваність 

на інфекційні хвороби. 

За неможливості вирішити питання з кадрами керівництво міського відділу 

охорони здоров’я перекладало  відповідальність за незадовільний стан 

захворюваності на самих терапевтів: «Участковые врачи не явились ещё 

подлинными организаторами здравоохранения на своих участках, мало занимаются 

профилактической работой, не привлекают санактив в помощь…» [56, арк. 18]. 

Впродовж 1947–1957 рр. відбувалося щорічне зростання дільничної мережі 

(таб. А.8). Кількість терапевтичних дільниць вдалося довести до нормативної (212) в 

середині 50-х рр. [там само, арк. 38].  

Натомість, внаслідок випереджального зростання населення Харкова, 

розвитку нових районів, а також через відсутність точних щорічних даних про 

кількість населення, що обслуговувалося, спостерігався нерівномірний розподіл 

населення між територіальними дільницями та нераціональна розстановка кадрів [90, 

арк. 66].  Дільниці залишалися неоднаковими за кількістю населення – на 

терапевтичній дільниці в першій половині 50-х рр. могло проживати 5-11 тис. 

населення, а на педіатричній – від 970 до 1800 дітей [56, арк. 38; 333, С. 500, 502]. 

Проблему також становила хаотичність спеціалізації нових дільниць. Останні 

поділялися на три види: терапевтичні, педіатричні та акушерсько-гінекологічні. 



 121

Профіль новоутвореної лікарської дільниці визначався спеціальністю лікаря, що її 

обслуговував [307, С. 34]. Новоутворені дільниці територіально не співпадали та не 

могли забезпечити комплексне обслуговування населення окремої дільниці усіма 

необхідними спеціалістами. 

Узгодити роботу всіх типів дільниць вдалося 1956 р., коли введення 

додаткових лікарських посад дало можливість створити в Харкові 228 єдиних 

лікарських дільниць [там само]. За ними були закріплені комплексні бригади лікарів 

основних спеціальностей (терапевт, педіатр, акушер-гінеколог і фтизіатр). 

Втім, лікарі-спеціалісти майже не працювали на дільницях, а наявність малої 

кількості багатопрофільних лікарень (5), туберкульозних диспансерів і пологових 

будинків ускладнювала створення єдиних дільниць [там само, С. 38]. 

Розгляд питання доступності амбулаторної допомоги для харків’ян вимагає 

звернути увагу на те, як відбувалося будівництво нових закладів, чи встигало воно 

за процесом розширення міста та появи нових районів. Якщо в 1944 р. дислокацію 

мережі амбулаторно-поліклінічних закладів керівництво облздороввідділу 

визнавало доцільною, то вже у 60-ті рр. в результаті появи нових районів – Салтівки, 

Павлова Поля, Нових Будинків, очевидними стали диспропорції в розташуванні 

медичних закладів [89, арк. 31зв]. До початку розбудови цих районів, яка 

здійснювалася протягом 50–80-х рр., населення місцевих робітничих селищ 

обслуговували 10 амбулаторій. Оскільки Харків – місто, яке розвивалося вшир і 

займало значну площу, стане зрозумілою важливість цих амбулаторій для населення 

окраїн за відсутності транспорту. Наприклад, 2-а міська поліклініка могла 

забезпечувати дільничне обслуговування великого радіусу закріпленої території 

завдяки амбулаторіям, розташованим в найбільш віддалених дільницях – Тюрінці, 

Рашкіній дачі, Салтівському селищі. 

У період семирічки 1958–1965 рр. в Харкові побудовано й введено до 

експлуатації 8 нових будівель для амбулаторно-поліклінічних закладів (таб. А.9). 

Наприкінці періоду, в 1965 р. будувалося ще 3 поліклініки в районах нових 

житлових масивів, в кожному з яких тоді проживало  50-60 тис. населення (Павлове 

поле, Нові Будинки, Індустріальний район). Продовжується відселення працівників 
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поліклінік з територій медзакладів у новобудови. У віддалених районах Харкова 

відкрито 6 нових амбулаторій.  

Саме в той час в харківських поліклініках значно зростає кількість 

спеціалізованих служб і створюються нові відділення (ендокринологічні, 

кардіоревматологічні, лікувальної фізкультури) [75, арк. 4–5]. З’явився 

кардіоревматологічний диспансер. 

Можна сказати, що протягом першої половини 60-х рр. були розв’язані 

найнагальніші питання технічного забезпечення поліклінік. Так в той час вже всі 

поліклініки були забезпечені лабораторіями, рентгенівськими та 

фізіотерапевтичними кабінетами. 

Важливість амбулаторної ланки можна оцінити враховуючи те, що на 

середину 60-х рр. в амбулаторних закладах Харкова було зосереджено 65,4 % від 

загальної кількості лікарських посад (2960 з 4527) і 38,8 % посад середнього 

медперсоналу (4145 з 10.685) [там само, арк. 6–9].  Щоправда, співвідношення 

чисельності штатних посад лікарів і середнього медперсоналу в амбулаторно-

поліклінічних закладах, як і загалом по мережі, не відповідало штатним нормативам 

і не сприяло розвантаженню лікарів від непритаманних їм функцій. 

Але основна проблема амбулаторної мережі, пов’язана з нерівномірним 

забезпеченням населення окремих районів міста амбулаторно-поліклінічною, 

особливо дільничною медслужбою, до середини 60-х рр. залишалася невирішеною, 

попри те, що кількість територіальних лікарських дільниць у 1958–1965 р. зросла з 

240 до 290 [там само, арк. 5, 9]. Кількість населення на окремих дільницях в той час 

коливалося від 1860 до 5800 осіб за нормативу у 3000 осіб на дільницю.  

Аналіз розподілу населення по лікарських дільницях показав, що в 

центральній частині Харкова, де щільність населення найвища та найменша 

протяжність дільниць, вони нараховували менше населення, ніж дільниці на 

окраїнах, протяжність яких була більшою, а благоустрій гіршим. 

За висновками перевірки, проведеної комісією МОЗ УРСР, таке становище 

було викликано тим, що деякі керівники лікувальних закладів стали на шлях 

шахрайства, завищивши шляхом приписок кількість населення, що обслуговувалося 
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в 1,5-3 рази [там само, арк. 10]. Наприклад, головний лікар поліклініки № 2 

Московського району С.Л. Вайнштейн протягом 7 років завищував кількість 

населення в 2-3 рази, в результаті чого в цій поліклініці було кілька 

понаднормативних територіальних дільниць зі штатом 35 осіб, на утримання яких 

пішло більше 250 тис. руб.  

Такий самий стан спостерігався й в деяких інших лікарнях. Виявивши цю 

негативну практику, міськздороввідділ здійснив роботу з уточнення кількості 

населення, що обслуговувалося. У результаті вказану нерівномірність було 

ліквідовано, здійснено перерозподіл лікарських дільниць і штатів медперсоналу між 

поліклінічними закладами. При цьому було виявлено резерви у кількості 250 

штатних посад, в т.ч. 138 лікарів (при тому, що в місті не вистачало близько 500 

лікарів і понад 2000 середніх медпрацівників). Це дало змогу посилити кадрами 

поліклініки нових мікрорайонів. Про розмір збитків, завданих державі внаслідок 

подібного створення «мертвих душ» свідчить той факт, що реорганізація дільничної 

служби дала щорічну економію в 300 тис. руб. без отримання додаткових штатів від 

МОЗ УРСР.  

Наступна перевірка поліклінічних закладів показала, що недоліки, відмічені 

попередньою перевіркою, не викоренені. До таких порушень належало утримання 

інших спеціалістів за рахунок штатів дільничних терапевтів, використання 

дільничних медсестер на інших роботах. Як наслідок, на багатьох дільницях 

працювали тільки лікарі без допомоги медсестер [75, арк. 27]. Втім, не можна 

виключати, що такі порушення відповідали реальним потребам медзакладів, які не 

вписувалися у вузькі рамки нормативного штатного розкладу. 

Оцінюючи якість роботи харківських поліклінік, та ж сама комісія МОЗ УРСР 

зафіксувала наявність черг, неохайність медперсоналу, відсутність документування 

обстежень внаслідок несвоєчасної доставки історій хвороб до лікарів [там само, арк. 

29]. У 2-й поліклініці хворі, зазвичай, витрачали годину, щоб потрапити на прийом 

[там само, арк. 30]. Комісія також відзначила недотримання комплексного 

дільничного обслуговування, коли не всі спеціалісти медоб’єднання були задіяні в 

амбулаторній роботі; невиконання внаслідок відсутності флюорографів наказу МОЗ 
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СРСР про рентгенологічне обстеження усіх, хто вперше звернувся до поліклініки; 

обмеженість контингенту охоплених диспансерним наглядом [там само, арк. 31].  

Неоднозначно виглядав і реальний стан з консультаціями хворих. Поряд з 

відомим прикладом сумлінної роботи, яку здійснювала Л.Т. Мала, деякі професори 

та доценти порушували встановлений наказом МОЗ СРСР № 272 порядок 

періодичних консультацій, а окремі категорично відмовлялася від участі в них. 

Ректори інститутів не контролювали виконання цього наказу. 

Цікавим починанням у справі надання лікувально-профілактичної допомоги 

населенню стала організація в 1964 р. поліклініки Київського району, персонал якої 

складався з пенсіонерів-медиків і працював на громадських засадах [354, С. 134]. 

Поліклініка була прекрасно обладнана, її відвідали десятки тисяч харків’ян. 

Протягом восьмої п’ятирічки (1966–1970 рр.) в Харкові стали до ладу 7 нових 

поліклінік, лікувальні заклади переведено на газове опалення [86, арк. 7–8].  

Разом з тим, уявлення про нові поліклініки дає зауваження завідувачки 

міськздоровідділу В. Єгорової в звіті за 1968 рік: «Если проанализировать развитие 

в Харькове поликлинических учреждений, то за последние 10 лет республиканские 

органы не предусмотрели здесь строительства ни одной типовой поликлиники, 

несмотря на быстрое развитие города и рост численности его населения... Это 

побудило горисполком отводить под поликлиники первые этажи жилых и 

административных зданий: только за последние три года в городе под 

поликлинические учреждения отведено 9 таких зданий, но этого не только 

недостаточно по количеству, но, что особенно важно, помещения эти не 

удовлетворяют потребностей лечебных учреждений, поскольку в них невозможно 

организовать рентгеновские и физиотерапевтические кабинеты и некоторые другие 

важные службы» [108, арк. 17].  

Починаючи з другої половини 60-х рр. в окремих лікарнях організуються 

кабінети долікарського прийому, в поліклініках почали діяти кабінети 

функціональної діагностики [104, арк. 13, 37]. 
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1971 року населення Харкова сягнуло 1 млн. 247,8 тис. осіб [86, арк. 2]. На той 

час у Харкові діє 64 амбулаторно-поліклінічних заклади, серед яких нараховувалося 

14 самостійних поліклінік, 17 диспансерів, 6 стоматполіклінік [104, арк. 11].  

Розвиток дільничної мережі Харкова врешті призвів до суттєвого скорочення 

кількості населення, яке проживало на одній дільниці. 1970 року доросла дільниця в 

середньому налічувала нормативні 3000 осіб [297, С. 7, 12; 333, С. 500, 502]. На 1971 

р. у Харкові було 325 територіальних терапевтичних, 313 педіатричних і 132 

акушерських дільниці.  

На початку 70-х рр. почалося планування розвитку медичної мережі Харкова 

на далеку перспективу, яке передбачало будівництво 24 поліклінік за 1972–2000 рр. 

[114, арк. 14]. Зазнала змін і структура поліклінічної мережі Харкова. Органи 

управління охороною здоров’я дійшли висновку, що вона повинна складатися з 

центральних багатопрофільних поліклінік зі спеціалізованими диспансерними 

відділеннями, які б виконували роль організаційно-методичних центрів, та кількох 

великих багатопрофільних поліклінік в кожному районі. Існування самостійних 

диспансерів було визнано недоцільним. 

Примітно, що до початку 70-х рр., попри розбудову нових медичних закладів, 

не було подолано проблему значної територіальної віддаленості поліклінік від 

стаціонарів. У зв’язку з цим, міське керівництво вирішило доцільним повернутися 

до автономності амбулаторно-поліклінічної служби, що було поворотом назад від 

реформи кінця 40-х рр. Вказаний недолік міг бути обумовлений тим, що 

реорганізація стаціонарної допомоги частково здійснювалася на базі старих 

лікарняних комплексів, де розміщувалися й інститутські клінічні бази. Переведення 

цих закладів у нові корпуси, коли розбудова медичної мережі тільки-но почала 

наздоганяти зростання населення, означало втратити темп, порушити рівномірність 

надання медичної допомоги. 

Новаторською ідеєю плану була пропозиція об’єднання поліклінік для 

дорослих і дітей в єдині комплекси для забезпечення безперервності диспансерного 

нагляду за населенням від початку до кінця життя [там само, арк. 18]. 
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У ході практичної реалізації плану в роки 9-ї п’ятирічки (1971–1975) було 

побудовано кілька нових поліклінік, зокрема, Студентську поліклініку по вул. 

Дарвіна, на Олексіївці – поліклінічне відділення однієї з найбільших в Україні 

дитячих лікарень [333, С. 500]. На 1 січня 1976 р. в Харкові функціонувало 27 

лікарень з поліклініками і 14 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів [354, 

С. 125]. Усе ж дефіцит амбулаторної допомоги сягав цифри, що приблизно 

дорівнювала потужності харківських поліклінік (майже 20 тис. відвідувань за зміну). 

За роки 10-ї п’ятирічки (1976–1980) введено в дію амбулаторно-поліклінічних 

закладів на 3750 відвідувань/зміна [6, арк. 25].  

На базах лікарень медичні інститути організували п’ять консультативно-

діагностичних центрів. Розпочалося електрокардіографічне обстеження осіб старше 

40 років, які зверталися за медичною допомогою [5, арк. 25]. Для раннього 

виявлення онкозахворювань у жінок в амбулаторно-поліклінічних закладах 

впроваджені методи цитологічного обстеження, кольпоскопія, мамографія. У місті 

створено централізовані лабораторії: біохімічну, цитологічну, серологічну. 

В роки 11-ї п’ятирічки (1981–1985) особлива увага приділялась розвитку саме 

амбулаторно-поліклінічних закладів. Було введено в експлуатацію амбулаторно-

поліклінічних закладів на 9640 відвідувань у зміну, організований міський 

психоневрологічний підлітковий диспансер, спеціалізовані кабінети психо-, 

рефлексо- та мануальної терапії, спелеокабінети [333, С. 500]. 

У результаті здійснених заходів потужність амбулаторно-поліклінічних 

закладів в 1985 р. склала 27.330 відвідувань/зміна, а 1989 р. сягнула 32.127 

відвідувань. Однак, наприкінці 80-х рр. Харкову все ще бракувало поліклінік на 

8203 тис. відвідувань/зміна [9].  

Процес розвитку дільничної мережі Харкова врешті призвів до суттєвого 

скорочення кількості населення, яке проживало на одній дільниці. Введення нових 

посад дільничних терапевтів, 1986 р. дало змогу обслуговувати однією лікарською 

дільницею 1700 осіб, що було  краще за норматив (2000 осіб) [200; 394, С. 263]. 

Дефіцит кадрів протягом зазначеного періоду залишався хронічною 

проблемою, попри те, що саме заклади первинної ланки в той період мали пріоритет 
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в забезпеченні медичними кадрами. 1990 р. укомплектованість фізичними особами 

дільничних лікарів терапевтів становила 77,4 % від норми. Погано були 

укомплектовані спеціалізовані служби поліклінік внаслідок обмеженої підготовки 

вузьких спеціалістів в інтернатурі. Оснащені сучасною діагностичною апаратурою 

офтальмологічні кабінети подекуди стояли пусті. У 1990 р. 62 % наявних лікарів 

були людьми похилого віку [354, С. 135]. 

Загалом, протягом 1972–1990 рр. у Харкові було введено до експлуатації 28 

амбулаторно-поліклінічних закладів загальною потужністю 16,7 тис. 

відвідувань/зміна [303, С. 10]. З 1971 по 1980 рр. було збудовано 12 з 16 

запланованих поліклінік [157]. 

У результаті проведених впродовж 1975–1990 рр. заходів забезпеченість 

харків’ян амбулаторною допомогою збільшилася з 129 до 200 відвідувань/зміна на 

10 тис. населення за нормативу 240 відвідувань. Корисна площа в поліклініках в 

розрахунку на одного відвідувача зросла з 5,4 до 7,8 м². Активно впроваджувалася 

концепція, за якою в кожній з поліклінік, що обслуговувала понад 60 тис. населення, 

повинен бути організований прийом не менш, як за 30 спеціальностями [303, С. 12].  

У той же час, не вдалося ліквідувати дефіцит амбулаторно-поліклінічних 

установ, близько 40 % яких на кінець 80-х рр. ще тулилися у пристосованих 

приміщеннях [213]. Економічна криза кінця 80-х рр. загальмувала відкриття нових 

закладів, внаслідок чого склалася напружена ситуація з наданням амбулаторної 

допомоги населенню Московського, Київського, Ленінського (нині 

Холодногірський), Жовтневого (Новобаварський) районів Харкова. 

 

 

 

4.1.3. Надання швидкої допомоги населенню міста-мільйонника. Однією з 

найголовніших ланок охорони здоров’я мешканців міста є швидка медична 

допомога. Під час окупації Харкова нацисти пограбували станцію швидкої 

допомоги, конфіскувавши 8 санітарних машин [281, С. 29]. Попри це працівники 
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станції продовжили ходити на виклики пішки [311, С. 132]. Головним лікарем 

станції в роки окупації й до 1956 р. залишався її перший керівник М.О. Молохов. 

Виняткове значення для служби швидкої медичної допомоги має її 

забезпеченість автотранспортом. У 1940 р. автопарк харківської станції швидкої 

допомоги нараховував 25 санітарних автокарет [56, арк. 41]. Після звільнення 

Харкова, у лютому 1944 р. станція отримала військовий автомобіль, обладнаний під 

санітарний, 1945 року – ще один [281, С. 29]. Тоді ж при станції було відкрито 

автомобільну майстерню. У 1953 р. автопарк станції нараховував тільки 14 

автокарет, при чому 12 з них були дуже зношеними [56, арк. 42]. Внаслідок нестачі 

санітарного транспорту зросла кількість відмов та запізнень виїздів до населення. 

Для нормалізації становища харківська станція швидкої допомоги на початку 50-х 

рр. потребувала 17 автомашин зі штатом для 10 карет. 

Протягом 60-х рр. кількість автомашин і штат лікарів головної станції швидкої 

допомоги Харкова щорічно зростали. Кількість викликів з надання швидкої 

медичної допомоги зросла на початку 60-х рр. порівняно з 1940 р. у 17 разів. 1946 

року бригади станції зробили 11.252 виїзди, 1950 р. – 35.614, 1961 р. – 187.021 

виїздів [281, С. 30, 33]. Таким чином, якщо населення Харкова з 1945 по 1962 рр. 

зросло у 1,8 рази, то показник забезпечення харків’ян швидкою медичною 

допомогою за той же період зріс приблизно у 8 разів [98, арк. 4; 359; 389, С. 324]. На 

середину 60-х рр. харківська станція швидкої допомоги виросла порівняно з роком 

свого заснування (1910 р.): за штатом лікарів у 40 разів, за кількістю працівників – у 

42 рази, за кількістю рухомого складу у 21 раз (до 43 автомобілів), за кількістю 

виїздів – понад у 100 разів [73, арк. 1]. Населення ж Харкова у 1911–1959 рр. зросло 

учетверо [72, арк. 3; 333, С. 6, 452; 406, С. 164]. 

Втім, забезпеченість населення Харкова швидкою медичною допомогою ще 

значно відставала від діючих нормативів: 1965 р. замість 100 виїзних бригад 

працювало тільки 50, наприкінці 60-х рр. за нормативу 120 машин в наявності було 

тільки 76 [75, арк. 11; 109, арк. 49]. Слід зазначити, що гострий дефіцит санітарного 

транспорту відчувала уся медична мережа Харкова – 1971 р. дефіцит по місту 

складав 500 автомобілів [86, арк. 33]. 
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Невідкладну допомогу харків’янам також надавали відповідні пункти при 

поліклініках, але ця допомога в 50–60-ті рр. була організована незадовільно. Жодна 

дитяча лікарня Харкова не надавала невідкладної допомоги дітям, не існувало й 

нічної невідкладної педіатричної допомоги [101, арк. 12–13]. На середину 60-х рр. у 

Харкові працювало 14 пунктів невідкладної медичної допомоги, керівництво якими 

здійснювала станція швидкої допомоги [72, арк. 3; 101, арк. 13]. Пункти не були 

укомплектовані лікарями в достатній кількості й чергування здійснювали сумісники 

[57, арк. 43]. Кожний пункт мав власний автомобіль [79, арк. 2; 101, арк. 13]. 

Сама станція на той час все ще знаходилася в будівлі, збудованій на 

благодійні кошти 1910 р. [63, арк. 1; 108, арк. 18]. Ця будівля по вул. 

Червоножовтнева, 41 (зараз Конторська) вже не вміщала усього персоналу. Так, 

диспетчерська, де цілодобово працювало шість чергових, розміщувалася у кімнаті 

площею 15 м² [63, арк. 1]. Оскільки служба швидкої допомоги не мала стоянок і 

гаражів, її автомобілі займали проїзну частину вулиць [там само; 281, С. 33]. 

Станція використовувала гаражі інших лікувальних закладів [73, арк. 5]. 

З розширенням Харкова виникла необхідність відкриття нових підстанцій. У 

1951 р. друга самостійна станція була організована в Орджонікідзевському районі 

[281, С. 32]. Враховуючи незадовільні умови роботи станції, харківський 

міськвиконком у 1962 р. зобов’язав виконкоми районних рад надати приміщення 

для підстанцій [там само, С. 34; 311, С. 132]. Підстанції швидкої допомоги протягом 

1962–1964 рр. створюються у п’яти районах Харкова. Однак, усі вони були 

організовані в пристосованих приміщеннях, інколи у колишніх приватних будинках, 

без гаражів та стоянок [61, арк. 3–4; 63, арк. 1; 73, арк. 2–4]. Друга станція в 

Орджонікідзевському районі 1965 р. була реорганізована у підстанцію, завдяки чому 

вдалося заощадити понад 20 тис. руб. на рік [77, арк. 7–8]. 

Рішенням виконкому Харківської міської ради було намічено протягом 1972 р. 

побудувати типову підстанцію швидкої допомоги та гуртожиток для  сімейних 

працівників в кожному районі міста [86, арк. 17]. В дійсності процес відкриття 

типових підстанцій розтягнувся до кінця 80-х років, коли підстанції усіх районів 

Харкова нарешті отримали нові приміщення (таб. А.10). 



 130

Шістдесяті роки позначилися початком спеціалізації харківської служби 

швидкої медичної допомоги. Ще 1956 р. у Харкові організовується перша 

педіатрична бригада [281, С. 33]. На початку 60-х рр. під керівництвом лікарів-

ентузіастів Ю.С. Кохманюка, Л.М. Небелевич, Є.І. Лисенко, фельдшерів Марієнгоф, 

Яковлевої, Сластіної в Харкові з’являються кардіологічні бригади [там само, С. 32]. 

Лікар Ю.С. Кохманюк вперше успішно застосував електричну дефібриляцію 

хворому на пароксизмальну тахікардію у клініці професора Л.Т. Малої у 1962 р., 

тобто на зорі використання цього методу в СРСР і світі. 

1962 року в Харкові за прикладом інших міст СРСР, при станції швидкої 

створена перша бригада по боротьбі з термінальними станами, яка складалася з 

лікаря-реаніматора, двох фельдшерів і санітара [101, арк. 4; 286, С. 18]. Бригада була 

оснащена популярним в ті роки міським мікроавтобусом РАФ-977А, наркозною та 

дихальною апаратурою, електрокардіографічним обладнанням, дефібрилятором, 

системою переливання крові, малим хірургічним набором, запасом швидкодіючих 

ліків, кровозамінною та протишоковою рідиною [101, арк. 5]. Про результати 

роботи бригади свідчать такі дані: 1966 р. завдяки реанімаційним діям на місці 

нещасного випадку вдалось врятувати життя 403 з 532 потерпілих (75 %), вивести 

чотирьох зі стану клінічної смерті, в якому перебувало 12 осіб [286, С. 20]. 

Протягом 1962–1969 рр. на станції швидкої допомоги Харкова організовано 

педіатричні, психіатричні, неврологічні, кардіологічні, реанімаційну та акушерську 

бригади, медперсонал вперше здійснив трахеотомію [79, арк. 2; 101, арк. 4; 109, арк. 

20; 281, С. 33]. 

Здійснювалася технічна модернізація станції. У 1962 р. станція поповнилася 

диспетчерськими пультами на 12 каналів, що забезпечило зв'язок з підстанціями та 

лікарнями [311, С. 132]. Станом на 1969 р. 85 % з-поміж близько 70-ти санітарних 

машин було радіофіковано [109, арк. 20]. До кінця 1969 р. планувалося закінчити 

будівництво авторемонтної майстерні зі стоянкою на 30 машин. 

На 1971 р. на станції швидкої медичної допомоги працювало 1570 осіб, 

цілодобово функціонувало 76 виїзних бригад, серед них: 2 протишокові, 3 
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кардіологічних, 1 неврологічна, 6 педіатричних, 1 токсикологічна, 1,5 психіатричні 

[86, арк. 17]. У Харкові діяло 9 підстанцій. 

Запізнення бригад швидкої допомоги залишалося хронічною проблемою 

харківської служби протягом усього повоєнного періоду, але у різні роки ця 

проблема мала різні причини. Нестача автомобілів та брак автозапчастин 

відображали загальний дефіцит доби «застою». Так, наприкінці 70-х років автопарк 

харківської швидкої налічував 122 автомобілі – достатню кількість для Харкова [5, 

арк. 20; 205]. Водночас через нерегулярне надходження витратних матеріалів щодня 

простоювало до 5 автівок. Нові покришки не надходили на автобазу, поки повністю 

не вичерпувався плановий ресурс старих, а постачальник запчастин 

«Сільгосптехніка» не міг задовольнити потреби усіх закріплених за ним організацій. 

Персонал бригад швидкої відволікали й безпідставні виклики, які традиційно 

становили 4-6 % від усіх викликів (наприкінці 60-х рр. це 14 тис. викликів, які 

коштували понад 70 тис. змарнованих рублів щорічно або цілорічну зарплатню 

трьох цілодобових бригад) [159; 160]. Наприклад, персоналу швидкої часто 

доводилося приборкувати п’яниць, хоча це й не входило до його обов’язків [120]. З 

метою запобігання безпідставним викликам працівники служби започаткували 

консультування за телефоном, передавали протоколи до правоохоронних органів 

для адміністративного стягнення, інформували про неналежні виклики за місцем 

роботи безвідповідальних громадян. 

Тривалий час в СРСР існувало дві самостійні служби для обслуговування 

міського населення – швидка медична допомога, яка обслуговувала хворих при 

раптових захворюваннях та нещасних випадках і невідкладна допомога, що 

екстрено надавалася черговими лікарями територіальних поліклінік хронічним 

хворим, які перебували на амбулаторному лікуванні [395, С. 352–354]. Незадовільна 

робота пунктів невідкладної допомоги при поліклініках, проблеми з розмежуванням 

функцій двох служб були причиною дублювання виїздів, що врешті призвело до 

ліквідації невідкладної допомоги у 1970 р. з передачею її функцій службі швидкої 

допомоги [159]. Наприкінці радянської доби її лікарі критично оцінили цей крок: 

«Хтось колись додумався поєднати службу «невідкладної допомоги» із «швидкою». 
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І стало не те, не се. «Швидка» повинна стояти напоготові, щоб встигти врятувати 

життя, а не укольчики робити та гірчичники ставити… Все це – завдання 

«невідкладки», яка раніше була при поліклініках» [156]. 

Зі створенням спеціалізованих бригад окреслилася проблема налагодження 

наступності в лікуванні хворих у термінальному та шоковому станах на 

госпітальному етапі. Відчувався брак відповідних стаціонарів і кадрів, підготовка 

яких за спеціальностями анестезіолога та реаніматолога в той час у Харкові тільки 

починалась. Частими були випадки, коли в лікарнях не могли здійснити заходів з 

реанімації й викликали бригаду швидкої допомоги [101, арк. 6–7]. Особливо це 

стосувалося поширених в Харкові невеликих стаціонарів, в яких за штатом не 

передбачався анестезіолог [286, С. 20]. У перший рік роботи лікарі протишокової 

бригади 15 разів виїжджали прямо до операційних лікарень [281, С. 32].  

У 1957 р. при кафедрі факультетської хірургії ХМІ на базі обласної клінічної 

лікарні професор О.З. Цейтлін вперше у Харкові організував анестезіологічну 

службу, яка готувала кадри лікарів-анестезіологів та сестер-анестезисток для міста 

та області [406]. Під його керівництвом у харківській обласній лікарні створено 

організаційно-методичний центр, який став одним з опорних пунктів лабораторії 

експериментальної фізіології з оживлення організму при АМН СРСР [201]. Методи 

оживлення застосовувались на початку 60-х рр. у харківських лікарнях №№ 1, 2, 17, 

32. Лікуванням інфарктних хворих займались шість лікарень [101, арк. 5]. 

Протишокові центри, створені великою мірою завдяки зусиллям О.О. Шалімова, 

працювали спочатку тільки в обласній та 2-й міській лікарнях [там само, арк. 6]. До 

кінця 60-х рр. у Харкові створено спеціалізовані центри з лікування опіків, черепно-

мозкових травм, шоку, правцю, що забезпечило наступність в роботі 

спеціалізованих бригад швидкої допомоги зі стаціонарними закладами [286, С. 18]. 

