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САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ  
ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  
В РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ  

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОКУПАЦІЙНОЇ ПРЕСИ) 
 
У статті на матеріалах газетних публікацій проаналізовані основні 

засади нацистського окупаційного режиму стосовно охорони здоров’я 
цивільного населення. На основі джерелознавчого аналізу, систематич-
ного і порівняльного методів з’ясовано, що у початковий період війни 
преса активно висвітлювала заходи місцевої влади та української гро-
мадськості з налагодження діяльності лікувальних і санітарних установ. 
Надалі газети вміщували переважно пропагандистські повідомлення 
стосовно медичних закладів, спрямовані на створення позитивного імід-
жу окупаційної влади. Вивчено основні проблеми (погане фінансування, 
брак медичного персоналу, ліків, неритмічна робота комунальних служб 
тощо), які завадили належним чином задовольнити потреби цивільного 
населення у медичних послугах. Доведено, що діяльність лікувальних 
установ досліджуваного періоду спрямовувалася на запобігання поши-
рення інфекційних захворювань і підтримання працездатності місцевого 
населення. Однак, упродовж всього періоду окупації, рівень медичної 
допомоги був низьким. Подальшого вивчення потребують діяльність ап-
течних і ветеринарних установ, освітніх та наукових медичних закладів. 
Отримані результати дослідження можуть бути використані при напи-
санні узагальнюючих праць, навчальних посібників з історії України 
періоду Другої світової війни. 
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здоров’я, санітарний стан, нацистська окупація, Друга світова війна.  
 
Охорона здоров’я є важливою сферою суспільного життя, внутріш-

ньою функцією і частиною соціальної політики держави. Остання по-
кликана здійснювати заходи спрямовані на охорону здоров’я й підтримку 
на належному рівні санітарії та гігієни. Звичайно, в умовах війни зусилля 
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держави у медичній сфері зводилися нанівець, у роки окупації означену 
функцію переклали на місцеві органи влади. 

Реконструкція реальної картини життя цивільного населення в роки 
нацистської окупації вимагає залучення до наукового обігу нових джерел, 
оскільки на основі вивчених архівних матеріалів і спогадів очевидців 
інколи неможливо відтворити усі нюанси підокупаційного життя. Серед 
таких джерел важлива роль належить періодичній пресі, що видавалася на 
окупованих територіях. Для ілюстрації, підтвердження або спростування 
того чи іншого факту, наведеного в періодиці часів нацистської окупації 
використана інформація з інших джерел. У досліджені застосовані методи 
та методологічний інструментарій соціальної історії, історії повсякден-
ності, краєзнавства. 

Мета статті — охарактеризувати стан лікувально-профілактичних 
закладів окупованої нацистами України (за матеріалами періодичної пре-
си) та з’ясувати можливості населення із задоволення потреб у сфері 
охорони здоров’я. 

Означена проблема вивчалася вітчизняними істориками у контексті 
інших проблем у руслі соціальної історії та історичного краєзнавства. 
Особливо слід відзначити доробок Я. Ганіткевича1, який вивчає історію 
української медицини, й ґрунтовну дослідження П. Пундія2, у першій 
частині якого подано довідки про 341 лікаря-патріота, які в період Другої 
світової війни брали участь у боротьбі проти німецьких окупантів та 
більшовицьких репресивних органів, а також дисертацію О. Латиш3. 
Окрім того, означену проблему на регіональному рівні досліджували й 
інші вітчизняні історики4. Спеціальної розвідки, присвяченої висвітленню 
——————— 

1 Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах; Наук. т-во 
ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України, Львів. від-ня, Всеукр. лікар. т-во. — Львів : Афіша, 2004. — 365 с.;  
Його ж. До історії становлення української вищої медичної школи (Медичний інститут 
в окупованому гітлерівцями Києві у 1941–42 рр. // Вісник соціальної гігієни та органі-
зації охорони здоров’я України. — Тернопіль: ДВНЗ «Тернопільський державний ме-
дичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України». — 2010. — № 3. — С. 47–54.  

2 Пундій П. Українські лікарі: бібліогр. довідник / ред. Я. Ганіткевич. — Львів; 
Чикаго: Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 1994. — Кн. 1: Естафета поколінь національного 
відродження. — 328 с. 

3 Латиш О. Ю. Розвиток охорони здоров’я в Україні періоду Великої Вітчизняної 
війни: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний університет. — Донецьк, 
2004. — 195 с. 

4 Боган С. М. Стан медичного та ветеринарного обслуговування населення півдня 
України в період німецької окупації в 1941–1944 рр. // Наукові праці [Чорноморського 
державного університету імені Петра Могили «Києво-Могилянська академія»]. Серія : 
Історія : наук. журн. / Чорном. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв: [б. в.], 1997. — 
Випуск 134. — Том 147. — С. 34–36; Костючок О. Діяльність Київської міської управи у 
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медичної допомоги населенню окупованих території України, функціо-
нуванню медично-санітарних і лікувально-профілактичних закладів за 
матеріалами періодичної преси, не було. 

Перш ніж приступити до викладу основного матеріалу, слід відзна-
чити, що газетні публікації окупаційної періодики стосовно охорони 
здоров’я різняться за типами. Умовно можна виділити декілька груп: 

1) Інформаційні оголошення (звернення, відозви тощо): а) органів 
влади (центральних, місцевих) щодо законодавчо-нормативних актів у 
сфері охорони здоров’я; б) про порядок роботи того чи іншого медичного 
закладу; в) загальні засади діяльності закладів охорони здоров’я. 

2) Пропагандистсько-інформативні: а) інформування населення про 
досягнення у медичній галузі на теренах окупованої України та за її 
межами; б) характеристика діяльності установ охорони здоров’я (пере-
важно у позитивному ключі). 

3) Пропагандистські: а) пропаганда здорового способу життя; б) по-
ширення інформації про основні захворювання, особливості їх лікування 
та профілактики.  

В усіх використаних газетних публікаціях збережено тогочасну орфо-
графію та пунктуацію. 

До війни громадянам Радянському Союзі обіцяли повне безкоштовне 
медичне обслуговування. Це право, записане в конституції, мало не 
тільки соціальний, але й політичний характер, оскільки повинно було 
символізувати прогресивність соціалістичної системи і служити знаряд-
дям пропаганди. Неспростовним є факт, що до війни у межах радянської 
системи охорони здоров’я вдалося налагодити розгалужену мережу ме-
дичних установ, забезпечити стабільне функціонування профілактичних 
служб і зберегти безкоштовність послуг. Натомість значним недоліком 
була жорстка централізованість системи, що завадила швидким впро-
вадженням будь-яких змін. Кожне з управлінь республіканського комі-
саріату охорони здоров’я контролювало діяльність певної медичної галузі 

                                                                                                               
сфері забезпечення санітарної очистки міста Києва (1941–1942 рр.) // Вісник Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка : Історія. — 01/2011. — Вип. 104. — 
С. 21–24; Нагорна Наталія, Лихута Олександр. Система медичного страхування насе-
лення зони військового управління в умовах німецького «нового порядку» (за мате-
ріалами Ніжинської міської управи) // Ніжинська старовина. — 2014. — Вип. 17 (20). — 
С. 37–46; Спудка Ірина. Медичне обслуговування в добу окупації на території рейхс-
комісаріату «Україна» // Вісник Київського славістичного університету. — К.: КСУ, 
2008. — № 38. — С. 163–171; Стельникович С. Медичне обслуговування на території 
генерального округу Житомир (друга половина 1941 — початок 1944 рр.) // Волинські 
історичні записки : зб. наук. праць. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 
Т. 11. — С. 5–12.  
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та спрямовувало роботу відповідних органів на місцях, де діяли обласні, 
міські й районні відділи охорони здоров’я. Вони у своїй структурі мали 
аналогічні управлінням утворення й були нижчою ланкою бюрокра-
тичного ланцюга. Субсидіювання із загального бюджету призвело до 
того, що охорона здоров’я фінансувалася за «залишковим принципом». 
Лікувально-профілактичне обслуговування населення СРСР напередодні 
війни знаходилося на низькому рівні, особливо у сільській місцевості.  

З початком німецько-радянської війни мережа лікувальних закладів 
зазнала значних руйнувань, чимало установ було знищено й не підлягало 
відновленню. Суттєві зміни відбулися й з медичними кадрами. Так, 
значна кількість спеціалістів евакуювалася разом з організаціями углиб 
Радянського Союзу, була мобілізована до лав Червоної Армії. Однак 
чимало спеціалістів залишилося на території, яка з часом була захоплена 
військами Вермахту. Здійснювана окупантами політика стосовно охорони 
здоров’я мала відмінності залежно від територіального утворення.  
У Райхскомісаріаті «Україна» було створене Українське допоміжне уп-
равління, яке керувало всією системою медичної допомоги, медичні 
установи підпорядковувалися окружним комісарам, які за допомогою рад 
районних та обласних лікарів керували діяльністю лікарняних закладів. 
«Одним з найважливіших завдань німецької цивільної влади на Україні 
було налагодження справи охорони здоров’я. Треба було запобігти масо-
вим захворюванням, що могли порушити план відбудування країни. Перед 
відділом П-Е Рейхскомісара постало два завдання: 1) боротьба з зараз-
ними захворюваннями, 2) підтримання здоров’я, а разом з тим і пра-
цездатності німецького й місцевого населення. … При кожному гене-
ралькомісарі був створений відділ охорони здоров’я, який діставав фахові 
вказівки від відділу охорони здоров’я Рейхскомісара. На чолі відділу стояв 
німецький лікар, в розпорядженні якого перебував медичний персонал, а в 
разі потреби ентомологи та інші фахівці. Щодесять днів гебітскомісари 
повідомляють генералькомісарам про епідемічні захворювання, а кож-
ного місяця ці повідомлення передаються Рейхскомісарові України. Таким 
чином забезпечується виявлення вогнищ зарази, а разом з тим успішна 
боротьба з пошестями»5. Рівень медичної допомоги у цьому регіоні не 
задовольняв потреби населення, так як німецька окупаційна влада вима-
гала зосередити увагу на обслуговувані фольксдойче та осіб, які пра-
цювали в інтересах окупантів. Для цивільного населення функціонували 
окружні та районні лікарні, для амбулаторного лікування — поліклініки 
та медпункти. На медичні заклади регіону покладалися профілактика 

——————— 
5 Охорона здоров’я на Україні // Нове українське слово. — 1943. — № 33 (351). — 

9 лют. — С. 4. 
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захворювань, контроль за санітарно-епідемічним становищем населених 
пунктів.  

У Західній Україні, що відійшла до Польського генерал-губерна-
торства, система медичного забезпечення будувалася за європейським 
зразком. «Медична комісія» дистрикту Галичина, підпорядкована Гене-
ральному управлінню охорони здоров’я при цивільній адміністрації 
Польського генерал-губернаторства, контролювала діяльність закладів 
охорони здоров’я. Поряд з налагодженням роботи державних медичних 
установ, було організовано чимало приватних клінік. Окупаційна влада 
проводила активну боротьбу з інфекційними захворюваннями. Переважно 
лікарські послуги були платними. Українців, поляків, німців та євреїв 
обслуговували окремі лікарні.  

У «військовій зоні» окупанти змушені були піклувалися про стан 
здоров’я місцевого населення, через тісні контакти останнього з сол-
датами та офіцерами Вермахту. Порівняно з райхскомісаріатом «Україна» 
рівень медичної допомоги у східних регіонах був значно кращим. 
Особлива увага, як і в інших місцевостях, приділялася боротьбі з епі-
деміями. Лікування всіх інфекційних хворих було безкоштовним, а щеп-
лення населення проводилося примусово. При штабі Південного фронту 
організація охорони здоров’я покладалася на відділ санітарного управ-
ління, якому підпорядковувалися Юзівський, Луганський і Харківський 
обласні відділи охорони здоров’я. Медична допомога була платною. 
Місцеве населення, яке працювало на німецьку владу, підлягало медич-
ному страхуванню, у випадку хвороби чи при втраті працездатності 
забезпечувалося грошовою допомогою6. Окупаційна влада Трансністрії, 
як і райхскомісаріату передбачала інтенсивну експлуатацію місцевих ре-
сурсів. Однак її відмінною рисою було прагнення швидкої румунізації 
краю. Згідно цих цілей вибудовувалася політика щодо місцевого насе-
лення, яка характеризувалася вищим рівнем лояльності до потреб міс-
цевого населення, що проявилося певним рівнем соціального захисту, 
розвитком культури й освіти, медицини. Звичайно, окупаційна періодика 
не відображала регіональні відмінності у сфері охорони здоров’я, проте 
деякі особливості можна відстежити за риторикою та тематичним напов-
ненням преси. 

З налагодженням життєдіяльності окупованих населених пунктів 
здійснювалися певні заходи з відновлення роботи медичних закладів. 
Переважно ініціаторами таких процесів виступили колишні працівники 

——————— 
6 Латиш О. Ю. Розвиток системи охорони здоров’я в Україні періоду Великої Віт-

чизняної війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01; Донецький національний ун-т. — 
Донецьк, 2004. — С. 12. 



Санітарно-епідеміологічна ситуація та медичне обслуговування… 61 

цих установ. Місцева окупаційна влада також долучилася до такої діяль-
ності, виконуючи вказівки нацистської влади щодо убезпечення пере-
бування німецьких солдатів, офіцерів, різноманітних чиновників на за-
хоплених територіях.  

