
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ  Г. С. СКОВОРОДИ 

 

 

На правах рукопису 

 

 

Демочко Ганна Леонідівна 

 

УДК 614(091)(477.54) «1919/1934» 

 

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ХАРКОВІ (1919-1934 рр.) 

 

Спеціальність 07.00.01 – історія України 

 

 

Д И С Е Р Т А Ц І Я 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук 

 

 

                                                             Науковий керівник – 

                                                             БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ, 

                                                             доктор історичних наук, професор 

 

 

 

Харків 2011 



 

 

2 

 

Формування і розвиток української радянської системи охорони здоров'я у 

Харкові (1919-1934 рр.) 

Вступ             4 

Розділ 1. Історіографія, джерельна база, методологія і методи дослідження.      9 

1.1. Історіографія.                                                                                                               9 

1.2. Джерельна база дослідження.          22 

1.3. Методологія і методи дослідження.        33 

Розділ 2. Радянська політика в галузі охорони здоров’я.     39 

2.1. Кадрове забезпечення системи охорони здоров’я.     39 

2.2. Фінансування медичної галузі.           61 

Розділ 3. Діяльність санітарних служб.        70 

3.1. Санітарний стан міста Харкова в 20-х роках ХХ століття.    70 

3.2. Створення та діяльність  радянських санітарних органів.    89 

3.3. Організація санітарної просвіти і боротьба за здоровий побут та 

       санітарну культуру населення.         99 

Розділ 4. Медичне обслуговування населення.                                        104 

4.1. Боротьба з найважливішими хворобами та подолання їх наслідків.                   104 

4.2. Організація лікувально-профілактичного обслуговування 

 робітників промисловості.                    143 

4.3. Стаціонарна медична допомога іншим категоріям населення.          157 

4.4. Амбулаторно-поліклінічна допомога, диспансеризація.           166 

4.5. Охорона материнства та дитинства.               175 

4.6. Швидка та невідкладна допомога.               190 

 

Висновки                    194 

Список  використаних джерел                 205 

Додатки                                                  296 

 

 

 



 

 

3 

 

Список скорочень 

 

БВП –           Бюро по вибору професій 

ВУЦВК –     Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 

КОПіП –      Комісія по оздоровленню праці та побуту 

НКОЗ –        Народний Комісаріат Охорони Здоров’я 

ОЗДП –        Охорона Здоров’я Дітей та Підлітків 

ОЗРМ –        Охорона Здоров’я Робітничої Молоді 

РСД –           Рада Соціальної Допомоги 

УЧХ –          Український Червоний Хрест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

                                                        Вступ 

Актуальність дослідження. Під поняттям «охорона здоров'я» розуміють 

комплексну систему соціально-економічних та медичних заходів, які спрямовані на 

збереження й підвищення рівня здоров'я кожної людини зокрема і всього населення 

загалом [110, с.57]. Завдання покращення системи охорони здоров’я в Україні на 

сучасному етапі вимагає вивчення історичного досвіду, надбань попередніх моделей 

організації цієї сфери суспільної діяльності. Система охорони здоров’я – це 

сукупність всіх організацій, інститутів і ресурсів, головною метою яких є 

поліпшення здоров’я населення. Для функціонування цієї системи потрібні кадрові 

ресурси, фінансові кошти, інформація, устаткування й матеріали, транспорт, 

комунікації, а також  дієздатна система керівництва галуззю. Ефективна система 

охорони здоров’я щодня повинна відчутно поліпшувати здоров’я населення країни. 

Чи маємо ми все те, про що було заявлено вище, і чи мали ми це колись і можливо 

вже деякі елементи передчасно втрачені ? Бажання  відповісти на це питання стало 

основною ідеєю даного дослідження, яке аналізує перші кроки в галузі охорони 

народного здоров’я в Харкові – столиці УСРР у 1919 – 1934 рр.. Так історично 

склалося, що за весь період перебування Харкова столицею радянської України, дії 

загальнодержавних установ перепліталися з  місцевими органами охорони здоров’я, 

тому діяльність таких установ розглядається  в комплексному, органічному 

поєднанні з історією діяльності міських установ та організацій.  

Окремий  інтерес становлять не загальнодержавні показники   розвитку 

системи охорони здоров’я, а  її місцеві особливості, тому в даному дослідженні  

пропонується вживати термін «харківський період» розвитку охорони здоров’я, 

оскільки він  відображав становлення саме української радянської системи охорони 

здоров’я.  

В даному дисертаційному досліджуванні  відокремлена історія охорони 

здоров’я від історії медицини. І історія охорони здоров’я і історія медицини 

об’єднані єдиною спрямованістю, але якщо історія медицини розглядає розвиток 

медичних знань в їх історичній послідовності, то під історією охорони здоров’я ми 
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розуміємо вивчення в першу чергу сфери суспільної діяльності в цій галузі, а саме 

державних та громадських заходів, спрямованих на збереження та поліпшення 

здоров’я населення. Ці заходи – це економічні,  політичні,  юридичні,  

адміністративні і нарешті медичні заходи, які застосовувалися в охороні здоров’я 

населення столичного Харкова. Тому вивчення цього боку охорони здоров’я 

становить значний інтерес саме для істориків. 