У період 1971–1975 рр. відділення реанімації було організовано у 22-й 

інфекційній лікарні, палати інтенсивної терапії – у всіх стаціонарах і пологових 

будинках Харкова, пости для надання невідкладної допомоги – в прийомних 

відділеннях лікарень [4, арк. 5]. У квітні 1978 року вперше в Україні на базі 1-ї 

міської клінічної лікарні було організовано виїзні реанімаційні акушерсько-
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гінекологічні бригади, покликані надавати цілодобову кваліфіковану допомогу в 

лікувальних закладах. Завдяки створенню реанімаційних бригад материнська 

смертність по Харкову та області знизилася вп’ятеро. За досягнення найкращих 

показників під час Всесоюзного огляду медичних закладів у 1980 р. ці бригади 

нагородили почесною грамотою МОЗ УРСР та Українського Республіканського 

комітету профспілки медичних працівників. 

У зв’язку з розширенням станції швидкої допомоги знов постала ідея 

створення системи швидкої допомоги міста, яка б включала в себе амбулаторний, 

госпітальний етапи та спеціалізовані виїзні бригади, про що мріяв ще перший 

старший лікар станції М.О. Молохов. У 60-ті рр. міські організації піднімали 

питання про будівництво у Харкові типової станції швидкої допомоги зі 

стаціонаром на 500 ліжок, але здійснити задум вдалося тільки у другій половині 70-х 

рр. [86, арк. 17; 108, арк. 18]. 1 червня 1977 р. у Харкові відбулося об’єднання 

станції швидкої медичної допомоги з новою, єдиною в Україні за своєю потужністю 

1000-ліжковою клінічною лікарнею швидкої та невідкладної допомоги (зараз носить 

ім’я видатного лікаря О.І. Мєщанінова), яку очолив проф. І.З. Яковцов [6, арк. 25; 

281, С. 35]. Харківська лікарня швидкої допомоги почала надавати 

висококваліфіковану невідкладну допомогу в царині хірургії, травматології, 

неврології, нейрохірургії, кардіології [413, С. 211]. 

Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги разом з 

Харківським НДІ загальної та невідкладної хірургії, ХМІ, обласним та міським 

управліннями охорони здоров’я утворили науково-учбово-виробниче об’єднання 

«Хірургія» – частину системи надання невідкладної хірургічної допомоги, над 

створенням якої в Україні та Харкові працював наступник О.О. Шалімова, директор 

Харківського НДІ загальної та невідкладної хірургії проф. В.Т. Зайцев  [376, С. 133].  

Зростання значення догоспітального етапу лікування потребувало підготовки 

спеціальних кадрів [281, С. 35]. 1976 року МОЗ СРСР затвердило професію лікаря 

швидкої допомоги. У Харкові 1 березня 1980 р. на базі УІУЛ відкривається перша в 

СРСР кафедра швидкої допомоги під керівництвом проф. Л.П. Хименка [395, С. 

351]. Ідея організації такої кафедри належала головному лікарю лікарні швидкої 
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медичної допомоги Харкова І.3. Яковцову та ректору УІУЛ проф. М.І. Хвисюку 

[362]. Тоді ж в медичних училищах була введена спеціальність «фельдшер швидкої 

допомоги», у Харкові організована підготовка за нею майже 3 тис. середніх 

медичних працівників для укомплектування служби, що значно збільшило 

доступність для населення цього виду допомоги [303, С. 15].  

Зі створенням об’єднання швидкої медичної допомоги у Харкові розширилися 

показання для виклику бригад, на підстанціях розпочали роботу кімнати 

амбулаторного прийому [281, С. 37]. Наприкінці 70-х рр. на базі лікарні швидкої 

допомоги Харкова працювало 13 кафедр і доцентських курсів, створено 

консультативний центр з дистанційною реєстрацією та розшифруванням 

електрокардіограм [5, арк. 20; 6, арк. 2, 28; 311, С. 132]. Організовано додаткові 

хірургічну та дві педіатричну бригади швидкої допомоги. 

Протягом 80-х рр. було розв’язано серйозні проблеми, які тривалий час 

заважали нормальній роботі харківської швидкої допомоги. На початку 70-х рр. не 

було прямого телефонного зв’язку між центральною диспетчерською, підстанціями 

швидкої та медоб’єднаннями Харкова, що вело до перевантаження лінії зв’язку та 

проблем з викликом бригад  [63, арк. 1; 80, арк. 4]. Радіозв’язок з автомобілями 

швидкої працював незадовільно, через нестачу запасних деталей та низьку 

кваліфікацію радистів, оскільки кваліфіковані радіотехніки не бажали працювати за 

зарплатню у 50-75 руб./міс. [73, арк. 6]. 1979 р. увесь транспорт швидкої було 

радіофіковано [5, арк. 20]. З метою контролю та аналізу роботи бригад у 1980 і 1990 

рр. здійснюється реконструкція диспетчерської та перехід лікарні на першу в 

Україні автоматизовану систему диспетчерського управління [6, арк. 28; 281, С. 40]. 

Ще 1970 р. у Харкові планували побудувати єдиний гараж з авторемонтними 

майстернями для санітарного транспорту [24; 80, арк. 4]. З 1978 по 1980 рр. для 

станції швидкої допомоги виділено 50 автівок. З метою вирішення проблеми 

техобслуговування транспорт лікарні швидкої допомоги закріпили за 

підприємствами Харкова. Нарешті одна з найпотужніших в Україні харківська 

автобаза швидкої допомоги була організована у 1980 р. [6, арк. 2, 28]. Кількість 
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автомобілів швидкої медичної допомоги Харкова у той час сягнула 112 [там само, 

арк. 21; 8, арк. 29–54; 68, арк. 20–35; 76, арк. 2–17; 85, арк. 46–65; 281, С. 29].  

Наприкінці 80-х рр. автобаза станції та лікарня швидкої допомоги були 

розділені [160]. Реалізація заходу, який порушив єдність служби, призвела до 

конфліктів між персоналом обох підрозділів та викликала опір з боку працівників 

лікарні. Водії перестали виконувати обов’язки санітарів, а КРУ заборонило 

доплачувати їм за ці обов’язки 30 % від зарплатні. Небажання водіїв виконувати 

додаткову роботу пояснювалося тим, що на відміну від лікарів швидкої, які 

першими в країні перейшли на розрахунок зарплатні відповідно до якості виконаної 

роботи, водії залишилися на фіксованій ставці у 150 руб. 

За 15 років (1975–1990), протягом яких швидка допомога Харкова 

перетворилася на розгалужене об’єднання, більш як в півтора рази зросла кількість 

її бригад, вдвічі – автопарк, що дозволило на третину збільшити й кількість виїздів 

швидкої (таб. А.11). Станом на 1990 р. харківське об’єднання швидкої та 

невідкладної медичної допомоги складалося з дев’яти типових районних підстанцій, 

спеціалізованої автобази, автоматизованої центральної диспетчерської, 

багатопрофільної лікарні на 1000 ліжок [там само; 303, С. 14]. Впродовж року 

харківська лікарня швидкої допомоги обслуговувала близько 50 тис. хворих, її лікарі 

здійснювали до 13 тис. операцій різної складності. 

Внесок у створення та розбудову міської служби швидкої допомоги зробили її 

голови, якими з другої половини 50-х рр. були: О.К. Томашевська, М.О. Арцибушев, 

С.І. Угненко, В.М. Черепов, та лікарі 4-ї лікарні швидкої та невідкладної допомоги: 

І.З. Яковцов, Д.Д. Полоз, О.О. Зайцев [354, С. 155–156]. 

Економічна криза кінця 80-х рр. вдарила по функціонуванню станції швидкої 

допомоги, яка 1991 р. мала на ходу не більше 65 автомашин [23]. Вірогідно, що 

більша частина автопарку не використовувалась через брак деталей. При цьому на 

баланс лікарень як «зношені» списувались нові автівки, які використовувались не за 

призначенням – для перевезення будівельних матеріалів для співробітників. 

Хронічна для радянської охорони здоров’я проблема кадрового голоду, 

напевно, найбільш рельєфно проявилася в роботі служби швидкої медичної 



 136

допомоги. Такий стан пояснюється важкими умовами роботи її працівників, 

поєднаними з низькою зарплатнею, що в сумі формувало в медичному середовищі 

образ професії працівника швидкої медичної допомоги як непрестижної.  

Наприкінці 70-х рр. на харківській станції швидкої медичної допомоги не 

вистачало 120 лікарів і 140 середніх медпрацівників [4, арк. 11]. Задля розв’язання 

проблеми дефіциту кадрів міськздороввідділ вирішив щомісячно направляти з 

лікувальних закладів 50 лікарів для роботи на підстанціях швидкої допомоги [6, арк. 

28]. Тим не менш, на середину 80-х рр. значну частину лікарських посад на 

підстанціях швидкої допомоги Харкова обіймали фельдшери. 

1990 року на квартирній черзі перебувало 250 працівників лікарні швидкої 

допомоги [160]. Службі швидкої бракувало 185 лікарів і фельдшерів, 230 санітарів. 

Сумісництво вже не давало змоги покрити існуючий дефіцит, вело до 

перевантаження й стомлення медичного персоналу. Напередодні розпаду СРСР 

бригади швидкої допомоги Харкова були укомплектовані на 30 %, у 90 % випадків 

вони не могли надати необхідної допомоги потерпілому [26]. 

На той час початкова ставка зарплатні лікаря харківської лікарні швидкої 

допомоги, яка хоч і розраховувалася відповідно до якісних показників роботи, 

дорівнювала 120 руб., звичайна ставка складала 135 руб., тобто була такою ж, як і в 

звичайних лікарнях міста за значно більшої інтенсивності праці, що не давало змоги 

утримати молодих спеціалістів [26; 156; 160]. Умови праці в лікарні швидкої 

медичної допомоги Харкова описує періодика тих років: «І роблять перев’язки [в 

опіковому центрі лікарні швидкої допомоги] руки молоденьких медсестер, 

учорашніх школярок, котрі одержують ставку, однакову для молодшого персоналу 

всіх лікарень… всі вони або практикантки, які не витримують тут і місяця, або 

одинокі жінки, котрі встигають збігати додому – в гуртожиток – хіба що білизну 

після зміни випрати. Та й вони після тридцяти, як правило, йдуть від нас: щоб тягати 

здоровенних мужиків, треба здоров’я бичаче мати» [26]. 

Підсумок розвитку служби за радянських часів підвів завідувач відділу 

реанімації лікарні швидкої допомоги В.О. Екзархов в інтерв’ю 1990 р.: «15 років ми 

створювали нашу систему рятування потерпілих. Сьогодні можна сказати, що їй 
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немає аналогів у країні. Спеціалісти найвищого класу, застосування комплексного 

підходу до лікування, відлагоджена координація всіх відділень. І що ми маємо в 

підсумку? Я, наприклад, за все життя зміг нажити лише старенький «Жигуль», але ж 

спеціаліст мого класу одержує в США сотні тисяч доларів на рік» [там само]. 

Харківська служба швидкої медичної допомоги встигла здійснити технічну 

модернізацію до початку економічної кризи в СРСР. Уже 1990 р., коли 

диспетчерську станції швидкої медичної допомоги Харкова обладнали новою 

телефонною системою «Алтай», фінансування служби склало 13 млн. руб./рік за 

необхідних 28 млн. [354, С. 155]. Наступного року медперсоналу швидкої вже не 

вистачало найнеобхіднішого інструментарію та медикаментів [177].  

Стрімке погіршення матеріального становища служби швидкої допомоги та 

добробуту її працівників наприкінці 80-х років відбулося в ситуації, коли у медиків 

швидкої не було важелів юридичного захисту своїх прав – ні своєї ради трудового 

колективу, ані свого профспілкового комітету [156]. За таких умов працівники 

швидкої допомоги Харкова 1990 р. почали звертатися в усі інстанції з проханням 

про допомогу, але почуті не були [26]. Тоді вони створили страйковий комітет й 

висунули такі вимоги: підвищення на 50 % посадового окладу всіх працівників; 

направлення не менше 100 лікарів на роботу до лікарні швидкої допомоги; 

виведення швидкої допомоги Харкова з підпорядкування МОЗ і створення 

муніципальної швидкої допомоги; вирішення житлового питання; виділення коштів 

для придбання томографа; встановлення пільг донорам [там само; 156]. Страйком 

знайшов спільну мову з міською владою по всіх питаннях, крім першого. 

У липні 1991 р. колектив лікарні швидкої допомоги повідомив про намір узяти 

заклад в оренду, що означало б введення частково платного обслуговування [202]. 

При цьому колектив пропонував зберегти держзамовлення й безкоштовність 

екстреної медичної допомоги, надаючи платні послуги лише для «планових» хворих. 

Преса звернула увагу на протиріччя такого рішення колективу: лікарня та підстанції 

будувалися на кошти харків’ян за участі багатьох промислових підприємств. Крім 

того, викликало побоювання введення платних послуг в лікарні, пацієнтом якої міг 

стати кожний, коли більшість громадян не мали на що прожити. 
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Невдоволені зволіканням влади у питанні підвищення зарплатні, працівники 

швидкої допомоги оголосили про намір проведення страйку [177]. Справа 

скінчилася взаємними погрозами – адміністрація лікарні погрожувала налаштувати 

проти влади родичів людей, які не можуть отримати допомогу, а влада – судовим 

переслідуванням адміністрації, якщо під час страйку помре хтось з хворих [26]. 

Страйк медиків у Харкові так і не відбувся. 

Протягом післявоєнного періоду харківська служба швидкої медичної 

допомоги перетворилася на систему, елементами якої стали районні підстанції, 

спеціалізовані бригади, лікарня швидкої допомоги та відповідна кафедра на базі 

УІУЛ. Було розв’язано проблеми, що заважали нормальній роботі служби: створено 

власну автобазу та автоматизовану диспетчерську, радіофіковано карети швидкої. 

 

 

 

4.1.4. Забезпечення населення ліками та медичне постачання. Одним з 

найяскравіших показників рівня прогресу охорони здоров’я, від якого залежить 

ефективність діагностики та лікування, є забезпечення медичних закладів і 

населення ліками та виробами медичного призначення. 

Під час окупації Харкова у 1941–1943 рр. було зруйнувано 30 аптек, 

хірургічний магазин, усі санітарні магазини, усі виробничі підприємства міського та 

обласного аптечного управління [89, арк. 106]. На момент визволення Харкова тут 

діяло 24 аптеки [238, арк. 59]. Для порівняння зазначимо, що це було менше за 

дореволюційний рівень, коли харків’ян обслуговувало 35 аптек, і значно менше за 

міжвоєнний рівень: 1927 р. у Харкові налічувалося 55 аптек [386, С. 178]. 

У перші повоєнні роки запровадження новітніх методів лікування 

унеможливлювалося дуже високою вартістю медикаментів, їхнє застосування 

лімітувалося кошторисними асигнуваннями [90, арк. 25]. Тому не могло бути й мови 

про використання антибіотиків чи органотерапевтичних препаратів лікувальними 

закладами. Враховуючи це, МОЗ УРСР 1946 р. виділило значні кошти на закупівлю 

пеніциліну для його безкоштовного розподілу між лікарнями Харкова.  
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Протягом 1944 р. у Харкові були вирішені завдання з розгортання аптечних 

пунктів при лікарських і фельдшерських дільницях та евакогоспіталях [89, арк. 106]. 

Кількість аптек швидко зростала. За рік з 1944 по 1945 рр. вона зросла з 90 до 109, 

кількість санітарних магазинів – з 5 до 7, аптечних пунктів – зі 100 до 159 [там само, 

арк. 106 зв]. У Харкові відкрито магазин матері та дитини [там само, арк. 114]. До 

1948 р. аптечну мережу на Харківщині було відновлено [407, С. 14]. 

Стан технічної забезпеченості медичних закладів у 1944 р. ілюструють такі 

дані: кількість рентген-кабінетів порівяно з довоєнним часом скоротилася з 28 до 14, 

фізіотерапевтичних – з 22 до 9 [89, арк. 31зв]. Лише 8 лікарень мали лабораторії й 

могли здійснювати переливання крові [там само, арк. 10]. Не вистачало операційних 

столів, гінекологічних і зубних крісел, бормашин, не в кожній поліклініці був апарат 

для вимірювання кров’яного тиску [90, арк. 56]. Потреба відчувалася навіть у таких 

дрібницях, як банки. Відсутність спиртівок унеможливлювала кип’ятіння шприців 

перед ін’єкцією під час переривання подачі електрики. Примітивно обладнані 

молочні кухні працювали без стерилізаторів та автоклавів [238, арк. 22]. 

На початок 1947 р. клініко-лабораторна мережа Харкова була повністю 

відновлена [90, арк. 59]. Тим не менш, ще на початку 50-х рр. ранню діагностику 

гальмувала нестача витратних матеріалів для клінічних аналізів, рентгеноскопії, 

електрокардіографії [53, арк. 191]. Лікувальні заклади не отримували необхідної 

кількості потужних рентген-апаратів, контейнерів для зберігання радіоактивних 

ізотопів, що обмежувало можливості їхнього використання [97, арк. 8]. Дуже погано 

лікувальні заклади були забезпечені електрокардіографами, кисневими палатками, 

апаратами для газового наркозу, інструментарієм для операцій на легенях і серці. Не 

дивно, що за таких умов, але не тільки тому, «хирургия в Харькове опустилась до 

низкого уровня, потому что вершиной хирургии являлась резекция желудка, да и эту 

операцию не все профессора в Харькове делали безупречно» [166, С. 280].  

Не кращим була ситуація з господарським оснащенням лікувальних закладів. 

«Укрмедпостач» вкрай погано забезпечував лікувальні заклади капцями, піжамами, 

халатами, ліжками, шафами, стільцями, пральними машинами та іншим 
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господарським інвентарем. На початку 50-х рр. більшість лікарень не мало 

холодильних установок, використовуючи льохи та ящики з кригою [56, арк. 11]. 

Протягом 60-х рр. найнагальніші питання технічного забезпечення медичних 

закладів були розв’язані: в усіх лікарнях і поліклініках працювали лабораторії, 

рентгенівські та фізіотерапевтичні кабінети. На 1965 р. в усіх медичних закладах 

Харкова було 163 рентгенівських апарати (проти 99 у 1958 р.), 69 лабораторій, 164 

фізіотерапевтичні кабінети та 31 кабінет електрокардіографії (проти 18 у 1958 р.) [75, 

арк. 9]. Тим не менш, матеріально-технічна база поліклінік того часу 

характеризувалася як слабка, багато апаратів були зношені й не працювали. В усіх 

поліклініках міста, які 1965 р. обстежила бригада спеціалістів МОЗ УРСР, внаслідок 

відсутності флюорографів не виконувався наказ про рентгенологічне обстеження 

осіб, які вперше звернулися до поліклініки [там само, арк. 31].  

Проблема забезпечення медичних закладів Харкова технікою вирішувалася 

поступово, оскільки значна частина нової апаратури направлялася до районів 

області. Наприклад, 1969 року до області була направлена більшість медобладнання, 

закупленого на 2 млн. руб. [109, арк. 6]. Переважання у місті малопотужних 

стаціонарів і поліклінік також гальмувало впровадження нової медичної техніки, 

розгортання діагностичних і процедурних кабінетів [там само, арк. 49]. 

У 60–70-ті рр. здійснено технічну модернізацію фармацевтичних підприємств 

Харкова. Зокрема, автоматизацію виробничих процесів запровадили на одному з 

найстаріших підприємств міста – заводі «Здоровье трудящимся». У фасувальному 

цеху ручну працю замінили лічильно-таблеткові машини [425]. З введенням 

автоматичних ліній пресування у полімерну плівку та фольгу якість продукції цеху 

вдалося підняти на рівень світових зразків та експортувати до країн соцтабору. 

Протягом другої половини 60-х рр. завершився процес районування аптечної 

мережі та переведення центральних районних аптек на повний госпрозрахунок [296, 

С. 71]. З 1966 по 1970 р. у Харкові та області відкрито 37 нових аптек, 28 – 

переведено до відремонтованих або нових приміщень [110, арк. 27; 407, С. 14]. 

Робота аптек оцінювалася під час громадських оглядів, за результатами яких 

кращі заклади визнавалися школами передового досвіду. Колективи таких аптек 
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запроваджували доставку ліків додому окремим категоріям хворих, елементи малої 

механізації, закріплювали фармацевтів за лікарями для інформування про наявність 

ліків, сповіщали про те ж саме хворих, забезпечували першочергове виготовлення 

ліків для дітей та інвалідів Великої Вітчизняної війни [там само, арк. 8–12, 44].  

Кажучи про позитивний досвід радянських часів, слід відзначити практику 

забезпечення фармацевтичної промисловості сировиною, а саме – щорічну планову 

заготівлю лікарських рослин [там само, арк. 4, 27]. 

У період 60–80-х рр. в Харкові відбувається спеціалізація медичних служб, що 

відбилося на удосконаленні медичної техніки. 1962 р. при міській стоматологічній 

поліклініці встановлена високочастотна піч для лиття зубних протезів. 1963 р. у 

Харкові відкрита четверта в СРСР лабораторія контактних лінз. Її засновник згодом 

був засуджений за здійснення підприємницької діяльності. До початку 80-х рр. 

лабораторію очолював І.В. Разумний. Лінзи виготовлялися методом гарячого 

пресування в Чехословаччині та Ізюмі. Починаючи з 80-х рр. лабораторія постачала 

харків’янам м’які лінзи, які були досить дорогими – чеська лінза коштувала 14 руб. 

З’явилися кабінети функціональної діагностики, які на початку 70-х рр. вже 

діяли у 18-ти найбільших поліклініках міста. Усі поліклініки вже мали 

електрокардіографи й наступні 10 років позначилися введенням суцільного 

електрокардіографічного обстеження осіб старше 40 років, які зверталися за 

медичною допомогою, а також впровадженням цитологічного обстеження, 

кольпоскопії, мамографії. Перше в Україні відділення реабілітації відкрилося 1974 р. 

у Харківській міській поліклініці № 3. З 1978 р. розпочинає роботу відділення 

реабілітації студентської лікарні № 20 [187]. Пацієнти відділення лікувалися за 

допомогою УВЧ-терапії, інгаляторію, підводного масажу, світлолікування, 

психотерапії, лікувальної фізкультури та сауни. 

Протягом повоєнних часів Харків, як осередок низки підприємств 

фармацевтичної галузі республіки (заводи «Здоров’я», «Червона зірка», Дослідний 

завод Харківського хіміко-фармацевтичного інституту, виробнича частина НДІ 

мікробіології вакцин і сироваток ім. І.І. Мечникова), демонструє оригінальні 

розробки ліків, апаратури та методик лікування [407, С. 96–102]. Лише одне 
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підприємство «Здоровье трудящимся» з 1967 по 1981 рр. запровадило виробництво 

більше 30-ти унікальних препаратів гормональної та ендокринної дії [425]. 

На середину 50-х рр. в Харкові вироблялися відповідники американських 

препаратів, що знижували кров’яний тиск [249, арк. 56]. У Харківському інституті 

експериментальної ендокринології був синтезований препарат «гексаметоній», що 

дозволяв отримувати «регульовану гіпертонію» під час операцій на серці й судинах. 

1955 року той же інститут першим в СРСР опанував синтез кортизону (аналог 

гормону, який у США застосовували для лікування мозкових тромбозів, емболії, 

ревматизму),  використання якого звільняло від дорогого імпорту [там само, арк. 57].  

Харківський науково-дослідний хіміко-фармацевтичний інститут разом з 

інститутом експериментальної ендокринології та Київським медичним інститутом 

синтезував «гексатонід», який сприяв зниженню тиску, а також препарат 

рослинного походження для лікування стенокардії «келлін» [там само, арк. 58]. ХМІ 

вивчав властивості бджолиної отрути для лікування гіпертонії [там само, арк. 64]. 

Наголошуючи на профілактиці, радянські вчені обґрунтовали теорію 

соціального походження гіпертонії внаслідок негативного впливу зовнішніх 

факторів, що обумовлювали порушення нормальних відносин між вищими 

відділами центральної нервової та серцево-судинною систем [там само, арк. 59–60]. 

Наприкінці 80-х рр. розпочато промислове виробництво розробленого 

харківським ендокринологічним диспансером монобілкового інсуліну високого 

ступеню очищення, досягнутого за рахунок генної інженерії [223]. 

Харківські медики запропонували й цікаві безмедикаментозні методи 

лікування. Оригінальну методику знеболення гіпнозом під час пологів та лікування 

неврозів методом гіпнорепродукції вперше в СРСР розробив харківський 

психоневролог К.І. Платонов (1877–1969) [189, С. 49; 374, С. 273, 276]. Практика 

знеболення шляхом гіпнозу за методом К.І. Платонова демонструвала повний успіх 

у 87 % випадків [360, С. 180]. У подальшому охоплення вагітних допологовою 

психопрофілактикою набуло масового характеру в СРСР та за його межами [417, С. 

13]. Успішність методу завдячувала тому, що К.І. Платонов чи не вперше науково 

пояснив природу гіпнозу, як найбільш спрощеного умовного рефлексу, який 
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притаманний усім людям і може піддаватися тренуванню. Створена К.І. Платоновим 

у Харкові школа психотерапевтів шляхом лабораторних і клінічних досліджень 

довела можливість впливати за допомогою слова на водний і вуглеводний обміни, 

утворення сечі, склад крові та шлункового соку, ожиріння, астматичні напади, 

серцеві ритми, проблеми дерматології, токсикози, алкоголізм. 

Наприкінці 80-х рр. харківський лікар Г. Гришанін вперше в медичній 

практиці розробив одноразовий та багаторазовий стоматологічні шприци, які 

дозволили зменшити витрату ліків у 8-10 разів [151]. Застосування шприців 

запобігало зараженню ВІЛ-інфекцією, знеболюючий ефект наступав миттєво й 

тривав до 50 хвилин, а у хворого не виникало відчуття оніміння.  

Новий етап розвитку медичної техніки у Харкові розпочався в часи 

«перебудови», коли конверсія оборонного виробництва дала змогу науковцям 

технічних інститутів знайти мирне застосування своїм унікальним винаходам і 

розпочати широке співробітництво з медиками. Паростки їхнього співробітництва 

простежуються ще раніше. Наприклад, у 50-ті рр. співробітники Українського НДІ 

очних хвороб ім. Л.Л. Гіршмана у співдружності з інженерами розробили прилади 

для вимірювання калібру судин очного дна та кінозйомки реакцій зіниць. Завдяки 

співпраці з Інститутом кріобіології та кріомедицини АН УРСР та київським НДІ 

гематології та переливання крові, обласна станція переливання крові, починаючи з 

1975 р., налагодила консервування еритроцитів та кісткового мозку за допомогою 

глибокого холоду, що знайшло широке застосування в хірургічній практиці [138]. 

На початку 80-х рр. МОЗ СРСР доручило міністрам союзних республік та 

завідувачам обласних відділів охорони здоров’я вжити заходів з виробництва на 

місці нестандартного обладнання для відділень відновлювального лікування, 

використовуючи для цього шефську допомогу місцевих промислових підприємств 

та НДІ політехнічного профілю [193].  Зокрема, у Харкові це положення наказу 

МОЗ СРСР виконував завод  ім. Т.Г. Шевченко, який виробляв такі унікальні 

прилади, як кріоультразвуковий апарат «Мороз-01». 

Наприкінці 80-х рр. керована партійними органами рада сприяння науково-

технічному прогресу ініціювала шефство над закладами охорони здоров’я Харкова з 
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боку науково-дослідних, проектних, навчальних інститутів, в тому числі, 

непрофільних [222]. Таке шефство було слушним, оскільки медичні заклади 

потребували кваліфікованої допомоги в установці та обслуговуванні новітнього 

обладнання. У результаті колективи Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР, 

Харківського авіаційного та політехнічного інститутів підготували та передали 20-й 

студентській лікарні низку автоматизованих комплексів. Успішне співробітництво 

налагодили фізико-технічний інститут і НДІ медичної радіології, ХПІ й НДІ 

ортопедії та травматології. Завдяки допомозі з боку колективів дослідних заводів 

ХПІ, Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР, підприємства 

«Точмедприлад» вдалося розв’язати проблему з деталями для ортопедів, що значно 

скоротило час очікування операцій. Співробітники Харківського міжвузівського 

центру авіації та космонавтики «Вектор» та УІУЛ створили спеціалізований 

реанімобіль, який успішно використовувала для виїзна бригада реанімації та 

інтенсивної терапії новонароджених лікарні швидкої допомоги [208].  

Потреба промислових підприємств у висококваліфікованих кадрах, здатних 

здійснювати розробку, виробництво та обслуговування складної електронної 

медичної апаратури, початок її виробництва на підприємствах ВПК обумовили 

відкриття спеціальностей з біомедичної електроніки у харківських вишах.  

У 1982 р. в Харківському інституті радіоелектроніки вперше в Україні була 

відкрита спеціальність «Електронно-медична апаратура». Створенням апаратури в 

цьому виші та її впровадженням у медичну практику займався М.І. Жук. Сама ж 

спеціальність тоді існувала тільки у вишах Москви, Ленінграду, Томську, Тбілісі. 

Протягом перших років конкурс на спеціальність сягав 25 осіб на місце, що 

забезпечило відбір студентів з-поміж відмінників. Кафедра в ХІРЕ залишалася 

першою в Україні до 90-х рр., коли подібні кафедри відкрилися у Львові та Києві. 

1991 року підготовку студентів за спеціальністю «Електронні прилади 

побутової та медичної техніки» розпочали співробітники кафедри «Промислова 

електроніка» ХПІ [424, С. 3, 39]. 



 145

Реалізація спільних проектів медиками та представниками точних наук 

сприяла пошуку «єдиної мови», успішність якого засвідчено вищенаведеними 

результатами, клінічними випробуваннями, технічними й медичними сертифікатами. 

У новітній літературі знаходимо твердження, що «… протягом усього періоду 

існування радянської влади мала місце гостра проблема дефіциту ефективних 

лікарських засобів, нових виробничих технологій, сучасного фармацевтичного 

обладнання» [407, С. 16]. Дійсно, наприкінці 60-х рр. у більшості скарг і листів, що 

надійшли до Харківського обласного аптечного управління, йшлося про відмову 

продажу вітчизняних та імпортних препаратів [108, арк. 24]. 