Першочергові завдання полягали у здійсненні обліку існуючих уста-
нов охорони здоров’я, проведенні інвентаризації, виявленні наявних 
матеріальних цінностей і грошових засобів, обліку медичних кадрів та 
залучення їх до роботи. Переважно такими роботам займалися інспектори 
охорони здоров’я міських і районних управ, які підпорядковувалися 
завідувачам відділів охорони здоров’я. Структура останніх, залежно від 
населеного пункту, де вони розташовувалися, суттєво різнилася. Напри-
клад, до складу медичного відділу Київської міської управи (далі — 
КМУ) увійшли ряд підвідділів, які розподілили роботу за відповідними 
напрямками, зокрема: лікувальний, медичної освіти, інспектура поста-
чання лікарських установ, інспектура в санітарних справах; інспектура в 
аптечних справах, інспектура планування та складання бюджету, відділ 
статистики, господарська частина7. У Одесі була утворена медико-сані-
тарна дирекція у складі санітарного, медичного, курортно-кліматичного, 
фармацевтичного, адміністративного, фінансового й економічного від-
ділів8. Саме працівники зазначених структур, спираючись на законо-
давчо-нормативні акти окупаційної влади, розробили засади функціону-
вання тієї чи іншої медичної установи, регламент діяльності медичного 
персоналу, визначили норми обслуговування для лікарів, тривалість 
робочого часу, запровадили оплату за лікувальні послуги тощо. У сільсь-
кій місцевості взагалі не було спеціальних структур з управління сферою 
охорони здоров’я, а означені функції покладалися на районних інс-
пекторів охорони здоров’я. 

Початковий етап діяльності медичних закладів створював ілюзію 
позитивних зрушень у сфері медичної допомоги цивільному населенню. 
Окупаційна преса рясніла повідомленнями про налагодження роботи того 
чи іншого закладу. Про далекоглядні плани у цій царині української 
громадськості, яка була ініціатором відновлення лікувальних установ, 
було зрозуміло з того, що не лише найнижчі ланки структури охорони 
здоров’я розпочали роботу, але навіть й наукові та навчальні медичні 
заклади. Наприклад, у київській газеті «Українське слово» інформація, що 
——————— 

7 Державний архів Київської області (далі — ДАКО), ф. Р-2412, оп. 2, спр. 170, 
арк. 5. 

8 Остащук В. І. Розвиток медицини, медичної освіти та науки в Одесі в період 
румунської окупації (1941–1944 рр.) // Наукові праці Чорноморського державного уні-
верситету ім. Петра Могили Комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Історичні 
науки. — 2009. — Т. 100. — Вип. 87. — С. 79.  
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стосувалася охорони здоров’я була опублікована у 27 номерах з 47, а у 
№№ 51, 67, 69 і 75 навіть на двох сторінках — третій і четвертій. Для 
загального уявлення про тематику публікацій, наведемо кілька прикладів. 

В «Українському слові» № 28 наводилася розлога стаття про загаль-
номіські збори лікарів, де був присутній представник санітарного уп-
равління німецької армії — міський лікар Ріховські*. У ній йшлося про 
нагальні потреби медичної справи Києва (транспорт, медикаменти, па-
ливо). Виступали київські лікарі А. Зюков і Ф. Богатирчук, висловлю-
валися Подушко, М. Нещадименко, Сингалевич. Найважливішою пробле-
мою була визначена боротьба з інфекційними хворобами. У цій справі 
провідне значення відводилося профілактичним заходам9. Окрім того у 
цьому ж номері газети були вміщені оголошення про відновлення роботи 
дитячої консультації, 1-ої міської поліклініки й заводу з виготовлення 
медичного обладнання «Медприлад»10. 

З організацією та відкриттям лікарень виникла проблема підбору 
кадрів. Слід зазначити, у гітлерівців було «особливе» ставлення до 
медичних працівників. Спеціалістів такого профілю вони планували 
активно експлуатувати в окупованих районах України. Тому, в першу 
чергу, запровадили жорстоку регламентацію діяльності медичних пра-
цівників та їх ретельний облік. Через місцеву пресу повідомлялося про 
необхідність усім медпрацівникам зареєструватися за своїми колишніми 
установами і розпочати роботу за вказівками управ.  

Спеціальне розпорядження від 21 лютого 1942 р. райхсміністра Ук-
раїни А. Розенберга регулювало трудову повинність медичного персо-
налу, визначило вікові, професійні та інші категорії осіб, які підпадали 
під цей документ11. Законодавчо-нормативні акти щодо діяльності 
медичних працівників вміщувалися у газетах упродовж всього періоду 
нацистської окупації. 

«Розпорядження**  
Всім лікарям та медичним працівникам (акушеркам, фельдшерам, 

сестрам), що постійно мешкають у Києві і на день опублікування цього 
розпорядження безробітні, пропонується зголоситися особисто до місь-
кого відділу охорони здоров’я (Рейтерська вул. 22...). Явка обов’язкова. 
Невиконання цієї постанови каратиметься. З собою треба мати 
——————— 

* За іншими джерелами Риковський. 
9 Загальноміські збори лікарів // Українське слово. — 1941. — 11 жовт. — № 28. — 

С. 4. 
10 Оголошення // Там само. 
11 Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. 1941–1944 рр. (Збірник 

документів і матеріалів). — К.: Держполітвидав, 1951. — С. 249–250.  
** Опубліковане двома мовами: німецькою і українською. 
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документи про проходження освіти, свідоцтво про закінчення навчаль-
ного закладу та про арійське походження. Генералькомісар Києва 
Магунія»12. 

«Розпорядження 
Всім лікарям і медичним працівникам акушеркам, фельдшерам, ме-

дичним сестрам, лаборантам, фармацевтам, фармацевтам-учням, 
зубним технікам, дантистам, рентгенологічним технікам, санітаркам, 
масажистам, бадмейстерам, педикерам, косметичкам, працівникам по 
боротьбі з шкідниками (комахами, рослинами), інструкторам по дезін-
фекції та ін., які мешкають або тимчасово перебувають у Києві, неза-
лежно від посади і роду роботи на цей час, а також усім безробітним 
цих категорій, пропонується з’явитися особисто до Генералкомісаріату, 
Банкова, 11, кімн. 377. При собі мати документи про фахову освіту, 
атестат, і документ про арійське походження своє та жінки або чоло-
віка. Явка обов’язкова. За ухиляння від виконання цього розпорядження 
винні будуть покарані і їм буде заборонено надалі працювати за фахом. 
Ті, що спізняться зареєструватися, будуть оштрафовані — лікарі в сумі 
50 крб., інші — 25 крб. Плата за реєстрацію: лікарі — 50 крб., інші — 
25 крб.»13. 

Досить суперечливою є інформація про кількість медичних кадрів 
окупованої України. Так, за одними даними, вони не могли влаштуватися 
за фахом через брак робочих місць у сфері охорони здоров’я, за іншими — 
весь період окупації характеризувався значним дефіцитом медичних 
спеціалістів. Слід сказати, що одразу з початком окупації кількість ме-
дичних працівників (лікарів, аптекарів) була значно більшою. Не викли-
кає сумніву той факт, що серед представників таких професій прева-
лювали особи єврейської національності. Значна їх частина була знищена, 
тому встановити справжню кількість лікарів, які потрапили на захоплені 
ворогом території, практично неможливо. З газетних публікацій зрозу-
міло, що серйозний дефіцит медичних працівників відчувався у сільській 
місцевості, а в великих містах фіксували брак певних спеціалістів. 
Наприклад, за даним відділу охорони здоров’я КМУ на кінець березня 
1942 р. в Києві було 985 лікарів, з них працювало — 786, 199 — 
безробітні14. Натомість березнева газета містила інформацію про наяв-
ність в місті 1100 лікарів і близько 2 тис. фельдшерів. На думку ко-
респондента, їх кількість була навіть більше, однак не всі медики 

——————— 
12 Розпорядження // Нове українське слово. — 1942. — 25 лют. — № 43 (58). — С. 4; 

1 берез. — № 47 (62). — С. 4; 3 берез. — № 48 (63). — С. 4. 
13 Розпорядження // Там само. — 1942. — 26 лип. — № 171 (186). — С. 4. 
14 ДАКО, ф. Р-2412, оп. 2, спр. 170, арк. 9–10. 
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зареєструвалися, тому він пропонував продовжити облік і потому роз-
поділити медичні кадри. У публікації наголошувалося на різниці у 
кваліфікації виявлених лікарів і на дефіциті окремих фахівців. Щодо 
фельдшерів пропонувалося застосувати досвід Німеччини, де таких спе-
ціалістів не було, тому частину з українських фельдшерів необхідно було 
докваліфікувати на лікарів, решту — перевести на посади молодшого 
медичного персоналу15. Протягом квітня було влаштовано 76 осіб, в т.ч. 
10 з них надіслано на роботу в Німеччину. Навесні 1942 р. ситуація з 
працевлаштуванням погіршилася внаслідок проведення скорочення пер-
соналу медичних установ та закриттям деяких з них. Лави безробітних 
поповнили 48 лікарів, які приїхали з приміської зони чи інших населених 
пунктів України. На 30 квітня 1942 р. на обліку у відділі охорони здоров’я 
перебував 1021 лікар, з них 850 працюючих і 171 безробітний. З числа 
безробітних найбільша кількість припадала на терапевтів (60 осіб), 
педіатрів (4 особи), гінекологів (20 осіб), хірургів (8 осіб). Натомість мало 
було стоматологів, бактеріологів, санітарних лікарів та окулістів. Зовсім 
не було безробітних рентгенологів і венерологів. Серед середнього ме-
дичного персоналу налічувалося 480 осіб без роботи16.  

Для лікарів і фельдшерів, які втратили документи про спеціальну 
освіту, організовувалися кваліфікаційні комісії, які повинні були вста-
новити фаховий рівень медиків. З метою підвищення кваліфікації лікарів і 
поглиблення їх практичних навичок відкривалися курси удосконалення17.  

Упродовж окупації лікарів залучали до різних робіт. Так, комісії з 
медичних працівників визначали рівень непрацездатності осіб, на основі 
чого призначалася виплата лікарняних, пенсій, допомог тощо. У газетах 
публікувалися урядові документи й окремі повідомлення щодо цього. 
Наприклад, одне з них було присвячене висвітленню порядку визначення 
непрацездатності. «...Щоб впорядкувати облік наявної робочої сили, на 
яку тепер відчувається великий попит, і контроль над використанням її, 
Міськуправа встановила порядок визначення непрацездатності насе-
лення. Право визначення непрацездатності надано медичним комісіям 
утвореним при поліклініках відділу охорони здоров’я. Комісії склада-
ються з трьох лікарів під головуванням головних лікарів поліклінік. … 
Оглянутим громадянам надаються довідки, в яких зазначається діагноз 
та віднесення до категорій: здатних до фізичної праці, здатних до легкої 

——————— 
15 На пленумі Київської міської управи // Нове українське слово. — 1942. — 

28 берез. — № 70 (85). — С. 4. 
16 ДАКО, ф. Р-2412, оп. 2, спр. 170, арк. 9–10. 
17 Там само, арк. 10–11. 
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фізичної праці та нездатних до фізичної праці…»18. Українські лікарі 
працювали у вербувальних комісіях. Останні займалися підбором людей 
для вивезення на примусові роботи в Німеччину. Часто медичні пра-
цівники, ризикуючи власним життям, видавали фіктивні довідки про 
різноманітні хвороби, тим самим даючи змогу уникнути страшної долі 
«остарбайтера»19. Окрім того, лікарів відправляли на роботу до Німеч-
чини. З цього приводу було опубліковане оголошення такого змісту: 
«Увага! Українські лікарі і лікарки мають постійно перевіряти стан 
здоров’я українців, що працюють в Німеччині та доглядати їх. ...З кож-
ним поїздом має виїхати до Німеччини 1 медичний працівник, який пра-
цюватиме там. Лікарі мають зголоситися до д-ра Яніцького на від-
правному пункті — Львівська вул., 24. Щодня з 9 до 10 год.»20. 

Суттєвою відмінністю окупаційної медичної системи від радянської 
охорони здоров’я стало запровадження для цивільного населення плати за 
отримані медичні послуги. Сучасні дослідники розходяться в думці про 
доступність лікування для пересічних громадян. Однак зважаючи на 
низьку заробітну плату у всіх галузях економіки та спекулятивні ціни на 
основні продукти харчування й товари щоденного вжитку, все ж ми 
схиляємося до думки, що навіть працюючій особі було складно виділити 
кошти на лікування. Детальна інформація про ціни на лікарські послуги 
та обстеження в Києві з’явилася вже на початку грудня 1941 р.: «При 
стаціонарному лікуванні в усіх лікарнях міста встановлено плату 20 крб. 
за ліжкодень, а в лікарнях спеціальних, де потрібне підсилене або діє-
тичне харчування, чи фізичні методи лікування, дозволено підвищувати її 
до 25 крб. на добу. До вартості ліжкодня додаються окремо витрати за 
операції: найвища плата за операцію — від 100 до 200 карбованців. При 
амбулаторному лікуванні за перший лікарський огляд по всіх фахах 
встановлена плата 5 крб., за повторний — 3 крб., за перший огляд лікаря 
вдома — 10 крб., повторний — 5 крб. Консультація професора в ам-
булаторії 15 крб., вдома — 30 крб. Вартість повної курсовки на електро- 
й водолікування (26 сеансів) — 200 крб. З лабораторних досліджень най-
вища плата за мікроскопічне дослідження тканини — 25 крб., звичайне 
ж дослідження харкотиння, сечі — 3 крб. Крім того, встановлено 
тарифи за послуги установ санепідемічної організації на виклик окремих 
громадян і установ. Разом з цим амбулаторні медичні установи зобо-
в’язані подавати безплатну медичну допомогу тим, хто не має змоги 
——————— 

18 Порядок визначення непрацездатності // Нове українське слово. — 1942. — 
4 черв. — № 126 (141). — С. 4. 

19 Центральний державний архів вищих органів влади України, ф. 4620, оп. 3, 
спр. 243а, арк. 85, 86. 

20 Оголошення // Нове українське слово. — 1942. — 21 квіт. — № 89 (104). — С. 4. 
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заплатити за неї. Число хворих, що користуються безплатною допо-
могою, встановлено в межах 10% до загального числа відвідувачів»21. 
Враховуючи, що середня заробітна плата у Києві становила 477 крб. 
можна зробити висновок про «доступність» медичного обслуговування 
для пересічних містян. 