Метою дисертаційного дослідження є аналіз діяльності державних органів, 

громадськості по розвитку  системи охорони здоров’я  населення в місті Харкові за 

час його існування в статусі столиці радянської України, висвітленні характерних 

особливостей створення та розвитку медичних установ,   формування та діяльність 

системи робітничої медицини, аналіз заходів по боротьбі з соціальними 

захворюваннями.  

Відповідно до мети сформульовані завдання дослідження:  

- проаналізувати стан розробки проблеми, систематизувати та 

класифікувати джерельну базу; 

- розкрити діяльність державних органів та громадськості у 

формуванні системи охорони здоров’я; 

- розглянути стан охорони здоров’я в Харкові  у 1919 – 1934 роках ХХ 

століття; 

- висвітлити особливості створення та розвитку медичних установ 

міста; 

- проаналізувати проблему нестачі медичних кадрів та вирішення цієї 

проблеми на міському та на державному рівнях; 

- виявити особливості розвитку робітничої медицини в Харкові; 

- визначити результати діяльності органів охорони здоров’я в боротьбі 

з епідеміями та соціальними хворобами; 

- охарактеризувати специфіку фінансування галузі; 

- звернути увагу на нововведення системи охорони здоров’я – 

диспансеризацію та профілактику; 
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- дати оцінку взаємовідносинам страхової та державної медицини в 

місті; 

- показати вплив особистого фактору на справу розвитку охорони 

здоров’я, змалювати портрети кращих представників-реформаторів  

охорони здоров’я в нашому місті. 

Об’єктом дослідження є формування і розвиток системи охорони здоров’я  в 

УСРР.  

Предметом дослідження є діяльність державних органів, громадськості по 

створенню нової  системи управління справою охорони здоров’я в Харкові, 

організація основних видів медичної допомоги всьому населенню, впровадження 

нових методів попередження захворювань.  

Хронологічні рамки охоплюють період з грудня 1919 року по червень 1934 

року, тобто той час, коли Харків був столицею радянської України, що і зумовило 

певні особливості розвитку його охорони здоров’я.   

Територіальні рамки охоплюють місто Харків відповідно до його меж у 1919 

– 1934 рр.. 

Наукова новизна полягає в тому, що це перше спеціальне дослідження з 

історії розвитку охорони здоров’я міста Харкова – столиці УСРР, яке висвітлює  

соціальні заходи, спрямовані на збереження та поліпшення здоров’я харків’ян. 

Зокрема, впровадження методів профілактики та диспансеризації, інформаційна 

пропаганда здорового образу життя, залучення громадськості до профілактики 

венеричних хвороб, антиалкогольної пропаганди, заснування санітарної міліції 

тощо. 

Практичне значення дисертаційної роботи має науково-теоретичний, 

пізнавальний, виховний і суто практичний аспекти. 

Науково-теоретичний аспект полягає в тому, що її фактичний матеріал і 

теоретичні положення можуть стати в нагоді при подальшому дослідженні історії 

охорони здоров'я в Україні, підготовці узагальнюючих праць із соціальної історії 

України, а також довідкових видань. 
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 Пізнавальний аспект полягає в тому, що матеріали дисертації можуть 

прислужитися викладачам при викладанні курсів історії медицини,  історії України 

та краєзнавства у вищих навчальних  закладах,  особливо таких, де готують 

управлінців у сфері охорони здоров’я, а також музеям, бібліотекам, культурним 

центрам, іншим установам у краєзнавчій і просвітницькій роботі.  

Виховний аспект полягає у вихованні  молоді на прикладах героїчної праці і 

подвигів медичних працівників у боротьбі за здоров'я народу.  

І практичний аспект полягає в тому, що положення, висновки та узагальнення 

дисертації можуть мати практичний інтерес для органів місцевого самоврядування  

в їх охороноздоровчій практиці. 

 Апробація результатів. Основні положення та висновки дисертаційної 

роботи обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, кафедрі основ 

економіки та культурології Харківського національного медичного університету.  

Результати дослідження були апробовані на 8 міжнародних та 4 регіональних 

конференціях у вигляді тез доповідей ( ІІ Miedzynarodowaj naukowa-praktycznaj 

konferencja «Wyksztąłcenie i nauka bez granic – 2005» (Przemyśl, 19 – 27 grudnia 2005 

r.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Дни науки – 2006» 

(Дніпропетровськ, 17 – 28 квітня 2006 р.),  І Міжнародна науково-практична 

конференція «Наука: теорія та практика – 2006» (Дніпропетровськ, 21 – 31 серпня 

2006 р.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Передові наукові розробки 

– 2006» (Дніпропетровськ, 1 – 15 вересня 2006 р.), ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Науковий потенціал світу – 2006» (Дніпропетровськ, 18 –

29 вересня 2006 р.),  V Міжнародна науково-практична конференція «Wyksztąłcenie і 

nauka bez granic – 2009» (Przemyśl, 07 – 15 grudnia 2009 r.); V Міжнародна науково-

практична конференція «Věda a vznik – 2009/2010» (Praha,  27 prosinců 2009 – 05 

ledna 2010 r.); VI Міжнародна науково-практична конференція «Věda a technologie: 

krok do budoucnosti – 2010» (Praha, 27 unora – 05 březen 2010 r.) «Медицина третього 

тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів» 

(Харків, 20 – 21 січня 2009 р.),  «Медицина третього тисячоліття: Збірник тез 
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міжвузівської конференції молодих вчених та студентів» (Харків, 19 – 20 січня 2010 

р.), «Краєзнавство і учитель – 2009» (Харків, 27 лютого 2009 р.), «Краєзнавство і 

учитель – 2010» (Харків, 26 лютого 2010 р.)). 