Дефіцит ліків тоді пояснювався відсутністю належного зв'язку між 

фармацевтами та лікарями. У радянські часи аптечні працівники, інформуючи 

медичні заклади про надходження в аптеку раніше відсутніх ліків, не завжди 

вказували їхню кількість [там само, арк. 25–27]. Лікарі виписували рецептів більше, 

ніж було препаратів в аптеках. Але спостерігалася й необґрунтованість відмов у 

медикаментах населенню з боку аптек за наявності ліків на складах аптечного 

управління. З метою поліпшення забезпечення населення ліками 1979 р. в Харкові 

було організовано довідкове бюро, а 1985 р. – централізовану міську аптечну 

телефонну довідку про лікарські засоби [407, С. 14–16].  

Тим не менш, на середину 80-х років з 4 тис. медикаментів і виробів 

медичного призначення, які використовувалися в охороні здоров’я України, 

повністю задовольнялася потреба приблизно у 3600 з них, у решті – на 50-80 %. 

Лікарські засоби в Україні вироблялися на 12 підприємствах Міністерства медичної 

промисловості та 27 фабриках МОЗ УРСР [254, арк. 2]. 

Для ліквідації дефіциту ліків 12-м п’ятирічнім планом (1986–1990 рр.) було 

передбачено будівництво в Україні двох нових та реконструкція десяти підприємств 

Мінмедпрому, що повинно було збільшити у 2,5 рази виробництво 

рентгенконтрастних засобів, антибіотиків і перев’язувальних матеріалів, на 40 % – 

ліків в ампулах, на 20 % – серцево-судинних препаратів [там само, арк. 3].  

90 % медичної техніки країни виробляли підприємства Главмедпрому 

Міністерства приладобудування СРСР [292, С. 3]. Рівень задоволення потреб 
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закладів охорони здоров’я в медичній техніці станом на 1988 р. не перевищував 

70 %.  Крім того, в СРСР просто не існувало промислового виробництва окремих 

видів медичних матеріалів, наприклад, високоякісних реактивів, смужок для 

експрес-аналізів. Особливо відчутним було відставання в промисловому випуску 

моніторів для акушерства та педіатрії, ультразвукових томографів, рентгенівської 

техніки, автоматизованих біохімічних аналізаторів. Темпи  зростання виробництва 

медичної техніки в США у 2-3 рази перевищували темпи зростання в СРСР. 

Внаслідок цього МОЗ закуповував апаратуру в Австрії, Великобританії, Данії, 

Фінляндії, ФРН, Швейцарії, Японії. Гострий дефіцит витратних матеріалів та 

апаратури стримував розвиток діагностики та подальше вдосконалення 

спеціалізованих видів меддопомоги [254, арк. 6–7]. 

Мало місце й технічне відставання СРСР від розвинутих країн. Під час 

порівняльного аналізу технічного рівня медичної техніки вітчизняного й 

закордонного виробництва, проведеного МОЗ СРСР у 1987 р., було виявлено, що 

поряд з виробами, які відповідали сучасному рівню, низка вітчизняних приладів 

поступалася закордонним комплектацією вбудованих вимірювальних датчиків, 

системами відображення вимірюваної інформації, за енерговитратами, надійністю, 

дизайном, вагою та ергономічними показниками [292, С. 3]. Незважаючи на те, що в 

останню радянську п’ятирічку (1986–1990 рр.) було розроблено більше 200 нових 

медичних апаратів й 500 нових виробів медичного обладнання, станом на 1987 р. 

лише 39 % радянської медичної техніки відповідало світовому рівню [там само, С. 

5]. У той час, коли за кордоном для інсулінотерапії давно вже використовували 

безголкові ін’єктори, в СРСР не було навіть разових шприців й забезпечення ними 

стало темою окремого обговорення на Всесоюзному з’їзді лікарів 1988 р. [223]. 

Ґрунтовною причиною повільного задоволення потреб МОЗ у ліках і медичній 

техніці була система формування заявок на них [292, С. 4]. Заявки охоплювали лише 

вироби, які випускалися понад 6 років, що призводило до вимушеного планування 

випуску застарілих виробів. Існували значні розходження у кількості виробів, 

вказаних міністерськими службами в завданнях на розробку та щорічних заявках. 

Для наведення порядку в МОЗ СРСР було створено Виробничо-технічне управління. 
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Іншою причиною гальмування виробництва новітньої апаратури та ліків була 

неузгодженість у роботі МОЗ та промислових міністерств з приводу постачання 

матеріалів. Виробництвом медичної техніки крім Міністерства медичної 

промисловості СРСР займалися міністерства зв’язку, приладобудування, 

електронної, електротехнічної, оборонної, хімічної промисловості. За цих умов 

низка міністерств залишились глухими до потреб розробників, попри спільні наради. 

Ця ж причина, більш м’яко охарактеризована як «залежність», вказана в офіційній 

праці, присвяченій 70-річчю радянської охорони здоров’я: «Одной из причин 

сложившейся неблагоприятной обстановки явилась многопрофильность 

медицинской промышленности, широкая номенклатура выпускаемой продукции… 

И как следствие многопрофильности – зависимость от смежных министерств и 

ведомств, усложнение инфраструктуры отрасли» [266, С. 385]. 

Для ліквідації відставання СРСР у розробці медичної техніки та розширення її 

асортименту було прийнято Комплексну науково-технічну програму розвитку 

виробництва медичних приладів та апаратів на підприємствах Главмедпрому з 

показниками оновлення технічного парку, які планувалося досягти протягом 12-ї 

п’ятирічки, створено спільні підприємства з соціалістичними країнами, заплановано 

створення низки науково-виробничих комплексів. З метою координації досліджень 

та розвитку контактів з великими науково-виробничими об’єднаннями протягом 80-

х рр. працювала спеціальна міжвідомча комісія  [271, С. 6]. 

Переведення підприємств Міністерства приладобудування СРСР у 1987 р. на 

госпрозрахунок змусило змінити як їхню економічну політику, так і відносини з 

основним споживачем медичної техніки – МОЗ СРСР, що врешті розбалансувало 

ціноутворення й призвело до негативних наслідків. 

Доброю ілюстрацією таких причин дефіциту ліків і медичного устаткування, 

як бюрократизм та неузгодженість в роботі міністерств, є такі приклади. 

Впродовж 80-х рр., коли діабетики розвинутих країн вже користувались 

наручними браслетами для контролю за вмістом цукру у крові, в СРСР традиційним 

залишався аналіз крові з пальцю з терміном готовності – 2-3 дні [223]. Водночас, у 

Києві випускався вітчизняний аналог іноземного апарату – глюкофот. У Харків він 
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надходив тільки до однієї 25-ї лікарні завдяки тому, що вона була включена до 

виконання загальносоюзної програми «Епідеміологія цукрового діабету», а 

відсутність витратних матеріалів, які надходили з-за кордону й коштували  дорожче, 

ніж сам апарат, зводили його роботу нанівець. У відповідь на замовлення апаратів у 

«Медтехніці» харківський ендокринологічний диспансер отримав відмову з 

поясненням, що потрібні апарати відсутні в постачальному переліку цієї організації.  

У 1986 р. згаданий лікар Г. Гришанін запропонував апарат, що знімав болі під 

час лікування зубів – «Аналгедента» [151]. Апарат був удостоєний золотої медалі 

ВДНГ СРСР, визнаний таким, що немає аналогів у світі й запатентований у дев’яти 

країнах, в тому числі, Великобританії, США та Японії. Винахідник розробив чотири 

покоління приладу, але жодний з них не надійшов до стоматологічних поліклінік 

Харкова. Пробну партію випустила приватна харківська фірма «Надежда ЛТД». 

1991 року Харків відвідала делегація турецьких стоматологів і підприємців, 

бажаючи ознайомитися з виробництвом сапфірових імплантатів та інструментарію 

для їхнього вживляння [136]. Ці імплантати виробляла лабораторія Л.А. Литвинова 

у НВО «Монокристалреактив», а операції з встановлення імплантантів пацієнтам 

здійснював розташований у Харкові Республіканський центр стоматологічної 

імплантації, одним з ентузіастів створення якого був головний лікар міської 

поліклініки № 3 «Строитель» П.П. П’янов. Турки були готові придбати 

інструментарій для здійснення операцій, але угода зірвалася через відсутність 

промислового виробництва унікальних медичних інструментів. Колектив самого 

центру, позбавленого будь-якої уваги з боку облздороввідділу, сам займався 

виготовленням інструментів у Полтаві «в порядку особистих контактів». 

Врешті, 1988 р. комісія Верховної Ради УРСР запропонувала доручити Раді 

Міністрів УРСР організувати виготовлення на підприємствах союзного 

підпорядкування ультразвукової, моніторної та комп’ютерної техніки, а також 

нестандартного обладнання та меблів для реабілітаційного лікування [257, арк. 39]. 

У той момент, коли в СРСР розпочалася реалізація принципово нових 

наукових проектів, внаслідок розбалансування радянської економіки наприкінці 80-

х рр. склалася катастрофічна ситуація з найпростішими ліками. За період 1980–1990 
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рр. в Україні не було введено в дію жодного великого підприємства з випуску 

лікарських засобів, зношеність основних фондів сягнула 70 %, а коштів на їхнє 

оновлення вже не було [260, арк. 18–19]. Прийняту 1990 р. програму розвитку 

медичної промисловості на 1990–1995 рр. було зірвано вже наступного року через 

відмову Держплану СРСР виділяти кошти на будівництво нових підприємств. 

Зупинилося будівництво 6 нових підприємств з випуску серцево-судинних 

препаратів і сорбентів, одноразових шприців і систем переливання крові.  

Потрібних коштів (210 млн.) для закупівлі ліків за кордоном не було [там 

само]. Внаслідок відсутності імпортної сировини вже у 1991 р. передбачалося 

припинити виробництво 112 препаратів (практично всі антибіотики, анальгетики, 

значна частина серцево-судинних ліків) на загальну суму 590 млн. руб.  

Як наслідок вказаних процесів, якщо 1984 р. забезпеченість населення ліками 

складала 82,5 %, то 1990 р. рівень задоволення потреб у ліках вже не перевищував 

40 % й повинен був впасти у 1991 р. до 27 %  [254, арк. 2; 260, арк. 18–19]. Про 

масштаби скорочення виробництва медичних матеріалів свідчить той факт, що за 

річної потреби республіки більш як у 20 тис. стерилізаторів, необхідних для 

операцій, 1990 р. було випущено усього близько 1 тис. штук [там само, арк. 7]. 

З продажу зникли навіть ліки, яких раніше було в надлишку. З цієї причини 

лікувальні заклади відмовляли хворим у проведенні необхідного курсу лікування. У 

лікарнях не стало медичного інструментарію одноразового вжитку, новокаїну, 

перев’язувального матеріалу, а потреба у шприцах задовольнялася на 20-25 %, 

причому зовсім не було у Харкові одноразових шприців за їхньої річної потреби у 3 

млн. одиниць [154; 158; 160; 260, арк. 7]. У низці харківських хірургічних відділень 

влітку 1990 р. вже рік як замість скальпелю оперували лезами для гоління, не було 

дихальної апаратури, кетгуту та 70 % сучасних ліків [160; 229]. Лікарні не 

отримували 250 найменувань медичної апаратури. 

На 30 тис. осіб у Харкові скоротилася кількість донорів крові, оскільки 

трудовим колективам стало невигідно заохочувати безкоштовну участь своїх 

представників у донорському русі в умовах, коли на «чорному ринку» літр крові 

1990 р. коштував 800 руб. [135]. Почесний донор, який здав кров від 40 до 450 разів, 
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не отримував майже нічого. За таких умов забезпеченість харківських клінік 

препаратами крові у 1991 р. скоротилася з 70 до 40 %. Для вирішення проблеми 

пропонувалося запровадити страхове донорство зі створенням комп’ютерної бази 

даних і випуском акцій «Милосердя», Червоний Хрест звернувся до трудових 

колективів з проханням про матеріальну підтримку донорського руху. 

За таких умов харківські медики неодноразово влаштовували акції протесту, а 

МОЗ УРСР, наукові та медичні установи 1990 р. клопотали перед ЦК Компартії 

України про  виділення з партбюджету мільйонів рублів для придбання ліків за 

кордоном й збільшення вітчизняного виробництва [260, арк. 7]. Але й закуплена за 

наказом депутатів міської ради Харкова велика кількість імпортних ліків 

залишилась нереалізованою з огляду на високу ціну [227]. 

Впровадження госпрозрахунку в харківській аптечній мережі з січня 1990 р. 

було здійснено без підготовчого періоду на тлі неузгодженості у справі 

ціноутворення. Зокрема, з переведенням на госпрозрахунок підприємств 

Міністерства медичної промисловості СРСР зросли оптові ціні на ліки. Водночас, 

роздрібні ціні, які встановлювало МОЗ, залишилися низькими. Внаслідок утворених 

«ножиць цін» на ліки збитки харківських аптек склали 3 млн. руб. [там само]. До 

цього додалося підвищення орендної платні за аптечні приміщення, введення 

податку (600 руб./рік) за кожного представника адміністративно-управлінського 

персоналу, що зробило аптеки збитковими й підняло питання про їхню ліквідацію 

відповідно до положень Закону СРСР «Про державне підприємство» [130]. 

Протягом 60–70-х рр. відбулася технічна модернізація медичних закладів та 

фармацевтичних підприємств міста. Харківські медики у співпраці з технічними 

вишами, НДІ та промисловими підприємствами успішно розробляли унікальні 

медичні прилади світового рівня. У той же час, хронічним був дефіцит ліків та 

медичної апаратури, який зумовлювався складністю налагодження промислового 

виробництва новітніх розробок в умовах задушливого бюрократизму та суцільної 

плановості. Збільшення номенклатури медичних виробів тягло за собою 

розростання адміністративних структур, що не знімало проблеми. Наслідком стало 

виробництво деяких унікальних вітчизняних приладів «кустарним» шляхом. 
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4.1.5. Диспансеризація. Теоретики радянської системи охорони здоров’я 

вважали її найважливішою складовою диспансеризацію [354, С. 131]. Сполучаючи 

профілактику з лікуванням хвороб, диспансеризація поступово ставала головним 

напрямом в медичній практиці. Ще 1924 р. у Харкові почали проводити 

диспансеризацію працюючих на промислових підприємствах [406, С. 163]. Широка 

робота з диспансеризації населення почалася в СРСР після Другої світової війни.  

На початку 1954 р. МОЗ СРСР видало методичний лист, який торкався 

здійснення диспансерного методу обслуговування населення в міських лікарнях і 

МСЧ [367, С. 335]. Згідно з ним, диспансерне обслуговування населення мало 

охопити контингенти здорових осіб, об’єднаних загальними фізіологічними 

ознаками або умовами праці, а також тих, хто страждав на ті чи інші захворювання. 

Диспансерному обслуговуванню підлягали: підлітки від 14 до 18 років; робітники 

професій з особливими умовами праці; інваліди Вітчизняної війни; керівні кадри 

промислових підприємств; хворі на гіпертонічну та виразкову хвороби, цукровий 

діабет. У листі зазначалося, що перелік хвороб і чисельність тих, хто підлягав 

диспансеризації, можуть змінюватися залежно від місцевих умов. Медичні огляди 

встановлених планом контингентів здорового населення пропонувалося проводити 

не рідше разу на рік [там само, С. 336].  

Диспансеризація хворих на туберкульоз, венеричні та онкологічні хвороби 

здійснювалася спеціальними диспансерами. Кількість диспансерів у Харкові за 

повоєнні роки зросла таким чином: 1946 р. функціонувало 3 диспансери, 1960 р. – 

13, 1971 р. – 17, 1980 р. – 21, 1990 р. – 23 [51, арк. 19; 86, арк. 12]. 

Одним з елементів диспансеризації було забезпечення амбулаторних хворих 

дієтичним харчуванням. На середину 60-х рр. дієтхарчування в Харкові потребувало 

понад 30 тис. осіб, які перебували на диспансерному обліку [74, арк. 3–4]. Для цього 

в Харкові існувала значна мережа дієтїдалень закритого (заводські) та відкритого 

типів [там само, арк. 2]. На початку 70-х рр. вона складалася з 8 відкритих 

дієтїдалень на 327 місць, 82 дієтзалів на 2000 відвідувань, 102 дієткутка на 684 місця 

на промпідприємствах [86, арк. 19].  
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До відкритих їдалень направлялися й робітники промпідприємств, які не мали 

власних дієтїдалень. Наприклад, при 2-й клінічній лікарні діяло дієт-відділення на 

50 місць, де харчувалися студенти, працівники промпідприємств і частина хворих, 

які придбали путівки вартістю 45 руб./міс. [74, арк. 3]. Відбір на дієтхарчування на 

підприємствах здійснювався лікарями МСЧ [86, арк. 19]. Лікарі дієт-відділення 

здійснювали систематичне спостереження за хворими. При відділенні працювали 

терапевтичний, зуболікарський, маніпуляційний, фізіотерапевтичний кабінети та 

клінічна лабораторія. Хворі отримували чотириразове харчування разом з 

медикаментами та вітамінами, відвідуючи диспансер двічі на день. Таким чином, 

лікувальне харчування забезпечувалося без відриву від виробництва.  

Дієтїдальні таких заводів, як ХЕМЗ, ХТЗ, «Серп і Молот» були недостатньо 

забезпечені кухонним обладнанням та інвентарем, що знижувало технологію 

приготування страв. Не всі кухарі на цих заводах мали спеціальну підготовку з 

дієтології, а їхній штат в окремих випадках був недостатній, як і забезпечення 

їдалень низкою дієтичних харчів [74, арк. 4]. 

Протягом 60-х рр. диспансеризація характеризувалася такими недоліками, як  

недостатнє охоплення хворих диспансерним наглядом, відсутність їхнього 

планомірного спостереження та оздоровлення, переважання елементів формалізму в 

диспансерній роботі  [72, арк. 7; 75, арк. 33–34]. 

Диспансеризацію гальмувало незадовільне технічне оснащення медичних 

закладів. 1965 р. комісія МОЗ УРСР виявила, що всі відвідані нею поліклініки 

Харкова не виконували наказ про рентгенологічне обстеження тих, хто вперше 

звернувся за медичною допомогою [там само, арк. 31]. Причиною стала відсутність 

флюорографів. Те ж саме спостерігалося й стосовно інших обов’язкових обстежень. 

Ще в 80-х рр. диспансеризація на різних підприємствах відзначалася 

неузгодженістю й безсистемністю: по п’яти групах обліку диспансеризація хворих 

проводилася тільки в 25-й міській лікарні (МСЧ ХТЗ) [241, арк. 66]. В МСЧ заводу 

ім. Малишева й турбінного заводу ім. Кірова ці рекомендації не були запроваджені, 

тому неможливо було говорити про правильність планування кратності оглядів і 

лікувально-профілактичних заходів [там само, арк. 67]. 
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У 1970 р. вже четверта частина населення СРСР – 60 з 241,7 млн., – щорічно 

проходила профілактичні огляди [261]. У Харкові протягом 1976–1980 рр. групові 

огляди охоплювали 80 % диспансерних хворих, 25 % диспансерних хворих не 

повністю оглядалися лабораторно та інструментально, комплексне лікування не 

було призначене у 15-20 % випадків [241, арк. 68]. Несвоєчасність взяття на 

диспансерний облік хворих на ревматизм на ХТЗ і заводі «Серп і Молот» сягала 16-

20 %, по ішемічній хворобі серця – 28-30 %, неповне лікування призначалося в 4-

10 % [там само, арк. 166]. 

Звіт комісій МОЗ УРСР за 1985 р. відзначив низьку якість діагностики 

захворювань на ранніх стадіях, вказавши на малочисельність груп ризику основних 

інвалідизуючих хвороб на промислових підприємствах [242, арк. 1]. На деяких 

підприємствах відсоток профоглядів був невиправдано низьким – 20-23 %, 

більшість з них не були комплексними [там само, арк. 2]. 

Хоча кількість диспансерних хворих на 10.000 дорослих мешканців у Харкові 

дорівнювала середньому показникові по УРСР, а кількість диспансерних хворих, яка 

припадала на одного терапевта, зросла за 20 років (1964–1985) з 40 до 185 осіб, вона 

була недостатньою й особливо низькою у вузьких спеціалістів – кардіологів (136), 

ревматологів (155) [72, арк. 7; 242, арк. 4–5]. 

Активний нагляд за станом здоров’я населення почався в Харкові наприкінці 

70-х рр. Починаючи з 1978 р. й протягом першої половини 80-х рр. відповідно до 

наказу МОЗ СРСР № 851 «О подготовке к введению ежегодной диспансеризации 

всего населения» майже у всіх поліклініках Харкова було організовано відділення 

профоглядів для виявлення захворювань на ранніх стадіях [39, арк. 157; 354, С. 131].  

У червні 1983 р. пленум ЦК КПРС намітив поетапний перехід до 

диспансеризації усього населення країни. Тоді ж на великих підприємствах Харкова 

виникли відділення диспансеризації [13; 153]. У 1986 р. вже половина населення 

Харківської області проходила щорічний профілактичний огляд [232]. Рівень 

диспансеризації дорослого населення Харкова було доведено до 313 на 1000 осіб 

проти 242 у 1980 р. У цілому ж протягом 1957–1985 рр. кількість хворих, які 

перебували на диспансерному обліку, зросла з 1,6 до 31,3 % [66, арк. 9; 354, С. 131]. 
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За свідченнями самих лікарів, програма загальної диспансеризації населення в 

умовах обов`язкового виконання нереальних планових показників перетворилася з 

позитивного  починання на справу адміністративних заходів до тих, хто ухиляється 

та порожніх відписок, які тільки додавали роботи лікарям амбулаторно-

поліклінічної ланки [210]. Про це свідчила статистика суттєвого зростання 

смертності, яка ставила під сумнів дані про виконання широкомасштабних 

профоглядів. Так, кардіологічна захворюваність у Харкові впродовж 1986–1990 рр. 

перевищила республіканський рівень, п’ятикратно зросла кількість посмертно 

виявлених випадків раку. Показник виявлення передпухлинної патології в Харкові 

складав 1990 р. 1,5-6 % за республіканського показника 18 %. 

Тим не менш, при всіх своїх недоліках загальна диспансеризація з року у рік 

розширювалася, забезпечуючи комплексне обстеження населення та слугуючи 

засобом планування розвитку спеціалізованої медицини на далеку перспективу. 

Попри те, що до 1990 р. у Харкові з’явилось 22 відділення профілактичних 

оглядів, вони не утворили мережі. Багато з них не були укомплектовані персоналом 

та оснащені діагностичною апаратурою. Основна діяльність відділень профілактики 

замість своєчасного виявлення захворювань зводилася до писанини. 

Більшість створених впродовж 1986–1990 рр. 15 відділень відновлювального 

лікування працювали на громадських засадах через неукомплектованість кадрами. 

Денні стаціонари використовувалися для здійснення міні-абортів. Не існувало 

комплексного відновлювального лікування хворих на гіпертонію, захворювання 

суглобів. Спостерігалася неефективність амбулаторної ланки в формуванні й 

оздоровленні груп ризику, неякісне проведення профілактичних оглядів в районних 

лікарнях Холодногорського, Шевченківського, Новобаварського районів Харкова. 

Протягом післявоєнних часів відбулося суттєве зростання мережі диспансерів 

Харкова й кількості хворих, які перебували на диспансерному обліку, з’явилися нові 

форми диспансеризації, почалася загальна диспансеризація населення, здійсненню 

якої заважали брак кадрів і медичної техніки. 
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4.2. Боротьба з найважливішими хворобами та діяльність спеціалізованих 

медичних закладів 

 

У другій половині ХХ ст. з подоланням найстрашніших інфекційних 

захворювань увагу медиків привернуло нове завдання – приборкання «хвороб 

способу життя» (серцево-судинні, онкологічні, психіатричні захворювання, діабет, 

хвороби органів травлення, алкоголізм і наркоманія), які вийшли на перше місце в 

розвинутих країнах. Смертність в СРСР почала зростати з 60-х рр. внаслідок 

старіння населення, зайнятості його великої частини важкою фізичною працею, 

поширення шкідливих звичок. Популярним є погляд, згідно з яким радянська 

командна система досягла успіхів у приборканні інфекцій, але продемонструвала 

неповороткість у боротьбі з «хворобами способу життя», роблячи акцент на 

кількісних показниках розвитку медичної мережі [427, P. 13; 430, P. 342].  

Чи справді таке твердження є вірним та що було зроблено радянською владою 

для приборкання нових захворювань? Спробуємо відповісти на питання, 

проаналізувавши зміни структури охорони здоров’я. 

Аналізуючи шлях спеціалізації медичної мережі Харкова, доцільно виділити 

три тенденції: подальше зростання основних її напрямів (допомога дітям та жінкам, 

терапевтична, фтизіатрична, хірургічна, психіатрична допомога); скорочення 

кількості інфекційних ліжок в структурі ліжкового фонду (з 46,2 % до 9 % у період 

1944–1975 рр.); поява вузькоспеціалізованих профілів [75, арк. 4–5; 108, арк. 38]. 

Активний розвиток спеціалізованої допомоги у Харкові починається з другої 

половини 50-х рр. У 1956 р. відкривається клінічна отоларінгологічна лікарня № 30, 

де вперше проведено ендоскопічні операції [267]. Проте вузької спеціалізації у місті 

не існує до початку 60-х рр. Спеціалізована лише п’ята частина ліжок [60, арк. 5]. 

Протягом 60-х рр. у Харкові організовано спеціалізовані відділення для 

лікування малих форм туберкульозу, ендокринологічний стаціонар, науково-

дослідний центр «штучна нирка», обласну стоматологічну лікарню (1962 р.), 

лабораторію контактних лінз і кардіоревматологічний диспансер (1963 р.), один з 

найбільших в Україні опіковий центр (1965 р.), гематологічний центр [104, арк. 2, 
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12; 109, арк. 79; 306, С. 18]. Відкрито відділення для лікування правцю, 

проктологічне, дитячої та щелепно-лицьової хірургії, урологічне. Розпочали роботу 

міжрайонні спеціалізовані кабінети: гастроентерологічний, імунологічний, 

алергологічний, дитячої гінекології, ендокринологічні, пульмонологічні. 

На середину 60-х рр. спеціалізовані служби вже мали високу питому вагу в 

поліклінічних відділеннях: вузькі спеціалісти складали 43,4 % усіх лікарів та 32,6 % 

середнього медперсоналу відкритої мережі [75, арк. 7]. 

До початку 70-х рр. у Харкові було організовано усі передбачені урядовими 

постановами вузькоспеціальні кабінети [86, арк. 13]. Водночас, періодика початку 

70-х рр. вказує на повільність та формальність спеціалізації через малопотужність 

стаціонарів, їхню погану оснащеність та укомплектованість кадрами [11]. 

Протягом 70-х рр. з’явилися: центр дитячої реанімації та дитяче нефрологічне 

відділення, пологовий центр для жінок, хворих на цукровий діабет, пульмонологічне 

відділення, реорганізовано туберкульозну службу, в низці лікарень і поліклінік 

відкрито відділення переливання крові [87, арк. 8]. На 1980 р. міські лікарні Харкова 

нараховували 212 спеціальних відділень [241, арк. 54–55]. У 1985 р. прийом у 

міських поліклініках вівся по 16 спеціальностях [243, арк. 4]. 

Будівництво великих спеціалізованих медичних центрів, передбачене 

постановою Верховної Ради СРСР 1968 р., почалося в Харкові в першій половині 

70-х рр. [266, С. 253–255]. У результаті реалізації постанови на 1987 р. 99 % хворих 

отримували спеціалізовану допомогу, не полишаючи своєї області [там само, С. 260].  

Складною справою була боротьба за будівництво нових корпусів, яка в умовах 

планового розподілу коштів вимагала від керівників медзакладів винахідливості. 

Так, при виборі проекту нового лікарняного корпусу директор Харківського НДІ 

загальної та невідкладної хірургії О.О. Шалімов вимушений був пожертвувати 

вдалим проектом на користь посереднього, щоб отримати можливість організувати 

будівництво восьмиповерхового корпусу з комплексом допоміжних будівель у 

найкоротші терміни [268, С. 70]. Кошти на будівництво п`ятиповерхового 

клінічного корпусу психоневрологічної лікарні у 60-ті рр. вдалося отримати під 

приводом спорудження гуртожитку для молодшого медперсоналу [393, С. 96–97].  
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Спеціалізована допомога вибудовувалася відповідно до принципу етапності. 

Діяло п’ять етапів надання меддопомоги: спеціалізовані відділення територіальних 

поліклінік, консультаційно-діагностичні поліклініки з лікарями вузьких 

спеціальностей на базі медичних вишів, спеціалізовані центри терапевтичного та 

хірургічного профілів в обласних містах, міжобласні центри за окремими 

спеціальностями, союзні спеціалізовані центри [266, С. 262]. Яскравим прикладом 

втілення принципу етапності було створення у 70-ті рр. за ініціативи члена-

кореспондента АМН СРСР, професора Л.Т. Малої системи надання кардіологічної 

допомоги, що включала спеціалізовані бригади швидкої допомоги, лікування в 

спеціалізованому стаціонарі, у відділенні реабілітації, у приміському санаторії, 

поліклініці після одужання [354, С. 138]. Завдяки системі етапного лікування хворих 

на гострий інфаркт міокарду смертність від цієї хвороби знизилась вдвічі [301]. 

Чи відповідала структура медичної мережі Харкова структурі 

захворюваності/смертності та чи задовольняла вона потреби хворих? Для відповіді 

на ці питання треба поглянути на показники здоров'я харків'ян впродовж 

досліджуваного періоду та на кількісні потужності відповідних медичних напрямів, 

умови надання допомоги, науково-технічний потенціал спеціалізованих закладів. 