Окупаційним законодавством передбачалося безкоштовне надання 
медичної допомоги окремим категорія населення, зокрема хворим на 
венеричні та інфекційні захворювання; особам, які потребували аку-
шерської та невідкладної допомоги; хворим, що перебували на амбу-
латорному й стаціонарному лікуванні, у випадку, коли вони не могли 
платити за лікування, підтверджуючи це відповідним документами. 
Частково безкоштовно обслуговувалися діти в яслах (20% безкоштовних 
місць) та в молочних кухнях (6%)22. 

Найбільша кількість газетних повідомлень стосувалася інформації 
про медичні заклади. Динаміку діяльності установ охорони здоров’я в 
окупованому Києві дозволяють відстежити наступні газетні публікації. 
20 грудня 1941 р. відбувся пленум КМУ, де обговорювалися питання 
медичного обслуговування населення міста й тезово він був пред-
ставлений у пресі. Завідувач відділу охорони здоров’я міської управи 
вказав, що з діючих установ, підпорядкованих очолюваному ним від-
ділові, поновили свою роботу «міський санепід*, аптеко-управління, 
курортна управа, учбові заклади, науково-дослідні інститути, лікарні, 
поліклініки, консультації та ін. В системі санепіду працюють санітарно-
бактеріологічна лабораторія, міська дезиніфекційна станція, малярійна 
станція, два профілактичні пункти, три молочноконтрольні станції та 
11 районових санітарних станцій. Курортна управа взяла на облік 
6 санаторіїв, 11 будинків відпочинку. Стали до ладу і обслуговують насе-
лення ортопедичний інститут, який має вже 200 ліжок, рентгенівський 
інститут — 60 ліжок, туберкульозний — 150 ліжок, інститут охмат-
диту** — 200 ліжок. З учбових закладів працюють медичний інститут і 
фельдшерсько-акушерська школа. По місту працюють 14 лікарень, які 
мають понад 3.925 ліжок, а також 13 поліклінік». Далі була заслухана 
співдоповідь головного санітарного лікаря міста про санітарно-епідеміо-

——————— 
21 У Київській міській управі // Українське слово. — 1941. — 6 груд. — № 75. — 

С. 3. 
22 ДАКО, ф. 2412, оп. 2, спр. 170, арк. 20–21. 
* Так в газеті. Мається на увазі санітарно-епідемічна служба. 
** ОХМАДИТ (охорона материнства та дитинства) — дитяча спеціалізована лікарня 

м. Києва. 
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логічні заходи, скеровані на запобігання епідемічних захворюваннях у 
Києві. Особливу увагу приділено профілактиці висипного тифу23. 

Щодо інших регіонів окупованої України, то ситуація там була 
схожою. Періодичні видання час від часу вміщували інформацію про 
відновлення роботи медичних закладів та особливості їх діяльності. Так, 
однією з перших була стаття, присвячена функціонуванню відділу охо-
рони здоров’я Кіровоградської міської управи. Він складався з секторів: 
лікувального, дитячих будинків, соціального забезпечення, фінансової 
статистики. Досить швидко його працівникам вдалося налагодити роботу 
хірургічної та інфекційної лікарень, центральної амбулаторії, венероло-
гічного диспансеру, епідемічної станції, санітарної інспекції24. 

Інша стаття містила інформацію про ситуацію в медичній сфері 
Кривого Рогу. Зазначалося, що «в місті функціонує лікарня, амбулаторія, 
родильний будинок, тублікарня*, інфекційна лікарня, дитяча амбулаторія 
та інш. Закінчується ремонт водолікарні... Є швидка допомога та 
санітарна станція. Здороввідділ організував досліди питної води та 
нагляд за санітарним станом міста. Вже функціонує рентгенологічний 
кабінет… Відновлено роботу в протезній та зубопротезній майстернях. 
… 19 лікарів-українців нашого міста приймають хворих у себе вдома. 
...»25. В іншому повідомленні про дитячу поліклініку Кривого Рогу 
зазначалося, що вона обладнана фізкабінетом, необхідною апаратурою, 
має зубопротезний і стоматологічний кабінети. Щодня її відвідувало 
пересічно до 40 дітей. Наголошувалося на гострій необхідності відкриття 
стаціонару через поширення серед дітей епідемічних хвороб — скар-
латини, кору та інших. Автор повідомлення, П. Сергієнко, пропонував 
забезпечити стаціонар усіх необхідним за рахунок інших лікарень і 
приватних кабінетів26.  

Про стан лікувальної та аптечної справи, ситуацію з медичним 
персоналом у Дніпропетровську й області йшлося у замітці «Відновлення 
лікарської допомоги». Зазначалося, що лікарні як у містах, так і по селах 
постраждали від воєнних дій. «Значна кількість приміщень лікарень роз-
бита, попсована при бомбардуванні і артилерійському обстрілові.  

——————— 
23 На пленумі Київської міської управи // Нове українське слово. — 1941. — 23 груд. — 

№ 8. — С. 4. 
24 Полтавець. У відділі охорони здоров’я // Український голос (Кіровоград). — 

1941. — 17 верес. — № 6. — С. 2.  
* Так в газеті. Спеціалізована лікарня для хворих на туберкульоз. 
25 За справжню охорону здоров’я // Дзвін (Кривий Ріг). — 1941. — 10 жовт. — № 4. — 

С. 4. 
26 Сергієнко П. Огнище оздоровлення дітей // Там само. — 2 листоп. — № 14. — 

С. 2.  
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В деяких місцевостях лікарні та амбулаторії залишились без лікарів та 
іншого і, через недогляд, розграбовані. Те ж саме трапилось і з аптеками. 
... Першим завданням відділів охорони здоров’я є виявлення стану ліку-
вальних закладів у містах і селах[,] і відновлення роботи лікарень, 
поліклінік, амбулаторій, а також аптек, укомплектування їх необхідним 
персоналом. По містах налагодження роботи медичних закладів посу-
вається значно краще, ніж у районах, з якими ще немає необхідного 
контакту». На початок листопада 1941 р. у Дніпропетровську функ-
ціонували вже майже всі уцілілі лікарні й поліклініки, пологовий 
будинок, 10 аптек. Того ж місяця планувалося налагодити роботу ще 
2 аптек, санітарного магазину, оптичної майстерні27. 

Розлога стаття була присвячена діяльності Полтавського медичного 
відділу. Його працівники провели реєстрацію медичного персоналу міста. 
Було виявлено 534 працівника: 150 лікарів, 130 фельдшерів, 156 медич-
них сестер, 45 фармацевтів, 35 акушерок і 18 лаборантів. Наголошува-
лося, що зменшення кількості персоналу, порівняно з радянським часом, 
не стало на заваді налагодження роботи медичних установ. «Перша 
Міська лікарня свою роботу не припиняла, а обслуговує хворих по всіх 
відділах (500 ліжок), не зважаючи на те, що головний корпус занятий під 
великий німецький шпиталь. Всі відділи лікарні забезпечені кваліфіко-
ваним персоналом. Друга, інфекційна лікарня в даний час працює, але 
пристосована для хірургічного обслуговування тяжко поранених і хворих. 
…Поліклініки перша, друга і третя праці не припиняли. ... Родильний 
будинок при відступі більшовиків був увесь розграбований, але з 
24 вересня поновлений і оборудований на 50 ліжок, в даний час працює, 
приймаючи породільниць, обслуговується двома лікарями, 14 акушерками 
й сестрами». У статті відзначалося, що боротьба з інфекційними захво-
рюваннями проводилася на належному рівні. «В даний час всі виявлені 
хворі заразними хворобами своєчасно шпиталізуються. Робота інфек-
ційної лікарні в основному налагоджена; в прийомі хворих відмовлень 
нема. Як медична допомога, так і технічне обслуговування хворих за-
безпечені кваліфікованим персоналом. Дезкомбінат* в даний момент 
відіграє важливу ролю в боротьбі проти можливого розвитку інфек-
ційних захворювань, зокрема висипного тифу. Працюють всі відділи ком-
бінату, провадиться дезинфекція в інфекційних вогнищах, експлоату-
ються** три стаціонарних і сім пересувних камер, провадиться евакуація 

——————— 
27 Відновлення лікарської допомоги // Дніпропетровська газета. — 1941. — 5 лис-

топ. — № 23. — С. 2.  
* Так в газеті. Спеціалізований дезінфекційний комбінат. 
** Так в газеті. 
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інфекційних хворих. Санпропускник провадить санобробку частин Ні-
мецької Армії, а також санобробку тих, що мали контакт з інфек-
ційними хворими. Пральня працює на дві зміни, провадить прання білизни 
для частин Німецької Армії, шпиталів, лазаретів та лікарень. З районів 
Полтавщини відомості покищо надзвичайно скупі…»28. Багато медичних 
закладів обслуговували не тільки цивільне населення, а й частини 
Вермахту. Зрозуміло, що окупаційна влада дбала, аби ці установи були 
забезпечені усім необхідним. Але керуючись інформацією з інших дже-
рел, наприклад, архівних матеріалів, відомо, що німецькі шпиталі, лікарні 
для фольксдойче фінансувалися з бюджетів штадт- чи генерал-коміса-
ріатів, а цивільне населення з часом було позбавлене доступу до таких 
установ.  

Важливою складовою, що впливає на результати подальшого ліку-
вання є своєчасність надання медичної допомоги. Виконання цих функцій 
покладалося на станції швидкої допомоги. Окупаційна преса інколи 
публікувала оголошення та замітки про відновлення цього структурного 
підрозділу медичної служби. Наприклад, у другій половині жовтня 
1941 р. повідомлялося про брак транспорту на станції швидкої допомоги 
Дніпропетровська. Вказувалося, що служба вимушена була користуватися 
вантажною автомашиною, тимчасово пристосованою до лікарських виїз-
дів29. У середині листопада 1941 р. у Полтаві відновила діяльність ана-
логічна структура «Міська станція швидкої медичної допомоги (Кобе-
ляцька, 43) приймає виклики до хворих щодня від 7 до 18 годин»30. 
«Послугами швидкої допомоги… із вдячністю користуються мешканці 
Полтави. Протягом дня невідкладну медичну допомогу одержує більше 
десяти хворих»31. У Харкові колишні працівники швидкої допомоги 
самотужки налагодили роботу станції. Вони добували необхідні мате-
ріали та медикаменти, перев’язувальні засоби, обладнали амбулаторію, 
змонтували велоношевий пристрій32. Упродовж 1942–1943 років було 
здійснено 1433 виїзди, амбулаторно надано допомогу 1385 хворим33. Про 
київську службу (вул. Рейтерська, 22) було вміщено три кореспонденції. 

——————— 
28 Робота медичного відділу // Голос Полтавщини. — 1941. — 6 листоп. — № 4. — 

С. 4.  
29 Дніпропетровськ. По місту // Дніпропетровська газета. — 1941. — 23 жовт. — 

№ 13. — С. 2.  
30 Місцева хроніка // Голос Полтавщини. — 1941. — 16 листоп. — № 7. — С. 4.  
31 Місцева хроніка // Там само. — 27 листоп. — № 10. — С. 4.  
32 Федак Б. С., Забашта В. Ф. Швидка допомога Харківщини: кроки історії та сьо-

годення // Режим доступу: http://emergency.in.ua/history/323-st-4-18  
33 Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги 

ім. проф. О. І. Мєщанінова // Режим доступу: http://www.skoraya.kharkov.ua/nashahistmen  
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В першій йшла мова про початок роботи станції34, у другій зазначалося, 
що відновлення швидкої допомоги йде повільно. «Насамперед тому, що з 
30–40 санітарних карет зараз є одна-дві. Більшу частину забрали біль-
шовики, тікаючи з Києва. Бракує також пального. Отож в негайних 
випадках треба чекати на приїзд карети два, а то й три дні». Автор 
статті намагався привернути до цієї проблеми увагу міської влади35.  
У третій статті повідомлялося, що в кінці січня 1942 р. щодня реєструють 
20–25 телефонних викликів. При потребі негайного хірургічного втру-
чання їм надають допомогу в стаціонарі станції. Від 3 листопада було 
зроблено близько 80 хірургічних і гінекологічних операцій. «З жовтня 
надано амбулаторну допомогу 1200 хворим, за викликом відбулося 
600 виїздів карети…»36. Однак через брак транспортних засобів і паль-
ного станція швидкої допомоги Києва у кінці травня 1942 р. була закрита. 
Натомість медичну допомогу в невідкладних випадках (поранення, 
отруєння та ін.) можна було отримати у найближчій поліклініці у чер-
гового лікаря. У газетному повідомлені були опубліковані адреси полік-
лінік37. 