 Основні результати дослідження викладені в чотирьох одноосібних 

публікаціях та одній у співавторстві, які надруковані у фахових виданнях. 

 Структура роботи.  Структура роботи обумовлена її метою та науковими 

завданнями.  Дисертаційне дослідження складається із вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків. Загальний обсяг 

роботи – 202 сторінки.  
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Розділ 1.  Історіографія, джерельна база, методологія  і методи дослідження. 

 

1.1.  Історіографія. 

 

Літературу, присвячену розвитку охорони здоров'я в Харкові у 1919 – 1934 

рр., можна умовно поділити на три періоди: дослідження, здійснені в 1920-х – 

на початку 30-х років,     дослідження середини 30-х – початку 90-х років, та 

дослідження, проведені з початку 1990-х років до початку 2000-х років. Всі ці 

періоди якісно різняться один від одного, мають свої  характерні особливості.  

В перший період (1919 – 1934 рр.) висвітленням проблем та здобутків 

радянської охорони здоров'я займалися переважно медики-посадовці, які мали 

в своєму розпорядженні  достатньо широкий фактичний матеріал. Сфері 

охорони здоров'я присвячували свої статті лікарі, громадські діячі, робітничі 

кореспонденти.  

 У цей час  з'являються публікації, присвячені організаційним питанням. 

Цей матеріал було викладено в роботах засновника радянської системи 

охорони здоров'я М.О. Семашка  [769, 770, 771 ], а також М.І. Баранова  [ 26, 

27, 28], Є.М. Кагана [ 390, 391, 392, 393, 394, 395], І.І. Ніколаєва  [ 533, 534]. 

Автори виклали принципи, на яких будувалася вся система,  визначили 

структуру керівних органів, як республіканського рівня, так і місцевого.  

 На початку 20-х років ХХ століття більшість публікацій, які побачили 

світ, були в основному присвячені нагальному на той час питанню організації 

боротьби з епідемічними хворобами, які дошкуляли  столичному Харкову. 

Одними  з перших таких праць стали роботи С.М. Ігумнова [347,   349, 350]. В 

своїх статтях автор ґрунтовно висвітлив причини епідемій, що вирували в 

Харкові, зібрав багатий статистичний матеріал для ілюстрації власних 

тверджень. Такі ж розвідки із застосуванням статистики були зроблені            

М. Мітельманом [507, 508] та О.М. Марзєєвим  [483, 485, 486]. Питаннями 

епідемій в Харкові займалися також Б.І. Гандельсман  [103], М. Абрамович   
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[5], І. Добрейцер  [276], Б.В. Фавр  [827], М.О. Хворостанський  [852], 

статистичні матеріали були зібрані І.З. Коваленком [412, 413, 414]. Дані, 

наведені з цих розвідок, дозволяють  адекватно оцінювати справжній масштаб 

епідемій початку 1920-х років. Окрім вищезгаданих праць, в цей період 

виходить також робота О. Корчак-Чепурківського [434], в якій автор головну 

увагу зосереджує на аналізі головних причин смертності в чотирьох 

найбільших містах України, в тому числі і у Харкові.  

 Великий рівень захворюваності на так звані соціальні  хвороби висунув 

боротьбу з ними на одне з перших місць.   Дослідженням причин цих хвороб в 

1920-ті роки займалося багато медиків. Серед публікацій, присвячених 

боротьбі з соціальними хворобами, слід відзначити роботи І.О. Арнольді  [16] , 

Н.О. Бердичівської  [37], Я. Білоруського  [40], Д. Губергріца  [127],                 

Д. Жбанкова  [300], А.А. Журавля  [304, 305], М. Морозовського  [514, 515, 

516], Е. Мутті  [518, 519], Н. Степанова  [790], Л. Ульянова  [821, 822 ],            

А. Федоровського  [829, 830], С. Фурманова  [841], Г. Хорошина  [860]. Автори 

звернули увагу на причину розповсюдження соціальних хвороб, змалювали 

жахливий стан справ в сфері захворюваності на сифіліс та туберкульозу. В 

публікаціях вказувалися і шляхи вирішення проблем.  

Окремий інтерес становлять публікації, присвячені боротьбі з алкоголізмом. 

Увагу до проблеми алкоголізму привернули робітники-харків’яни   після того, 

як в Москві у 1929 році був заснований перший в країні витверезник. Проблему 

боротьби з алкоголізмом  перехопило Протиалкогольне товариство, яке раніше 

обмежувалося пасивно-просвітницькою діяльністю. Із заснуванням у 1929 році 

власного друкованого органу – журналу «За тверезість» – Протиалкогольне 

товариство по новому поставило питання пияцтва в Харкові. В журналі 

друкувалися  статті про вживання алкоголю дітьми, жінками, робітниками. 