Станом на 1955 р. смертність в УРСР дорівнювала показнику 7,4 на 1000 осіб 

й була нижчою, ніж у скандинавських країнах (8,5-9,6), США (9,6), ФРН (10,5), 

Великобританії (11,4) та Франції (12,3) (таб. А.12) [250, арк. 46–47]. Причинами 

понад половини смертей міського населення України були захворювання органів 

кровообігу, злоякісні новоутворення, туберкульоз, гострі шлунково-кишкові 

захворювання. Протягом 50–80-х рр. структура смертності харківського населення 

відповідала загальноукраїнській й залишалась незмінною, окрім того, що третє 

місце в ній посіли травми, а туберкульоз зник з причин смертності [242, арк. 1; 354, 

С. 139, 141]. У 1980–1990 рр. показники захворюваності харків’ян зросли: у 3,5 рази 

– на гіпертонію, в 1,3 рази – на рак, в 1,2 рази – на цукровий діабет. 

У період сталого розвитку медичної мережі (1955–1990 рр.), який почався 

після повоєнної відбудови, Харків мав нижчі, ніж по Україні, показники 

народжуваності та смертності. Порівняно з дорадянською добою смертність 
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дорослого населення Харкова на 1970 р. скоротилася вчетверо, дитяча – вдесятеро, 

вдвічі зросла середня тривалість життя, сягнувши 70 років [109, арк. 75]. 

У той же час, спільними для України та Харкова було падіння народжуваності 

та зростання смертності серед дорослого населення в подальші роки: 

народжуваність впала в 1,8, смертність зросла в 1,6 рази. 

Якщо в середині 60-х рр. народжуваність у Харкові вдвічі випереджала 

смертність, то вже 1990 р. ці показники майже зрівнялися (відповідно – 11,2 і 10,5 на 

1 тис. населення). Тенденція зростання смертності в Україні сягнула свого піку у 90-

ті рр. й показник смертності серед дорослого населення станом на 2015 р. залишався 

високим (13,9 смертей на 1 тис. осіб), перевищуючи показник 1990 р. [423, С. 24].  

У результаті окреслених процесів, природний приріст населення Харкова з 

середини 50-х до 1990 р. впав в чотири рази (з 9 до 2,2 на 1 тис. осіб) й втричі 

відставав від подібного показника в США (7,4). Його темпи також відповідали 

республіканським, крім середини 50-х рр., коли Харків значно поступався 

українським показникам й 1990 р., коли намітилась протилежна ситуація. 

Протягом  окресленого періоду значно урізноманітнилась структура 

спеціалізованої стаціонарної допомоги в Харкові: 1953 р. вона нараховувала всього 

6 профілів, 1960 р. – 15, 1975 р. – 18 (таб. А.13). Види допомоги, покликані боротись 

з головними причинами смертності, мали найбільші частки в структурі ліжкового 

фонду: 1975 р. на хвороби кровообігу припадало 18 % загальної кількості ліжок, на 

травматологічний профіль – 9,8 %, частка онкологічних ліжок 1960 р. складала 

4,8 %. Таким чином, можна казати про кореляцію між структурою захворюваності 

та ліжкового фонду Харкова [250, арк. 143].  

Втім, попри значну питому вагу ліжок терапевтичного, хірургічного та низки 

інших профілів, забезпеченість ними залишалась незадовільною [56, арк. 44; 75, арк. 

2; 111, арк. 6; 241, арк. 52–53; 242, арк. 5]. Як наслідок, хворі іноді потрапляли до 

непрофільних відділень [84, арк. 130]. Такі хворі утворювали окрему групу під 

назвою «інші», яку й вимушені були приймати гінекологи або невропатологи, які 

мали більший ліжковий фонд, ніж терапевти чи хірурги. Не дивлячись на 

встановлені надалі діагнози на кшталт пневмонії або раку, профільні відділення 
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відмовлялися приймати хворих, посилаючись на відсутність місць та важкий стан 

пацієнтів, які «осідали» у непрофільних відділеннях до самої смерті.  

За таких умов виникла потреба перепрофілювання частини ліжкового фонду, 

яке б вивільнило ліжка для нових спеціальностей. Вже у 40-і рр. інфекційні ліжка 

використовувалися лише на 70 %, тоді як гінекологічні – на  115 %, неврологічні – 

на 126 % [89, арк. 4]. Перепрофілювання, хоча й дуже повільно, здійснювалося за 

рахунок інфекційних і туберкульозних ліжок [257, арк. 38]. 

Важкими були й умови надання спеціалізованої допомоги в стаціонарах. У 

перші роки після створення 1957 р. міського онкологічного диспансеру не вистачало 

фахівців, внаслідок поганого опалення температура в палатах часом знижувалася до 

8 °C [354, С. 140]. Корпуси облонкодиспансера було побудовано у 1936–1937 рр. 

[414]. І хоча нові корпуси введено в дію 1967 р., окремі приміщення онкологічного 

центру й досі розташовані в пристосованих будівлях різних термінів побудови. 

Напружена ситуація з розміщенням пацієнтів зберігалася протягом 50–80-х рр. 

у найбільшій лікарні міста – Харківській психоневрологічній, до 500 пацієнтів якої 

не мали власного ліжка. Через це багато з них спали на одному ліжку «валетом» 

[393, С. 97, 245]. Літні павільйони лікарні дозволяли хворим хоча б влітку мати 

персональне ліжко [там само, С. 243]. 

Проте неправильно думати, що невтішний стан матеріальної бази був 

загальною характеристикою розвитку спеціальної допомоги протягом усього 

повоєнного часу. Він цікавий, як фундамент, на базі якого постали найновіші 

медкомплекси. Розглянемо розвиток окремих напрямів харківської охорони здоров`я. 

Почнемо з закладів медичної допомоги жінкам і дітям, які складали чи не 

найбільшу частину спеціалізованої допомоги у Харкові – 1960 р. 11 з 17-ти 

спеціальних лікарень міста були дитячими неінфекційними [68, арк. 20зв] 

Хоча 99,9 % пологів у Харкові на початку 50-х рр. вже відбувалися в 

стаціонарах, тоді як по містах Україні повної госпіталізації не спостерігалося й у 

другій половині 50-х рр., стан харківських пологових будинків залишався 

незадовільним [56, арк. 44–45; 99, арк. 1, 2, 6; 250, арк. 46]. На початку 60-х рр. 

пологові будинки  займали пристосовані приміщення, що потребували капітального 
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ремонту та не мали потрібних площ, внаслідок чого ліжка розміщувалися у 

коридорах. Збільшена у такий спосіб кількість ліжок не могла задовольнити потреби 

населення. Лікарі пологового будинку № 1, не маючи власного робочого місця, 

працювали в темному коридорі. Відсутність приміщень для оглядових кабінетів 

вдвічі зменшувала обсяги профоглядів. Тим не менш, охоплення вагітних жінок 

наглядом жіночих консультацій зросло у 1950–1956 рр. з 53 до 70 % [307, С. 36]. 

У гінекологічному відділенні пологового будинку № 2 1903 р. побудови за 

рахунок ущільнення площ кількість госпіталізованих систематично перевищувала 

норму в 2,5 рази [250, арк. 57, 78]. Навіть відкритий 1959 р. 8-й пологовий будинок 

на 100 ліжок, який був базою інститутів охорони материнства та дитинства та 

стоматологічного, не мав боксованих палат для ізоляції хворих новонароджених, а 

його гінекологічне відділення більшу частину року було перевантажено, через що 

ліжка теж стояли в коридорі [там само, арк. 144, 146]. Позитивний виняток являв 6-й 

пологовий будинок, в якому з 1962 р. почали здійснювати лікування грязями та нові 

види аналізів [там само, арк. 100]. На початку 70-х у Харкові діяло 8 пологових 

будинків, пологові стаціонари в семи лікарнях та 32 жіночі консультації [111, арк. 6]. 

Поширеним явищем у пологових будинках були спалахи інфекцій 

новонароджених. За спостереженнями тодішнього завідувача кафедри дитячої 

хірургії ХМІ, дитячого хірурга В.С. Топузова більше половини немовлят, які 

надходили до інститутської клініки, були інфіковані саме в пологових будинках [300, 

С. 29–33]. Цьому сприяло перевантаження та відсутність боксів [86, арк. 11; 111, арк. 

28]. Аналіз справ центральних архівів свідчить про тотожність санітарного стану 

харківських та київських пологових будинків [253, арк. 32–32зв]. 

У період 1936–1955 рр. в СРСР діяла заборона на штучні аборти, крім 

випадків, коли вагітність загрожувала здоров’ю матері. Але, попри заборону, 

кількість кримінальних абортів зростала. Якщо 1946 р. вони складали 0,66 % від 

загальної кількості абортів (35 з 5339), то 1953 р. питома вага кримінальних абортів 

сягнула 9,9 %, що зумовлювало високу летальність жінок [51, арк. 38; 56, арк. 45]. 

До того ж лікарі несвоєчасно виявляли й не завжди передавали слідчим органам 

випадки кримінальних втручань, органи прокуратури теж мало цікавились цією 
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справою [там само, арк. 45]. За таких обставин розумним виходом став дозвіл 

абортів в СРСР у листопаді 1955 р. У пологових будинках і гінекологічних 

відділеннях лікарень Харкова було розгорнуто 100 ліжок для операцій штучного 

переривання вагітності [354, С. 135]. Після легалізації кількість абортів різко зросла: 

з 24,6 % від загальної кількості вагітних у 1951 р. до 38, 7 % у 1955 р., що було 

яскравим свідченням слушності й нагальності такого кроку [250, арк. 46].  

Бажаючих зробити аборт було значно більше наданих можливостей, 

відчувалася гостра нестача інструментів. Починаючи з 1955 р., кількість абортів у 

Харкові завжди була порівняно високою. Навіть після того, як у 80-ті рр. у зв’язку з 

підвищенням життєвого рівня кількість абортів скоротилася вдвічі, вона все ще на 

26 % перевищувала союзний показник (126 абортів на 100 пологів) [117].  

Радянський досвід заборони абортів переконливо свідчить про даремність і 

шкідливість цього заходу. В радянській Україні падіння народжуваності 

зумовлювалося не легалізацією абортів, а відсутністю умов для її підвищення [250, 

арк. 45–46]. Йдеться про труднощі з отриманням житла та улаштуванням дітей в 

дитячі садки [там само, арк. 74]. За потреби 10 місць на 100 працюючих жінок ці 

заклади могли надати тільки 3,5. До того ж, на час легалізації абортів в Україні не 

організовано виробництво протизаплідних засобів [там само, арк. 81]. За цих умов 

продовження політики заборони абортів було б просто шкідливим лицемірством.  

З 60-х рр. активно розвивалася спеціалізована допомога жінкам. На початку 

70-х рр. у Харкові вже 10 років працював кабінет з лікування безпліддя, діяли 

кабінет патології клімаксу, відділення дитячої гінекології, для вагітних, хворих на 

серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, туберкульоз, для передчасних 

пологів, септичне відділення [86, арк. 14; 111, арк. 6, 44–48, 60, 67–68, 84]. 

Харків став першим в Україні та одним з трьох поряд з Москвою та 

Ленінградом міст в СРСР, де почали використовувати низькі температури з 

лікувальною метою в акушерстві та гінекології, а також допоміжні репродуктивні 

технології для лікування безпліддя. У 1972 р. на базі лабораторій ФТІНТ і 

Харківського інституту удосконалення лікарів був організований Інститут проблем 

кріобіології та кріомедицини АН УРСР [161; 319]. У 1983 р. новий директор 
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Інституту, академік НАН УРСР В.І. Грищенко ініціював створення лабораторії 

репродукції людини на базі 1-ї міської лікарні, де 1991 р. народилася перша в 

Україні дитина, зачаття якої відбулося in vitro [381, С. 95–96]. 

У 1971 р. в Харкові працювало 18 оглядових жіночих кабінетів [111, арк. 14]. 

Про дієвість їхньої роботи свідчить той факт, що під час первинних та вторинних 

медоглядів того року було виявлено 7710 випадків  гінекологічних захворювань, 

було оздоровлено 83 % виявлених хворих. У 80-ті рр. показник профоглядів жінок 

був вищим від загального по Харкову [354, С. 136]. 

Попри декларативне завершення переведення жінок-робітниць з важких і 

шкідливих професій на інші види робіт у 1980 р., в Харкові та Україні той процес 

тривав ще на момент розпаду СРСР [232]. Станом на 1989 р. 1,5 млн. жінок 

дітородного віку в УРСР все ще працювали в несприятливих умовах [257, арк. 38]. 

Під час нацистської окупації було зруйновано більшість дитячих закладів 

Харкова, зокрема, усі ясла великих заводів [238, арк. 20]. З дев`яти клінічних 

дитячих лікарень збереглось чотири, з десяти дитячих санаторіїв – три.  Протягом 

1944 р. було розгорнуто допомогу дітям за інфекційним, соматичним, 

туберкульозним, хірургічним напрямами [там само, арк. 23–25]. Інші види допомоги 

надавалися стаціонарами науково-дослідних інститутів, передусім, Харківським НДІ 

охорони материнства й дитинства. Розпочали роботу кістково-туберкульозний 

санаторій, лікарня для дітей з венеричними захворюваннями та самостійна дитяча 

поліклініка, де прийом здійснювався по всіх спеціальностях. До середини 50-х рр. 

вдалося забезпечити щомісячне спостереження лікарями 98 % дітей річного віку та 

стовідсоткове  охоплення школярів диспансеризацією [307, С. 37]. 

Відбудова мережі дитячих установ в Харкові здійснювалася повільно: 1954 р. 

кількість ліжок у дитячих яслах становила лише 52,8 % від довоєнної (6600 проти 

11.332) [97, арк. 1; 250, арк. 46]. На середину 50-х у Харкові не існувало жодної 

дитячої лікарні, побудованої за типом індивідуальних боксів, тоді як 1941 р. діяло 

чотири корпуси по 25 боксів в кожному та міська дитяча лікарня в Помірках з 

боксованими ізоляторами [56, арк. 46; 90, арк. 3]. Слабка боксованість дитячих 

лікарень ускладнювала госпіталізацію [56, арк. 46]. Майже усі жіночі консультації 



 163

та дитячі лікарні, половина дитячих ясел розміщувалися в цілком непридатних 

приміщеннях [там само, арк. 44–45, 47]. Будівництво дитячих медичних закладів 

планували пожвавити залученням коштів промислових підприємств [56, арк. 46–47, 

52]. Проте, органи охорони здоров’я усунулися від планування будівництва, а 

підприємства будували погано [98, арк. 18]. План будівництва ясел не виконувався, 

а черги батьків, які бажали віддати туди дітей, перетворилися протягом 50–60-х рр. 

на хронічне явище [250, арк. 75]. За умов перевантаження в дитячих закладах 

набули поширення респіраторні інфекції та харчові отруєння [70, арк. 8; 86, арк. 4]. 

Розвиток спеціалізованої дитячої допомоги значно пожвавився, починаючи з 

другої половини 60-х рр. У 1969  при обласній станції переливання крові 

організовано дитячий гематологічний центр, відкрито школу-інтернат для дітей зі 

сколіозами, санаторій для дітей з хронічною пневмонією у Помірках [109, арк. 2]. 

Функціонували піонертабори для дітей хворих на ревматизм і захворювання 

шлунково-кишкового тракту [там само, арк. 7, 13]. Мережа дитячих ясел з того часу 

не збільшується, через перехід до відкриття ясел-садочків. Велася робота з 

організації дитячого садочку для дітей з заїканням. Крім того, при дитячих 

поліклініках були створені міські методичні центри: кабінет для лікування 

косоокості, алергологічний, пульмонологічний, гінекологічний [86, арк. 15]. 

Відкрито дві дитячі стоматологічні поліклініки. 

 Цілеспрямовано надавалася допомога батькам. Для цього з початку 70-х рр. в 

двохстах дитячих закладах працювали школи та університет для батьків [6, арк. 27]. 

Дитяча поліклініка Московського району стала базою передового досвіду 

республіки з питань виховання здорової дитини [243, арк. 7]. 

На кінець 70-х рр. медичну допомогу діти одержували у восьми лікувальних 

закладах і трьох відділеннях міських лікарень, в тому числі, в одній з найбільших в 

УРСР 7-й спеціалізованій лікарні [125]. Саме 7-а лікарня стала базою для кафедри 

дитячої хірургії ХМІ на чолі з проф. В.С. Топузовим, здійснювала керівництво 

дитячою хірургією та реанімаційною службою Харкова та області. Завдяки 

новаторській діяльності В.С. Топузова вдалося суттєво скоротити, а подекуди й 

ліквідувати дитячу смертність при інфекційних ураженнях внутрішніх органів, 
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модернізувати низку оперативних втручань, запропонувати нові схеми діагностики, 

віднайти причини післяопераційних ускладнень, скоротивши таким чином терміни 

операцій та реабілітації дітей [299, С. 29–33]. 

Протягом 80-х рр. відкрито відділення патології новонароджених та 

недоношених дітей, реабілітації покинутих дітей, функціонувало три реанімаційних 

відділення та стільки ж реанімаційних педіатричних бригад швидкої допомоги. 

Розпочали роботу три дитячі поліклініки, дитяча інфекційна лікарня [243, арк. 8]. 

Увагу уряду в той час привертає зростання кількості дітей з вадами 

розумового та фізичного розвитку, яких 1988 р. в Україні нараховувалося 380 тисяч 

[257, арк. 38]. За дорученням Ради міністрів УРСР з метою консультування 

населення для профілактики та ранньої діагностики вроджених і спадкових 

захворювань протягом 1988–1989 рр. організовано п`ять регіональних медико-

генетичних центрів та відповідні кабінети в п`ятнадцяти областях [там само, арк. 42]. 

Одна з перших лабораторій медичної генетики була створена ще 1965 р. на кафедрі 

акушерства та гінекології ХМІ за ініціативи проф. І.І. Грищенка [209, С. 27]. З 1967 

р. лабораторію очолювала О.Я. Гречаніна. У 1979 р. перетворена на медико-

генетичну консультацію, лабораторія провела першу в СРСР нараду з питань 

допологової діагностики вроджених пороків розвитку та спадкових хвороб [там 

само, С. 34]. Сформований О.Я. Гречаніною колектив доклав багато зусиль для 

вивчення генетичних особливостей харківської популяції, лікування аномалій 

статевого диференціювання, розробив методологію ультразвукового обстеження 

плоду. Після допологового консультування 93 % сімей народжували здорових дітей. 

У 1984 р. створено міжобласний медико-генетичний центр, а 1988 р. почалося 

обов’язкове консультування усіх новонароджених у пологових будинках Харкова. 

Станом на 1991 р. медичну допомогу маленьким харків’янам надавали 

обласна дитяча клінічна лікарня, дитячі клінічні лікарні №№ 7, 16, 19, дитяча 

інфекційна клінічна лікарня № 8, НДІ охорони здоров`я дітей і підлітків, а також 27 

відділень у поліклініках [245, арк. 34]. Напередодні розпаду СРСР досягнуто 

достатньої забезпеченості спеціалізованими дитячими ліжками [там само, арк. 36]. 
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Враховуючи те, що рівень дитячої смертності є одним з ключових показників, 

які свідчать про добробут країни, поглянемо, як на нього вплинула діяльність 

радянської охорони здоров’я. На середину 50-х рр. дитяча смертність в УРСР була 

вище, ніж у розвинутих країнах: Великобританії, США, Франції, Швеції [250, арк. 

47]. Тільки рівень дитячої смертності в Києві відповідав показникам США. Вищою, 

ніж в провідних капіталістичних країнах, дитяча смертність в СРСР, Україні та 

Харкові залишалась і протягом 80-х років (таб. А.14). Наприкінці 80-х рр. СРСР 

посів 44-те місце серед країн світу за показником дитячої смертності (Україна в 

2006 р. посіла 67-е місце). Україна за рівнем дитячої смертності 1990 р. посіла 

перше місце серед республік СРСР [245, арк. 118–123]. 

У той же час, залишаючись високою порівняно з індустріально-розвинутими 

країнами, дитяча смертність в УРСР щорічно знижувалася: 1940 – на 17,1 %, 1951 – 

7,7 %, 1955 – 5,4 % [250, арк. 75]. Падіння рівня дитячої смертності в Харкові за 

роки існування радянської влади в цілому відповідало республіканській динаміці 

(таб. А.15) [251, арк. 67]. Протягом 1912–1990 рр. дитяча смертність скоротилася по 

Україні та Харкову відповідно у 16 і 17 разів, впродовж 1966–1990 рр. відбулося 

скорочення в 1,5 та 1,4 рази.  

У 50-ті рр. Харківська область була однією з областей УРСР з найнижчими 

показниками дитячої смертності [96, арк. 25; 250, арк. 76]. Проте станом на 1990 р. її 

показник у Харкові вже перевищував аналогічній по Україні (14,4 проти 12,4 на 1 

тис. новонароджених), поступаючись союзному (22) [173, C. 466; 243, арк. 7]. У 

Харківській області 1990 р. спостерігався найвищий в Україні показник 

мертвонароджуваності (12,4 %)  [245, арк. 119–123]. 

Показник дитячої смертності в Харкові за 1990 р. майже дорівнював 

найгіршому показнику в Україні за роки незалежності (1993–1995 – 15 померлих на 

1000 народжених) [422, С. 26]. Для порівняння, на 2015 р. рівень смертності 

немовлят в Україні становив 8,1 померлих дітей до 1 року на 1000 народжених, хоча 

темпи зниження дитячої смертності є нижчими, ніж в радянські часи [423, С. 24–25]. 

Разом з тим слід враховувати, що падіння дитячої смертності продовжувалося 

в Україні та Харкові й протягом гострої економічної кризи кінця 80-х рр. 
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Надзвичайно високим порівняно з сьогоденням був і рівень материнської 

смертності у Харкові: попри його двократне зниження за період 1975–1990 рр., 

материнська смертність на 100 тис. живонароджень 1990 р. сягнула 72,6 порівняно з 

показником 17,76 смертей 2011 р. [303, С. 6, 14]. Материнська смертність по СРСР 

наприкінці 80-х рр. була у 3-5 разів вища порівняно з розвинутими країнами. 

Основними причинами дитячої смертності в Харкові були захворювання 

органів дихання, інфекції та вроджені патології [86, арк. 4; 97, арк. 19]. Харкову 

були притаманні загальноукраїнські причини високої дитячої та материнської 

смертності: неякісне допологове обслуговування; повільне переведення жінок 

дітородного віку на нешкідливі роботи; неправильна тактика ведення пологів і 

низька якість реанімаційної допомоги новонародженим [6, арк. 20; 245, арк. 119]. 

Кардіологічна допомога в Харкові пройшла шлях від відкриття у 1963 р. 

міського кардіоревматологічного диспансеру зі стаціонаром на 75 ліжок, через 

відкриття у 1980 р. Республіканського кардіологічного диспансеру та його 

реорганізацію 1981 р. у філію Українського НДІ кардіології ім. академіка М.Д. 

Стражеска до створення на базі філії у 1986 р. Харківського НДІ терапії, який 

очолила Л.Т. Мала [347, С. 137–139]. Інститут займався вивченням механізму 

виникнення та розвитку атеросклерозу, питань клінічної фармакотерапії, розробкою 

методів масової профілактики серцево-судинних захворювань. Тут вперше в Україні 

в клінічну кардіологію було впроваджено лазерну техніку, цифрову обробку 

зображення, теплобачення, голографію, візуалізацію ДНК. З другої половини 80-х 

рр. інститут розробляє проблеми раптової смерті, за допомогою генетичних аналізів 

визначає чутливість організму до кардіологічних препаратів та оптимальну дієту. 

Науковці інституту запропонували принцип діагностики та лікування серцево-

судинних хвороб у зв’язку зі станом інших органів і систем організму. Зокрема, на 

сьогодні інститут надає допомогу також при захворюваннях шлунково-кишкового 

тракту, органів дихання, нирок, печінки, комплексно лікуючи хвору людину [301]. 

Потужна наукова база, обов’язкове флюорографічне обстеження осіб, старших 

за 40 років, добра забезпеченість кардіологічними ліжками (6 на 10 тис. осіб за 

республіканського показника 1,8) дозволила забезпечити наприкінці 70-х рр. 
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стовідсоткову госпіталізацію уражених гострим інфарктом міокарда [354, С. 138]. 

Проте, впродовж 1980–1989 рр. захворюваність харків’ян на гострий інфаркт 

міокарду зросла з 178 до 224 хворих на 100 тис. осіб, на гіпертонічну хворобу – з 

2503 до 8767 хворих. Серцево-судинна патологія наприкінці 80-х рр. все ще посідала 

перше місце серед причин смертності [там само, С. 139–140].  

Змінити ситуацію, організувавши кардіологічні відділення в усіх районах 

Харкова для планової госпіталізації, вже було неможливо через брак коштів. Як 

наслідок нестачі кардіологічних відділень станом на 1990 р. 51,2 % хворих на 

серцево-судинні захворювання лікувалися в загальних терапевтичних відділеннях. 

Після війни в поліклініках Харкова з’явилися онкологічні кабінети, наприкінці 

1945 р. створено обласний онкодиспансер [90, арк. 51–55]. 50-ті роки були часом 

організаційного та матеріально-технічного зміцнення онкологічної служби. У 1955 р. 

Український центральний науково-дослідний рентгенорадіологічний та 

онкологічний інститут реорганізовано у Харківський НДІ медичної радіології з 

функціями всесоюзного методично-наукового центру з питань ранньої діагностики 

та терапії променевої хвороби [354, С. 140]. Саме в той час вчені та лікарі звернули 

увагу на зв'язок між променевою терапією та побічними ускладненнями. У 1957–

1963 рр. у Харкові на базі 31-ї хірургічної лікарні діяв міський онкологічний 

диспансер на 100 ліжок, функції якого згодом знов передали облонкодиспансеру 

[108, арк. 49; 354, С. 141]. Наприкінці 60-х рр. диспансер був забезпечений новітнім 

обладнанням, мав велике розміїття спеціалізованих відділень. У 1966 р. на базі 

облонкодиспансеру організовано кафедру онкології та проблемну лабораторію 

низькотемпературної консервації кісткового мозку УІУЛ [там само, С. 141].  

Потужності онкологічних стаціонарів протягом 50–60-х рр. були 

неадекватними потребам населення, що зумовлювало пізню госпіталізацію хворих. 

Так, з поміж загальної кількості ліжок в Україні середини 50-х рр. онкологічні 

складали в містах 2,4 % (у Харкові в 1960 р. – 4,8 %), тоді як на рак припадало 16 % 

смертей [108, арк. 48–49; 250, арк. 143]. Не вистачало лікарів-онкологів. 

Головною проблемою в лікуванні раку впродовж вказаного періоду була 

неможливість проведення широкої й точної діагностики через невисокий рівень 
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технічного оснащення лікувальних закладів [97, арк. 15; 250, арк. 148]. За таких 

умов комплексні медогляди та спеціальна профілактика допомогли значно 

скоротити кількість запущених випадків онкологічних захворювань [96, арк. 25]. 

Починаючи із середини 60-х рр. збільшилася кількість виявлення передракових 

захворювань, що свідчило про покращення якості профоглядів [108, арк. 49, 51]. 

Суттєво поліпшилися результати лікування – кількість вилікуваних хворих 3-ї групи 

у Харківській області за 1950–1966 рр. збільшилась з 48 до 82 % [396, С. 6]. 

У медичних закладах Харкова наприкінці 60-х рр. діяв 21 онкокабінет [108, 

арк. 49]. 1976 р. знову організовано міський онкодиспансер [4, арк. 3–4, 13]. 

Станом на 1990 р. показник виявлення передпухлинної патології у Харкові 

був значно нижче республіканського, що свідчило про низьку якість профоглядів, 

погану укомплектованість поліклінік онкологами, брак нової медтехніки. Зокрема, в 

облонкодиспансері не було ендоскопічної та ультразвукової апаратури [1; 28]. 

Окремою сторінкою в лікуванні онкологічних хвороб стала допомога 

постраждалим від аварії на ЧАЕС, яку в Харкові надавали НДІ медичної радіології 

та 20-та студентська лікарня. Лікарі цих закладів Л.О. Гайсенюк та М.Г. Фоміна 

активно працювали в зоні аварії. Головний лікар студентської лікарні М.Г. Фоміна 

ініціювала допомогу постраждалим у Харкові, її лікарня перша в місті почала 

приймати ліквідаторів [228]. У 1991 р. 1-а обласна лікарня була трансформована у 

другий за потужністю після київського реабілітаційний центр для постраждалих від 

Чорнобильскої катастрофи, а на базі НДІ охорони здоров`я дітей і підлітків 

організовано центр реабілітації постраждалих дітей [19]. 

З середини 50-х по 80-ті рр. онкологічні захворювання стабільно посідали 

друге місце серед причин смертності після хвороб кровообігу [250, арк. 143]. За всієї 

недосконалості онкологічної допомоги, на початку 50-х рр. смертність від раку на 

100 тис. осіб в УРСР (88,5–95 смертей) була меншою, ніж в США (140,5), Франції 

(174,9), Великобританії (199,5) [там само, арк. 142, 147]. Захворюваність на рак мала 

відносно сталу динаміку. Якщо 1956 року в Україні на обліку перебувало 125.310 

хворих, то 1989 р. їх налічувалося 154.066. Для порівняння зазначимо, що 2016 р. на 

обліку онкологічних установ України перебуває близько 1 млн. хворих [339]. 
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Харківська область в період 1955–1985 рр. була серед регіонів з високою 

онкологічною захворюваністю та смертністю міських мешканців [244, арк. 2, 13; 250, 

арк. 143]. Протягом 1970–1990 рр. за рахунок несприятливих соціальних факторів 

захворюваність харків’ян на злоякісні новоутворення зросла більш як в півтора рази 

– зі 177,3 до 286 випадків на 100 тис. населення [114, арк. 2; 303, С. 13]. 

До війни Харків мав одну з найпотужніших в СРСР протитуберкульозних 

мереж, яка під час війни була майже повністю зруйнована німцями [89, арк. 56]. 