У пресі повідомляли, що на території Трансністрії діяла санітарна 
служба й частина населення навіть отримала щеплення38, правда, не 
вказувалося від якої хвороби. Медичний відділ Одеси нараховував 
5 лікарень, 14 поліклінік, 2 пологові будинки, одну амбулаторію, 3 дис-
пансери, 2 дитячі консультації, швидку допомогу, лікарню для про-
кажених і 8 медичних пунктів, фармацевтичний налічував 12 аптек, 
2 аптекарських магазини, 3 аптеки при лікарнях і склад39. Охороні здо-
ров’я Одеси була присвячена спеціальна публікація. В ній характе-
ризувався антисанітарний стан міста, який загрожував виникненням епі-
демічних захворювань. Серед причин такої ситуації, окрім бойових дій, 
відзначалася евакуація радянською владою медичних установ з їх 

——————— 
34 Швидка медична допомога // Українське слово. — 1941. — 22 жовт. — № 37. — 

С. 4. 
35 Крамаренко Ю. Про швидку медичну допомогу // Там само. — 1941. — 

27 листоп. — № 68. — С. 4. 
36 Негайна медична допомога // Нове українське слово. — 1942. — 28 січ. — № 21 

(38). — С. 4. 
37 Станцію швидкої допомоги на Рейтерській, 22 закрито // Там само. — 31 трав. — 

№ 123 (138). — С. 4. 
38 Відбудова в Трансністрії // Український голос (Проскурів). — 1942. — 19 лют. — 

№ 15 (41). — С. 4.  
39 Остащук В. І. Розвиток медицини, медичної освіти та науки в Одесі в період 

румунської окупації (1941–1944 рр.) // Наукові праці Чорноморського державного уні-
верситету ім. Петра Могили Комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Історичні 
науки. — Миколаїв: [б. в.], 2009. — Т. 100, Вип. 87. — С. 79.  
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устаткуванням, а також знищення закладів охорони здоров’я разом з 
цінним майном. «Первоочередная задача медико-санитарного отдела 
заключается в принятии срочных мер к очистке города от бытового 
мусора (пищевых отбросов), который может послужить очагом раз-
вития различных эпидемий. Мы не сомневаемся, что Военное Командо-
вание и Полицейская Префектура окажут городскому здравоохранению 
самую широкую поддержку и предоставят необходимый транспорт... 
Для привидения города в надлежащее состояние и борьбы с эпидеми-
ческими заболеваниями организовано и уже проводит работу сани-
тарное бюро с дезстанцией, лабораторией, изолятором, санитарной 
станцией. Для оказания населению медицинской помощи открыты боль-
ницы, хирургическая клиника проф. Часовникова, несколько поликлиник и 
аптек; в ближайшее время открываются клиники медицинского инсти-
тута для стационарных больных. Затем, будет открыто несколько 
платных поликлиник с приемом больных по различным специальностям. 
Для оказания срочной медицинской помощи работает 3 кареты, из них 
одна акушерская. … Необходимо в ближайшие же дни обеспечить ле-
чебные учреждения топливом и оконным стеклом. Военное Командо-
вание дало распоряжение об отпуске медицинским стационарам необ-
ходимого количества хлеба...»40. 

Тематика публікацій окупаційної преси 1941 — початку 1942 рр. 
щодо медичних установ доволі широка. Для прикладу пропонуємо 
розглянути інформацію щодо двох великих міст Дніпропетровська і 
Києва. Для ілюстрації тогочасної риторики окупаційної періодики деякі 
повідомлення представлені майже повністю. 

«Дитяча лікарня ім. Н. І. Олексєєнко.… Коли почалась евакуація з 
міста, то всі лікарі-жиди та обслуговуючий персонал втекли геть з 
міста, залишивши лікарню в хаотичному становищі, кинувши без усякого 
догляду тяжко хворих дітей, й обслуговування цих дітей перейшло в руки 
мобілізованих лікарів … Попсований корпус лікарні, завдяки допомозі 
Німецького Командування та Міської Управи, швидко ремонтується і 
незабаром буде остаточно відремонтований, сюди зараз же будуть 
переведені всі хворі діти. ... У лікарні весь час функціонує безплатний 
прийом дітей, вона в достатній кількості забезпечена медикаментами 
та предметами вжитку. Німецьке Командування постачає лікарню 
необхідними продуктами харчування, особливо молоком, що дає мож-
ливість мати надію на відкриття при лікарні молочної кухні»41. 
——————— 

40 Киселев В. Ф. Ближайшие задачи здравоохранения в Одессе // Одесская газета. — 
1941. — 30 листоп. — № 12. — С. 2.  

41 Й. К. Дитяча лікарня ім. Н. І. Олексєєнко // Дніпропетровська газета. — 1941. — 
14 груд. — № 57. — С. 4. 
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«На базі лікарні Червоного Хреста, що на Філософській вулиці, цими 
днями організовано медичний комбінат. Великих зусиль треба було при-
класти, щоб зібрати устаткування, меблю, медичний інструментарій, 
господарське майно і привести до ладу приміщення. Поступово, облад-
нуючи й устатковуючи корпуси, один за одним були відкриті гіне-
кологічний стаціонар на 65 ліжок, породильний відділ на 65 ліжок та 
поліклініку. При медкомбінаті є власна аптека, лабораторії та рент-
генодіагностичний кабінет, що обслуговують як безпосередньо лікарню, 
так і поліклініку. ... Прийом хворих на ліжка в стаціонари безплатний. 
Медичний комбінат одноразово є акушерсько-гінекологічною клінікою, як 
наукова база медичного факультету Держуніверситету. З 25 жовтня в 
цій клініці розпочались заняття з студентами IV та V курсів. Н. Т.»42. 

«… В останній час влади совєтів керівники родильного будинку 
кинули лікарню напризволяще і тільки за рахунок самовідданого став-
лення співробітників будинок та майно були повністю збережені і під час 
прибуття німецької влади лікарня розпочала свою роботу. За час з  
25 серпня по 25 листопада через нашу лікарню пройшло 700 поро-
дильниць. З перших днів німецького керування будинок одержує продукти 
харчування, воду та електроенергію. Зараз родильний будинок, згідно 
вказівок Командування та за допомогою Міської Управи, провадить 
можливий ремонт приміщення та заготовляє на зиму овочі. Родильний 
будинок обладнаний потрібними електроприладдями, а саме: кварц-
лампою, солюксом та інш., укомплектований кращими в місті аку-
шерками та досвідченими лікарями. …»43. 

«Друга міська лікарня… була одною з найкраще обладнаних і спе-
ціалізованих лікарень міста. Більшовики вивезли з неї все цінне, а те, що 
залишилось, було пошкоджено бомбами та снарядами. Те ж саме випало 
на долю і 2 поліклініки... Але залишились люди, які з енергією та 
настирливістю привели до ладу все пошкоджене майно і в найкоротший 
термін організували кваліфіковану медичну допомогу населенню майже 
найбільшого району міста. Так, вже 14 вересня були відкриті кабінети 
поліклініки, стаціонар лікарні і організована медична допомога вдома за 
всіма спеціальностями. Зараз при лікарні вже працюють рентген-
кабінети: діагностичний, рентгенографічний і рентгенотерапевтичний. 
Пропускна спроможність поліклініки доходить близько 350 хворих на 

——————— 
42 Н. Т. Медичний комбінат // Дніпропетровська газета. — 1941. — 28 листоп. — 

№ 42–43. — С. 4. 
43 У родильному будинку // Там само. — 10 груд. — № 53. — С. 4.  
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день, стаціонарна — понад 150 ліжок. Без медичної допомоги не зали-
шились і віддалені дільниці нашого району. ...»44. 

Досягнення радянської медичної системи нівелювалися у статті д-ра 
медицини, завідувача відділу охорони здоров’я Дніпропетровської місь-
кої управи А. Станкевича. Її тон та риторика зрозумілі з першого речення: 
«Заходами недовченого тупоголового семінариста Джугашвілі, який 
прозвав себе Сталіним, і його не менш тупоголових прибічників, уся Росія 
подібно маєтку гоголівського полковника Кошкарьова була обвита сіт-
кою непотрібних бюрократичних установ». Далі завідувач пояснював 
скорочення лікувальної мережі її непотрібністю за «нових» умов. 
Зайвими визнавалися інститути: венерологічний, туберкульозний та 
профгігієни. «Зараз у місті відкрито 10 аптек, 5 лікарень, 2 породильних 
будинки, 4 платні й 4 безплатні поліклініки. Для профілактичного об-
слуговування місто районіровано і створено 8 сандільниць». Відсутність 
спалаху епідемічних захворювань лікар пояснював душевним спокоєм 
городян і їх впевненістю, що вони «небезправні істоти»45.  

Насправді ж загрозливий санітарний стан великих міст вимагав 
посиленої уваги влади й тому серед першочергових завдань у сфері 
охорони здоров’я було проведення санітарно-гігієнічних й протиепі-
демічних заходів. У тому ж таки Дніпропетровську, про який йшлося 
вище, налагодила роботу дезінфекційна станція. Тільки в жовтні 1941 р. 
санобробку пройшло 12 тис. містян, продезінфіковано понад 43 тис. кг 
одягу, білизни тощо. Важливим було виконання замовлень установ і 
підприємств міста з проведення профілактичних дезінфекційних і дер-
атизаційних заходів. Наступним кроком був запуск механічної пральні 
для обслуговування німецьких військ і населення міста. Завідувач 
дезстанції відзначав, що для цього очолюваному ним закладу потрібні 
були паливо, бензин, мило тощо46. Якщо в Дніпропетровську більш-менш 
вдалося налагодити роботу дезінфекційних установ, то в містечках і селах 
району ситуація була складнішою, переважно через брак санітарних 
лікарів. «Так, у Сурсько-Литовському* повністю збереглась добре устат-
кована санітарна лабораторія, але через відсутність санлікаря вона не 
працює»47. 

——————— 
44 Друга міська лікарня // Дніпровська газета. — 7 груд. — № 51. — С. 4 
45 Станкевич А. Перебудовуємо лікувальні установи // Там само. — 1941. — 

26 листоп. — № 41. — С. 4. 
46 Дезінфекційна станція працює // Там само. — 1941. — 4 груд. — № 48. — С. 4. 
* Сурсько-Литовське — село в Дніпропетровській області. 
47 М. Т. Медично-санітарні заходи по області // Дніпровська газета. — 17 груд. — 

№ 59. — С. 2. 
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Ще більше інформації опубліковано стосовно медичних закладів 
Києва у початковий період окупації. В окупаційній пресі значна увага 
приділялася охороні здоров’я. «Українське слово» повідомляло про без-
коштовний прийом хворих обласним венерологічним диспансером і 
шкірно-венерологічною лікарнею48, необхідність реєстрації всіх медич-
них закладів у відділі охорони здоров’я КМУ й про відкриття аптек49, 
початок роботи поліклініки та лікарні Українського Червоного Хреста 
(далі — УЧХ) (Володимирська, 45)50, про заявки медичних закладів на 
паливо51, про медичну школу (Повітрофлотське шосе, 24, 2-гу міську 
поліклініку (Трьохсвятительська, 7), Український Центральний науково-
дослідний туберкульозний інститут і диспансер (Отрадна, 32)52, про 
початок роботи Київського психоневрологічного диспансеру (Бульварно-
Кудрявська, 27)53, про відновлення прийому в рентгенологічному інс-
титуті й онкологічній клініці при ньому (Караваївська, 7)54, про понов-
лення роботи бюро профдезінфекції та дератизації (Пушкінська, 30), про 
прийом хворих на стаціонарне лікування 1-ю міською клінічною лікар-
нею (Бесарабка)55, про хірургічну клініку Київського медичного інсти-
туту56, про роботу трудового профілакторію для хворих на туберкульоз57, 
про початок навчання в 1-й київській фельдшерсько-акушерської школі58, 
відновлення роботи Київського медичного інституту59, про створення 
Палати українських лікарів, про фізіотерапевтичну лікарню та поліклініку 
УЧХ60, про необхідність реєструвати усі випадки інфекційних захво-
рювань і про діяльність контори санітарної очистки міста61, про ліку-
вальні установи Печерського району62, про відкриття крамниці медичної 
——————— 

48 Оголошення // Українське слово. — 1941. — 7 жовт. — № 24. — С. 4. 
49 Об’ява // Там само. — 9 жовт. — № 26. — С. 4. 
50 Поліклініка УЧХ // Там само. — 14 жовт. — № 30. — С. 4. 
51 Об’ява // Там само. — 15 жовт. — № 31. — С. 4. 
52 Медичні кадри. Об’ява. Оголошення // Там само. — 17 жовт. — № 33. — С. 4. 
53 Медичні заклади розпочали роботу // Там само. — 1941. — 21 жовт. — № 36. — 

С. 4; Український туберкульозний інституту // Там само. — 13 листоп. — № 56. — С. 4. 
54 У рентгенологічному інституті // Там само. — 26 жовт. — № 41. — С. 4. 
55 Оголошення // Там само. — 28 жовт. — № 42. — С. 4. 
56 Хірургічна клініка // Там само. — 29 жовт. — № 43. — С. 4. 
57 Трудовий профілакторій // Там само. — 30 жовт. — № 44. — С. 4. 
58 1 Київська фельдшерсько-акушерська школа // Там само. — 1 листоп. — № 46. — 
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60 Палата українських лікарів // Там само. — 1941. — 14 листоп. — № 57. — С. 4; 
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книги й прийом аналізів Київською Кирилівською лікарнею63, про 
проблему очистки міста від бруду та сміття і про прийом хворих на 
малярію Київською міською малярійною станцією64, постанова голови 
міста про заборону селянам зупинятися в садибах будинків міста65, про 
утворення кабінету донорів і про зарплату лікарів, про дієтичну лікар-
ню66, про створення Товариства друзів швидкої медичної допомоги67, про 
початок прийому хворих ендокринологічним диспансером і стоматоло-
гічною поліклінікою68, про боротьбу з інфекційними захворюваннями69. 

Особливості роботи міської дитячої поліклініки (Бульварно-Кудрявсь-
ка, 26) висвітлювала наступна кореспонденція: «…Відділи — дитячий, 
жіночий, кабінет рентгенівський, фізичних методів лікування та лабо-
раторія працюють безперебійно. Поліклініка має першокласну, добре 
устатковану молочну кухню, яка має змогу обслужити молочними виро-
бами всіх дітей міста Києва. Але відділ охорони здоров’я міської управи 
чомусь досі зволікає з оформленням і забезпеченням цієї кухні потрібними 
продуктами. .... Приміщення не опалюється через брак палива…»70. 

З 1 жовтня 1941 року почала працювати лікарня з поліклінікою на 
В. Володимирській, 47 (кол. обласна лікарня). Цей лікувальний заклад 
працює на господарчому розрахунку без будь-якої дотації. ... Лікарня має 
80 ліжок. За невелику оплату (20 крб. на добу) хворий має добрий лі-
карський догляд і харчування. ... В лікарні й поліклініці працюють про-
фесори: Солнцев, Базилєвич, Тимофеїв, Пивовонський, Рум’янцев, Коло-
мійченко, Ясниський та ряд кращих лікарів міста. Плата за операції — 
від 50 до 200 карбованців. Багато хворих мають знижку при оплаті 
лікування коштом лікарні. Крім того, багато полонених та інших хворих, 
що не мали коштів, лікувалися безплатно»71. 