Постійними дописувачами були як громадські діячі, так і лікарі: О. Барський 

[32], Т. Бродський  [49, 50],  В. Вікторов  [ 73, 74, 75], К. Водолазький  [ 87, 88], 

Д. Губергріц  [127], О. Закаменна  [310, 311],    Л. Неймер  [529], П. Овчаренко  

[574]  . В журналі містилися і статті  К. Водолазького  [87] , Г. М’якшина  
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[520], Б. Полінського  [620] , які хибно пов'язували алкоголізм з церквою та 

релігійними святами і давали цьому негативну оцінку, що цілком відповідало 

загальній антирелігійній політиці більшовиків.  

 Санітарний стан міста Харкова та боротьба за його поліпшення знайшли 

відображення   як у лікарів, так і у працівників комунального господарства. 

Найґрунтовніші  праці були створені Д. С. Черкесом – інженером, який 

збудував в Харкові першу  каналізаційну мережу [891, 892]. В них 

розповідалося про принципи роботи каналізаційної мережі, давалися поради з 

очистки міста від бруду та нечистот. Саме завдяки самовідданій роботі Д. 

Черкеса Харків отримав одну з найсучасніших в тодішній Європі 

каналізаційних систем. 

Проблема санітарії Харкова розглядалася М.І. Барановим   [25],                 

С.І. Златогоровим  [341, 342, 343, 344, 345], Р.С. Кобріним  [411],                 

М.Г. Нікольським   [535, 536], Б.В. Фавром  [826, 827], М. Абрамовичем  [3]. 

Окремо треба відзначити праці О.М. Марзєєва [483, 485, 486]. 

  Значний інтерес привернула до себе проблема забезпеченості міста 

медичними кадрами та їхнього соціального становища.  Дослідженням цих 

питань займалися в першу чергу самі лікарі, які ближче всіх  стояли до 

зазначених проблем  – М.І. Єрмолинський  [291], М.О. Хворостанський ,      

О.Є. Пастернак  [853], М.Т. Олексієв  [10], Л.Л. Рохлін [741, 742, 743, 744] та  

робітники П. Бугай та Г. Ляхт  [51]. Страхуванню лікарів, які боролися з 

епідеміями, була присвячена стаття В.М. Когана [417]. Автор звернув увагу на 

те, що лікарі, які захворіли під час боротьби з епідеміями, повинні бути 

соціально забезпечені.  

Статті М. Морозовського  [515],  О.М. Марзєєва  [485], Д. Жбанкова  [299] 

наголошували на необхідності поліпшувати умови праці працівників, які 

працюють в шкідливих умовах –  з рентген-апаратурою, в туберкульозних 

закладах тощо.  

Болючі питання охорони материнства і дитинства, які в розореному 

громадянською війною місті, привернули достатню увагу  дослідників. 
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Акушерсько-гінекологічній допомозі в місті присвячені статті Н. Попової  

[636], О. Федотової  [831, 832, 833, 834, 835, 836, 837 ], Р.Д. Рохліної  [750, 

752], Р.М. Зетель  [340]. У них авторки розповідали про поліпшення пологової 

допомоги і закликали харків’янок  звертатися до лікаря, а ні до бабок -повитух. 

Ці статті грали велику роль в популяризації кваліфікованої медичної допомоги 

серед жіноцтва. 

 В свою чергу йшла величезна протиабортна пропаганда. Заслуговують на 

увагу в цьому питанні статті Л. Габінова [100], О. Федотової [831, 835],            

В. Кетленської , В. Слєпцова  [394], Б.Ф. Кирилова  [407], І.Є. Тіканадзе  [803], 

Н. Лєвіної  [449]. В своїх статтях автори розкривають причини, через які жінки 

робили аборти, наголошують на необхідності вживання контрацептивних 

засобів, звертають увагу на шкідливість абортів для жіночого здоров'я. 

Медична допомога дітям висвітлювалася у публікаціях  Т. Розенблюма  

[738], О. Федотової  [832, 833, 834], Р.Д. Рохліної  [751, 752]. 

Окремо хотілося б згадати низку публікацій, присвячених робітничій 

медицині. Імпульс цим публікаціям був заданий ще з  кінця ХІХ століття, коли 

виникла фабрично-заводська медицина. З самого часу свого виникнення вона 

була вимушена відстоювати своє право на життя як за царату, так і за часів 

радянської держави. За період існування страхової (робітничої) медицини 

сформувалася ціла плеяда спеціалістів, які пропагували страхову медицину в 

радянському суспільстві. Однак вона йшла врозріз з радянським принципом 

єдності медицини. За цим принципом уся система охорони здоров'я повинна 

керуватися з єдиного центру – Народного Комісаріату –  тому у 1927-1928 році 

робітнича медицина поступово припинила своє існування. Робітничій медицині 

присвячені  праці Е.М. Кагана  [390, 391, 392, 381, 393, 394], Л.Л. Рохліна  

[745, 746, 747, 748, 749], І.А. Лібермана  [457, 460, 462, 463, 464, 467],           

З.Д. Горкіна  [116].  