Внаслідок серйозного дефіциту туберкульозних ліжок 63,7 % смертей від 

туберкульозу 1946 р. сталися вдома [90, арк. 3]. Крім двох туберкульозних 

диспансерів, низки санаторіїв, спеціальних дитячих ясел та садків в міських 

закладах на той час діяло 11 кабінетів [там само, арк. 5]. 

За 1959–1965 рр. кількість туберкульозних кабінетів збільшилася з 26 до 39 

[354, С. 143]. У середині 60-х рр. в кожному районі Харкова створено 

туберкульозний диспансер, а при облтубдиспансері та 1-й міській лікарні – низка 

відділень, призначених для лікування різних форм туберкульозу [104, арк. 25–26]. 

Наприкінці 60-х рр. в тубдиспансерах з’явилися хірургічні бронхіальні 

відділення, а також стаціонари для лікування осіб, які захворіли на туберкульоз 

вперше [306, С. 26]. Туберкульозні диспансери того часу вже мали рентген-апарати, 

томографи, бронхоскопи, апарати штучного дихання, клінічні лабораторії. У зв’язку 

з рішенням побудувати туберкульозну лікарню на 1000 ліжок у сел. Ледне міська 

влада Харкова планувала ліквідувати до 1975 р. стаціонари міських тубдиспансерів, 

які розташовувалися в густозаселених районах, а їхні приміщення надати іншим 

закладам [108, арк. 38]. Натомість у 70-ті рр. було створено 5 великих міжрайонних 

диспансерів і центри надання допомоги хворим на позалегеневі форми туберкульозу 

– ортопедичний, урологічний, гінекологічний, офтальмологічний [354, С. 143]. 

Після війни керівників підприємств зобов’язали здійснювати активну 

боротьбу з туберкульозом [306, С. 23–24]. Визначення обов’язкових контингентів 

для щорічних профоглядів різко скоротило кількість запущених форм туберкульозу. 

Наприкінці 50-х рр. щеплення робилися усім показаним для вакцинації 

новонародженим, почалася систематична ревакцинація дітей старшого віку [там 
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само; 354, С. 142]. З 1965 р. при кожному районному диспансері почав працювати 

відповідальний за протитуберкульозну роботу серед підлітків [104, арк. 25]. 

Кількість оглянутих на туберкульоз щорічно збільшувалася й становила 1956 

р. 545 тис. осіб (223,6 на 1000 населення) [97, арк. 13]. У другій половині 60-х рр. 

запроваджено обов`язкове рентгенологічне обстеження раз на два роки, а у 80-ті рр. 

флюорографічне обстеження охоплювало вже 95 % харків’ян [354,  С. 144]. 

Після прийняття урядових рішень про посилення боротьби з туберкульозом 

усі тубсанаторії в СРСР протягом 60-х рр. перевели на державний бюджет, хворим 

надавалися безкоштовні путівки на подовжені терміни лікування: 5–7 місяців для 

дорослих і до повного видужання – для дітей і підлітків [306, С. 25; 354, С. 142]. Час 

перебування в стаціонарах і санаторіях для тих, хто захворів вперше, збільшився до 

10 місяців, оплата лікарняних листів здійснювалася за весь період.  

На початку 70-х рр. щорічно вводилося 600-700 тис. м² житлової площі, 17 тис. 

сімей отримували нові квартири [86, арк. 2]. Відповідно до постанови уряду хворі на 

туберкульоз і психічні захворювання мали право на позачергове отримання 

ізольованих квартир [там само, арк. 6–7]. Зростання матеріального добробуту разом 

з профілактикою та безкоштовним лікуванням дозволило повністю виліковувати 85-

90 % хворих, виявляючи основну їх частину під час профоглядів [306, С. 26]. 

Захворюваність на усі форми туберкульозу мала сталу тенденцію до 

зниження: у 1959–1964 рр. на 41 %, у 1966–1970 рр. – на  23 % (серед дітей – на 

60 %) – з 1048 до 780 дорослих осіб [72, арк. 8; 86, арк. 6]. У другій половині 70-х рр. 

загальна захворюваність знизилася ще на третину [354, С. 144]. За період 1975–1990 

рр. захворюваність по Харківській області зменшилася в півтора рази [303, С. 14]. 

Для порівняння зазначимо, що в одній тільки Дніпропетровській області в наш час 

щорічно реєструється 2,5–3 тис. хворих на туберкульоз [277].  

За рік після визволення Харкова від окупантів смертність від туберкульозу 

залишалася високою й дорівнювала 16,2 на 10.000 населення (1940 р. – 11, під час 

окупації – 33) [89, арк. 59]. У 1950–1960 рр. смертність від туберкульозу зменшилася 

більш як вчетверо, за 1966–1971 рр. – ще на 18 % [86, арк. 6; 306, С. 27]. Особливо 
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різке зниження спостерігалося серед дітей і підлітків. Якщо в 1950 р. на 100 

померлих ці вікові групи складали 24 %, то 1956 р. – 8,9 % [97, арк. 13]. 

Сформована протягом радянських часів стійка тенденція до падіння 

захворюваності та смертності на туберкульоз, його введення у рамки 

контрольованої та майже вирішеної проблеми, дозволило у 80-ті рр. підняти 

питання про скорочення ліжкового фонду туберкульозних стаціонарів. Це 

скорочення трагічним чином співпало з соціально-економічною кризою, яка 

призвела до початку епідемії туберкульозу в Україні. 

Розвиток хірургії в Харкові другої половини ХХ ст. пов'язаний з ім’ям одного 

з засновників української хірургічної школи академіка АН СРСР О.О. Шалімова. 

Саме він організував у 1960 р. на базі 2-ї міської клінічної лікарні кафедру 

торакоабдомінальної хірургії та анестезіології УІУЛ, а 1965 р. – Харківський НДІ 

загальної та невідкладної хірургії, які зіграли важливу роль в розвитку цієї галузі. 

О.О. Шалімов надав широкого масштабу хірургії грудної клітини, створив перше в 

Україні спеціалізоване відділення судинної хірургії, перші у Харкові 

анестезіологічне та опікове відділення на базі 28-ї міської лікарні, перші в Україні 

реанімаційні хірургічні палати з надання допомоги шоковим постраждалим при 

політравмі на базі 2-ї міської лікарні [268, С. 210–212]. В інституті вперше у Харкові 

стали систематично здійснювати операції на серці у зв’язку з набутими патологіями, 

почала розвиватися хірургія підшлункової залози, вперше в Україні був 

встановлений прилад для рентгенологічного дослідження судин – ангіограф. 

Керівник судинного відділення ХНДІЗНХ, учень О.О. Шалімова М.Л. Володось 

здійснив перше в Харкові аортокоронарне шунтування [там само, С. 73]. О.О. 

Шалімов разом з колегами спроектував апарат штучного кровообігу, який було 

виготовлено в 1963 р. на заводі ім. Т.Г. Шевченка [там само, С. 212]. У результаті 

пацієнти О.О. Шалімова через 15–20 років після операцій вели активний спосіб 

життя, іноді в екстремальних умовах [там само, С. 24]. 

Наступником О.О. Шалімова після його від’їзду до Києва у 1974 р. став учень 

хірурга професор В.Т. Зайцев, завдяки зусиллям якого в Україні створена система 

невідкладної хірургічної допомоги, а ХНДІЗНХ став головним лікувальним 
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закладом, який надавав консультативну, науково-методичну та лікувальну допомогу 

усім областям України. В.Т. Зайцев брав безпосередню участь у створенні науково-

виробничого об’єднання «Хірургія», до складу якого увійшли ХНДІЗНХ, міська 

клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, кафедра госпітальної хірургії ХМІ, 

обласне та міське управління охорони здоров’я. Саме в цьому об’єднанні протягом 

багатьох років проходило формування кадрів хірургічного профілю [376, С. 133]. 

Слід згадати також видатного нейрохірурга М.С. Горбачова, під керівництвом 

якого здійснювалося лікування осіб з захворюваннями головного та спинного мозку, 

злоякісними пухлинами нервової системи [393, С. 201]. 

1965 року уряд УРСР доручив НДІ ортопедії та травматології ім. М.І. Сітенка 

взяти на себе функції інституту протезування [405, С. 134]. Новий керівник установи, 

професор О.О. Корж вивів протезування в інституті на рівень Москви та Ленінграду. 

О.О. Корж та старший науковий співробітник інституту В.О. Бердников вперше в 

СРСР розробили й з 1967 р. почали широко застосовувати метод експрес-

протезування нижніх кінцівок безпосередньо на операційному столі. Колектив 

інституту розробив препарат для загоєння кісток [318, С. 91–92]. Завдяки 

дослідженням директора НДІ ортопедії та травматології у 1940–1965 рр. М.П. 

Новаченка та О.О. Коржа у Харкові з’явився кістковий банк для тривалого 

зберігання кісткових трансплантатів, за що творчий колектив отримав Державну 

премію СРСР. Було створено лабораторію для дослідження можливостей 

використання нових матеріалів в ендопротезуванні. Спільно з інститутом 

монокристалів НДІ ортопедії та травматології у 80-ті рр. створив хребці та 

ендопротези суглобів зі штучно вирощених сапфірів, якими успішно заміняли хворі 

кістки та суглоби [140; 405, С. 92;]. На відміну від залізних та керамічних протезів, 

сапфір не окислюється, не стирається та не відторгається організмом.  

О.О. Корж разом з проф. М.І. Хвисюком сформував одну з  найбільших в 

СРСР школу вертебрологів, у 60-ті роки здійснив першу в Харкові операцію на 

хребті. [10; 354, С. 146]. Його зусиллями вдалось скоротити смертність при 

переломах хребта з 70 до 6–7 % [283].  

На початку 90-х рр. хірургічні стаціонари Харкова були укомплектовані 
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лікарями краще, ніж інші. І все-таки й тут відчувався дефіцит хірургів, здатних 

здійснювати складні операції [354, С. 146]. 

Ще  в довоєнні часи в Харкові починає успішно розвиватись урологічна 

допомога. 1933 року лікар Ю. Вороний здійснив першу в світі трансплантацію 

людського органу, пересадивши реципієнтці нирку загиблої людини. Велику увагу 

питанню діагностики та лікування патології сечових і статевих органів приділяв 

завідувач кафедри факультетської хірургії ХМІ О.З. Цейтлін, під керівництвом 

якого розроблялися нові методики використання радіоактивних ізотопів та 

спектрального аналізу в діагностиці захворювань нирок [418, С. 8–9]. У 1968 р. за 

ініціативи В.І. Шаповала в ХМІ відкрито кафедру урології [410]. З цього часу 

почалося постійне збільшення ліжкового фонду (до 650 спеціалізованих ліжок) і 

відкриття вузькоспеціалізованих відділень: урогенітального туберкульозу в 1968 р., 

андрології та нефрології та перитонеального діалізу в 1987 р. [415]. 

Станом на 1944 р. мережа закладів стоматологічної допомоги складалася зі 

стоматологічної поліклініки з двома амбулаторіями, зубопротезної лабораторії та 

17-ти зубних кабінетів в окремих закладах [89, арк. 30–30зв].  

У 1946 р. стоматологічна мережа залишалась невідновленою порівняно з 

довоєнним часом: кількість стоматологічних кабінетів скоротилася зі 131 до 60, 

кількість стоматологів і зубних лікарів – зі 186 до 67 [90, арк. 72]. Внаслідок 

збільшення навантаження на лікарів стоматологічні заклади надавали лише 

невідкладну допомогу й не проводили планової профілактики [там само, арк. 73].  

На середину 50-х рр. стоматологічна мережа Харкова ще не досягла 

довоєнного рівня, в місті налічувалося 110 стоматологічних кабінетів, а кількість 

стоматологів і зубних лікарів була в 1,5 рази меншою, ніж 1941 р. [354, С. 150; 398, 

С. 307]. Стаціонарна допомога була представлена всього лише 20-ма ліжками у 2-й 

лікарні. Стоматкабінети були погано забезпечені дрібним інструментарієм (бори, 

фрези, карборундові камені, гіпс) [там само, С. 308]. Найслабшим було 

стоматологічне обслуговування дитячого населення. 

Зубопротезна допомога в ті роки фінансувалася за принципом госпрозрахунку, 

тобто була платною для населення. Чиновники фінорганів вилучали кошти у 
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госпрозрахункових кабінетів і лабораторій, фактично позбавляючи їх можливості 

налагодити нормальне обслуговування пацієнтів [57, арк. 19–20]. У 1960 р. в 

Харкові діяло 14 госпрозрахункових зубопротезних майстерень, які того року 

забезпечили зубними протезами більше 24 тис. харків’ян [68, арк. 27зв].  

На початку 60-х рр. стоматологи посіли друге місце за кількістю відвідувань 

серед лікарів Харкова [278, С. 243–246]. Тим не менш, ставши одним з 

наймасовіших видів спеціалізованої допомоги, стоматологія залишалась найбільш 

відсталою медичною службою. Внаслідок нестачі середнього медперсоналу 

харківським стоматологам доводилося працювати з більшим навантаженням, ніж 

лікарям в інших містах України. Хронічний для охорони здоров’я дефіцит кадрів, 

ще більше окреслений в стоматології, послаблював її профілактичний напрям, 

важливий також для профілактики кардіологічних та інших захворювань.   

З кінця 50-х рр. починається розширення та рівномірний розподіл закладів 

стоматологічної мережі територією Харкова. У 1959–1964 рр. кількість 

стоматкабінетів зросла з 92 до 151, що наполовину збільшило їхню пропускну 

здатність [72, арк. 3]. На вулицях Трінклера та Плеханівській відкрились 

стоматологічні поліклініки, які за оснащенням не мали рівних в Україні [333, С. 499]. 

На великих підприємствах діяли пересувні стоматологічні кабінети [372, С. 3–4]. 

1961 року відкривається найбільша в Україні обласна клінічна стоматологічна 

лікарня на 100 крісел [278, С. 244]. Кілька слів про значення цього закладу. Ще з 

моменту відкриття у 1931 р. Харківського стоматологічного інституту – першого 

медичного закладу в СРСР для підготовки стоматологів, – Харків стає осередком 

наукових пошуків у царині стоматології. Саме в цьому виші працював засновник 

щелепно-лицевої хірургії в Україні та перший завідувач кафедри хірургічної 

стоматології Харківського стоматологічного інституту в 1929–1951 рр. М.Б. 

Фабрикант [388]. Учасник чотирьох війн М.Б. Фабрикант одним з перших почав 

займатися реконструктивною хірургією обличчя, щелепи та нервових тканин, 

дослідженням пухлин обличчя та щелепи.  

Обласна клінічна стоматологічна лікарня стала майданчиком, де передові 

наукові досягнення вперше ставали надбанням лікарів [349, С. 36; 354, С. 150]. 1967 
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року лікарня стає базою для кафедри стоматології УІУЛ. Завдяки науковій співпраці 

кафедри та колективу ФТІНТ медперсонал обласної стоматологічної лікарні почав 

застосовувати нові кріогенні методи лікування [349, С. 36]. Цей приклад 

наслідували також лікарі інших спеціальностей (отоларингологи, офтальмологи, 

урологи). Науковці ФТІНТ спільно з завідувачем кафедри терапевтичної 

стоматології УІУЛ В.О. Нікітіним у 1972–1973 рр. розробили кріоінструменти та 

обґрунтували метод кріотерапії виразок слизової оболонки рота та губ. Розроблені 

цим колективом кріохірургічні методи, досі актуальні при лікуванні передракових 

захворювань слизової оболонки рота. Сам В.О. Нікітін створив наукову школу 

кріостоматології [там само]. Колектив вчених було відзначено Державною премією 

України 1977 р., медалями ВДНГ та міжнародних виставок. Обласна стоматологічна 

лікарня стала навчальним центром з кріотерапії та кріохірургії союзного значення. 

У результаті спільних з харківським НДІ медрадіології досліджень дії радіації 

на жертв Чорнобильської аварії вчені кафедри стоматології розробили механізми 

зниження радіаційних ефектів в мінералізованих тканинах [там само, С. 37]. 

На середину 60-х рр. у Харківській області діяло 115 ліжок щелепно-лицьової 

хірургії, при міській стоматологічній поліклініці почала працювати високочастотна 

піч для лиття зубних протезів. Протягом 1966–1970 рр. стали до ладу чотири 

стоматологічних поліклініки [104, арк. 3; 109, арк. 51; 354, С. 124]. 1971 р. у Харкові 

функціонувало 6 стоматологічних поліклінік [86, арк. 12]. Сьомою стала побудована 

за кошти промислових підприємств й відкрита 1979 р. поліклініка № 4 

Червонозаводського району [182]. Заклад було оснащено новим обладнанням, мав 

дитяче відділення з терапевтичним і хірургічним кабінетами. 

У 70-ті рр. продовжилась реорганізація стоматологічної мережі шляхом 

об’єднання старих та створення нових підрозділів: для хворих на пародонтоз, 

анестезіологічних кабінетів та кабінетів реабілітації [354, С. 151]. Брак стоматологів 

призвів до відкриття в ХМІ у другій половині 70-х рр. набору на спеціальність 

«Стоматологія» з наступною організацією стоматологічного факультету. 

80-ті рр. стали часом заміни усього старого обладнання в стоматологічних 

закладах Харкова. Кількість щелепно-лицьових ліжок збільшилася на третину. 
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Обслуговування пацієнтів обласної стоматологічної лікарні здійснювалося на 

сучасному рівні з застосуванням прік-тесту, гірудотерапії, гелій-неонового лазеру, 

депофорезу [349, С. 38]. У 1981–1985 рр. вводяться в дію стоматологічна поліклініка 

в Ленінському районі та спеціалізована поліклініка № 7 на Олексіївці з філіалом на 

проспекті Леніна (зараз Науки) [233]. До 1985 р. вісім районів Харкова мали 

стоматологічні поліклініки [242, арк. 8].  

Враховуючи співробітництво кафедри ортопедичної стоматології УІУЛ та 

НВО «Монокристалреактив», МОЗ УРСР 1987 р. видало наказ про створення в 

Харкові Республіканського Центру стоматологічної імплантації, який став першим в 

Україні [275]. Відкритий 1989 р., Центр встановлював сапфірові імплантати [136]. 

У 1990 р. в Харкові відкрилося спільне радянсько-американське підприємство 

«Стомадент», яке розпочало серійний випуск високоякісного пломбувального 

матеріалу [там само;  152]. 

У роки «перебудови» стоматологи, як найбільш підготовлені до ринкових 

відносин, першими з медиків стали створювати кооперативи [178]. Однак, така 

допомога була дорогою та малодоступною. 

На середину 50-х рр. Харків утримував позиції найбільшого в країні центру 

психіатрії [354, С. 147]. З 1921 р. у Харкові діяв Український науково-дослідний 

психоневрологічний інститут – перша в світі установа такого профілю, а також 

кафедри психіатричного профілю ХМІ та інституту удосконалення лікарів. У 1955 р. 

лікувальні клініки УНДПНІ були виокремлені в самостійний заклад – Харківську 

психоневрологічну лікарню (з 1960 р. – Харківська міська клінічна психіатрична 

лікарня № 36, з 1976 р. – № 15) [393, С. 70–72]. Протягом вказаного періоду на 

Сабуровій дачі продовжувалося формування школи українських психіатрів, 

видатними представниками якої в той час були професори М.І. Погібко, А.Й. 

Плотічер, Н.П. Татаренко. На 50-ті рр. припав останній період діяльності одного з 

творців психоневрологічного інституту О.Й. Геймановича (1882–1958), який вперше 

в СРСР виокремив епідемічний енцефаліт. Протягом 50–80-х рр. інститут займався 

відновлювальним лікуванням інвалідів Великої Вітчизняної війни з восьми областей 

Лівобережжя, інфекційних захворювань нервової системи, проблематикою черепно-
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мозкової, опікової травм, розробив республіканську програму боротьби з судинними 

захворюваннями головного мозку. 1961 р. в УІУЛ відкрито першу в світі кафедру 

психотерапії, а 1976 р. – Республіканський центр психотерапії [274, С. 17–18].  

Водночас, на кінець 50-х рр. психоневрологічна допомога в Харкові також 

була однією з найбільш відсталих ділянок охорони здоров’я [97, арк. 15]. Діяв 

міський психоневрологічний диспансер без стаціонару та психоневрологічні 

кабінети в семи поліклініках. Харківська психоневрологічна лікарня на 1300 ліжок, 

обслуговуючи низку областей України, працювала з великим перевантаженням. 

Протягом другої половини 60-х рр. відбулась реорганізація міського 

психоневрологічного диспансеру, що дало можливість повністю забезпечити все 

населення Харкова психіатричною допомогою. При диспансері відрито денний 

стаціонар, розширено лікувально-виробничі майстерні. У другій половині 70-х рр. 

Сабурова дача налічувала 30 відділень на 3000 ліжок з персоналом у 2,5 тис. осіб 

[393, С. 97]. Тоді вкрай гостро постала необхідність будівництва нових корпусів. 

Цю та інші проблеми розв’язали головні лікарі харківської 

психоневрологічної лікарні № 15 протягом 1976–1990 рр. І.К. Сосін та М.І. 

Шевченко [там само]. З ім’ям І.К. Сосіна пов’язане становлення широкої мережі 

наркологічних закладів Харкова та області, у 1981 р. він організував та очолив 

першу в СРСР кафедру наркології при УІУЛ [282, C. 154]. За часів керівництва М.І. 

Шевченка шляхом будівництва п’ятисотліжкового клінічного корпусу була 

вирішена проблема дефіциту ліжок. 

У 70-ті рр. активізувалася діяльність наркологічної служби, яка стала 

самостійним видом медичної допомоги ще 1959 р. Тоді ж організовано відділ 

наркології УНДПНІ з клінічним відділенням. 

Протягом 70-х рр. ситуація з алкоголізмом в УРСР погіршилася. З 1967 по 

1977 рр. кількість зареєстрованих хворих на алкоголізм збільшилась майже у 6 разів 

– з 78 до 447,6 тис., що частково пояснювалося налагодженням їхнього виявлення 

[252, арк. 25]. 80 % хворих складали особи працездатного віку. Зростала кількість 

залежних молодих людей та підлітків. Перевантаженими були психіатричні лікарні, 

які використовувалися як місця ізоляції правопорушників-п’яниць.  
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Організований 1977 р. у Харкові обласний наркологічний диспансер, об’єднав 

9 районних наркокабінетів та очолив роботу зі створення наркологічної мережі на 

промислових підприємствах [218]. За рік до того Харків став одним з перших міст 

СРСР, де відмовилися від практики лікування хворих на алкоголізм у 

психіатричних стаціонарах. Наприкінці 70-х рр. наркологічні відділення відкрито 

при ХЕМЗ, ХТЗ, заводі ім. Малишева, на панчішній фабриці. У 1979 р. на базі 

ХНДІНП ім. В.П. Протопопова засновано Республіканський центр наркологічної 

допомоги. Летальність від алкогольних психозів за другу половину 70-х рр. 

знизилась учетверо [354, с. 148]. 

У 80-ті рр. розширилася мережа закладів, які надавали психіатричну 

допомогу: з’явилася самостійна дитячо-підліткова служба, функціонувало 7 денних 

стаціонарів, 13 психотерапевтичних, 2 сексологічних, суїцидологічний кабінети, 14 

районних наркологічних кабінетів та 17 на промислових підприємствах. 

Подальший розвиток наркологічної допомоги стимулювала антиалкогольна 

кампанія 1985–1990 рр. – загальна кількість наркологічних ліжок у Харкові 

збільшилася уп'ятеро [там само, С. 149]. Позитивним досвідом кампанії стала 

успішна реабілітація хворих шляхом активної соціалізації та трудової терапії, 

творчого відволікання, впровадження немедикаментозних методів лікування 

алкоголізму, в чому харківські науковці стали піонерами. Для ліквідації отруєння 

організму та відновлення працездатності співробітники кафедри наркології УІУЛ 

запропонували збагачення організму киснем, винайшли метод лікування 

алкогольного плевриту шляхом голкотерапії [144; 231]. Лікарі ХНДІНП наприкінці 

80-х рр. застосовували нешкідливі методи лікування психозів, алкоголізму та 

наркоманії шляхом фототерапії, внутрішньосудинного лазерного опромінення крові 

[197]. Широке застосування в практиці харківських наркологів також знайшли 

сорбціонні методи детоксикації, які використовувались і для лікування 

постраждалих від Чорнобильської аварії, кріогенні методи, мікрохвильова 

резонансна, ультразвукова, лазерна рефлексотерапія [312]. 

У 80-ті рр. радянське суспільство зіткнулося з проблемою серйозного 

поширення наркоманії. Наркомани реєструвалися в Україні ще протягом 60–70-х 
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рр., але тоді можна було казати про незначну чисельність тієї групи (близько 3 тис. 

осіб) та її повільне зростання [252, арк. 26]. Проблема різко загострилася з початком 

війни в Афганістані та кризи в СРСР. Лише за три роки (1985–1988) кількість 

пролікованих наркоманів у Харкові зросла вдесятеро – з 59 до 587 осіб [354, С. 150]. 

У складі наркологічної служби з’явилися відповідні підрозділи, зокрема, 

спеціальне відділення у 15-й лікарні, організовано безвідмовну госпіталізацію 

наркоманів, їхній диспансерний облік. В обласному наркологічному диспансері 

почав працювати кабінет отруєння наркотичними речовинами. З’явилося анонімне 

лікування. За відмови від добровільного лікування хворі примусово направлялися 

до лікувально-трудового профілакторію МВС [252, арк. 26–27]. 

Слідом за наркоманією у Харкові 1990 р. з’явилися перші хворі на СНІД [204]. 

Ними стали іноземці, яких відразу депортували з країни. Наступного року в місті 

зареєстрували першого хворого харків’янина [219; 260, арк. 7]. Слід зауважити, що 

комплекс заходів з профілактики СНІД започатковано в Харкові ще 1987 р.: при 

ОЗВ створено штаб по боротьбі з хворобою, при обласній станції переливання крові 

– лабораторію для обстеження донорів, а в обласній клінічній лікарні – 

централізовану імунологічну лабораторію. У 22-й інфекційній лікарні обладнано 

спеціальні бокси для госпіталізації хворих, у 11-й міській лікарні відкрито перший 

безкоштовний кабінет анонімного обстеження [155; 216]. Через відсутність 

необхідного обладнання лабораторні дослідження могли встановити лише фон, за 

якого можлива наявність вірусу, для встановлення діагнозу матеріали досліджень 

відсилали до Києва та Москви [146]. 

Починаючи з 60-х рр., у Харкові докорінно змінилася структура ліжкового 

фонду, було створено низку вузькоспеціалізованих служб. В рамках спеціалізації 

охорони здоров’я харківські лікарі першими в Україні застосували в медичній 

практиці кріогенні методи лікування та репродукції людини; етапність та 

комплексний принцип терапії кардіологічних хвороб; використання сапфірових 

імплантатів в ортопедії та стоматології; безмедикаментозні методи лікування 

алкоголізму. Водночас, спеціалізацію на низовому рівні гальмували брак типових 

лікарень і поліклінік, медичної апаратури та кадрів. 
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4.3. Організація медичної допомоги робітникам і службовцям харківської 

промисловості 

 

Одним з найважливіших принципів радянської охорони здоров’я було 

першочергове медичне обслуговування робітників промисловості. Така увага до 

здоров'я робітництва з боку влади крім ідеологічного пояснення обумовлювалася 

різницею в патології інших груп населення та принаймні тих робітників, які були 

зайняті у важкій промисловості [313, С. 223]. 

До Другої світової війни охорона здоров’я в СРСР будувалася за класовою 

ознакою. Оскільки забезпечення загальної безкоштовної медичної допомоги в той 

період було неможливе з огляду на брак коштів та незавершені економіко-соціальні 

перетворення, безкоштовне медичне обслуговування протягом 20-х рр. 

забезпечувала система робітничої страхової медицини (Робмед). 

Після впровадження в СРСР загальної безкоштовної медицини вказаний 

принцип полягав у тому, що поряд з загальною медичною мережею функціонувала 

мережа здоровпунктів і МСЧ на промислових підприємствах, відкриті цехові 

дільниці у територіальних поліклініках. Принцип першочергового медичного 

обслуговування робітників був закріплений в повоєнний період наказом МОЗ СРСР 

№ 29-м від 1 лютого 1955 р. [там само, С. 204]. 

Реформа охорони здоров’я в СРСР 1947–1953 рр. викликала  критику з боку 

профспілок, які вважали, що перехід від виробничого до територіального принципу 

надання медичної допомоги призведе до погіршення якості та зрівняння медичного 

обслуговування промислових робітників з іншими категоріями населення [270, С. 

179–182]. В ході реформи було ліквідовано лікарські здоровпункти, як такі, що не 

можуть слугувати базами технічного оновлення медичної допомоги, їхні лікарі 

переходили на роботу до МСЧ, які на той час охоплювали лише 10 % підприємств. 

Внаслідок повільного створення МСЧ більшість з підприємств опинилася без 

лікарів, а фельдшерські здоровпункти не могли забезпечити високий рівень 

допомоги. На думку керівництва профспілок, МСЧ були неспроможні здійснювати 

профілактичну роботу, оскільки їхні лікарі обслуговували переважно територіальні 
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дільниці й могли працювати на підприємствах усього 12 годин на місяць, отже 

слабко знали умови праці робітників [56, арк. 41; 270, С. 185; 367, С. 331]. 

Помилки реформи виправив наказ № 69 МОЗ СРСР від 1954 р., який 

передбачав відновлення лікарських здоровпунктів і створення на великих 

підприємствах постійних комісій зі зниження захворюваності робітників [313, С. 

199; 367, С. 332;]. Медичні заклади відкритої мережі закріплювалися за 

промисловими підприємствами, які розташовувалися на підзвітній їм території. 