«Перша міська дитяча поліклініка.... працює безперебійно. Крім усіх 
лікувальних кабінетів має консультацію для жінок, кабінет методів 
фізичного лікування, рентгенкабінет... Серйозно поставилися працівники 
——————— 

63 Крамниця медичної книги // Українське слово. — 3 груд. — № 73. — С. 4; 
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64 Важлива проблема // Там само. — 6 груд. — № 75. — С. 4; Оголошення // Там 
само. 

65 Постанова № 204 // Там само. — 9 груд. — № 77. — С. 4. 
66 Ще про невідкладну справу // Там само. — 1941. — 12 груд. — № 80. — С. 4; Про 
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поліклініки на чолі з головним лікарем В. Я. Косенком до профілактичних 
заходів проти інфекційних захворювань. Все населення Софіївського 
району охоплене щепленням проти віспи, дифтерії та черевного тифу. … 
З 15 травня поліклініка розпочне профілактичне щеплення проти дизен-
терії. Добре організована також дитяча консультація. Цими днями при 
поліклініці відкривається молочна кухня, що обслуговуватиме дітей до 
2 років і видаватиме до 1000 дитячих молочних пайків за рецептами 
лікарів; щомісяця 10% пайків видаватимуть безкоштовно. Перша ди-
тяча поліклініка на Бульварно-Кудрявській, 20 обслуговує хворих усього 
міста амбулаторно та дома. Лише за квітень її відвідали 1145 хворих»72.  

У повідомленні «Київський Інститут охорони материнства й ди-
тинства» йшлося про початок прийому хворих для стаціонарного й 
амбулаторного лікування за адресою вул. Кадетське шосе, 24, у відділи 
хірургічний, акушерсько-гінекологічний, онкологічний, дитячу клініку. 
Для хворих працювали «рентгенівський кабінет і клінічна лабораторія, 
корева станція»73. В іншій замітці йшлося про відновлення роботи 
Українського інституту травматології та ортопедії (Козловська, 3/5), де 
також приймали дітей і дорослих на амбулаторне й стаціонарне ліку-
вання. При амбулаторії діяли ренггенкабінет, кабінет механофізіотерапії 
та корегувальної гімнастики й масажу, лабораторія74. 

Важливим стало налагодження роботи Центрального науково-до-
слідного та клінічного тубінституті. В його клініці нараховувалося 
125 ліжок. Цивільне населення і військовополонених лікарня обслугову-
вали безкоштовно. «В клініці інституту працюють надзвичайно важливі 
для лікування туберкульозу відділи — легеневий, кістково-суглобовий, 
санітарно-статистичний, а також патологоанатомічні та бактеріо-
логічні наукові лабораторії та два рентгенкабінети. …»75. 

Для хворих на туберкульоз функціонував трудовий профілакторій.  
«У кравецькому, трикотажному, картонажному, штампувальному це-
хах працюють хворі на легені. Вони одержують зарплату, користуються 
медичним лікуванням, закритою їдальнею… Перед тим, як відсилати з 
цехів готові вироби, їх дезінфікують. Тут виготовляються для потреб 
міста і села цвяхи, хустки, запальнички, відра, полотно, панчохи, рука-

——————— 
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вички, картонажні вироби тощо»76. На початку 1943 р. на його території 
мешкало і лікувалося 700 осіб77.  

Інколи фантазія авторів кореспонденцій вражає. Наприклад, у статті 
про фізіотерапевтичну поліклініку Києва Р. Садовська розповідала про 
чудові умови, в яких можна було отримати різноманітні фізіотера-
певтичні процедури: санлюкс, кварц, УВЧ, лікувальні ванни, що дійсно 
могли бути. Але далі ну щось зовсім неймовірне, враховуючи складну 
ситуацію в місті з транспортом та пальним: «Тяжко хворі не мають змоги 
відвідувати лікарню, дістають лікування дома. Медичний персонал ви-
їжджає в разі потреби з своїми переносними фізіотерапевтичними 
апаратами до пацієнта і на місці лікує його». Наступна фраза, яка також 
викликає застереження: «Майже всі робітники поліклінік з родин репре-
сованих»78. 

Іноді газетні повідомлення про медичні заклади були надто короткі, 
але доволі інформативні: «… на кінець квітня 1942 р. у Чернігівській 
області обслуговували населення 46 лікарень (19 міських і 27 сільських), 
37 фельдшерсько-акушерських пунктів»79. У Лозовій «... працюють 3 лі-
карні, одна поліклініка, 2 аптеки та 8 медичних дільничних лабора-
торій»80. «29 листопада на Фундукліївській, 12 відкрилась крамниця 
медичних книжок, канцприладдя та іграшок. Є великий добір медичної 
літератури з анатомії, гістології, педіатрії, урології, пошесних хвороб 
тощо»81. «У Чернігові …Нормально працюють водогін і лазня. ...У місті 
є 39 їдалень, лікарня на 230 ліжок і дві поліклініки»82. «Жизнь в Волно-
вахском районе. ... Как проявление заботы о благосостоянии здоровья 
населения, мы можем отметить то, что у нас инвалиды и многодетные 
получают от райуправы помощь; открыты дом инвалидов и детский 
приют..: Хорошо оборудованы две больницы, во всех населенных пунктах 
имеются свои амбулатории. ...»83. «В Горловке … Громадная работа 
проделана в области культуры и здравоохранения. … 350 постоянных 
коек насчитывают три больницы. Амбулаторной сетью охвачены все 
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населенные пункты»84. «В Севастополе ... действует … больница на 
140 коек с отделениями: родильным, хирургическим и другими. Четыре 
поликлиники обслуживаются 27 врачами...»85. «У Харкові. Санітарно-
бактеріологічний інститут (медичного товариства) виготовляв різні 
вакцини, зокрема проти черевного тифу, різачки тощо. … У місті роз-
починає роботу Рентгенінститут. Він лікує хворих, головно на рак, 
рентгенпромінням. Розпочинається також електролікування...»86. 
«Тепер у Харкові працюють 20 лікарень, 10 поліклінік і 16 амбулато-
рій.…»87. «Строительство большой больницы в Луцке, на Львовской 
улице, подходит к концу. Общее количество комнат 565. Это будет одна 
из самих больших больниц на Волыне»88. «Третья гинекологическая ле-
чебница Киевского комитета взаимопомощи (Мариинско-Благовещенс-
кая, 122) имеет хорошо оборудованное стационарное отделение на  
30 коек… Со времени своего открытия с ноября месяца лечебница 
пропустила 1.000 человек больных»89. «Дніпропетровськ. Щоб обслу-
жити населення міста й області кваліфікованим медичним персоналом, 
при 6-й міській поліклініці нещодавно організовано професорську кон-
сультацію, яка набуває чимраз ширшої популярності серед відвідувачів. 
До неї щоденно прибуває до 60 хворих. …При ній швидко провадять 
рентгеноскопію, бактеріологічні аналізи і взагалі весь комплекс дослід-
жень закінчують в один день, що особливо важливо для приїжджих»90. 
«В половині жовтня минув рік роботи Комарівської районової управи.  
З першого дня організації нової влади взялися відремонтувати примі-
щення для медичних і ветеринарних лікарень, шкіл та інших установ.  
В районі тепер є 5 медичних амбулаторій, в яких працюють 5 лікарів 
різних спеціальностей, 5 ветпунктів…»91. «Харчування хворих в лікарнях 
під час війни являє досить складну проблему. Остерська районна лікарня 
… спромоглася добитися в справі поліпшення харчування хворих цього 
року чималого успіху сумлінною працею всього колективу медичних 
працівників. Лікарня з допомогою Німецького Військового Командування 
засіяла житом і городніми культурами понад 3 га землі. Обробити 
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посіви дружно взявся весь персонал. У вільний від роботи час всі сестри, 
санітарки вийшли на лани, вчасно і якісно обробили всі культури. …»92. 

Зовсім неймовірною видається інформація про діяльність київських 
спеціалізованих лікарень — диспансерів. Так, в одній з публікацій 
повідомлялося, що психоневрологічний диспансер (В. Підвальна, 36) 
«широко розгорнув лікувально-профілактичну й консультаційну допомогу 
не лише в диспансері, а й у хворих удома. Консультували висококвалі-
фіковані спеціалісти…». Найбільш неправдоподібним виглядає повідом-
лення про те, що диспансер був повністю забезпечений медикаментами і 
хворі лікувалися безкоштовно93. Щодо роботи ендокринологічного дис-
пансеру (Кудрявська, 8) вказувалося, що у закладі діяли кабінети з 
лікування цукрового діабету, щитоподібної залози, ожиріння. Функціо-
нували кабінети ін’єкцій, вдихання кисню, дослідження обміну речовин. 
Йшлося навіть про можливість налагодження наукової роботи у цій 
царині94. На обліку та лікуванні в дієтичному диспансері (вул. Басейна, 1) 
перебувало 100 осіб, до послуг яких діяли дієтична їдальня та лабораторія 
(рентген і аналізи)95. 

Розлога стаття розповідала про стоматологічний факультет Київ-
ського медичного інституту та стоматологічну поліклініку (Хрещатик, 
50), при якій передбачалася праця двох кафедр факультету: ортопедичної 
та терапевтичної96. У червні 1942 р. в газеті вказувалося, що ця полік-
лініка користується популярністю серед киян. Клініку обслуговували 
кваліфіковані лікарі. Лікування хворих (у день у середньому 40–45 чол.) 
було безкоштовним. Так як заклад перебував у віддані медичного інс-
титуту, в ньому студенти проходили практичну підготовку на трьох 
кафедрах: лікувальній, хірургічній і протезування97. 

Складнішою була ситуація з медичним обслуговуванням у сільській 
місцевості. Значна частина медичних закладів сіл постраждала внаслідок 
бойових дій, була розграбована місцевим населенням і німцями. Селяни 
самотужки взялися за відновлення лікувальних закладів, місцеві активісти 
збирали серед односельців ліки, білизну, харчі тощо. Однак серйозною 
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перешкодою для отримання якісної медичної допомоги у сільській 
місцевості став брак медичних фахівців. Для нівелювання цієї проблеми 
до роботи у лікарнях залучали фельдшерів. Зрозуміло, що останні у 
тогочасних умовах могли надати тільки першу медичну допомогу. Для 
отримання більш кваліфікованого лікування хворі селяни змушені були 
звертатися у районні й обласні медичні заклади. Проте на перешкоді 
цьому постали обмеження окупаційної влади щодо пересування з одного 
населеного пункту в інший, віддаленість багатьох сіл від своїх районних 
центрів, брак транспорту, грошей тощо. Упродовж окупації в багатьох 
українських селах не проводилися ніяких щеплень від інфекційних хво-
роб, внаслідок чого поширення паразитарних хвороб перевищували будь-
які санітарні норми. Про проблеми у роботі сільських лікувальних 
установ з’являлися газетні повідомлення, однак вони не розкривали всю 
трагічність ситуації в медичній галузі сіл.  

Про байдуже ставлення місцевої влади до закладів цієї сфери на 
Кіровоградщині розповідала стаття «Руйнування медпунктів на селі».  
У ній зазначалося, що брак фінансування ставив під сумнів подальше 
існування багатьох сільських амбулаторій, які через малі прибутки були 
не здатні оплачувати ставку навіть молодшому медичному персоналу — 
250 крб. щомісяця. «Мало того, є такі села, в яких свідомо руйнуються ці 
установи керівниками господарств та сільської управи. Наприклад, в 
с. Беркславці, Бобринецького району, трапився ганебний вчинок, який 
заслуговує громадського осуду. Сільська амбулаторія містилась у бу-
динку, власник якого продав його кілька років тому господарству. Зараз 
колишній хазяїн заявив свою претензію на цю будівлю і домігся того, що 
капітально відремонтований будинок було йому повернено, а дорогоцінне 
устаткування амбулаторії викинули в сарай. Подібна ж історія трапи-
лась у селі Дубравді. Необхідно, щоб обласна земельна Управа звернула на 
це увагу і видала розпорядження, щоб громадські і земельні двори взяли 
на своє утримання сільські амбулаторії та заборонила руйнувати ці 
установи»98. 

Про особливості роботи медичних установ сіл Дніпропетровщини 
йшлося у наступній кореспонденції. Зазначалося, що лікарські установи 
зазнали великої шкоди «від совєтського війська, яке, відступаючи, мобі-
лізувало увесь медичний персонал, зіпсувало лікарські установи, зали-
шивши селян без медичної допомоги». Повідомлялося, що відділ охорони 
здоров’я районної управи закінчував організацію і налагодження роботи 
медичних установ по селах району. «Для цього було виявлено та взято на 

——————— 
98 Руйнування медпунктів на селі // Український голос (Кіровоград). — 1941. —
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облік всіх працівників, що залишились у селах і в місті, і надіслано на 
роботу в лікарські установи. Всього розпочали вже нормально пра-
цювати по селах району 14 амбулаторій, 10 фельдшерських пунктів, 
дитячих консультацій, 18 пологових будинків, 12 дитячих ясел. Крім 
того, вже укомплектовано медичним персоналом і обладнано та роз-
почато роботу в лікарнях сіл: Одинківка, Лоцмано-Кам’янка та Сурсько-
Литовське. Обладнано і відкрито лікарню для трахоматонозних* дітей в 
селі Ямбург. Тут же устатковується лікарня для дорослих»99. 

Існувала нагальна необхідність піклуватися про сільських вагітних 
жінок, про що повідомляла Дарія Лукасевич. Серед іншого вона зазна-
чала: «Стан вагітної матері, фізичний і психічний відбивається над-
звичайно на дитині, і тому, якщо хочемо, щоб ця дитина була жит-
тєздатна, радісна, творча треба створити матері таку родинну ат-
мосферу, в якій чулась би вповні щасливою, та щоб на дитину ждала з 
радістю, а не так, як це в нас часто буває, коли дитину вітається як 
конечне зло як «ще один зайвий рот до годування». Наголошувала, що 
Український Центральний Комітеті повинен подбати, щоб у кожному селі 
була хоч одна кваліфікована акушерка, яка б надавала фахову допомогу 
сільським матерям100.  