Річниці Жовтневої революції були певними рубіжними віхами, коли 

підсумовувався попередній розвиток  в усіх сферах життя радянського 

суспільства. Підводилися  підсумки і в справі охорони здоров'я.  До таких 



 

 

13 

 

праць належать роботи С. Аронштама [17, 18], М.І. Баранова  [25, 26],            

М. Барсукова  [29], Г.А. Баткіса [33, 34], З.Б. Вороб'євського  [91],               

М.О. Гумілевського , Я.Е. Літцанського  [130], Д.І.  Єфімова  [293, 294]. У них, 

перш за все, наголошувалося на досягнутих успіхах, підсумовувався розвиток 

охорони здоров'я,  статті рясніють оптимістичною статистикою та 

показниками. 

У цілому в  літературі 1919-1934 років було окреслено низку питань, що 

потребували подальшого з’ясування істориками. Це, насамперед, питання про 

причини поширених у Харкові захворювань і виникнення епідемій та методи 

боротьби з ними та  соціальними хворобами, питання становлення радянського 

керівництва  охороноздоровчою сферою в місті, питання перебудови існуючих тоді 

видів медичної допомоги населенню (стаціонарної, амбулаторної, швидкої та 

невідкладної допомоги, забезпечення лікарськими засобами тощо).  

Другий період (1934-1991 рр.) позначився  тенденційністю у висвітленні 

першопочатків радянської охорони здоров'я в Харкові. Істориків ця тема мало 

цікавила, а дослідження, проведені медиками, не відзначалися критичним 

підходом до визначеного періоду. В радянській історіографії панувала така 

схема:  в дорадянський період державної охорони здоров'я взагалі не існувало, 

що і породило жахливий стан речей – ріст соціальних захворювань, 

професійного травматизму, значний показник дитячої смертності тощо; а от з 

народженням у вогні революції радянської системи охорони здоров'я почалося 

суттєве поліпшення медичної допомоги населенню. Здебільшого це відповідало 

дійсності, однак  радянська історіографія надто критично відкидала досвід 

земської медицини, замовчувала власні помилки: не згадували збільшення 

захворюваності на кишково-шлункові хвороби під час голоду 1921-1923 рр. та 

голодомору 1932-1933 рр. (це не кажучи вже про статистику смертності). Лише 

у журналі «Профілактична медицина» за 1932 рік ми можемо знайти статтю 

про випадки канібалізму в українському селі. Цей «недогляд» згодом було 

виправлено -  з 1937 року журнал перестав друкуватися.  Не висвітлювалося 

підвищення рівня нещасних випадків на виробництві під час гонитви за 
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кількістю («ізотовщина», «стахановщина»), соціалістичні змагання. Проте в 

архівних документах ми знаходимо дані про збільшення кількості ліжок в 

травматологічних відділеннях саме в той період [233, арк. 18].  

Мабуть найцікавішим виданням цього періоду є фундаментальна монографія 

М.М. Зеленського «150 лет Сабуровой дачи» [337]. Автор виклав історію цього 

медичного закладу за величезний період і вмістив фактичний матеріал, який 

ілюструє психіатричну допомогу в місті, зокрема,  у 1919-1934 роках, були 

описані нові методи лікування, які почали впроваджуватися за радянського 

періоду. Не зважаючи на те, що книга видана у 1946 році , вона менше ніж інші  

партійно заангажована і має не викривлений ідеологією матеріал.  

Видання статей з історії охорони здоров'я пожвавилося з нагоди святкування 

чергових річниць Жовтневої революції та 300-річчя возз’єднання України з 

Росією у 1954 році. 

 У 1948 році виходить посібник «Организация здравоохранения», в якому 

вміщена стаття з історії охорони здоров'я Г.А. Баткіса [34]. Вона присвячена 

першим крокам будівництва радянської охорони здоров'я в Україні, і Харкову в 

ній відведено певне місце, особливо у  період,  коли місто було столицею 

УСРР. Автор відкидає попередні надбання земської медицини і занадто 

підносить досягнення радянського періоду. Така невиваженість в оцінках 

дозволяє віднести публікацію до тенденційних, тих, які потребують критичного 

ставлення. 

  Певний інтерес викликають лекції М.А. Виноградова , які охоплюють 

загальний  період з 1919 по 1934 рік, але розділені по частинах відповідно до  

етапів соціалістичного будівництва в країні [76, 77, 78, 79]. Хоча територіальні 

рамки значно ширші (весь Радянський Союз), і  Харків у лекціях не згадується, 

та ми можемо використати загальні дані щодо побудови справи охорони 

здоров'я в рамках Союзу, адже загальні принципи будівництва, проблеми 

першого етапу (забезпечення кадрами, подолання епідемій, соціальних хвороб, 

побудова нових ланок охорони здоров'я), законодавча база були спільними, як 

для України, так і для всього Радянського Союзу.  
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 У 1957 році друком вийшла збірка статей  «Матеріали до історії розвитку 

охорони здоров'я на Україні». Вона містить статті  М. Барсукова  [30],             

Д. Каракаша  [400]. Стаття Д. Каракаша просто рясніла тогочасними 

ідеологічними штампами. Дослідник абсолютно ігнорував попередні 

досягнення охорони здоров'я і звеличував звершення радянської медицини. До 

того ж дослідження містить багато фактографічних помилок, про які йтиметься 

далі.  