Реформа закріпила організацію меддопомоги робітникам і службовцям 

промисловості за цеховим принципом. Перебудова медичного обслуговування 

згідно з ним у Харкові почалася 1950 р. на підприємствах-гігантах, які мали 

заводські поліклініки (ХТЗ, завод транспортного машинобудування, ХЕМЗ, «Серп і 

молот», Турбогенераторний) [54, арк. 12]. Заводи були розділені на цехові дільниці. 

Цехові лікарі вели облік хворих та сприяли їхньому правильному 

працевлаштуванню, здійснювали поточний прийом, розробляли оздоровчі заходи, 

звітуючи про виконану роботу на загальних зборах робітників. Такі звіти, як і 

створення робітничих санітарних постів для попередження травматизму, стали 

втіленням принципу залучення мас до здійснення охороноздоровчих заходів. На 

початку 60-х рр. близько 2 млн. робітників і службовців в СРСР здійснювали 

контроль за охороною праці [380, C. 228]. 

Цехові дільниці були значно менше територіальних й обслуговували в 

середньому 2 тис. робітників замість 4 тис. осіб на територіальній дільниці, що 

дозволяло забезпечувати вищу якість медичної допомоги [75, арк. 14; 313, С. 193, 

242]. Разом з тим, міське населення мало змогу одержати медичну допомогу у 

відкритих заводських дільницях при територіальних поліклініках, а згодом і в МСЧ 

(заводи ім. Т.Г. Шевченка, «Радіореле») [86, арк. 19; 108, арк. 40; 174].  

На заводах, де не було цехових дільниць, робітників обслуговували 

здоровпункти, прикріплені до районних медичних об’єднань. Територіальні 

поліклініки керували роботою здоровпунктів, надавали позачергову консультативну, 

профілактичну та лікувальну допомогу. Здоровпункти ж здійснювали попередній 

медогляд під час прийому на роботу, проводили диспансеризацію, брали участь у 



 182

складанні колективних договорів, включаючи до них питання, спрямовані на 

покращення умов праці і побуту робітників, перевіряючи їхнє виконання. Робота 

здоровпунктів здійснювалася згідно комплексних планів, затверджених 

адміністрацією і профспілковою організацією підприємства. Кожен цеховий лікар 

брав участь у розподілі санаторно-курортних путівок [241, арк. 74]. Цехові 

терапевти брали участь в засіданнях комісії з працевлаштування, у складанні заходів 

з поліпшення умов праці. Результати щорічних профоглядів використовувалися для 

ліквідації недоліків при модернізації виробництва [там само, арк. 31]. 

До 1947 р. промисловість Харківщини в основному досягла довоєнного рівня, 

але мережу здоровпунктів відновили лише на початку 50-х рр. [96, арк. 14]. Звіти 

40–60-х рр. відзначали такі недоліки умов праці та побуту на харківських 

підприємствах, як харчові отруєння робітників; погане освітлення, запиленість, 

захаращеність, антисанітарний стан цехів і побутових приміщень; відсутність 

вентиляції; велику скупченість працюючих у цехах; неналежне зберігання та стан 

робочого одягу [107, арк. 12, 24; 246, арк. 3–7; 333, С. 396]. У відповідь на це, 1954 р. 

в СРСР були прийняті нові санітарні норми, які передбачали обов’язкову 

вентиляцію, обладнання побутових приміщень рукомийниками, душовими, шафами 

для одягу при проектуванні підприємств [379, С. 263]. Зазначені недоліки, а також 

невикористання державних коштів, призначених на охорону праці, – констатувалися 

Всесоюзною нарадою працівників охорони здоров’я у 1956 р., як загальні риси, 

притаманні окремим підприємствам [313, С. 209–210]. Радянська література з історії 

робітничого класу визнавала, що на початку 60-х рр. на багатьох промислових 

підприємствах внаслідок повільної автоматизації високою залишалася питома вага 

важкої ручної праці, низькою – культура праці, допускалося порушення трудового 

законодавства, рівень шуму, вібрації, загазованості перевищував норму [380, C. 229].  

Ілюстрацією згаданого є приклад заводу тракторних самохідних шасі 

наприкінці 60-х рр., територія якого у зв’язку з повільною реконструкцією роками 

була загромаджена будівельними матеріалами і сміттям, а дирекція не здійснювала 

заходів, передбачених колективним договором і комплексним планом зниження 

захворюваності стосовно розширення санітарно-побутових приміщень, оновлення 
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вентиляційних установок [108, арк. 9–14]. Концентрація пилу й загазованість у 

цехах перевищувала допустиму норму у 2-14 разів. Скло в багатьох цехах вибите. 

Душові і рукомийники були вкриті іржею, багато з них не працювало, установки для 

пиття знаходилися в антисанітарному стані. Оскільки склянок не було, воду пили з 

деталей. Хоча у заводській їдальні діяли дієтичні столи, не було організовано 

окреме харчування туберкульозних хворих, а дієтичні продукти завозилися дуже 

рідко. Захворюваність на підприємстві перевищувала галузеві показники. 

Такі умови зводили нанівець позитивний ефект медичних заходів. Показовим 

в цьому сенсі є впровадження майже на всіх підприємствах з кінця 50-х рр. 

виробничої фізкультури в цехах та опромінення робітників кварцем для підвищення 

імунітету на тлі хронічної неготовності багатьох підприємств до зими [97, арк. 11]. 

У той же час, протягом 50–60-х рр. в питанні поліпшення умов праці 

відбулася низка зрушень в масштабах СРСР: починаючи з 1956 р. більшість 

робітників було переведено на 7-годинний робочий день без зменшення зарплатні; 

режим праці зазнав раціоналізації; покращилися житлові умови; жінки вивільнялися 

з підземних та низки шкідливих робіт у металургійній і хімічній промисловості; 

збільшувалася тривалість відпусток у випадку вагітності; активно впроваджувалися 

менш шкідливі технології [379, С. 265–266]. Протягом другої половини 60-х рр., 

завдяки вимогам санітарної служби, було впроваджено нові технологічні процеси в 

ливарних цехах, що сприяло зниженню захворюваності на силікоз [86, арк. 18]. 

Завдяки переліченим заходам у низці галузей, починаючи з 60-х рр., намітилася 

тенденція до стійкого зниження захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності [380, C. 225]. Разом з тим, ще на початку 80-х рр. гіганти харківської 

промисловості все ще не мали ефективної вентиляції, внаслідок чого на заводі ім. 

Малишева на окремих ділянках запиленість перевищувала гранично допустимі 

концентрації у 3–8 разів, а в сталевому цеху ХТЗ – у 30 разів [241, арк. 32]. 

Найпоширенішими серед робітників харківської промисловості були застуди, 

захворювання органів дихання, нервової системи, шкіри, вібраційна хвороба, а 

також основна причина смерті працездатних чоловіків в УРСР – травми, 25 % яких 

на початку 70-х рр. мали виробничий характер [там само, арк. 33; 251, арк. 70]. На 
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відміну від 30-х рр., позначених низьким рівнем механізації та масовим залученням 

у промисловість некваліфікованих робітників, на початку 50-х рр. у промисловості 

СРСР переважали легкі травми [355, С. 100–101; 379, С. 265]. У 1964 р. 66,5 % травм 

на ХТЗ були отримані в результаті відсутності нагляду за додержанням правил 

техніки безпеки. На заводі Електроважмаш з цієї ж причини отримано 34,2 % травм 

[75, арк. 19]. Протягом другої половини 60-х рр. виробничий травматизм в СРСР був 

знижений на 40 %, і на початку 70-х рр. СРСР належав до країн з найнижчим рівнем 

травматизму [380, C. 229]. 

Стосовно відповідальних за незадовільні умови праці, то обстеження одного з 

великих харківських заводів у 1960–1971 рр. свідчить про те, що близько 50-70 % 

професійних хвороб з високою вірогідністю були пов`язані з компетенцією 

адміністрації підприємства, і лише 19 % – безпосередньо з діями робітників [115, 

арк. 7]. Звіт про стан медичної допомоги робітникам за 1967 р. зазначає, що 

адміністрація багатьох заводів, начальники цехів мало займалися питаннями 

зниження захворюваності, покращенням умов праці та побуту робітників [107, арк. 

12]. Технічна інспекція профспілок і санітарно-епідеміологічні станції, які разом з 

громадською інспекцією праці здійснювали контроль за додержанням техніки 

безпеки, піддавалися критиці за безініціативність, невимогливість відносно 

керівників підприємств, які порушували санітарне законодавство [313, С. 211]. 

Безумовно, що порушення техніки безпеки чи вимог саннагляду не 

залишалися без покарання. Так, 1945 р. до кримінальної відповідальності були 

притягнуті керівники відділу робітничого постачання, винні в харчових отруєннях 

на низці підприємств [246, арк. 7]. Таке ж покарання на початку 50-х рр. спіткало 

винних у нещасних випадках на заводі «Серп і молот» та відповідальних за 

непереведення на інші роботи жінок, які працювали зі свинцем на ХТЗ [54, арк. 20, 

36]. За незадовільні умови праці та високу захворюваність робітників 

райсанепідстанції накладали штрафи на начальників цехів [108, арк. 10]. 

Попри те, що після відновлення кількість лікарських здоровпунктів 

продовжила зростати протягом 50-х рр., подальша розбудова МСЧ уможливила 

різке скорочення цієї менш ефективної форми медичної допомоги (таб. А.16). 



 185

Скорочення їхньої кількості було результатом наближення до виробництва 

кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги в особі МСЧ [313, С. 224]. 

Водночас, виправданим виявилося збільшення кількості фельдшерських 

здоровпунктів – філіалів територіальних поліклінік, які сформували первинний 

рівень надання меддопомоги на виробництві. Внаслідок розукрупнення цехових 

дільниць, їхня кількість протягом 60-х рр. збільшилась майже втричі, вони 

обслуговували 220 тис. робітників [75, арк. 5]. У результаті, наприкінці 60-х рр. на 

машинобудівних заводах Харкова зафіксовано найнижчий рівень захворюваності 

порівняно з іншими містами УРСР [107, арк. 6].  

На окрему увагу заслуговує хід розбудови приміщень для медсанчастин і 

здоровпунктів, головним фінансовим джерелом для якого стали кошти самих 

підприємств [86, арк. 8]. Постанова уряду СРСР від 25 жовтня 1948 р. зобов`язувала 

заводи будувати поліклініки та лікарні, пропорційні за своєю потужністю кількості 

робітників [298, С. 169]. У Харкові через два роки після прийняття постанови 

жодний завод не розпочав не тільки будівництво, але навіть і підготовку до нього 

[54, арк. 43–44]. Згідно з наказом МОЗ СРСР № 450 від 23 травня 1951 р. органи 

охорони здоров’я на місцях встановлювали систематичний контроль за 

будівництвом лікувальних закладів на кошти промислових підприємств [313, С. 198]. 

Проте, вони пасивно ставилися до виконання свого нового обов’язку [97, арк. 3, 18]. 

З середини 50-х рр. вперше було визначено нормативи потужностей заводських 

медичних закладів, законодавчо закріплено, що вони повинні будуватись одночасно 

з промисловими підприємствами [313, С. 204]. 

Звіти заводських медпунктів вказують на те, що за складних умов відбудови 

адміністрація підприємств намагалася виконати урядову постанову 1948 р. шляхом 

пошуку пристосованих приміщень під здоровпункти, за які між нею та 

медперсоналом точилася довголітня боротьба [45, арк. 15]. Ситуація нагадувала 

період початку 30-х рр., коли в умовах форсованої індустріалізації також важко було 

знайти місце для влаштування медичних закладів [355, С. 104]. Після війни 

внаслідок розміщення у пристосованих приміщеннях медичний персонал міг роками 

працювати у неприпустимих умовах шуму та вібрації [53, арк. 221; 107, арк. 12]. 
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Наприклад, цілодобовий здоровпункт заводу тракторних шасі, який обслуговував 

понад 3 тисячі робітників, розташовувався в маленькому тісному приміщенні й 

складався з п’яти слабко освітлених кімнат [108, арк. 11]. Шум, який було чути весь 

час, ускладнював огляд хворих. В маніпуляційній одночасно проводилися 

внутрішньовенні ін’єкції та здійснювалася обробка гнійних ран. Два лікарі 

приймали в одному кабінеті. Питання про розширення пункту щорічно вносилося до 

плану зниження захворюваності, але він хронічно не виконувався. 

Кадровий дефіцит ускладнював першочергове обслуговування робітників. 

Хоча на поч. 50-х рр. кількість здоровпунктів на промислових підприємствах 

перевищила довоєнний рівень, робітники окремих підприємств не були забезпечені 

медичним обслуговуванням у зв’язку з відсутністю персоналу [56, арк. 40]. 

Більшість здоровпунктів на середину 60-х рр. не мали санітарок [75, арк. 15]. Навіть 

1980 р. укомплектованість посад цехових терапевтів дорівнювала 84,6 % (1990 р. 

вона впала до 66,7 %), а середніх медпрацівників – 80 % [241, арк. 15, 62]. 

Проте, урядові постанови не стали порожнім звуком, їхнє активне 

впровадження в життя відбулося у 60–80-ті рр. У період 1976–1980 рр. за рахунок 

коштів підприємств було побудовано міську лікарню швидкої медичної допомоги на 

1000 ліжок, кардіологічний центр на 200 ліжок, 3 територіальні поліклініки, 

реконструйовано 12 та відремонтовано 17 медичних закладів [там само, арк. 26]. 

Для проведення капітального ремонту промислові підприємства надали до бюджету 

більше 1 млн. руб. Щорічно з фондів заводів виділялися кошти для безкоштовного 

лікування диспансерних хворих і на придбання медичного обладнання. 

Якісним ривком в перетворенні заводської медичної мережі Харкова стала 

розбудова медико-санітарних частин, які 1946 р. діяли лише на двох великих 

заводах – ХТЗ і заводі транспортного машинобудування [90, арк. 74]. До війни МСЧ 

існували, переважно, у стратегічних й військових галузях промисловості [313, С. 

186]. Згідно з четвертим п’ятирічним планом вони почали створюватися й в інших 

галузях. На середину 50-х рр. ліжкова мережа МСЧ в СРСР обслуговувала вже до 

30 % промислових робітників [379, С. 267]. 



 187

На початку 60-х рр. у Харкові діяло вже 4 МСЧ й усі мали власні рентген-

кабінети, фізіотерапевтичні відділення, лабораторії [68, арк. 35]. Будівництво 

продовжувалося й після початку гострої кризи кінця 80-х рр. Найновіші заводські 

лікарні вступили в дію буквально напередодні розпаду СРСР: 1991 р. було відкрито 

МСЧ виробничого об’єднання «Радіореле», НВО «Електроприлад», 

багатопрофільний реабілітаційний центр поліклініки ХТЗ [220; 221; 225]. 

До складу МСЧ входили: поліклінічні відділення закритого типу на території 

підприємств, стаціонари відкритого типу, фельдшерські здоровпункти, санаторії-

профілакторії. Лікарні у складі МСЧ повинні були мати спеціалізовані відділення 

[313, С. 192]. На початку 80-х рр. лікарі в поліклініках МСЧ вели прийом за 11-22 

спеціальностями, а в стаціонарах діяли терапевтичне, хірургічне, травматологічне, 

неврологічне, гінекологічне, урологічне, кардіологічне, інфарктне відділення – 

майже всі з них були представлені на заводах ім. Малишева (500 ліжок), «Серп і 

молот» (400 ліжок), ХТЗ (530 ліжок) [241, арк. 14]. Саме в рамках МСЧ цеховий 

метод роботи у 70-ті був доповнений бригадним методом, коли робітників в межах 

цехової дільниці обслуговувала група вузьких спеціалістів [86, арк. 19]. 

Територіальні медичні заклади відповідали за захворюваність на 

підприємствах, де не було МСЧ [там само, арк. 13]. Лікарі вузьких спеціальностей 

територіальних поліклінік відвідували здоровпункт щомісяця, а гінеколог 

обслуговував жінок щотижнево [108, арк. 12]. Для забезпечення першочергової 

допомоги трудящим, що не мали власних МСЧ, 1978 р. на підприємствах з кількістю 

працюючих понад 5 тис. осіб створили філіали територіальних поліклінік закритого 

типу. Наступного року, у зв’язку з організацією міжрайонних спеціалізованих 

центрів, до них були прикріплені й промислові підприємства [241, арк. 15]. 1986 р. у 

Харкові вже нараховувалось 17 заводських поліклінік [230]. 

Станом на 1985 р. ситуація з медичним обслуговуванням 530 тис. робітників 

Харкова виглядала таким чином: на 8 з 27 великих підприємств діяли МСЧ, що 

обслуговували 156 тис. осіб, 10 цехових поліклінік обслуговували 100 тис. 

робітників інших великих підприємств, решта робітників отримували медичну 

допомогу у міських лікарнях і поліклініках [242, арк. 171–172].  
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МСЧ мали унікальні підрозділи (фотарії, інгаляторії у ливарних цехах, 

кімнати психофізичного розвантаження, водо- та грязелікарні, лікувальні сауни, 

басейни, спеціалізовані кабінети); найновішу апаратуру (японський апарат для 

обстеження внутрішніх органів «Алоко» в МСЧ «Радіореле», барокамери). 

Апаратура, що не мала аналогів у світі, вироблялася й самими підприємствами, як 

наприклад, розроблений на заводі ім. Т.Г. Шевченко кріоультразвуковий апарат 

«Мороз-01». У 1982 р. на заводі «Комунар» відкрилася поліклініка обладнана 

електронно-обчислювальною машиною, де забезпечувалася максимальна 

автоматизація профоглядів [186]. 

Саме на базі МСЧ стало можливим налагодити співпрацю з НДІ. Так, 

хірургічне та терапевтичне відділення МСЧ ХТЗ були клінічними базами УІУЛ [358, 

С. 8–9]. У результаті масової, безкоштовної та активної профілактичної роботи та 

завдяки співпраці з науковцями тимчасова непрацездатність у 1960–1970 рр. на ХТЗ 

скоротилася на 20 %, при ревматизмі – на 40 %, при хворобах серця – на 50 %, 

виразках – на 40 %, стоматологічних захворюваннях – на 60 %. В ході лікування у 

стаціонарі МСЧ виліковувалось 96 %. Хворі, які мали інвалідність внаслідок 

профзахворювань, регулярно оздоровлювались, консультувалися в Харківському 

інституті гігієни праці та профзахворювань. Усі інваліди вказаного контингенту у 

Харкові були працевлаштовані на нешкідливих роботах [241, арк. 33].  

Починаючи з другої половини 60-х рр., організовано лабораторії з обстеження 

солей важких металів у біосубстратах, на 23-х великих підприємствах створено 

лабораторії з дослідження повітряного середовища [109, арк. 3, 24–25].  

Протягом другої половини 70-х рр. при заводах ХЕМЗ, ХТЗ, ім. Малишева 

організовані перші наркологічні відділення для лікування хворих на хронічний 

алкоголізм, а також лікарсько-інженерні бригади для проведення заходів, 

спрямованих на покращення санітарно-гігієнічних умов праці, зниження 

захворюваності [6, арк. 26]. У МСЧ ХТЗ, заводів турбінного, ім. Малишева, «Серп і 

Молот», «Світло шахтаря» функціонували відділення медичної та соціально-

трудової реабілітації хворих терапевтичного, травматологічного й неврологічного 

профілів [241, арк. 15–16]. 
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Профспілки спільно з господарськими організаціями інтенсивно розвивали 

мережу профілакторіїв [380, C. 227]. На 1985 р. 16 з 27 великих заводів Харкова 

мали санаторії-профілакторії з середньою потужністю 65 ліжок, щоправда, 

розташовані в пристосованих приміщеннях. Протягом другої половини 80-х рр. 

відкриваються профілакторії авіаційного заводу, метрополітену та низки інших 

підприємств [242, арк. 171–172]. Ці профілакторії мали низку допоміжних 

підрозділів, які забезпечували різноманітну допомогу (водолікування, 

електропроцедури, кабінети психофізіологічної гімнастики, аутогенного тренування, 

масажу, басейни, тренажерні зали) [14; 167]. 

У цілому, розвиток мережі медичних закладів, що обслуговували трудящих 

промисловості, протягом другої пол. 70–80-х рр. вже відповідав темпам розвитку 

промислових підприємств [241, арк. 18]. 

Проведені у 1975–1980 рр. заходи з покращення медичного обслуговування та 

технічного переоснащення на підприємствах Харкова дозволили знизити 

професійну захворюваність на 40,5 % [6, арк. 29]. Кількість профзахворювань на 

підприємствах машинобудування скоротилася на 54,2 %, а кількість хворих з 

пиловою патологією легень – втричі [241, арк. 32]. 

У той час, як умови праці у 80-ті рр. покращувалися, все більше звертали на 

себе увагу причини високої захворюваності, пов’язані з незадовільною діяльністю 

медиків: неякісний диспансерний нагляд за хворими, що в 20 % випадків призводив 

до рецидиву захворювань; низький відсоток госпіталізації хворих;  недостатньо 

глибокий і систематичний аналіз причин захворюваності, що ускладнювало 

проведення профілактичних заходів [там само, арк. 43]. 

Таким чином, розглянутий період став часом оновлення заводської медицини 

та її наближення до робітників і службовців харківської промисловості. Розбудова 

МСЧ означала раціональне використання ресурсів, підвищення кваліфікації лікарів, 

виведення медичної допомоги на якісно новий рівень за рахунок спеціалізації та 

технічного переоснащення. 
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Порівнюючи темпи зростання харківського населення та стабільність 

показників його забезпечення лікарняними ліжками, бачимо, що проблема їхнього 

дефіциту у Харкові загострилася по мірі розвитку міста. Як наслідок, розвиток 

стаціонарної мережі Харкова мав наздоганяючий характер. 

Амбулаторно-поліклінічна мережа Харкова відновилася доволі швидко, але 

досить довгий період вона не була впорядкована в плані рівномірного розміщення 

територіальних дільниць. Впродовж 60-х рр. відбулося суттєве зростання та 

спеціалізація мережі. Попри інтенсивне будівництво в подальші роки, в нових 

районах міста спостерігався дефіцит потужностей поліклінік, який не вдалося 

ліквідувати до розпаду СРСР. 

Повоєнний розвиток служби швидкої медичної допомоги Харкова можна 

умовно розділити на три етапи. Перший етап (1943–1962 рр.) характеризувався 

відставанням служби від потреб населення, недостатньою потужністю автопарку 

станції, розташуванням підстанцій швидкої у пристосованих приміщеннях. Другий 

етап (1962–1977 рр.) розпочався з прийняття рішення про будівництво типових 

районних підстанцій та створення спеціалізованих бригад швидкої допомоги. 

Протягом третього етапу (1977–1991 рр.) швидка допомога в Харкові остаточно 

сформувалася, як цілісна система, що було пов'язано з  відкриттям у 1977 р. єдиної 

на той час в Україні за своєю потужністю 1000-ліжкової лікарні швидкої допомоги. 

Протягом 60–70-х рр. у Харкові розв’язано найнагальніші питання технічного 

й медикаментозного забезпечення медичної мережі. Проте, дефіцит ліків та 

медичної апаратури загострювався по мірі збагачення номенклатури медичних 

виробів. Йшлося не про відсутність вітчизняних розробок, які б були еквівалентні 

іноземним, а про складність налагодження їхнього промислового виробництва й 

впровадження в медичну практику. Причинами цього були негнучкий плановий 

механізм, який не давав вчасно реагувати на перспективні наукові відкриття, й 

наявність великої кількості управлінських структур, які займалися виробництвом 

медичної техніки й робили це неузгоджено. Спроби розв’язати проблему 

адміністративним шляхом виявилися марними, а випадки оснащення медичних 
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закладів унікальною вітчизняною апаратурою мали експериментальний характер. 

Провал автоматизації загрожував двократним збільшенням кількості зайнятого в 

охороні здоров’я персоналу й гальмуванням суцільної диспансеризації населення. 

Проблема дефіциту ліків та медичної техніки, а також шляхи її розв’язання, є ще 

одним свідченням екстенсивності розвитку радянської охорони здоров’я. 

Диспансеризація післявоєнних часів розширила зміст профілактичної 

спрямованості радянської охорони здоров’я, включивши в себе заходи зі 

своєчасного виявлення, попередження тяжких хвороб, спостереження за станом та 

лікування хронічних хворих. Почалася загальна диспансеризація населення, яка не 

виконала поставлених перед нею масштабних завдань, але все-таки мала позитивний 

ефект. Перешкодами для її здійснення були брак кадрів і медичної апаратури. 

Розкритикована наприкінці 80-х рр. за нереалістичність, загальна диспансеризація 

остаточно зійшла нанівець з переведенням медичних закладів на госпрозрахунок. 

Розвиток спеціалізованої допомоги в Харкові позначився суперечностями. З 

одного боку, спостерігався брак ліжок окремих профілів, негнучка система їхнього 

перепрофілювання, повільне покращення умов надання допомоги у спеціалізованих 

закладах, дефіцит сучасної апаратури та вузьких спеціалістів. З іншого – створення 

розгалуженої мережі спеціалізованих кабінетів та центрів третинного рівня, які 

надавали допомогу на рівні провідних країн світу, застосування унікальних методик 

лікування, широкомасштабна боротьба з соціальними хворобами. 

Не випадково, що радянська влада досягла найбільших успіхів у приборканні 

туберкульозу – характерної соціальної хвороби, яка є індикатором матеріальної 

забезпеченості та соціальної включеності громадян. Цей успіх обумовлений тим, що 

в СРСР було ліквідовано передумови для виникнення соціальних хвороб – 

бездомність, безробіття, жебрацтво, антисанітарія, недоступність медичних послуг. 

До початку кризи другої половини 80-х рр. в СРСР радянська влада не змогла 

звести до мінімуму захворюваність на тяжкі хвороби. Причиною була 

незавершеність технічного переоснащення та спеціалізації поліклінік і лікарень, 

брак кадрів. За умов, коли дефіцитом стали навіть найпростіший інструментарій та 

ліки, а обладнані новою апаратурою спеціальні кабінети простоювали через нестачу 
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спеціалістів, спеціалізовані медичні комплекси не могли зупинити зростання 

захворюваності на «хвороби способу життя». 

Разом з тим, створення цілої низки потужних медичних комплексів 

продемонструвало можливості радянської охорони здоров`я, які в повній мірі 

розгорнулися після війни у боротьбі з тяжкими захворюваннями. Найдорожча 

спеціалізована медична допомога надавалася протягом вказаного періоду у 

стаціонарах Харкова безкоштовно. Цей момент дуже важливий для розуміння того, 

що хронічне перевантаження стаціонарів та дефіцит спеціалізованої допомоги 

насправді були зворотним боком її реальної доступності для всіх верств населення. 

Враховуючи стабільність структури захворюваності протягом 50–80-х рр. та 

зміни в показниках народжуваності, смертності та захворюваності населення, 

вважаємо спрощеним бачення радянської медичної системи як такої, що успішно 

функціонувала тільки за надзвичайних ситуацій. Функціонування моделі Семашка є 

прикладом безпосереднього зв'язку між станом суспільного здоров'я та соціальною 

політикою держави. У результаті виходу з-під державного контролю економічної та 

соціальної сфер наприкінці 80-х рр., не тільки стрімко погіршилися показники 

смертності, набули поширення наркоманія та СНІД, але й відродилися раніше 

подолані інфекційні захворювання. 

Аналізуючи державну політику в царині медичної допомоги робітникам 

промисловості Харкова, бачимо, що заходи кінця 40-х рр. з розбудови МСЧ не 

могли бути реалізовані відразу. У цьому сенсі, 50–60-ті рр., які характеризувалися 

постійним відставанням санітарно-побутового облаштування підприємств від 

будівництва виробничих майданчиків, нестачею кадрів і приміщень для 

здоровпунктів, були насправді часом накопичення ресурсів для модернізації 

заводської медицини. Перехід від лікарських здоровпунктів до МСЧ, залучення 

коштів промислових підприємств у їхню розбудову, дозволили якісно оновити 

обличчя заводської медицини, починаючи з другої половини 60-х рр. Медико-

санітарні частини, забезпечені технікою, виробленою на власних підприємствах у 

співпраці з харківськими науковцями, стали базою науково-технічного оновлення 

харківської медицини, здобутками якої користалися усі харків’яни. 
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ВИСНОВКИ 
 

Історіографічний огляд засвідчив, що історія особливостей розвитку 

радянської системи охорони здоров’я в Харкові після Другої світової війни не була 

предметом спеціального комплексного дослідження й залишається маловивченою 

темою. Переважна більшість праць з цієї теми написана за радянських часів та 

відзначається невеликим обсягом, описовістю, неповнотою та упередженим 

викладом матеріалу. Їхньою типовою рисою є порівняння стану радянської охорони 

здоров’я з минулим, а не з тогочасними медичними системами в інших країнах. Це 

викривляло сприйняття розвитку радянської охорони здоров’я. Час створення тих 

праць також спричинив об’єктивну неможливість підвести виважені підсумки цього 

процесу в Україні та Харкові. Той факт, що в радянській історіографії не знайшли 

місця, а в сучасній – відображені лише частково такі питання, як механізм 

фінансування медичної мережі, характер та пріоритети її розвитку (гонитва за 

кількісними показниками) та місце охорони здоров’я серед пріоритетів держави, 

глибинні причини кадрового дефіциту в галузі та особливості функціонування 

медичної системи на регіональному рівні, робить актуальним дослідження історії 

радянської охорони здоров’я в Україні, в тому числі, на прикладі Харкові. 

Попри широку джерельну базу дослідження, яка складається з нормативних 

актів, матеріалів статистики, архівних матеріалів та документів музейних фондів, 

періодики, мемуарів та художньої літератури, джерелознавча складова теми не 

позбавлений низки проблем. Йдеться про фрагментарність та тенденційність 

офіційних джерел, відсутність в архівах найбільш неупереджених та цікавих 

документів кінця 80-х рр., некаталогізованість внутрішньої документації місцевих 

органів охорони здоров’я та документів з фондів галузевих музеїв, ускладнений 

доступ до них. І хоча різноманітність джерельної бази дозволила заповнити вказані 

лакуни, подальше дослідження проблеми спонукає приділити увагу аналізу усних 

свідчень та анкетних опитувань, документів інших регіональних архівів. 