Інформаційні повідомлення з’являлися у пресі інших окупованих 
регіонів. Так, розлога стаття розповідала про Потіцьку лікарню (Кре-
менчуцький район), де щоденно чергували лікпоми, був стаціонар на 
19 ліжок. Частина ліків збереглася в аптеці, різні медикаменти позносило 
населення. Лікар Галустян скаржився на брак палива, гасу і мила. Він 
відзначав: «При нещасних випадках, як перелом кісток, при пошесних 
хворобах — хворим подається лікарська допомога безкоштовно. Хворі, 
перебуваючи на лікуванні, мають харчі — сніданок, обід та вечерю. 
Нещодавно колектив працівників лікарні одержав від Районової Управи 
розпорядження зробити медичне обстеження в кожному селі і якщо 
виявляться хворі, взяти їх на лікування...»101. Про медичну допомогу 
селянам Харківщини йшлося в іншій газеті. «Валківська лікарня обслу-
говує вже 60 ліжок, незабаром розгорнуть роботу терапевтичний та 
інфекційний відділи. Прихожих хворих міста і села обслуговує амбу-
латорія. Напоготові санітарна організація. В районі медичні амбула-
——————— 

* Трахома — хронічне вірусне захворювання очей. 
99 Організація медичної допомоги на селі // Дніпропетровська газета. — 1941. — 

23 жовт. — № 13. — С. 2. 
100 Лукасевич Дарія. За здорове село. Опіка над сільською матір’ю // Станіславівське 

слово. — 1942. — 1 листоп. — № 13 (44). — С. 7.  
101 Сільська лікарня // Дніпрова хвиля (Кременчук). — 1941. — 4 груд. — № 11. — 
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торії з лікарем і відповідним штатом функціонують в селах: Минківка, 
Ков’яги, Михайлівка. Крім того, медична допомога налагоджується в 
тих селах, де були амбулаторно-фельдшерські пункти: Кобзарівка, Олек-
сандрівка, Заміське, Баранове, Сніжків, Огульці, Новий Мерчик, Перекіп. 
Наявні сили медробітників району — 14 лікарів, 14 фельдшерів, 5 аку-
шерок, 12 медсестер, 3 дезінфектора — готові подати населенню всіляку 
медичну допомогу»102. 

Однак більшість сіл не мали ні лікарень, ні амбулаторій, в деяких 
вдалося відкрити медпункти103, переважно селяни користувалися послу-
гами фельдшерів, а інколи й знахарок. 

За рік окупації органи влади у всіх галузях промисловості, сільського 
господарства, життєдіяльності населених пунктів намагалися підвести 
підсумки, отримуючи звіти з низових ланок (від старост, відділів, управ, 
тощо). Частина з них була оприлюднена в періодичній пресі. Так, зі звіту 
по Святошинському району відомо, що станом на 10 березня 1942 р. на 
його території мешкало 5 тис. осіб, функціонували поліклініка, амбу-
латорія, аптека і ветеринарна амбулаторія. З початку окупації поліклініка 
обслужила 2857 хворих104.  

«Німецькі збройні сили, що переможно вступили на Ніжинщину, 
поклали перші підвалини тому майбутньому ладу, що крок за кроком 
почав перемагати наслідки руйнування та безладдя. … Вже з жовтня 
[1941 р. — Авт.] почали безперебійну роботу в м. Ніжині такі медичні 
установи, як міська лікарня, міська амбулаторія, пологовий будинок, 
шкірно-венерологічний диспансер та його стаціонар, а також медап-
теки. Потім наслідком невтомної праці з’явилася широка мережа 
міських та районових медустанов. Одночасно в Ніжинському районі були 
зорганізовані та безперебійно працюють три лікарні в селах: Талалаївка, 
Веркіївка та Дремайлівка. Шість лікарських амбулаторних дільниць та 
15 фельдшерських і акушерських медпунктів, що в цілому не лишають 
жодного селища Ніжинщини без медичної допомоги та санітарно-
профілактичного нагляду. Цього не було і в минулому. Крім того, відділ 
охорони здоров’я потурбувався за майбутні, корисні для населення, 
медичні кадри, відкривши медичну середню школу, що готує фахівців: 
фельдшерів, акушерок, зублікарів та фармацевтів... Одним з найефек-
тивніших заходів була організація при здороввідділі видачі додаткового 
——————— 

102 Іванов О. М. Медична допомога населенню // Бюлетень Валківської районової 
управи. — 1941. — 5 груд. — № 2. — С. 2.  

103 Відкрито медпункт // Дніпрова хвиля (Кременчук). — 1941. — 25 груд. — № 17. — 
С. 4.  

104 Звіти районових управ // Нове українське слово. — 1942. — 14 берез. — № 58 
(73). — С. 4.  
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харчування потребуючим по лікарських висновках хворим та виснаженим 
людям, обтяженим багатьма дітьми та немовлятами. Це й дало мож-
ливість підтримати харчами біля 4000 осіб, з них дітей від року біля 400, 
багатодітних сімей 85. …»105.  

Періодична пресі вміщувала інформацію про діяльність УЧХ, який 
опікувався становищем бранців. Його співробітники організовували допо-
могу військовополоненим, налагодили збирання теплих речей, продуктів, 
грошей тощо. «За короткий час секція опіки над воєнополоненими про-
робила велику роботу: налагоджено зв’язки з таборами полонених Києва 
та його ближчих околиць, куди завозяться харчі та одяг; зібрані по-
жертви серед населення Києва і по районах Київської області; багато 
хворих і поранених завезено до київських лікарень, де створені умови для 
скорішого видужання їх. Для звільнених воєннополонених, що проходять 
через Київ до інших місць і районів, відкрито однодобовий притулок і 
їдальню. Багато звільнених полонених дістають білизну і теплий одяг. 
Крім того, полонені проходять дезінфекцію і миються в лазні...»106.  
У віддані цієї організації перебували й заклади охорони здоров’я, які в 

1942 р. були перепідпорядковані Комітету допомоги. У пресі щодо 
лікарні по В. Володимирській*, 47, зазначалося, що «Кількість ліжок 
була збільшена з 80 до 120. В лікарні була пристойно обладнана опе-
раційна, рентенкабінет, електро-світло-водолікарні. Хворим двічі на 
день давали гарячу їжу, проблема була з дієтичним харчуванням. Лікарню 
обслуговував висококваліфікований медичний персонал: професори Юазі-
лєвич, Пововонський, Коломійченко, доцент Кособудський, лікарі Дубен-
ко, Волинець і головний лікар, він же гінеколог Скалецький та інш.»107. 
Однак, щодо гарячої їжі — це було перебільшення. Незаперечним є факт, 
що полонених погано годували. В газетах ніхто не писав про те, що 
окупаційна влада вилучала приміщення лікарень з усім майном для 
потреб німецької армії, що хворі військовополонені помирали в медичних 
установах від голоду і холоду, що не було елементарних ліків і пере-
в’язувальних матеріалів тощо. 

Стаття суто пропагандистського характеру розповідала про самовід-
дану діяльність представників Червоного Хреста у Трансністрії, голов-
ними меседжами якої були боротьба румунського народу проти біль-
——————— 

105 Охорона здоров’я на нових шляхах // Ніжинські вісті. — 1942. — 16 верес. — 
№ 50. — С. 4  

106 Опіка над полоненими та пораненими // Нове українське слово. — 1941. — 
20 груд. — № 6. — С. 3. 

* Нині вул. Володимирська. 
107 Василенко М. Кращий лікувальний заклад // Нове українське слово. — 1942. — 
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шовизму, українці як етнічна група не фігурували зовсім у цьому опусі. 
«...Общество Красного Креста призвано обслуживать армию, борю-
щуюся против жестокости и разрушительной деятельности больше-
визма. В тяжелой обстановке, на фронтах Днестра, отряды Красного 
Креста самоотверженно работали, организуя фронтовые госпитали, 
столовые и транспортировку раненых. … Наши госпитали обслуживали 
также и русских военнопленных, которым уделялось такое же внимание, 
как и румынам. ...Теперь мы находимся в Одессе, в Красном Кресте, 
этом идеале вечного мира и благоволения среди людей, в доказательство 
того, что румынский народ борется в защиту цивилизации и освобож-
дает народы, страдавшие долгие годы под игом большевизма»108. 

Піднесення, пов’язане з відновленням багатьох організацій у почат-
ковий період окупації швидко розвіялася реаліями підокупаційного буття. 
З’ясувалося, що нацисти не виділяли кошти на фінансування більшості 
установ охорони здоров’я, а цю функцію переклали на плечі місцевої 
влади, яка, однак, самостійно не могла розпоряджатися місцевим бюд-
жетом і всі свої дії мала узгоджувати з німецькими посадовцями. Та й 
надходження до бюджетів були настільки незначними, що про фінан-
сування охорони здоров’я як системи, як це було в Радянському Союзі, 
звичайно, не йшлося. Хоча періодичні видання й надалі продовжували 
вміщувати бравурні статті про роботу того чи іншого закладу. 

Для прикладу розглянемо публікації, що стосувалися однієї з київсь-
ких лікарень — Олександрівської. Вона дійсно функціонувала з вересня 
1941 р. до березня 1942 р. З 1 квітня 1942 р. лікарню було переведено 
(вже як Першу міську клінічну) на Кадетське шосе*, збільшено кількість 
ліжок. Її приміщення вилучено під німецький госпіталь109. З газетних 
кореспонденцій відомо, що ця одна з найбільших лікарень Києва мала 
терапевтичний, хірургічний, вушний, очний, акушерсько-гінекологічний, 
урологічний, нервовий, шкірно-венеричний та інфекційний (загальний і 
дитячий) відділи, швидку допомогу, лабораторію, рентгенвідділ. Працю-
вали висококваліфіковані фахівці — професори А. Зюков, В. Селецький, 
І. Студзинський, лікар В. Хатунцев та ін. Зазначалося, що лікарню при-
єднали до ТЕЦ і включили опалення, що дозволило застосовувати різні 
процедури фізичних методів лікування. «Поліпшується також харчу-
вання хворих; страви видаються тричі на добу. … При лікарні є вій-
ськовополонені, що дуже бідують. Для них приймаються від населення 
——————— 

108 Красный крест в Транснистрии // Одесская газета. — 1941. — 22 дек. — № 24. — 
С. 6. 

* Нині Повітрофлотський проспект. 
109 Історія медицини // Режим доступу: http://www.logos.biz.ua/proj/medoz/medycyna-
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пожертвування харчами»110. Достовірність представлених у статті даних 
розвінчується спогадами А. Зюкова: «Красива і затишна клініка мала 
тепер жалюгідний вигляд: через забиті фанерою вікна в палати про-
никала зимова холоднеча, коливаючи тьмяне полум’я коптілок; замерзлі 
крани давно вже перестали давати воду і переповнені нечистотами 
вбиральні видавали нестерпний сморід. … На ліжках, скорчившись від 
холоду, підклавши під голову штани або куртку, стогнали в тифозному 
маренні укриті шинелями радянські військовополонені. Серед цього мо-
року, смороду та холоду, в брудних халатах, натягнутих поверх шуб і 
пальто, як тіні рухалися працівники «клініки». Вони були голодні, поні-
вечені морально, ледве трималися на ногах, заражалися на висипний тиф, 
але чесно виконували свій обов’язок і не залишали свого поста. Про 
харчування хворих ніхто не дбав. Німецьке командування розпорядилося 
відпускати в лікарні тільки воду, але і її не було в достатній кількості. 
Іноді біля дверей з’являлися якісь засніжені жіночі фігури, вони привозили 
дитячі саночки, завалені ганчір’ям — звідси діставалися відра, доверху 
наповнені гарячим пшоняним супом з картоплею. Це була данина мило-
сердя Пріорки і Куренівки*, данина невідомих патріотів, єдина мож-
ливість хоча як-небудь нагодувати хворих»111. Це ще раз підтверджує 
необхідність критично сприймати наведену в газетах інформацію і 
зіставляти її з матеріалами з інших джерел. 

Отже, визначальними рисами публікацій початкового періоду було 
висвітлення «грабіжницьких і руйнівних заходів більшовицької влади» 
при відступі, активної громадської позиції місцевих медичних пра-
цівників, які відразу «зі звільненням міста» розпочали роботи з нала-
годження діяльності різних закладів сфери охорони здоров’я. Траплялися 
згадки про допомогу нацистської влади у здійсненні зазначених заходів. 
Висловлювалася надія на розвиток мережі медичних установ, підвищення 
рівня медичної допомоги, зниження захворюваності, особливо на ін-
фекційні хвороби тощо. Звичайно, такий оптимізм швидше нагадував 
популістичні, нічим не підкріплені висловлювання, адже брак фінан-
сування, медикаментів, палива, вилучення приміщень німецькою владою 
стали реаліями роботи закладів охорони здоров’я у роки нацистської 
окупації. 

Окупаційна влада створювала ілюзію піклування про стан здоров’я 
місцевого населення. Будь-яка інформація в періодичній пресі подавалася 
——————— 

110 Клінічна спеціалізована лікарня // Нове українське слово. — 1941. — 19 груд. — 
№ 5. — С. 4. 

* Пріорка та Куренівка — мікрорайони м. Києва. 
111 Історична довідка // Режим доступу: http://nmapo.edu.ua/index.php/uk/institut-

simejnoji-meditsini/kafedra-infektsijnikh-khvorob-1/272-kafedra-infektsijnikh-khvorob-3  
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саме під таким кутом зору. На створення позитивного іміджу завойов-
ників були спрямовані й окремі заходи, здійснювані ними чи місцевими 
урядниками — виконавцями. Так, звичайне зібрання лікарів у Житомирі 
назвали конференцією, у зв’язку з приїздом у місто керівника відділу 
здоров’я і народної опіки міністерства східних окупованих територій д-ра 
Вегнера. На зустріч з останнім запросили українських лікарів й аптекарів 
Житомира й округи, також був присутній генеральний комісар Клем, від 
відділу здоров’я й народної опіки при Райхскомісаріаті України — 
державний д-р Айзенменгер і оберштурмфюрер СС аптекар Міллер112. 
Поза межами публікація залишилася інформація про те, що приніс цей 
захід українським медикам і як він вплинув на подальшу роботу останніх. 