Цікавою є також збірка статей «Досягнення охорони здоров’я в УРСР» 

(1958), що містить статтю К.Ф. Дупленка , В.Д. Братуся  [281] . Метою збірок 

було об'єднання в одному виданні праць з історії медичної науки  та організації 

охорони здоров'я в республіці. Тут висвітлювалися окремі етапи розвитку 

охорони здоров'я, які мали поглибити знання студентів у сфері історії 

медицини.  

 З 1958 року видаються солідні дослідження Д.І. Хороша [857, 858, 859]. 

Хоча роботи й написані в радянські часи,  досліднику вдалося більше уваги 

приділити  поданню суто історичного матеріалу, а не  «навішуванню» штампів 

та кліше. Однак і він не уникнув прикрих фактичних помилок [858, с. 5; 891, с. 

8]. 

У 1967 – 1968 рр. друкуються статті А.П. Власова   , М.П. Фомічової  [86], 

В.Г. Єгорової  [287] , Т.К. Єгурнової  [288, 289] . Ці статті не позбавлені 

заідеологізованості і повторюють загальновідомі факти.   

 Окремо хотілося б відзначити докторське дисертаційне дослідження   

Ф.Г. Захарова , закінчене у 1964 році [317, 318]. Двохтомна робота хоча й 

просякнена партійними штампами, все ж таки становить значний інтерес для 

істориків. Досягнення автора полягає у тому, що в дисертації значну увагу 

присвячено страховій медицині, існування якої замовчувалося багатьма 

радянськими дослідниками. Автор розкриває суть робітничої медицини, 

показує величезну роль робітничих колективів у охороні власного здоров'я. У 

дисертації  вміщені таблиці із захворюваності робітників СРСР на професійні 

хвороби, соціальні захворювання тощо. Ці відомості дозволяють нам порівняти 
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харківські показники з показниками союзних міст і зробити відповідні 

висновки. Окрім того автор докладно виклав принципи радянської системи 

охорони здоров'я, показав розвиток профілактичного напрямку, 

диспансеризації. Завдяки результатам дисертаційного дослідження Ф.Г. 

Захарова, ми можемо порівняти системи керування охороною здоров'я в 

Україні та в Росії, визначити місцеві особливості керування тощо. У цілому, 

робота Ф.Г. Захарова  ґрунтовно подає відомості щодо розвитку охорони 

здоров'я і заслуговує на увагу усіх дослідників, хто займається розвідками з 

охорони здоров'я, однак дисертанти останніх років несправедливо обходять 

увагою цю працю. 

Серед академічних праць другого періоду хотілося не можна обійти увагою 

багатотомне видання «Історія міст і сіл Української РСР», один з томів  якої 

присвячений Харківській області [370]. На  жаль, справі охорони здоров'я в цей 

період зовсім не приділено уваги, лише в кількох рядках ми можемо прочитати 

про збільшення асигнувань на охорону здоров'я [370, с. 113]. Однак ця 

констатація факту однобока, оскільки у 1921-1922 роках лікувальні заклади 

поглинула фінансова криза, масштаби якої суттєво відобразилися на 

охороноздоровчій справі в місті і «збільшення асигнувань», про яке йдеться в 

книзі, не поліпшило фінансовий стан справ харківських лікарень. Тому такі 

твердження в жодній мірі не відтворюють процес розвитку охорони здоров'я в 

Харкові, а  навіть подають читачеві хибну інформацію про нього.  

До другого періоду належить і 10-ти томне академічне фундаментальне 

видання  «Історія  Української РСР» [376]. Ця праця просякнена 

тенденційними штампами, партійними лозунгами, тому сприймати її слід з 

певною обережністю. Охороні здоров'я у визначений дисертанткою період 

присвячено декілька рядків в шостому томі «Великая Октябрьская 

социалистическая революція и гражданская война на Украине (1917 -1920 гг)», 

однак в окремий пункт вони не виділені. В декількох абзацах йдеться про 

спалах епідемій та боротьбу з ними, про захворюваність на туберкульоз та 

конфіскацію медичного обладнання у капіталістів. В сьомому томі  охороні 
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здоров'я присвячено два параграфи в різних розділах. Однак автори  уникнули 

розкриття багатьох принципових питань. Наприклад, у  першій згадці про 

охорону здоров'я, присвяченій 1921-1928 рокам,  зазначено, що «потреби в 

медпрацівниках значно переважають їх наявність» [376, с. 89], однак зовсім 

обходиться увагою той факт, що медичні працівники були четвертою за 

чисельністю групою на біржі праці – причини такої великої кількості 

безробітних медиків явно приховувалися, але в дисертаційному дослідженні ці 

факти виявили та описали.  Другим однобоко висвітленим  фактом є 

оптимістичне твердження про те, що  «по мірі укріплення економіки держава 

збільшувала ассигнування на медичне обслуговування населення » [376, с. 89]. 