Використані в дослідженні принципи та методи визначені специфікою та 

змістом матеріалу, з яким доводилось працювати. Прагнучи до неупередженого 

пізнання історії радянської охорони здоров’я,  маючи вільний доступ до основного 
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пласту необхідних джерел і літератури, послуговуючись внутрішньою критикою 

офіційних документів, дисертант мав змогу для формулювання достовірних 

висновків. Внутрішня критика дозволила побачити за клішованою мовою архівних 

документів епоху їхнього створення. 

Метод діалектики допоміг зрозуміти розвиток харківської медичної мережі в 

єдності об’єктивних протиріч місцевих умов і директив центру. Методи аналізу та 

синтезу дозволили належним чином організувати саму роботу з джерелами, з 

обробки та систематизації отриманих даних, а також виокремити спільні й відмінні 

риси розвитку охорони здоров’я в Харкові, Україні та СРСР. 

Спеціальні історичні методи було використано для побудови коректного й 

зрозумілого викладу історії функціонування радянської системи охорони здоров’я в 

повоєнному Харкові; для встановлення причин, які визначали роботу медичних 

закладів впродовж усього повоєнного періоду; щоб зрозуміти рівень та динаміку 

розвитку, ступінь ефективності харківської медичної мережі; характер зв’язків і 

механізми взаємодії між харківською службою охорони здоров’я та органами влади. 

Використання методів медичної статистики допомогло встановити коректну 

відповідність між даними про забезпечення харків’ян окремими видами медичної 

допомоги та динамікою зростання населення Харкова. 

Вказаний комплекс принципів та методів пізнання дав змогу повною мірою 

відобразити історію харківської охорони здоров’я протягом 1945–1991 рр. 

Відносно швидка відбудова охорони здоров’я та успішне приборкання 

інфекційних хвороб в Харкові після визволення від нацистської окупації 

продемонстрували сильні сторони радянської адміністративно-командної системи, 

які полягали в мобілізації ресурсів і людей для оперативного вирішення масштабних 

завдань. За обмеженості коштів для відбудови непромислових об’єктів держава 

зробила наголос на використанні безкоштовної праці мешканців міст. Такі наміри 

влади були підтримані творчою ініціативою населення. Масове залучення харків’ян 

до відбудови медичної мережі демонструвало специфіку повоєнної відбудови в 

СРСР в цілому. Участь громадськості, допомога воєнно-медичної служби 

Радянської Армії, масова вакцинація та контроль за інфекційними вогнищами 
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допомогли не допустити епідемій у Харкові протягом повоєнної відбудови, 

дозволили досягти на початок 1948 р. довоєнного рівня розвитку медичної мережі 

Харкова. Значні руйнування й розміщення медичних закладів у пристосованих 

приміщеннях, невідповідність між темпами відбудови та зростанням міського 

населення сформували дві негативні риси розвитку харківської охорони здоров’я, а 

саме: наздоганяючий характер та порушення районування медичної мережі. 

У післявоєнні часи харківська охорона здоров’я пройшла в своєму розвитку 

чотири етапи. Перший був пов'язаний з проведенням реформи охорони здоров’я 

1947–1953 рр. В ході реформи було втілено в життя такі принципи моделі Семашка, 

як загальнодоступність, профілактичне спрямування, безкоштовність медичної 

допомоги. Реформа закріпила основну загальнодоступної медичної допомоги – 

принцип дільничного обслуговування, від якого планується відмовитися в ході 

сучасної реформи охорони здоров’я. В Україні та Харкові зокрема внаслідок 

воєнних руйнувань реформа 1947–1953 рр. здійснювалася повільніше, ніж в СРСР в 

цілому. Відставання Харкова в здійсненні реформи виявило проблеми місцевої 

охорони здоров’я – відсутність приміщень та нерівномірне розташування медичних 

закладів, що ускладнювало об’єднання поліклінік і лікарень. За відсутності 

адекватної матеріальної бази охорони здоров’я реформа була спробою «поставити 

воза попереду коня». Врахування цієї обставини з боку керівництва охорони 

здоров’я втілилося в наступний крок з розбудови типових медичних закладів та 

укрупнення малопотужних лікарень у Харкові протягом 50–60-х рр. Третій етап 

(поч. 70-х–1987 рр.) позначився початком довготермінового планування розвитку 

харківської охорони здоров’я. Передбачалося масштабне будівництво великих 

багатопрофільних лікувальних комплексів та спеціалізація поліклінік, перетворення 

міської швидкої допомоги на систему з власною лікарнею, типовими районними 

підстанціями, спеціалізованими бригадами. Вказані заходи були конкретизацією 

рішень, прийнятих на рівні республіканського керівництва стосовно обласних 

центрів України. Реформування в рамках четвертого етапу (1987–1991 рр.) було 

викликане кризою охорони здоров’я, яка полягала в неефективному використанні 

наявної матеріально-технічної бази. Запропоновані тоді заходи перегукуються з 
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положеннями реформи охорони здоров’я в незалежній Україні. Йдеться про перехід 

від оцінки діяльності лікувальних закладів за кількісними показниками до оцінки за 

результатами, які відбивають стан здоров’я населення, децентралізацію управління 

медичним закладами та розширення їхньої самостійності. У Харкові зміни 

впроваджувалися згідно регіональної програми «Здоров’я» та напрацювань 

експертної групи, створеної під егідою міської та обласної рад. В ході останнього 

етапу в Харкові з’явилися медичні кооперативи та розпочалося впровадження 

госпрозрахунку в роботі  швидкої допомоги. Реформу кінця 80-х рр. не вдалося 

завершити, але досвід її здійснення є актуальним і цінним для сучасної України. 

Ще у 50–60-ті рр. радянською владою був упущений момент, коли треба було 

відмовитися від екстенсивного розвитку охорони здоров’я, який передбачав 

утримання величезної кількості медперсоналу та ліжок замість фінансування 

конкретного переліку реально наданих медичних послуг та інвестицій у технічне 

оновлення медицини. За умов зміни епідеміологічної ситуації в розвинутих країнах 

керівництво СРСР не змогло надати нового сенсу засадничим для моделі Семашка 

принципам плановості та безкоштовності медичної допомоги.  

За радянських часів, коли в руках держави знаходилися джерела прибутку, 

проблема перерозподілу коштів на користь охорони здоров’я до певного часу не 

стояла гостро й фінансування галузі збільшувалося. Централізація фінансових 

надходжень в руках держави за бюджетної системи фінансування охорони здоров’я 

мала свої переваги. Воно базувалося на принципі солідарності, коли кошти усіх 

громадян акумулювалися в єдиний загальносоюзний фонд, безкоштовне 

користування яким дозоляло хворому врятуватися від таких серйозних хвороб, для 

боротьби з якими не вистачило б ніяких індивідуальних фінансових можливостей. 

Причому, доступ до громадських фондів споживання, до яких належали й медичні 

послуги, надавався громадянам на основі рівності. Підраховано, що громадські 

фонди споживання більш як утричі перевищували розмір надходжень від податків з 

населення [394, С. 559]. Тобто, безпідставним є твердження, що радянська медицина 

була завуальовано платною. 
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Водночас, порівняно дешева радянська охорона здоров’я по мірі ускладнення 

своєї структури та завдань ставала все більш витратною та неефективною. Саме 

лише збільшення витрат на її розвиток без зміни принципу, на що виділялися кошти, 

не давало позитивних результатів. Наслідками невідповідності між старими 

концепціями та новими завданнями стало відставання СРСР у 70–80-ті рр. від 

західних країн за показниками стану здоров’я населення попри планомірне 

збільшення фінансування галузі, а також безгосподарність у використанні 

бюджетних коштів. Ситуацію загострювала невизначеність обсягів безкоштовної 

допомоги, що означало певний диктат з боку держави стосовно хворого – надання 

більшого спектру послуг в часи добробуту й різке скорочення медичної допомоги в 

часи економічної кризи. Так і сталося наприкінці 80-х рр., коли не обмежений 

законом обсяг безкоштовної медичної допомоги стало неможливо покрити лише за 

рахунок бюджетних витрат. 

Зазначені недоліки підтверджуються прикладом харківської охорони здоров’я. 

Поруч з постійним й суттєвим зростанням її фінансування спостерігалася нецільова 

витрата коштів медичними закладами та навіть їхнє невикористання, коли йшлося 

про розбудову медичної мережі. Таким чином, основною проблемою фінансування 

охорони здоров’я в СРСР були не його малі обсяги, а те, на що витрачалися кошти. 

Безгосподарна реалізація тих коштів демонструвала системну кризу екстенсивного 

розвитку радянської охорони здоров’я. Спроби виправити ситуацію шляхом 

запровадження елементів госпрозрахунку в охороні здоров’я, не були завершені 

внаслідок розпаду СРСР. У Харкові зміни механізму фінансування втілилися у 

переведенні на госпрозрахунок служби швидкої медичної допомоги. 

Хронічний дефіцит медичних кадрів за масового нарощення їхньої кількості 

був іншим свідченням екстенсивності розвитку радянської охорони здоров’я. Сам 

наголос на збільшенні кількості кадрів обумовлював неможливість оцінки праці 

медиків за її результатами. У держави не вистачило б коштів для нарахування 

зарплатні медикам, виходячи з конкретних результатів їхньої роботи. Крім того, 

масова підготовка медичних кадрів в СРСР також позначалася на рівні їхньої 

кваліфікації. Таким чином, виникло замкнуте коло, за якого збільшення кількості 
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медпрацівників фіксувало низький рівень їхньої зарплатні, що зумовлювало 

неефективну працю медиків й створювало умови для кадрового голоду, який знов-

таки намагалися втамувати за рахунок підготовки нових кадрів. 

У той же час, слід розуміти, що брак кадрів був специфічною рисою 

радянської охорони здоров’я. У рамках інших систем такий дефіцит просто не 

становив би проблеми, оскільки доступ до медичних послуг у них є фінансово 

обмеженим для пацієнта. 

Кадровий дефіцит в охороні здоров’я Харкова за радянських часів також 

визначали такі чинники: відтік кадрів за межі міста; відставання підготовки 

спеціалістів від розбудови мережі; недостатнє вивчення потреб населення у 

медичній допомозі й пов’язані з цим недоліки планування наборів студентів до 

освітніх закладів; проблеми з житловим забезпеченням й низька зарплатня. 

Вказані недоліки можна було виправити шляхом кадрової реорганізації, 

надання більшої самостійності лікувальним закладам, заохочення неприбуткової 

конкуренції між ними у змаганні за збільшення державного фінансування, 

встановлення залежності заробітку лікаря від результатів праці та зв’язку між 

лікувальним закладом та місцевою громадою. Те, що ці кроки, які б поліпшили 

матеріальне становище медпрацівників, підвищили ефективність їхньої роботи та 

зберегли доступність медичних послуг, можливі в межах безкоштовної системи 

свідчить історія британської національної служби охорони здоров’я. 

Запорукою успіху санітарних заходів у Харкові після визволення в 1943 р. 

стала спільна діяльність медиків, громадськості, комунальних органів. Радянська влада, 

позбавлена можливості інвестувати значні кошти в розвиток міської інфраструктури та 

охорони здоров’я, вдалася до дешевих засобів у боротьбі з інфекціями – до масової 

вакцинації та використання безкоштовної праці мешканців Харкова. Залучення 

громадськості охоплювало широке коло напрямів: від масових мобілізацій усіх 

харків’ян для сезонного прибирання міста до створення активу громадських 

санінспекторів, які допомагали лікарям у здійсненні профілактики. Результатом 

такої стратегії стала швидка ліквідація епідемій в напівзруйнованому Харкові.  
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Водночас, примітивність заходів санітарної очистки та невідповідність 

відновлених каналізації та водогону потребам міського населення засвідчили, що в 

Харкові в 50–60-ті рр. все ще тривала модернізація, яка завершилася в західних 

країнах на початку ХХ ст. Таким чином, діяльність із санітарного упорядкування 

Харкова демонструє особливості стадіального розвитку СРСР порівняно з Заходом. 

Для радянської влади набагато складнішим було впоратися з плановою санітарною 

очисткою великого міста в мирний час, ніж здійснити його повоєнну відбудову. 

Водопостачання Харкова та відставання каналізації від розвитку міста були 

основними проблемами міської санітарії, які вдалося повністю розв’язати протягом 

60-х–першої пол. 80-х рр. Успіхам радянської санітарії сприяло покращення рівня 

життя: ліквідація безпритульності, прогрес у вирішенні житлової проблеми та 

доступна медична допомога.  

Негативними рисами санітарного розвитку повоєнного Харкова були: 

невпорядкованість промислових викидів у повітря та ріки, що сприймалося 

керівниками підприємств як другорядна справа; невирішеність впродовж 

дослідженого періоду проблеми утилізації сміття; запиленість Харкова; халатність 

працівників санітарного нагляду щодо порушень в роботі харчових і дитячих 

установ; збереження практики використання трудових колективів для прибирання 

міста, коли останні безкоштовно виконували функцію комунальних органів. 

Порівнюючи темпи зростання харківського населення та стабільність 

показників його забезпечення лікарняними ліжками, бачимо, що проблема їхнього 

дефіциту у Харкові не тільки не була вирішена у запланований термін, до початку 

60-х рр., але ще більше загострилася по мірі розвитку міста. Як наслідок, розвиток 

стаціонарної мережі Харкова мав наздоганяючий характер. Дефіцит ліжок був 

проявом куди більшої проблеми нестачі лікарняних площ, особливо, типових 

лікарень. Ця проблема, на відміну від формальної забезпеченості ліжками, свідчила 

про низьку якість стаціонарного обслуговування харків’ян. 

Навіть попри інтенсивне будівництво типових лікарень наприкінці існування 

СРСР третина ліжок все ще перебувала в пристосованих будівлях. Водночас, акцент 

на збільшенні кількості ліжок в лікарнях Харкова поруч з ресурсно-орієнтованим 
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фінансуванням та нарощенням кількості кадрів є ще одним прикладом 

екстенсивного розвитку радянської охорони здоров’я за умов безгосподарного 

використання наявних резервів. 

Протягом дослідженого періоду охорона здоров’я в Харкові якісно змінила 

своє обличчя. Формальне в багатьох випадках об’єднання поліклінік та лікарень в 

ході реформи 1947–1953 рр., було підкріплено будівництвом типових медичних 

закладів та їхнім укрупненням протягом 60–80-х рр. Розбудова міської медичної 

мережі дозволила перейти до наступних завдань, якими стали поглиблена 

спеціалізація медичної допомоги, довготермінове планування розвитку охорони 

здоров’я в Харкові, кардинальне вдосконалення служби швидкої медичної допомоги. 

Починаючи з 60-х рр., у Харкові докорінно й відповідно до вимог часу змінилася 

структура ліжкового фонду, з’явились низка вузькоспеціалізованих служб. У справі 

формування деяких з них Харків посів першість в Україні та СРСР. Тут було 

впроваджено в медичну практику такі унікальні розробки, як кріогенні методи 

лікування та репродукції людини, етапність та комплексний принцип терапії 

кардіологічних хвороб, використання сапфірових імплантатів в ортопедії та 

стоматології, безмедикаментозні методи лікування алкоголізму. Разом з тим, 

спеціалізацію на низовому рівні гальмували, передусім, брак медапаратури та кадрів. 

У післявоєнний час поряд зі здоровпунктами на всіх великих харківських 

заводах з’явилась більш прогресивна форма надання допомоги робітникам – 

медико-санітарні частини. Їхнє створення дозволило підняти заводську медицину на 

якісно новий технологічний рівень. Велику допомогу охороні здоров’я в Харкові 

надавали технічні інститути, які спільно з медиками розробляли нову апаратуру, та 

промислові підприємства, які виготовляли медичне обладнання і зробили 

вирішальний внесок в розбудову медичних закладів. 

Протягом 1945–1991 рр. у Харкові вибули з переліку причин смертності 

інфекційні захворювання, а їхнє місце посіли «хвороби способу життя», в боротьбі з 

якими низькотехнологічна радянська медицина виявилася менш ефективною. 

До середини 50-х рр. загальна смертність по Харкову була меншою порівняно 

з провідними західними країнами, чого не можна сказати про дитячу смертність. 
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Водночас, Харків демонстрував кращі показники дитячої смертності порівняно з 

УРСР в цілому. Беззаперечним успіхом охорони здоров’я в Харкові впродовж 

дослідженого періоду було постійне скорочення дитячої смертності. Починаючи з 

60-х рр. почалося поступове зростання смертності, що було загальносоюзним 

явищем. Воно обумовлювалося скороченням народжуваності; старінням населення 

внаслідок збільшення тривалості життя; незадовільними умовами праці великої 

кількості населення, особливо, жінок; поширенням шкідливих звичок. Сталою 

впродовж 50–80-х рр. залишалася структура смертності харківського населення. 

Причинами більшості смертей мешканців були захворювання органів кровообігу, 

злоякісні новоутворення, гострі шлунково-кишкові захворювання, травматизм. 

Велике значення для зменшення захворюваності й смертності харківського 

населення мала профілактична спрямованість радянської охорони здоров’я, зокрема, 

кампанія загальної диспансеризації, яка розпочалася у 80-ті рр. 

Рисами розвитку охорони здоров’я, спільними для СРСР і Харкова, були: 

розташування медичних закладів в пристосованих будівлях; акцент на нарощенні 

кількості ліжок в стаціонарах, яке часто досягалося за рахунок ущільнення 

лікарняних площ; кричуща повільність будівництва медичних об’єктів, що 

пояснювалося низькою пріоритетністю цього питання для будівельних організацій; 

забруднення довкілля промисловими викидами; шляхи реформування та механізм 

фінансування охорони здоров’я; дефіцит апаратури та ліків. Особливості полягали в 

тому, що медичне районування Харкова було порушено внаслідок воєнних руйнацій 

й закріплено на довгі роки швидким відновленням міського населення, внаслідок 

чого харківська медична мережа розвивалася наздоганяючими темпами. Разом з 

тим, Харків став осередком низки унікальних спеціалізованих служб медичної 

допомоги та взірцем надання якісної медичної допомоги робітникам промисловості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аникеенко В.  ЧП больничного масштаба / В. Аникеенко, А. Безброш // 

Ориентир. – 1990. – № 3. 

2. Аркатов В. Твоє здоров’я – громадське багатство. Медичне обслуговування 

населення Харкова / В. Аркатов // Вечірній Харків. – 1974. – 16 червня. 

3. Архів Комунального закладу охорони здоров’я «Харківська міська поліклініка 

№ 24». 

Оп. 21. 

Спр. 3.  Приказы по 1-й Городской Клинической больнице имени В.И. Ленина 

с № 1-165 за 1945 год, 201 арк. 

4. Архівний відділ Харківської міської ради. 

Ф. Р-2. Міський відділ охорони здоров’я. 

Оп. 7. 

Спр. 7. Справки о работе лечебно-профилактических учреждений по 

превращению Харькова в город высокой эффективности производства, 

высокой культуры и образцового общественного порядка, 17 арк.     

5. Архівний відділ Харківської міської ради. 

Ф. Р-2. Міський відділ охорони здоров’я. 

Оп. 7. 

Спр. 92. Информации о работе горздравотдела по улучшению медицинского 

обслуживания за 1978 год, 37 арк. 

6. Архівний відділ Харківської міської ради. 

Ф. Р-2. Міський відділ охорони здоров’я. 

Оп. 7. 

Спр. 268. Справки об итогах работы лечебно-профилактических учреждений 

за 1976–1980 годы, 29 арк. 

7. Архівний відділ Харківської міської ради. 

Ф. Р-2. Міський відділ охорони здоров’я. 

Оп. 7. 



 203

Спр. 269. Справки и информации о готовности лечебно-профилактических  

учреждений к медицинскому обслуживанию гостей и участников 

«Олимпиады-80», 100 арк. 

8. Архівний відділ Харківської міської ради. 

Ф. Р-2. Міський відділ охорони здоров’я. 

Оп. 7. 

Спр. 298. Сводные отчеты ГЗО о сети, деятельности и кадрах лечебно-

профилактических учреждений города за 1980 год, 146 арк. 

9. Баховский В. Сессия Харьковского горсовета, на которой обсуждены вопросы 
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31.  Демченко И. Санитарный актив действует / И. Демченко // Красное знамя. – 

1960. – 4 января.    

32.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-2. 

Оп. 183. 

Спр. 93. Справки и информации о выполнении постановления бюро обкома 

Компартии Украины № Б-12/4-г, 176 арк. 

33.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 
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Оп. 24. 

Спр. 4. Протоколы и стенограммы 8, 9, 10 пленумов горкома Компартии 

Украины, 173 арк. 

34.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 

Оп. 32. 

Спр. 1. Стенограмма XX Харьковской городской партийной конференции, 302 

арк. 

35.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 

Оп. 40. 

Спр. 2. Стенограмма 22-й Харьковской городской партийной конференции и 

материалы к ней, 185 арк. 

36.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 

Оп. 42. 

Спр. 132. Стенограмма XXIV Харьковской городской партийной конференции, 

220 арк. 

37.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 

Оп. 54. 

Спр. 1. Протокол XXVIII городской партийной конференции, 176 арк. 

38.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 

Оп. 65. 

Спр. 1. Протокол ХХХ конференции Харьковской городской партийной 

организации, 260 арк. 

39.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 

Оп. 67. 
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Спр. 58. Справки, информации райкомов партии по вопросу улучшения 

здравоохранения в г. Харькове, 171 арк. 

40.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 

Оп. 72. 

Спр. 1. Протокол XXXI конференции городской партийной организации, 292 

арк. 

41.  Державний архів Харківської області.  

Ф. П-69. Партийный архив Харьковского горкома КП Украины. 

Оп. 72. 

Спр. 59. Протоколы № 4, 5 пленумов горкома Компартии Украины, 116 арк. 

42.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 2. 

Спр. 5. Доклад заведующего горздравом о санітарно-противоэпидемических 

мероприятиях по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, 12 

арк. 

43.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 2. 

Спр. 11. Документы об улучшении медикосанитарного обслуживания 

населения города (план, справки, штатные расписания). 1943–44 гг., 16 арк. 

44.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 2. 

Спр. 23. Справки о состоянии здравоохранения за 1944 год. Т. 1, 38 арк. 

45.  Державний архів Харківської області.  
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Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 2. 

Спр. 46. Комплексный план по предупреждению и борьбе с паразитарными 

тифами на 1944–45 г.г., 25 арк. 

46.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 13. Штатное расписание и сметы расходов горздравотдела за 1945 год, 21 

арк. 

47.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 14. Годовые медицинские статистические отчеты медицинских 

учреждений гор. Харькова по врачебным и фельдшерским здравпунктам за 

1945 год, 48 арк. 

48.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 32. Комплексные планы работ по борьбе с инфекционными 

заболеваниями за 1946 год, 29 арк. 

49.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 42. Бюджет лечебных учреждений г. Харькова на 1946 год, 76 арк. 

50.  Державний архів Харківської області.  



 208

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 46. Комплексный по предупреждению и борьбе с паразитарными тифами 

на 1944–45 г.г., 25 арк. 

51.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 49. Годовые медицинские статистические отчеты медицинских 

учреждений, разработочные таблицы г. Харькова за 1946 год, 62 арк. 

52.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 61. Отчеты больниц: 4, 9, 11, 21 и малярийной станции о работе за 1947 год, 

184 арк. 

53.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 202. Годовые медицинские статистические отчеты медицинских 

учреждений г. Харькова за 1950 год, 384 арк. 

54.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 217. Медицинские отчеты медпунктов промышленных предприятий г. 

Харькова за 1951 год, 134 арк. 

55.  Державний архів Харківської області.  
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Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 249. Медицинский отчет о работе 1-й городской больницы им. В.И. 

Ленина за 1952 год, 418 арк. 

56.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 3. 

Спр. 288. Годовой отчёт о медицинском обслуживании населения г. Харькова, 

санитарно-эпидемиологическом состоянии города и состоянии коечной сети 

за 1953 год, 82 арк. 

57.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 7. Справка от октября 1955 года о состоянии здравоохранения в Харькове, 

45 арк. 

58.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 10. Медицинский отчет о деятельности 1-ой городской больницы им. В.И. 

Ленина за 1955 год, 308 арк. 

59.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 312. Проект материалов по здравоохранению для помещения в 

справочник для интуристов на 1960 год, 23 арк. 
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60.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 314. Доклад, задачи и мероприятия исполкома Харьковского городского 

Совета депутатов трудящихся «О мерах по дальнейшему улучшению 

медицинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР», 50 арк. 

61.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 506. Текстовый медицинский отчет городской станции скорой 

медицинской помощи, 24 арк. 

62.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 508. О результатах контрольной проверки правильности заполнения 

врачами врачебных свидетельств и фельдшерских справок о смерти. 21 июня 

1962 г., 10 арк. 

63.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 703. Отчет о работе Харьковской городской станции скорой 

медицинской помощи, 42 арк. 

64.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 
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Спр. 6. Отчет о сети, деятельности и кадрах медицинских учреждений за 1943 

год, 15 арк. 

65.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 43. Отчет о сети, деятельности и кадрах медицинских учреждений за 

1955 г., 68 арк. 

66.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 62. Справка о состоянии здравоохранения в г. Харькове за 1957 год, 20 

арк. 

67.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 63. Справка о состоянии здравоохранения за 1958 год, 6 арк. 

68.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 87. Годовой отчет за 1960 год о сети, деятельности и кадрах медицинских 

учреждений по Харьковскому Горздравотделу, 81 арк. 

69.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 
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Спр. 137. Акт от 25 апреля – 6 июня 1962 года документальной и финансовой 

ревизии горздравотдела, произведенной контрольно-ревизионным управленим 

Министерства финансов Украинской ССР по Харьковской области, 17 арк. 

70.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 141. Материалы о состоянии заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями в городском доме ребенка № 1 гор. Харькова за 1963 год, 11 арк. 

71.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 155. Единовременный отчет о распределении численности работников по 

размерам заработной платы за март 1964 года и продолжительность 

установленных отпусков на 31 марта 1964 года, 63 арк. 

72.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 162. Справка о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров Союза ССР от 14 января 1964 года: «О мерах по дальнейшему 

улучшению медицинского обслуживания населения» по гор. Харькову, 11 арк. 

73.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 176. Медицинский текстовый отчет Харьковской городской станции 

скорой медицинской помощи за 1964 год, 66 арк. 

74.  Державний архів Харківської області.  
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Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 195. Справка о состоянии лечебного питания для больных в 

амбулаторных условиях по г. Харькову и Харьковской области в свете 

выполнения приказа Министерства здравоохранения Украинской ССР № 135 

от 13 марта 1965 года, 10 арк.  

75.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 196. Справка о результатах изучения и проверки состояния амбулаторно-

поликлинического обслуживания населения гор. Харькова и выполнения 

приказа Министерства здравоохранения СССР № 321 за 1960 год: «О 

состоянии и мерах по дальнейшему улучшению амбулаторно-

поликлинического обслуживания городского населения» по гор. Харькову 

1965 год, 34 арк. 

76.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 205. Статистический отчет о сети, деятельности и кадрах медицинских 

учреждений за 1965 год, 115 арк. 

77.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 258. Акт от 15 декабря 1965 года проверки разботы Харьковского 

Горздравотдела и 3-х райздравотделов по составлению и исполнению 

бюджета за 1965 год, 55 арк. 
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78.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 267. Решение областного медицинского Совета от 4 октября 1966 года «О 

подготовке и расстановке медицинских кадров в лечебно-профилактических 

учреждениях города и области, 3 арк. 

79.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 5. 

Спр. 459. Решение № 532 Харьковского облисполкома от 30 сентября 1968 

года и план мероприятий Харьковского горздравотдела по выполнению 

решения «О состоянии и мерах улучшения медицинского обслуживания 

населения области местными Советами депутатов трудящихся гор. Харькова», 

12 арк. 

80.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 6. 

Спр. 184. Справка от 8 июня 1971 г. заместителю председателя горисполкома 

о мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и медицинской науки в 

Харьковской области, 4 арк. 

81.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 6. 

Спр. 245. Решения и распоряжения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся, 26 арк. 

82.  Державний архів Харківської області.  
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Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 7. 

Спр. 1. Характеристика медико-географических условий г. Харькова по 

состоянию на 6 июня 1955 год, 14 арк. 

83.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 7. 

Спр. 25. Медицинский отчет о работе городской санэпидстанции г. Харькова 

за 1965 год, 210 арк. 

84.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 7. 

Спр. 226. Медицинский отче о работе 1-й ордена «Знак почета» город ской 

клинической больницы им. В.И. Ленина г. Харькова за 1970 г., 170 арк. 

85.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 7. 

Спр. 259. Сводные статистические отчеты о сети, деятельности и кадрах 

лечебно-профилактических учреждений г. Харькова за 1970 год, 88 арк. 

86.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 7. 

Спр. 338. Доклад на заседании коллегии Министерства здравоохранения 

СССР по вопросу «Оказания медицинской помощи населению г. Харькова», 
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прочитанный заведующей горздравотделом тов. Егоровой В.Г. в сентябре 

1971 года, 36 арк. 

87.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-1962. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 7. 

Спр. 795. Документы о работе по улучшению медицинского обслуживания 

населения г. Харькова за 1975 год, 152 арк. 

88.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 1. 

Спр. 12. Сметы и штатные расписания лечучреждений Харьковского 

облздравотдела на 1943 год, 56 арк. 

89.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 1. 

Спр. 26. Обзор о состоянии здравоохранения Харьковской области в 1944 году, 

127 арк. 

90.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 1. 

Спр. 65. Здравоохранение в Харьковской области в 1946 году, 329 арк. 

91.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 1. 
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Спр. 101. Постановления Харьковского облисполкома депутатов трудящихся 

за 1948 год, 243 арк. 

92.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 1. 

Спр. 172. Здравоохранние в Харьковской области. Анализ сети и деятельности 

медико-санитарных учреждений области за 1950 год, 281 арк. 