У 1942–1943 рр. у пресі була опублікована низка важливих роз-
порядчих й установчих документів у сфері охорони здоров’я, які 
дозволяють сформувати уявлення про ситуацію у медичній галузі загалом 
і щодо місцевого населення зокрема. Тенденції суттєво не змінилися. 
Основна увага зосереджувалася на боротьбі з інфекційними хворобами, 
антисанітарією.  

«… Із поширених на Україні пошестей найбільш загрожує ... висипний 
тиф. Малярія теж дуже поширена, особливо в південних заболочених 
місцевостях України. Останніми роками велика кількість людей стала 
жертвою цієї хвороби. … Для боротьби з заразними хворобами орга-
нізовані інфекційні відділи. У малярійних вогнищах весною і літом за 
допомогою отруйних речовин або нафти знищується комар-анофелес, 
збудник зарази. ...З Рейху на Україну приставлено багато печей для 
знищення вошей, які розносять заразу. Кожний український робітник, що 
їде в Німеччину, двічі або тричі проходить процес дезінфекції, щоб не 
занести зарази в Райх...»113. 

«… Ті мешканці України, які працюють в урядах і господарських 
підприємствах для відбудови України, на випадок хвороби находити-
муться під особливою опікою Райхскомісара. До хвороби належать 
також наслідки нещасного випадку під час праці на заводі. Ці особи 
можуть на випадок хвороби отримувати безкоштовну лікарську допо-
могу, лікування в лікарнях і ліки. Працівник не мусить за цю охорону 
здоров’я ... платити ніяких вкладок, їх будуть оплачувати працедавці. 
Розпорядження Райхскомісара Еріха Коха має на меті те, що особи, які 
особливо відзначилися в службі над відбудовою України і тим самим на 

——————— 
112 Конференція лікарів у Житомирі // Нове українське слово. — 1942. — 12 берез. — 

№ 56 (71). — С. 4. 
113 Охорона здоров’я на Україні // Там само. — 1943. — 9 лют. — № 33 (351). —  

С. 4. 
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користь великонімецького європейського бою проти жидо-більшовизму, 
також у випадку нещастя, яке постало внаслідок хвороби або випадку 
під час праці, мали допомогу у відзисканні свого здоров’я. Значення цього 
великодушного зарядження не можна ще проглянути, але воно є знаком 
того, що німецька цивільна влада, не зважаючи на війну і тим самим 
висунені важливі завдання, твердо рішена також заопікуватися тими 
силами народу, які цілковито включилися до праці. Воно є першим кроком 
до поборення соціяльної нужди, в яку кинули більшовики поневолені 
народи»114. Терміни та розміри надання допомоги було конкретизовані у 
наступному розпорядженні: «На випадок хвороби чи нещастя під час 
праці всі місцеві робітники і службовці, які в східніх оперативних об-
ластях зайняті на німецьких чи місцевих виробництвах, мають право на 
забезпечення. Не зважаючи на фінансові труднощі, які виникли і вини-
кають ще й тепер у цілковито сплюндрованій Сталіним країні, німецьке 
управління в межах нового порядку забезпечення на випадок хвороби і 
нещастя забезпечує такі широкі заходи: 1. Догляд за хворими, що скла-
дається з: а) безкоштовного лікарського догляду, б) безкоштовного за-
безпечення ліками і дрібними лікувальними заходами, в) безкоштовного 
лікування зубів. 2. Виплата грошей по хворобі в розмірі половини платні 
за кожний календарний день протягом 12 тижнів, якщо хвороба спри-
чиняє непрацездатність хворого. 3. Догляд у лікарні відповідно до лікарсь-
кого догляду і грошової допомоги по хворобі протягом 12 тижнів. 
4. Лікувальна допомога для поранених при нещасних випадках на вироб-
ництвах, що складається з: а) лікарського догляду, грошової допомоги по 
хворобі протягом 12 тижнів і б) пенсії, яка забезпечується при втраті 
більш як третини працездатності в половинному розмірі грошової до-
помоги по хворобі і при втраті працездатності більш як на 2/3 у повному 
розмірі грошової допомоги. Поряд з пенсією забезпечується, в випадках 
потреби нового лікування, лікарський догляд в повному обсязі. Витрати 
на створення фондів для забезпечення на випадок хвороби і нещастя на 
робітників не покладається. Ці кошти, навпаки, складаються з внесків 
на соціальне забезпечення від працедавців. Основні положення нового 
забезпечення на випадок хвороби чи нещастя вступають в силу з  
1-го травня [1943 р.]»115.  

——————— 
114 Розпорядження про охорону хворих // Український голос (Проскурів). — 1942. — 
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Підконтрольність вітчизняних закладів охорони здоров’я німецьким 
окупаційним органам регулювалася «Розпорядженням фюрера про сані-
тарні заходи та охорону здоров’я»116. 

Критикувалася надмірна спеціалізація радянських лікарів: «... до-
сконалу працю може виконувати тільки той, хто набув основної за-
гальної професійної освіти, але спеціяльно цікавиться окремою ділянкою 
своєї професії вже після того, як він осягнув згадану ціль і передовсім має 
до цього здібності»117. Ця теза серед іншого була розвинута в наступній 
статті: «Місцевий лікар проходив лише теоретичні студії і не має, як 
німецькі лікарі, загального медицинського практичного вишколу». Тому 
постало питання перекваліфікації лікарів. Наголошено про відповідаль-
ність лікарів і власне пацієнтів за приховування інформації про інфек-
ційні хвороби. Розміщено інформацію про ціни на основні лікарські 
послуги. Німецькі посадовці наголошували, що вжиті протиепідемічні 
заходи сприяли зменшенню кількості захворювань118.  

Загалом у пресі 1942–1943 рр. щодо охорони здоров’я превалювали 
інформаційні та пропагандистські публікації. Інформаційні замітки мали 
на меті повідомити про стан справ у медичній галузі, розвиток медичної 
мережі, містили дані про відкриття/закриття/переміщення того чи іншого 
медичного закладу. Кореспонденції пропагандистського характеру спря-
мовувалися й далі на створення позитивного іміджу окупаційної влади, 
наголошуючи на «визначальній ролі» останньої у функціонуванні ліку-
вальних установ. 

«Нещодавно у Житомирі організовано міську поліклініку, при якій 
обладнано 5 кабінетів. При поліклініці працює 71 чоловік медичного пер-
соналу. Щоденно поліклініка подає лікарську допомогу 300–400 хворим. 
Також працює рентгенівський кабінет. Обслужування хворих платне, 
але інваліди, старі, військовополонені й інші лікуються безкоштовно. 
Дентистичний кабінет подає велику допомогу воякам німецької армії. 
Фармацевтична і стоматологічна школи, які організовані в Житомирі, 
випустять в цьому році нових фахівців, що знайдуть затруднення в місті 
та в районах»119. 

«Цивільна адміністрація пильно дбає про охорону здоров’я україн-
ського населення. Так, в Житомирі, де вже працює 20 українських зубних 
——————— 

116 Розпорядження фюрера про санітарні заходи та охорону здоров’я // Нове укра-
їнське слово. — 1942. — 2 верес. — № 203 (218). — С. 2. 

117 Від спеціяліста до практикуючого лікаря // Український голос (Проскурів). — 
1942. — 5 лип. — №  54 (80). — С. 3.  

118 Нові постанови про охорону здоров’я в Україні // Там само. — 20 верес. — № 67 
(93). — С. 3.  
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лікарів, відкрито тепер також модерно устатковану дентистичну клі-
ніку, при якій діятиме дентистична лябораторія. Клініка буде забез-
печена німецькими ліками та приладдям»120. 

«... Тяжкої шкоди зазнала наша батьківщина від мерзенної совєтсь-
кої зграї. Але Україна назавжди вільно дихає, завдяки непереможній 
Німецькій Армії, скинувши жидівсько-більшовицьке ярмо. Дружно пра-
цює визволений український нарід, відбудовуючи свою вітчизну, і серед 
численних установ, що вже стали до ладу, відновила працю і очна клініка 
Київського медичного інституту. … клініці пощастило не лише зберегти 
майже все своє устаткування, але й основний кадр кваліфікованих ро-
бітників. З кожним днем зростає число відвідувань хворих; тут роблять 
складні операції, поновлюється наукове життя, весело дзвенять молоді 
голоси студентів, які щодня заповнюють свої клініки. …»121. 

«...дякуючи енергійній роботі міської управи... й тому високогу-
манному ставленню, яке виявило до населення нашого міста німецьке 
командування, вдалося набагато поліпшити становище. Велику допомогу 
подавали нам німецькі лікарі і особистою працею й перев’язочним ма-
теріалом та медикаментами. Запрацювали лазні, дезинфекційні камери, 
ліквідована в зародку епідемія тифу, що спалахнула в містах»122. 

«В Юзовской городской больнице. У нас в городе нет специального 
родильного дома, а есть хорошая городская больница, которая имеет у 
себя акушерско-гинекологическое отделение, рассчитанное на 32 койки. 
Акушерско-гинекологическое отделение имеет значительный штат ква-
лифицированных акушерок с большим стажем работы. … За истекший 
1942 год произведено 2.045 акушерско-гинекологических операций, а за 
шесть месяцев 1943 года в гинекологическое отделение поступило 
1.096 больных. … Необходимо также отметить, что городская боль-
ница получает большую помощь от германского командования. …»123. 

Як зазначалося вище, боротьба з інфекційними захворюваннями та 
санітарне благополуччя населених пунктів стали важливими напрямами 
діяльності працівників медичних установ у роки нацистської окупації. 
Умови війни й окупації спричинили міграцію значної кількості людей, 
появу біженців, що разом зі складними житлово-побутовими умовами та 

——————— 
120 Модерна дентистична клініка в Житомирі // Донецкий вестник. — 1943. — 
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122 Відвага й гуманність // Нове життя (Ворошиловград). — 1942. — 15 листоп. — 
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123 В Юзовской городской больнице // Донецкий вестник. — 1943. — 18 июля. — 

№ 76 (195). — С. 4. 
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недотримання елементарних санітарно-гігієнічних норм і правил, нерит-
мічною роботою комунальних служб спричинили суттєве погіршення 
санітарного благополуччя більшості населених пунктів. Окупаційна влада 
вимагала терміново вирішити питання очищення міст від сміття. 
Зазначена проблема обговорювалася на пленумі КМУ, відзначалося, що 
через брак транспорту засмічення міста почалося ще влітку 1941 р. 
Суворі умови зими значно ускладнили цю справу. Передбачалося, що 
сміття вивозитимуть трамваями, гужовим транспортом, а також спалю-
ватимуть124. Насправді вдалося провести заходи тимчасового характеру, 
що не могли суттєво вплинути на глобальну проблему засмічення 
великого міста. Через три тижні на пленумі міської управи це питання 
підняли знову, пропонуючи очистити місто від сміття, залучивши для 
цього населення; зібрати всі наявні запаси хлорного вапна і хлорувати 
воду. Голова міста Л. Форостівський наголосив, що «очищенню міста від 
сміття повинні віддати всю увагу не тільки представники охорони 
здоров’я, а й районові управи, а також усі урядовці, від яких будь-якою 
мірою залежить успіх цієї першорядної справи»125.  

Не оминула ця проблема й місто Дніпропетровськ. «... Через не-
своєчасне прибирання та вивезення сміття з окремих домоволодінь, 
санітарний стан міста дуже незадовільний. Зараз питання про очищення 
міста стає першочерговим і невідкладним. … Все населення, з свого боку, 
повинно взяти найактивнішу участь у цих санітарних заходах. Кожний в 
своєму будинкові, дворі та на вулиці повинен не допускати засміченості. 
В подальшому потрібно сміття і всякі покидьки складати у відповідних 
місцях, в ящиках для сміття, урнах тощо»126. Звичайно, така ситуація 
сприяла поширенню інфекційних захворювань. Тому пріоритетними зав-
даннями охорони здоров’я стали боротьба з епідеміями та покращення 
санітарного стану міст і сіл, про що неодноразово повідомлялося в оку-
паційній пресі. «Війна завжди викликає епідемічні захворювання. В Києві 
з перших же днів війни створились передумови для розвитку епідемічних 
захворювань. Це — перебої в харчуванні, масовий рух біженців та війсь-
кових частин і, нарешті, пожежі й масове переселення на нові квартири. 
В цей час особливо енергійною була протиепідемічна робота в місті, яку 
провадить санітарно-епідеміологічна організація. ... Тепер наше місто 
стоїть перед загрозою висипного тифу. Недостача палива, харчів, не-
задовільна робота комунальних підприємств, значний рух мішечників, 
——————— 

124 На пленумі міської управи // Нове українське слово. — 1942. — 6 берез. — № 51 
(66). — С. 4. 

125 На пленумі міської управи // Там само. — 28 берез. — № 70 (85). — С. 4. 
126 Калиниченко Н. Привести в культурний стан наше місто // Дніпропетровська 
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селян, військовополонених створюють умови для розвитку паразитарних 
тифів. На боротьбу з цим мобілізована вся санітарно-епідеміологічна 
організація. Однак, тільки при активній допомозі всіх міських органі-
зацій, установ і населення, цілим комплексом профілактичних заходів 
можна вести з ним лихом успішну боротьбу. Багато допоможе в цьому 
належний санітарний стан і безперебійна робота лазень, пралень, перу-
карень, додержання санітарного стану в готелях, заїздах. Не менше 
значення має також робота Всеукраїнського комітету допомоги поло-
неним та пораненим та населення з військовополоненими щодо дезін-
фекції їх білизни, одягу, своєчасного ізолювання хворих, а також нала-
годження опалення й додержання санітарного мінімуму в школах»127. 