Це відповідало дійсності, але у книзі жодного слова не має про існування 

мережі так званого уплатліку – лікарень, які надавали медичну допомогу 

населенню за гроші. А головною причиною існування такої мережі була як раз 

неспроможність держави стовідсотково профінансувати  охорону здоров'я. 

Дійсно, держава виділяла кошти на ті установи, які мали республіканське 

значення, а ті, які були на балансі губернії чи міста, потерпали від безгрошів'я. 

Прочитавши такі рядки , створюється враження, що з приходом більшовиків до 

влади медична допомога стала цілковито безкоштовною, хоча таку допомогу 

могли отримувати лише застраховані – інші ж категорії населення лікувалися 

за власний кошт. Зрозуміло, що такі факти висвітлювати було невигідно. 

Суттєво принижувалася роль профспілок та організацій в охороні здоровя 

населення. На сторінках ми знаходимо таке твердження: «дієву допомогу 

робмедам оказывали профспілки, органы соцстраху, громадськість» [376, с. 

89]. Але профспілки та соцстрах насправді надавали не  тільки дієву допомогу, 

а фактично утримували робітничі поліклініки та орендували ліжка в лікарнях 

для робітників, однак існування страхової медицини замовчувалося, адже це 

було відступом від більшовистських лозунгів загальнодоступності та 

безоплатності медичної допомоги.  

 Серед найгостріших проблем на початку 20-х років ХХ століття видання 

виділяють епідемії та туберкульоз. Однак зовсім не приділена увага 
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венеричним хворобам, основною причиною яких була проституція. Зовсім не 

висвітлена проблема алкоголізму, виробничого травматизму, дитячої 

безпритульності. Замовчувалася також приватна практика лікарів, дозволена 

під час непу, оскільки її існування підривало єдність радянської медицини. 

Дивлячись на ці суттєві недоліки, треба досить критично ставитися до цього 

видання та вміщених у ньому відомостей. 

Охорона здоров'я у 1929-1932 роках,    написана у піднесено-патріотичному 

настрої і так само спрямована на висвітлення досягнень керівництва в охороні 

здоров'я [376, с. 287-291]. Серед відомостей про збільшення асигнування, про 

поліпшення медичної допомоги у великих промислових центрах та на 

виробництві, про успіхи в сфері охорони материнства і дитинства  жодного 

слова  про те, що наприкінці 20-х-на початку 30-х років залишалися такі 

епідемічні хвороби, як скарлатина та малярія, не був подоланий туберкульоз та 

венеричні хвороби, не висвітлена проблема абортів  , адже говорити про аборти, 

а простіше кажучи про неспроможність жінки утримати дітей,  в радянському 

суспільстві було не прийнято. Зате з гордістю було відзначено, що «у 1930 р. 

робота ясел була пристосована до трьохзмінної роботи підприємств» [376, с. 

290], тобто праця жінок в нічний час була нормою, адже то був час «великих 

соціалістичних перетворень», коли жінка працювала на рівні з чоловіком.   

Підсумовуючи вищевикладене, треба відзначити тенденційність та 

заідеологізованість даної праці. В ній бракує об’єктивного висвітлення тих 

принципових питань, які в повній мірі відображають розвиток охорони 

здоров'я у визначений період. Видана у радянський час, робота не могла 

виважено підійти до висвітлення питань страхової медицини, забезпеченості 

медичними кадрами, приватної практики лікарів тощо. До того ж відомості   

стосуються Української СРР в цілому і не висвітлюють   місцеві особливості  

становлення та розвитку української радянської системи охорони здоров'я. 

 Певний інтерес викликає «100-летие Харьковского научного 

медицинского общества. 1861 – 1961 гг.» [791]. З інформації, вміщеної у 

виданні, ми можемо уявити складну ситуацію, у якій опинилася харківська 
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медична наукова спільнота під час революційних подій та перших років 

становлення радянської держави, зокрема в царині надання медичної допомоги 

населенню.   

Останньою фундаментальною працею з охорони здоровя у радянський 

період було трьохтомне видання «Здравоохранение и медицинская наука в 

Украинской ССР» під  редакцією А.Є. Романенка [328]. Треба відзначити, що 

видане під грифом Міністерства охорони здоров'я УРСР, видання занадто 

перевантажене ідеологічними навішуваннями. Через  штампи ледь-ледь 

проглядається потрібна для роботи фактична інформація. До того ж період, що 

нас цікавить, у книзі представлений надзвичайно бідно – лише 18 сторінок 

присвячено формуванню радянської системи охорони здоров'я. До того ж 

Харкову відведено надзвичайно мало уваги, вказуються лише загальновідомі 

факти, пов’язані з функціонуванням тут Народного Комісаріату Охорони 

Здоров’я  УРСР, а місцеві особливості не висвітлені.   

Підсумувавши  радянську історіографію, треба наголосити, що для всіх 

видань характерна наявність тенденційності та заідеологізованості. 