93.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 2. 

Спр. 10. Медицинский отчет I-Городской клинической больницы им. В.И. 

Ленина за 1947 г., 228 арк. 

94. Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 2. 

Спр. 18. Медицинский отчет I-Областной клинической больницы им. В.И. 

Ленина за 1948 г., 372 арк. 

95.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 2. 

Спр. 306. Отчет о командировке в Харьковскую область старшего научного 

сотрудника Министерства здравоохранения УССР Лиманского по проведению 

противоэпидемических мероприятий с 26 июня по 4 июля 1953 г., 15 арк.  

96.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 
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Оп. 2. 

Спр. 851. Доклад «40 лет Великой Октябрьской социалистической революции 

и здравоохранение», ноябрь 1957 года, 30 арк.  

97.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 2. 

Спр. 888. Справка о состоянии здравоохранения по Харьковской области, 

выписанная в Министерство госконтроля УССР в октябре 1957 года, 24 арк.  

98.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 188. Справка министерства здравоохранения СССР от 25 февраля 1962 

года о стационарном обслуживании населения г. Харькова, 90 арк. 

99.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 203. Отчеты о состоянии акушерско-гинекологической помощи 

родильных домов г. Харькова за 1962 год, 216 арк. 

100.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 209. Бюджет здравоохранения г. Харькова на 1962 год, 29 арк. 

101.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 
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Спр. 331. Отчет харьковской городской станции скорой помощи о работе за 

1964 год, 15 арк. 

102.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 341. Справка облздравотдела от 12 февраля 1964 года о заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности медицинских работников г. Харькова за 

1963 год, 31 арк. 

103.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 470. Сведения о структуре и деятельности больниц г. Харькова за 1966 

год, 46 арк. 

104.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 472. Переписка с министерством здравоохранения УССР и лечебными 

учреждениями г. Харькова о выполнении плана основных организационных 

мероприятий по здравоохранению за 1966 год, 37 арк. 

105.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 486. Документы о состоянии инфекционной заболеваемости и 

противоэпидемических мероприятий в г. Харькове и Харьковской области за 

1966 год, 131 арк. 

106.  Державний архів Харківської області.  
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Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 489. Бюджеты здравоохранения г. Харькова за 1966 год, 19 арк. 

107.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 513. Отчет о состоянии медицинской помощи рабочим промышленных 

предприятий г. Харькова за 1967 год, 74 арк. 

108. Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 572. Справки о состоянии заболеваемости и условий труда на заводах, о 

работе здравпунктов, аптечных учреждений и др. за 1968 год, 86 арк. 

109.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 627. Справки обкому партии, министерству здравоохранения УССР, 

облисполкому о состоянии медицинского обслуживания за 1969 год, 80 арк. 

110.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 676. Справки о проведении общественного смотра аптечных учреждений 

в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 127 арк. 

111.  Державний архів Харківської області.  
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Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 736. Сводный конъюнктурный обзор деятельности акушерско-

гинекологических учреждений г. Харькова за 1971 год, 122 арк. 

112. Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 749. Бюджет отдела здравоохранения Харьковского горисполкома на 

1971 год, 14 арк. 

113.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 766. Отчет начальника сектора кадров облздравотдела о работе, 

укомплектованности кадрами медучреждений области, их качественном 

составе и текучести за 1969–1971 годы, 14 арк. 

114.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 797. Справка от 13 июня 1972 года и сведения облзравотдела о состоянии 

здравоохранения в области за 1950–1971 годы, 18 арк. 

115.  Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 
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Спр. 870. Характеристика профессиональной заболеваемости рабочих 

машиностроительных заводов г. Харькова за 1960–1971 гг., представленная на 

областное совещание профпатологов 27 февраля 1973 г., 10 арк. 

116. Державний архів Харківської області.  

Ф. Р-5125. Отдел здравоохранения исполнительного комитета Харьковского 

областного Совета депутатов трудящихся. 

Оп. 4. 

Спр. 1062. Сводный бюджет отдела здравоохранения Харьковского 

горисполкома на 1975 год, 22 арк. 
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Оп. 14. 

Спр. 585. Листування в справі каналізації, 29 арк. 

237. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 14. 

Спр. 586. Листування в справі очистки населених міст, 130 арк. 

238. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 14. 

Спр. 1574. Звіти облздороввідділів про стан охорони здоров’я: Харьковскої, 

Житомирської, Ровенської, Сумскої, Полтавської, Винніцької, 

Ворошиловградської, Черкаської, Одеської областей, 229 арк. 

239. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 14. 

Спр. 2140. Отчет о состоянии терапевтической помощи в Харьковской 

области в 1950 году, 53 арк.  

240. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 14. 

Спр. 2177. Материалы о выполнении приказа Минздрава СССР № 870 по 

Харьковской области за 1950 г., 77 арк. 

241. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 17. 
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Спр. 2101. Справки комиссий министерства о проверке состояния 

медицинской помощи рабочим машиностроительной промышленности г. 

Киева и Харькова, 173 арк. 

242. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 17. 

Спр. 3811. Довідки комісій МОЗ УРСР про результати комплексної перевірки 

організації медичної допомоги населенню м. Харкова та області, том. 1, 260 

арк. 

243. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 17. 

Спр. 3812. Довідки про перевірку медичної допомоги населенню Харкова, 

1985 р., том. 2, 294 арк. 

244. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 17. 

Спр. 3835. Інформації, довідки, огляди про стан акушерсько-гінекологічної 

допомоги в областях УРСР, 86 арк. 

245. Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України) 

Ф. 342. 

Оп. 17. 

Спр. 5345. Довідки комісій МОЗ УРСР/України, інформацій ВОЗ 

облвиконкомів про стан педіатричної служби та заходи щодо зниження 

смертності за 1991 рік. Області: Луганська – Чернігівська, 126 арк. 

246. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 
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Ф. 1. 

Оп. 23. 

Спр. 2352. Специальные сообщения о случаях желудочно-кишечных 

заболеваний на предприятиях и учреждениях гор. Харькова, 8 арк. 

247. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 24. 

Спр. 2773. Информации о реагировании населения по поводу сообщения 

ТАСС от 13.I.53 г. «Арест группы врачей-вредителей» и информации о 

реагировании населения по поводу сообщения МВД СССР от 4.IV.53 г. – О 

реабилитации группы врачей, ранее арестованных в Москве, 105 арк. 

248.  Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 24. 

Спр. 3060. Информации обкомов КП Украины о реагировании населения по 

поводу сообщения ТАСС от 13.I.1953 г. «Арест группы врачей-вредителей», 

48 арк. 

249. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 24. 

Спр. 4304. Справки отделов ЦК КП Украины, письма обкомов КП Украины,  

Министерств и других организаций – по вопросу здравоохранения (о  

медицинском обслуживании населения, о благоустройстве курортов, о 

пищевых отравлениях), 183 арк. 

250. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 24. 

Спр. 4359. Справки административного отдела ЦК КП Украины, письма СМ 

УССР, Министерства здравоохранения УССР, Статуправления УССР – о 
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заболеваемости и смертности населения от рака, об увеличении рождаемости 

и дальнейшем снижении детской смертности и другим вопросам, 171 арк. 

251. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 25. 

Спр. 664. Информации в ЦК КПСС, обкомов партии о ходе выполнения 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О серьезных 

недостатках в работе по предупреждению острых кишечных инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений»; и инфекционных заболеваний в 

республике; справки и информации Совета Министров УССР об основных 

демографических показателях в республике, о снижении травматизма среди 

населения республики; о состоянии медицинского обслуживания работников 

морского транспорта Черноморско-Азовского бассейна, 91 арк. 

252. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 25. 

Спр. 1509. Информация в ЦК КПСС, справки отдела науки и учебных 

заведений ЦК Компартии Украины, Министерства здравоохранения 

Украинской ССР по вопросам здравоохранения и другим вопросам, 70 арк. 

253. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 25. 

Спр. 1888. Докладные записки отдела науки и учебных заведений ЦК 

Компартии Украины и других организаций по вопросам здравоохранения, 

радиоактивности на территории УССР, 60 арк. 

254. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 25. 

Спр. 2861. Записка работников ЦК и Совмина УССР, переписка с Минздравом 

СССР по обеспечению населения и учреждений здравоохранения республики 
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лекарственными средствами, оснащению роддомов и детских учреждений 

Украины. Переписка с Комиссией по установлению персональных пенсий при 

Совмине СССР. Записки отделов ЦК, информация Донецкого обкома партии о 

льготах и преимуществах участникам Великой Отечественной войны и семьям 

погибших, 60 арк. 

255. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 32. 

Спр. 813. Справка Совета Министров УССР, министерств и ведомств 

республики о материально-бытовом обеспечении и медицинском 

обслуживании одиноких матерей и воспитании их детей, 11 арк. 

256. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 32. 

Спр. 2181. Справки отделов ЦК Компартии Украины, информации Совета 

Министров УССР, Минздрава УССР, Минсобеса УССР, других органов по 

вопросам здравоохранения и социального обеспечения, 97 арк. 

257. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 32. 

Спр. 2456. Записки, довідки, інформації відділів ЦК Компартії України, Ради 

Міністрів УРСР, Міністерств охорони здоров’я СРСР і УРСР, Держкомспорту 

УРСР, лікувально-курортних закладів, громадських об’єднань про стан і 

заходи щодо поліпшення охорони здоров’я, промислове виробництво нового 

протипухлинного препарату, захворювання грипом, незадовільний рівень 

лікувально-профілактичної допомоги дітям загиблих воїнів-афганців, 

боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом у Київській області, роботу комісії по 

встановленню персональних пенсій, підготовку спортсменів України до XXIV 

олімпійських ігор, 122 арк. 

258. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 
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Ф. 1. 

Оп. 32. 

Спр. 2525. Записки, довідки, листи, телеграми секретарів ЦК Компартії 

України, Управління справами ЦК, обкомів і міськкомів партії, Ради міністрів 

УРСР, Четвертого Головного управління при Міністерстві охорони здоров’я 

України про будівництво приміщень партійних і державних органів, 

міністерств і відомств, лікувально-оздоровчих установ, передачу цих 

приміщень установам охорони здоров’я, про скорочення штатів парторганів і 

працевлаштування працівників та інші питання фінансово-господарської 

діяльності, 108 арк. 

259. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 32. 

Спр. 2795. Записки, довідки, інформації, листи відділів ЦК Компартії України, 

Ради Міністрів УРСР, партійних і радянських органів, Міністерства охорони 

здоров’я, громадських організацій, медичних установ про завершення епідемії 

грипу в УРСР, проведення благодійного телемарафону «Чорнобиль», передачу 

партійних лікувально-оздоровчих установ у загальне користування, 

організацію відпочинку молоді, поліпшення умов проживання ветеранів, 

скасування пільг та інші питання охорони здоров’я і соціального забезпечення, 

103 арк. 

260. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 

Ф. 1. 

Оп. 32. 

Спр. 2927. Записки, довідки, інформації, листи ЦК Компартії України, його 

відділу соціально-економічної політики, партійних і радянських органів, 

Міністерства охорони здоров’я УРСР, наукових, медичних установ, інших 

організацій про виділення коштів з партбюджету на поліпшення медичного 

обслуговування населення, яке постраждало від чорнобильської катастрофи, 

про отримання валюти для придбання ліків за кордоном, розвиток 
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фармацевтичної промисловості, захист трудящих від безробіття, призначення 

персональних пенсій, інші питання охорони здоров’я і соціального 

забезпечення, 187 арк. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Динаміка відновлення медичної мережі м. Харкова1 

* – нема даних. 

 

Показники/роки 1940 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1950
Міських 
стаціонарів  

38 15 16 20 23 * 24 * 

Ліжок у них  5019 2265 2460 3595 3825  3550  
Ліжок в міських 
лікарнях та 
інститутах 

8170 2295 3868 5650 6365 6355 * 6975

Міських 
поліклінік  

27 15 
(31.12.1942)

22 22 22 * 27 * 

Усього амбулат. 
закладів 

64 29 
(31.12.1942)

* 44 53 * * * 

Ясел 127 
на 
11332 
місця 

43 на 2400 
місць 

60 на 
2990 
ліжок

68 на 
4425 
ліжок

60 на 
6615 
місць 

* 76 на 
5765 
місць

74 
на 
5641

Молочних 
кухонь 

8 7 * 13 14 * 16 * 

Здоровпунктів 
(лікарських і 
фельдшерських) 

134 83 83 96 122 * 164 * 

Кількість ліжок 
на 1000 осіб 

8,7 * 5,4 9,3 10,6 * * * 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Складено за: 89, арк. 1зв, 12; 90, спр. 65, арк. 1; 417, С. 5–6. 
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Таблиця А.2 

Кількість населення Харкова 1943–1991 рр.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Складено за: 6, арк. 21; 72, арк. 3; 98, арк. 4; 333, С. 6, 452; 389, С. 8, 324–326, 352; 406, С. 164; 412, С. 69, 82. 

Рік Кількість населення 

1911 236.342 

1940 900.000 

1945  533.000 

1947 672.300 

1951 751.800 

1959 952.600 

1962 1.000.000 

1975 1.384.000 

1979 1.444.000 

1985 1.553.700 

1990 1.600.000 
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Таблиця А.3 

Бюджет харківського міського відділу охорони здоров’я3  

 

Роки За курсом реформи 1961 р. 

 

1940 9,6 млн. 

1946 6 млн. 

1950 11 млн. 

1952 12 млн. 

1954 13 млн. 

1956 17 млн. 

1958 18 млн. 

1959 20 млн. 

1962 26 млн. 

1964 29 млн. 

1965 31,5 млн. 

1966 36,7 млн. 

1971 44 млн. 

1975 49.5 млн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Складено за: 49, арк. 3–4; 56, арк. 30, 65; 77, арк. 1; 86, арк. 11; 100, арк. 15; 106, арк. 3; 116, арк. 4; 118; 344, С. 92; 
378, С. 98; 400, С. 81. 



 259

 

Таблиця А.4 

Порівняння забезпеченості лікарями в СРСР, Харкові та інших країнах4 

  

Країна Рік 

 

Кількість лікарів на 10 тис. осіб

СРСР 

ФРН 

Франція 

США 

Японія 

КНР 

М. Харків 

1987 

1985 

1985 

1987 

1984 

1986 

1990 

43,3 

30,1 

24 

23,3 

19,8 

13,6 

37,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Складено за: 180, арк. 6; 181, арк. 3. 
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Таблиця А.5 

Динаміка чисельності медичних кадрів Харкова в 1940–1986 рр.5 

* – нема даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Складено за: 2; 6, арк. 22; 8, арк. 29–54; 25; 38, арк. 100; 47, арк. 39–40; 65, арк. 20–36; 68, арк. 20–35; 75, арк. 6; 76, 
арк. 2–17; 82, арк. 13; 85, арк. 46–65; 86, арк. 10; 87, арк. 7; 89, арк. 116зв–118зв; 97, арк. 6; 112, арк. 6; 113, арк. 3; 224; 
242, арк. 15–18; 317, С.126–127; 406, С. 163, 165; 417, С. 12. 

Показники/роки 1940 1944  1945 1955  1960 1965 1970 1975 1980 1985  

Фіз. осіб лікарів 

у Харкові 

3478 1309 1599 * 5399 

(1959)

6208 * 7348 

(1976) 

* * 

Посад лікарів 

зайнятих 

* * * 3293,5 * * 6052,5 * 7736 8341 

Фіз. осіб лікарів 

МЗВ 

1925 674 800 2322 5190 * * 4807 4920 5547 

Фізичних осіб 

СМП у Харкові 

4981 

 

1596 

 

2200 * 8711 

(1959)

10461 12000 

(1971) 

14030 

(1976) 

* 15000 
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Таблиця А.6 

Структура розмірів зарплатні медичних працівників Харкова в 1964 р.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6 Складено за: 71, арк. 3–9. 

 

 

 

Розмір 

зарплатні 

 

 

Районні відділи охорони здоров’я 

Д
зе
рж

ин
сь
ки
й 

Ч
ер
во
но
за
во
дс
ьк
ий

 

Л
ен
ін
сь
ки
й 

К
иї
вс
ьк
ий

 

Ж
ов
тн
ев
ий

 

О
рд
ж
он
ік
ід
зе
вс
ьк
ий

 

К
ом

ін
те
рн
ів
сь
ки
й 

26-100 

руб. 

90,3 % 92,6 % 94,6 

% 

91,5 % 91,6 % 93,5 % 92,2 %

100-300 

руб. 

9,7 % 7,4 % 1,8 % 8,5 % 8,3 % 6,5 % 7,8 % 
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Таблиця А.7 

Зміни в мережі амбулаторних закладів Харкова в 1940–1946 рр.7  

 

 Усього по 

Харкову 

В т.ч. по закладам 

МЗВ Інститутів ОЗВ 

1940 1946 1940 1946 1940 1946 1940 1946 

Поліклінік і МСЧ 

Дитячі поліклініки 

Фізіотерапевтичні п-ки  

Амбулаторії 

Диспансери туб. 

Шк.-вен. кабінети 

Неврологічні кабінети 

Психо-невролог. кабінети 

Онкологічні кабінети 

Дитячі консультації 

Гельмінтологічні пункти 

Травматологічні пункти 

Амбулаторії при закладах 

УСЬОГО 

22 

1 

1 

19 

3 

3 

3 

1 

- 

1 

1 

2 

10 

67 

20 

1 

- 

15 

4 

3 

3 

1 

2 

5 

- 

2 

- 

56 

21 

1 

1 

14 

3 

2 

2 

- 

- 

1 

1 

1 

10 

57 

19 

1 

- 

10 

2 

1 

1 

- 

- 

5 

- 

1 

- 

40 

-  

- 

- 

5 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

9 

-  

- 

- 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

11 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Складено за:  51, арк. 18–19; 90, арк. 51, 62, 76. 
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Таблиця А.8 

Зміни в кількості та структурі територіальних лікарських дільниць Харкова  

в 1947–1957 рр.8 

  

Рік Терапевтичних Педіатричних Акушерсько-

гінекологічних 

Єдиних 

лікарських  

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

150 

173 

181 

163 

165 

171 

182 

196 

210 

- 

- 

- 

84 

104 

125 

142 

143 

149 

151 

156 

180 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

46 

65 

70 

140 

160 

164 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

228 

230 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Складено за: 307. 
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Таблиця А.9 

Приріст амбулаторно-поліклінічних закладів Харкова в 1958–1965 рр.9 

 

 1958 р. 1965 р.  Приріст

1. Поліклінічні відділення лікарень, 

в тому числі МСЧ 

2. Необ’єднані поліклініки, 

в тому числі МСЧ 

3. Диспансери спеціалізовані (усього): 

4. Стоматологічна поліклініка 

5. Жіночі консультації при пологових будинках 

6. Лікарські здоровпункти 

7. Загальна кількість закладів без здоровпунктів 

8. Разом із здоров пунктами 

18 

3 

5 

1 

10 

1 

7 

118 

41 

159 

22 

4 

6 

1 

11 

1 

8 

58 

48 

106 

+4 

+1 

+1 

- 

+1 

- 

+1 

-60 

+7 

-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Складено за: 75, арк. 2, 4.  
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Таблиця А.10 

Відкриття та переведення до типових приміщень підстанцій швидкої медичної 

допомоги Харкова10 

 

Назва підстанції швидкої допомоги  Рік 

відкриття

Рік переведення у 

типове приміщення 

Орджонікідзевського (Індустріального) р-ну 1951 р. 1985 р. 

Жовтневого (Новобаварського) р-ну 1962 р. нема даних 

Дзержинського (Шевченківського) р-ну 1962 р. 1970 р. 

Комінтернівського (Слобідського) р-ну  1962 р. 1989 р. 

Червонозаводського (Основ’янського) р-ну 1963 р. 1985 р. 

Московського р-ну 1963 р. 1974 р. 

Київського р-ну 1970 р. 1983 р. 

Ленінського (Холодногірського) р-ну 1983 р. 1988 р. 

Фрунзенського (Немишлянського) р-ну 1989 р. 1989 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Складено за: 61, арк. 3–4; 73, 66 арк., арк. 2–4; 281, С. 34–35. 
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Таблиця А.11 

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги у Харкові  

в 1975–1990 рр. 11 

 

Показники 1975 р. 1990 р. 

1. Лікарські бригади 71 118 

2. Фельдшерські бригади 75 137 

3. Спеціалізовані бригади 27 36 

4. Виконано виїздів (в тис.) 653,9 960,2 

5. Кількість виїздів на 100 мешканців 21 30 

6. Кількість осіб, яким надана медична 

допомога на 1000 населення 

241 304 

7. Кількість автомашин  98 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Складено за: 303, С. 14–15; 354, С. 154.  
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Таблиця А.12 

Народжуваність, смертність, природний приріст населення в Україні та 

Харкові12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Складено за: 6, арк. 20; 86, арк. 4; 96, арк. 19; 114, арк. 2; 171, С. 10; 172, С. 47; 303, С. 6.  

Показники/роки 1912 1956 1966 1970 1975 1980 1990 

Народжуваність на 1 тис. осіб 

(Україна) 

44 

(1913) 

20,1 

(1955)

15,3 

(1965) 

15,2 15,1 14,8 12,7 

Народжуваність на 1 тис. осіб 

(Харків) 

- - 13,2 14,5 14,9 13,8 11,2  

Смертність дорослого 

населення на 1 тис. осіб 

(Україна) 

25,2 

(1913) 

7,4 

(1955)

7,6 

(1965) 

8,8 10 11,4 12,1 

Смертність дорослого 

населення на 1 тис. осіб 

(Харків) 

- 6,9 7,1 8,8 8,5 9,9 10,5 

Природний приріст населення 

на 1 тис. осіб (Україна) 

18,8 

(1913) 

12,6 

(1955)

7,7 

(1965) 

6,4 5,1 3,4 0,6 

Природний приріст населення 

на 1 тис. осіб (Харків) 

- 9 6,1 6,2 - 3,9 2,2 
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Таблиця А.13 

Розподіл ліжок харківських стаціонарів по спеціальностях13 

* – нема даних. 

 

Спеціальність / 
роки 

1940 р. 
(Харків) 

1940 
р. 
(МЗВ)

1944 р. 
(Харків) 

1953 
р. 
(МЗВ)

1960 
(МЗВ) 

1971 
(МЗВ) 

1975 
(МЗВ)

Терапевтичні 1017 586 370 820 1651 2195 2330 
Хірургічні 1189 563 512 645 952 1080 1070 
Пологові 664 610 170 695 834 875 940 
Гінекологічні 666 517 190 255 635 690 730 
Неврологічні 236 * 30 * 292 590 590 
Дитячі: 

- Неінфекц. 
- Інфекц. 

1611 175 570 755 1912 
1220 
692 

1980 
1340 
640 

2340 
1700 
640 

Очні 245 * 130 * 225 30 150 
Отоларинг. 210 * 140 * * 295 295 
Туберкульозні: 

- Дорослі 
- Дитячі 

* 619 
* 
* 

* 
150 
* 

710 1115 
950 
165 

1280 
* 
* 

1105 
* 
* 

Інфекц. Дорослі 474 * 838 * 560 560 560 
Шкір.-венерол. 365 * 350 * 250 255 280 
Стоматологічні 65 * 25 * 52 40 * 
Травматологічні 220 * 216 * 258 250 260 
Онкологічні 180 * 97 * 485 - - 
Малярійні 39 * - * * - - 
Урологічні 50 * - * 120 80 80 
Ендокринологічні 26 * 30 - * 40 60 
Проктологічні - - - - * 50 * 
Нейрохірургічні - - - - * 150 150 
Опікові - - - - * 75 * 
Нефрологічні - - - - * 45 50 
Інфарктні - - - - * 60 140 
Психоневрологічна 
лікарня 

* * * * 1650 1880 2010 

РАЗОМ14    * * * * 10190 11930 13465 
 

 
                                                 
13 Складено за: 56, арк. 54; 68, арк.  23зв-24; 89, арк. 3–4; 112, арк. 14; 116, арк. 10.  
14  До загальної кількості ліжок увійшли також ліжка категорії «Інші» (лепрозорні, медрадіології, гельмінтні, 
фізіотерапевтичні), а також ліжка госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни. 
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Таблиця А.14 

Дитяча смертність в СРСР, УРСР, Харкові та інших країнах 1980–1989 рр.15 

 

 Дитяча смертність (на 1000 осіб) 

1980 1989 

СРСР 27,3 22,7 

УРСР 16,6 12,8 

Харків (1990 р.) 19,4 14,4 

Великобританія 12 9 

США 13 10 

Франція 10 8 

ФРН 13 9 

Японія 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Складено за: 173, C. 466.  
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Таблиця А.15 

Динаміка дитячої смертності на 1 тис. живонароджень в Україні та Харкові16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Складено за: 6, арк. 20; 86, арк. 4; 96, арк. 19; 114, арк. 2; 171, С. 10; 172, С. 47; 303, С. 6. 

 1912 1956 1966 1970 1975 1980 1990 

 Україна 215 38 

(1958) 

20 

(1965) 

17 - 16,6 12,8 

 Харків 250 - 20,3 21,4 23,4 19,4 14,4 
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Таблиця А.16 

Розвиток медико-санітарної мережі промислових підприємств Харкова  

у 1940–1990 рр.17 

* – нема даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Складено за: 72, арк. 2; 75, арк. 5, 14; 86, арк. 18; 89, арк. 30зв; 90, арк. 52; 241, арк. 15; 242, арк. 171.  

Показники/ 

Роки 

1940 1944 1949 1955 1957 1960 1965 1970 1980 1985 1990 

Лікар. 

здоровпункти 

91 35 88 115 125 99 64 22 24 24 24 

Фельдшер. 

здоровпункти 

60 45 57 98 127 132 199 304 320 343 353 

Кількість 

МСЧ 

* * 2 4 4 4 5 6 7 8 10 

Ліжок у МСЧ * * * 125 125 875 1285 1825 1935 2065 2460 

Цех. лік. 

дільниць 

* * * * 37 37 113 171 247 

(1979) 

264 * 
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Додаток Б 

 
АНОТАЦІЯ 

Ільїн В. Г. Особливості післявоєнного відновлення та розвитку 
радянської системи охорони здоров’я в Харкові (1945–1991): історичний аспект. 
– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Харківський національний університет 
ім. В. Н. Каразіна, Харків, 2017. 

Відновлення міської медичної мережі здійснювалося шляхом масового 
залучення безкоштовної праці харків’ян. Внаслідок воєнних руйнацій більшість 
медичних закладів міста опинилось у пристосованих приміщеннях, що порушило 
медичне районування.  

Охорона здоров’я Харкова пройшла в своєму розвитку чотири етапи:  
об’єднання поліклінік і лікарень під час реформи охорони здоров’я, етап 
будівництва типових та укрупнення необ’єднаних медичних закладів, етап 
довгострокового планування та спеціалізації, етап незавершених ринкових 
перетворень. 

 Фінансування галузі, орієнтоване на утримання медичної інфраструктури без 
урахування результатів діяльності медиків, зумовлювало безгосподарні витрати й 
постійну нестачу коштів. Акцент на нарощенні кількості кадрів, замість оцінки 
їхньої праці відповідно до її якості, було причиною кадрового дефіциту, низької 
зарплатні більшості медиків. 

Стан здоров’я харків’ян визначали становище великого промислового міста, 
дефіцит водних ресурсів, відставання каналізації від розвитку міста, забруднення 
довкілля. Більшість з цих проблем було розв’язано протягом 60–80-х рр. 

Стаціонарна мережа Харкова характеризувалась хронічним браком лікарняних 
площ і наздоганяючим розвитком відносно зростання міського населення. Попри те, 
що в результаті будівництва та укрупнення лікарень їхня кількість скоротилась за 
двократного збільшення кількості ліжок, повністю вирішити проблему розміщення 
лікарень в пристосованих приміщеннях не вдалося. 

Основною проблемою розвитку амбулаторної мережі тривалий час був 
нерівномірний розвиток дільничної служби в центрі та на околицях міста. Завдяки 
реорганізації вдалося наблизитися до нормативного рівня забезпеченості харків’ян 
послугами дільничних лікарів. Серйозною проблемою залишалась 
неукомплектованість поліклінік вузькими спеціалістами, незабезпеченість нових 
районів поліклініками. 

Служба швидкої медичної допомоги протягом 60–80-х рр. сформувалась в 
розгалужене об’єднання з багатопрофільною лікарнею, районними типовими 
підстанціями, спеціалізованими бригадами, кафедрою для підготовки спеціалістів. 

Забезпечення населення ліками та медичною апаратурою засвідчило 
екстенсивність радянської охорони здоров’я – проблему організації виробництва 
унікальних вітчизняних розробок в умовах задушливого бюрократизму.  
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Протягом досліджуваного періоду диспансеризація вперше отримала широке 
застосування. Однак, перетворення її на загальну впродовж 80-х рр. не було 
підготовлено, що зумовило формалізм в роботі відділень профілактичних оглядів. 
Ринкові перетворення призвели до згортання масової профілактики захворювань. 

У 60–80-ті рр. в Харкові з’являється низка вузькоспеціалізованих служб. 
Докорінним чином оновлюються методики лікування та структура ліжкового фонду. 
Водночас, спеціалізацію на низовому рівні гальмували нестача типових медичних 
закладів, апаратури та кадрів. Зі збільшенням рівня життя населення змінилась 
структура захворюваності та смертності, яка залишалась стабільною протягом 
усього періоду. Починаючи з 60-х рр., у місті спостерігаються загальносоюзні 
процеси падіння народжуваності та зростання смертності. Водночас, спостерігалося 
планомірне зниження дитячої смертності. 

Ознакою періоду стало створення нової форми медичної допомоги робітникам 
та службовцям промисловості – медико-санітарних частин, які стали платформою 
для технологічного оновлення міської медицини. 

 
Ключові слова: диспансеризація, кадровий дефіцит, медична допомога 

робітникам промисловості, повоєнна відбудова, радянська охорона здоров’я, 
санітарія, Харків, швидка допомога. 
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