Про конкретні кроки в боротьбі з висипним тифом і про необхідність 
участі в цьому процесі безпосередньо цивільного населення повідом-
лялося з Дніпропетровська. «… Не зважаючи на ці тяжкі умови, зараз 
провадиться вжиття ряд заходів для попередження захворювань на 
висипний тиф: виявляється кількість і стан дезинфекційної апаратури у 
містах та районах області, укомплектовуються медично-санітарні 
дільниці працівниками, збирається лабораторне обладнання і т. інш. 
Щоб уникнути захворювань на висипний тиф, треба в першу чергу 
організувати рішучу боротьбу з завошивленістю. …Завошивлені учні не 
повинні допускатись у клас до їх санітарної обробки, а також обробки їх 
сімей та квартир: стрижка, миття в лазні, пропуск через дезинфекційну 
камеру одягу, або прожарювання його в печі, прасування гарячим прасом, 
дезинфекція квартири і т. інш. … Далі треба поновити роботу лазень у 
містах та селах, щоб населення мало змогу митись. Необхідно також 
організувати продаж у лазнях мила відвідувачам у тій кількості, яка 
необхідна для одноразового миття (50 гр.)… Організувати виріб госпо-
дарчого мила по містах та забезпечити ним у першу чергу медично-
санітарні установи. Прання білизни як у пральнях, так і в домашніх 
умовах повинно провадитись з обов’язковим виварюванням... Необхідно 
також встановити ретельний санітарний контроль за всіма гурто-
житками та місцями скупчення людей, своєчасно виявляти всіх підоз-
рілих на висипний тиф хворих та негайно їх госпіталізувати. … Торгівля 
старим одягом на „товкучках” може бути джерелом висипного тифу 
через те, що цей одяг може бути завошивлений. Необхідно організувати 

——————— 
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попередню дезинфекцію старого одягу, що продається на ринках, про-
пускаючи його через дезинфекційну камеру. …»128. 

На реєстрацію та запобігання поширення інфекційних захворювань 
спрямовувалася законодавчі акти окупаційної влади. Польовий комендант 
м. Кривого Рогу у жовтні 1941 р. видав наказ, за яким вимагалося негайно 
повідомляти «про всі випадки інфекційних хвороб як, шкарлятина, кір, 
дифтеріт, черевний тиф, зворотний тиф, висипний тиф, висипна лихо-
манка, малярія, дизентерія, холера, сибірська болячка, носатизна*, хво-
роба боязні, водобоязнь, правець, правець потилиці, туберкульоз, три-
хіноз …», а також про всі статеві хвороби. «Населення м. Кривого Рогу 
повинно дбати про охайність та чистоту. Насамперед потрібно, щоб 
вулиці, вхідні шляхи, подвір’я були охайні. Потрібно тримати в порядку 
відхожі місця та ями або закласти нові»129. За постановою КМУ, всі 
лікарі, «що працюють у медичних закладах або займаються приватною 
практикою, повинні брати на облік кожне гострозаразливе або підозріле 
на нього захворювання. Відомості складаються за такими даними: прі-
звище та ім’я хворого, вік і точна адреса, назва хвороби, час захво-
рювання, установа чи учбовий заклад, де працює, або яке відвідує хворий, 
і подаються до найближчої санітарної станції. … Щоб запобігти поши-
ренню епідеміологічних захворювань, усі без винятку захворілі на інфек-
ційні хвороби підлягають госпіталізації по лікарнях. В разі відмовлення 
госпіталізація провадиться примусово. …»130. Генеральний Комісар Во-
лині та Поділля застерігав місцеве населення не надавати притулок 
немісцевим особам131. Від медичних працівників особливо вимагали 
дотримання необхідних норм санітарії та гігієни132. Уряд Генерального 
Губернаторства передбачив спеціальні норми мила, мильного порошку та 
пиляного порошку до прання для всіх працюючих у медичних закла-
дах133. З метою недопущення поширення інфекційних хвороб видавалися 

——————— 
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накази про заходи по знищенню гризунів у житлових будинках, на під-
приємствах, торговельних складах та інших приміщеннях134. 

Занепокоєння окупаційної влади викликали захворювання на маля-
рію. Тому вже на початку грудня 1941 р. налагодила роботу Київська 
міська малярійна станція (вул. Волоська, 19). Зазначалося, що під час 
проходження курсу лікування повторний прийом хворих проводився 
безкоштовно, хворі забезпечувалися медикаментами135. Двома мовами 
(німецькою та українською) було опубліковане оголошення Київської 
міської малярійної станції: «Щоб запобігти весняним рецидивам малярії, 
всі, хто хворів на малярію минулого року, повинні пройти курс запобіж-
ного протирецидивного лікування. …Прийом хворих лікарями-маляріо-
логами провадиться на малярійній станції щодня з 1 до 3 год. 
Безплатно»136. 

Про запобіжні заходи у боротьбі з інфекційними захворюваннями 
йшлося в наступному повідомленні з Києва. «До поширення епідемій 
спричиняється антисанітарний стан приміщень, недостатня чистота 
одягу тощо. Частина населення міста недосить усвідомлює серйозність 
цього питання. Тому, щоб запобігти епідеміям, управління санітарно-
побутових підприємств Міської Управи, на пропозицію санітарної епі-
демічної станції м. Києва з 27 березня по 4 квітня провадитиме масову 
санітарну обробку населення. Спеціально утворені комісії виявлятимуть 
по домоуправліннях помешкання, що перебувають в антисанітарному 
стані, і неохайних та брудних мешканців, яким буде запропоновано 
відвідати лазні. Ті, що мають ванни в своїх помешканнях, проходи-
тимуть санітарну обробку в себе дома. … Під час санітарної обробки 
людей у лазнях, тут же будуть дезинфікувати їх одяг»137. У Львові вели 
боротьбу з педикульозом і висипним тифом шляхом щеплень, перед-
бачалося налагодити масове виробництво вакцини з курячих яєць138. 
Також про боротьбу з цим інфекційним захворюванням йшлося у замітці 
з Волочиського району, де було організовано дві спеціалізовані лікарні на 
80 ліжок139. З Чернігова повідомлялося про щеплення дітей від диф-

——————— 
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терії140, з Білої Церкви — проти дизентерії та черевного тифу141, з Харкова — 

про виготовлення сироваток і вакцин Ветеринарним науково-дослідним 
інститутом142.  

Окупаційна влада вимагала вжити рішучих заходів проти поширення 
венеричних захворювань. «Останнім часом Німецьке командування звер-
нуло увагу на недостатність противенеричних заходів, особливо профі-
лактичних. У зв’язку з цим Київська міська управа видала розпорядження 
про безплатну подачу противенеричної допомоги. …У Київській клінічній 
шкірно-венерологічній лікарні на 125 стаціонарних ліжок та в Цент-
ральному диспансері, що містяться на вул. Саксаганського, 72, значно 
розширений прийом хворих і встановлено ізольований прийом чоловіків, 
жінок і дітей.…»143. Санітарне управління Донбасу опублікувало звер-
нення до населення регіону, в якому йшлося про необхідність боротьби з 
венеричними хворобами. Зазначалося, такі хворі підлягали примусовому 
лікуванню. Їх виявленням і госпіталізацією займалася спеціально ство-
рена санітарна поліція144. 

Серед іншого зустрічалися публікації про лікарську практику у роки 
нацистської окупації та про розвиток медичних знань у тій чи іншій 
сфері. Розлога стаття А. Семенцова містила історію розвитку хіміотерапії. 
Винайдення хімічних препаратів стало проривом у галузі охорони здо-
ров’я, окремі з них увійшли до арсеналу лікаря як потужна зброя проти 
багатьох захворювань, які раніше вважалися невиліковними. Вчений 
наголошував на необхідності подальших досліджень у царині синтезу 
нових препаратів, особливу увагу звертаючи на зменшення побічних 
впливів ліків на хворого145. Застосування винаходу Рентгена у діагностиці 
хвороб людини розглянув у статті просвітницького характеру Ф. Бога-
тирчук146. Про винаходи ліків від психічних хвороб повідомляла інша 
кореспонденція, в якій наводилася інформація про лікування шизофренії 
малярією, інсуліном, електричним струмом і комбінуванням цих мето-
——————— 
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1943. — 11 лип. — № 8. — С. 4.  

141 По місту // Дзвін (Біла Церква). — 1942. — 25 трав. — № 25 (40). — С. 2.  
142 Харьков после освобождения // Последние новости. — 1942. — 9 нояб. — № 47 

(49). — С. 4.  
143 Г. Я. Противенерична допомога // Нове українське слово. — 1942. — 28 серп. — 

№ 199 (214). — С. 4. 
144 Наказ комендатури // Донецкий вестник. — 1943. — 16 мая. — № 58 (177). — 

С. 4  
145 Семенцов А. Хемотерапія // Нове українське слово. — 1941. — 21 груд. — № 7. — 

С. 3  
146 Богатирчук Ф. Проміння Рентгена в медицині // Там само. — 1942. — 18 січ. — 

№  13 (28). — С. 3. 
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дів147. Про успіхи в боротьбі з інфекційними захворюваннями у До-
нецькому регіоні, зокрема малярією, повідомляла стаття «Хіміко-бакте-
ріологічний інститут». У ній відзначалися труднощі у роботі обласного 
санітарного управління: відсутність транспорту, зв’язку, брак медика-
ментів. Саме дефіцит останніх і поставив питання про створення хіміко-
бактеріологічного інституту148. Про нові «хемотерапевтичні відкриття» в 
Німеччині розповідала стаття в «Новому українському слові»149, інші 
повідомлення стосувалися винаходів німецьких вчених у лікуванні ма-
лярії150 та висипного тифу151. 

Окремо слід відзначити публікації, що мали підвищити рівень знань 
місцевого населення про різноманітні хвороби та особливості їх ліку-
вання. Так, у газеті «Станіславівське слово» була запроваджена рубрика 
«Лікарські поради», спрямована на поглиблення знань населення про 
найпоширеніші захворювання та шляхи їх лікування. Про загрозу грипу, 
нежиті, запалення суглобів, ревматизм, тиф повідомляла стаття «За 
здоров’я села чистота, охайність, дбайливість». В ній розповідалося про 
значення гігієни у боротьбі з захворюваннями, особливо в сільській 
місцевості, для якої було характерне скупчене проживання всіх членів 
родини у одній кімнаті. Про небезпеку простудних захворювань серед 
сільських дітей у зимовий період у зв’язку з браком одягу і взуття йшлося 
далі152. Також у цій рубриці були опубліковані статті «Як запобігти 
недугам вуха, горла і носа»153, «Що таке нежить і як з ним боротися»154, 
«Запобігати пошесним хворобам»155, «Як оберегтися від червінки?»156, 
«Бережіться черевного тифу!»157, «Як оберігати шкіру від захворю-
——————— 

147 Нове у медицині // Харків’янин. — 1943. — 14 лип. — № 49. — С. 2.  
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152 За здоров’я села: чистота, охайність, дбайливість // Станіславівське слово для 
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154 Що таке нежить і як з ним боротися // Там само. — 15 листоп. — № 15 (46). — 

С. 8.  
155 Чистота — запорука здоров’я. Запобігати пошесним хворобам // Станіславівське 

слово для областей. — 1942. — 18 жовт. — № 11 (42). — С. 5.  
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вання»158, «Сифіліс народне лихо»159, «Збудник сифілісу і боротьба з 
ним»160, «Воло* причина та лікування»161, «Глисти і боротьба з ними»162, 
«Що таке чума»163, «Страшне слово холера» і «Як лікувати коросту»164, 
«Як самому організувати лікарську допомогу в полі»165. Також у цій 
рубриці публікувалися статті про використання лікарських рослин, на-
родної медицини тощо, серед них, наприклад, «Яку городину корисно 
тепер багато споживати»166, «Кухонна сіль в лікуванні»167. Інші газети 
також вміщували просвітницькі статті, наприклад, про небезпеку над-
мірного вживання снодійних засобів168, про боротьбу з висипним ти-
фом169, черевним тифом і дизентерією170, туберкульоз171, шлунково-
кишковими захворюваннями172, венеричними хворобами173.  

——————— 
158 М. Як оберігати шкіру від захворювання // Станіславівське слово для областей. — 
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159 Сифіліс народне лихо // Станіславівське слово. — 1942. — 22 листоп. — № 16 

(47). — С. 8.  
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Таким чином, за газетними публікаціями можна відстежити політику 
окупаційного режиму у сфері охорони здоров’я в Україні. Основні 
законодавчі акти тогочасної влади доводилися до місцевого населення 
через пресу. Газети повідомляли про діючі медичні установи, особливості 
їх функціонування, нагальні проблеми та допомогу «визволителів» у їх 
вирішенні. Головними завданнями лікувальних установ періоду нацист-
ської окупації були протидія поширенню інфекційним захворюванням і 
підтримання працездатності місцевого населення. Санітарне неблагопо-
луччя більшості населених пунктів України, брак медикаментів, погане 
фінансування медичної галузі стало на заваді виконання зазначених 
завдань. І хоча окупаційна преса рясніла повідомленнями про «досяг-
нення» медичних закладів у сфері боротьби з інфекційними захво-
рюваннями, всі вони мали тимчасовий характер і не могли глобально 
вплинути на складну ситуацію, в яку потрапило цивільне населення, не 
здатне належним чином вдовольнити своє право на захист життя та 
здоров’я. На жаль, у межах однієї статті неможливо охопити тематичне 
розмаїття окупаційної періодики. Подальшого вивчення потребують 
газетні публікації стосовно діяльності аптечних і ветеринарних установ, 
освітніх та наукових медичних закладів, дефіциту ліків і пропагування 
лікарських рослини як альтернативних засобів лікування. Однак, важливо 
наголосити, що матеріали окупаційної періодики слід використовувати з 
певними застереженнями, вивіряючи наведені в них дані з інформацією з 
інших джерел.  
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