Традиційним стало приховування фактів, висвітлення яких було невигідним 

для радянського керівництва. Через це  утворилися «білі плями історії», роботу 

над усуненням яких треба продовжити в наш час.  

Третій період (1990-ті – початок 2000-х років) – на превеликий жаль не став 

проривом у висвітленні історії охорони здоров'я в Харкові. За цей час вийшло 

декілька праць, які  торкаються охорони здоров'я в Харкові в зазначений 

період. Це, наприклад, «Історія фармації» [372], в якій висвітлено основні 

етапи розвитку фармації в Україні, в тому числі і в Харкові в 1919-1934 роках. 

Солідним виданням стала монографія колективу авторів «Історія міста 

Харкова ХХ століття», яка вийшла у світ у 2004 році [371]. Це видання 

знайомить читачів з історією міста Харкова у минулому столітті – політичним, 

економічним та культурним життям. Однак у відповідному розділі, 

присвяченому історії Харкова від революції до Великої Вітчизняної війни, 

охороні здоров'я мешканців міста зовсім не приділено уваги. Лише подекуди 
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ми можемо знайти суміжні з темою дисертації відомості про санітарний стан 

міста, розвиток епідемій, медичну освіту та науку, однак у такому виданні 

можна було б вмістити хоча б невеликий огляд щодо медичної допомоги 

харків’янам, адже саме «харківський період» якісно позначився на подальшому 

розвитку радянської системи охорони здоров'я  України.    

Цінним неупередженим дослідженням є  «Історія Харківського державного 

медичного університету», яке читачі побачили у 2005 році [373]. Особливо 

цінними для дослідження соціального стану лікарів стали дані про життя 

студентів-медиків на початку 1920-х років. У виданні яскраво описані 

фінансові проблеми як викладацького складу , так і студентства.  Така ситуація 

призвела до того, що у 1920 році лише 50% студентів відвідували заняття. Ці 

дані важливі для дослідження теми, адже якщо порівняти видання 2008 року з 

виданням 1969 року під редакцією Б.А. Задорожного, то у  виданні 1969 року  

не знайдено таких фактів. До того ж видання 2005 року вміщує в собі  

біографічні відомості про лікарів та організаторів охороноздоровчої справи в 

місті,  надруковано вперше багато раніше небачених колективних та 

портретних фотографій. У виданні також звернено увагу на репресії, яких 

зазнали харківські медики у 1936-1939 роках (Д.С. Ловля, З.А. Гуревич,        

І.В. Попандопуло та  інші). І хоча час репресій не входить до хронологічних 

рамок обраної теми, дослідження, та основний час роботи лікарів припав якраз 

на 1919-1934 роки, тому цьому факту також треба приділити належної уваги і 

можливо продовжити подальшу наукову роботу в цьому напрямку. Поштовхом 

для цього як раз може стати «Історія Харківського державного медичного 

університету. 200 років.» [373] і «Вчені університету» [93]. 

  Протягом останнього десятиліття друкувалися  статті О.М. Ціборовського, 

в яких висвітлені окремі аспекти радянської охорони здоров'я. Вперше за довгі 

роки зауважено, що основні принципи земської медицини були запозичені 

радянською системою охорони здоров'я, а не були придумані більшовиками, як 

пропагувалося в радянській історіографії [889] . Дослідник висвітлив картину 

голоду 1921-1923 років, боротьбу лікарів з його наслідками [879]. Також 
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якісно, з нових позицій підготовлені статті з фабрично-заводської медицини 

[888] , становлення радянської системи охорони здоров'я та її розвитку за часів 

непу [880, 882, 883, 887] . 

Значну цінність становить видана у 2000 році робота «Вехи развития и 

становлення Харьковской скорой помощи», присвячена історії станції швидкої 

допомоги [66] . З застосуванням матеріалів власного музею, робітники станції 

опублікували добірку маловідомих фактів, використаних в дисертаційному 

дослідженні. 

Цікаві факти щодо фінансування справи охорони здоров'я у зазначений 

період знайдені в статті Глухової В.І. та Красільнікової В.Ю. [112] . Медичне 

страхування та окремий його вид «робітнича медицина» знайшли своє 

відображення в дисертаційному дослідженні Т. П. Євтушенко «Моделирование 

системы управления медицинским страхованием» [286] . І хоча дисертація 

підготовлена економістом, в ній  викладені історичні аспекти існування  

робітничої медицини. За темою медичного страхування («Історичні паралелі 

медичного страхування минулого і сьогодення») підготовлена і публікація   

В.С. Єрмилова  [292] . 

Окремі статті щодо системи охорони здоров'я були підготовлені А. Літваком   

[471], О.В. Мартиненко [488] . Медичному обслуговуванню робітництва 

присвячена солідна публікація О. Мовчана «Медичне обслуговування 

робітників УСРР. 1920-ті рр.» [512] . Санітарний стан та боротьба з епідеміями 

в Україні у 1920-х роках висвітлені в публікації І.В. Ткаченко  [806] . 

Для кращого розуміння теоретичних засад охорони здоров'я має значення 

монографія З.С. Гладуна  [110]. 

Сучасні науковці  все більше звертають уваги на вивчення 20-х років ХХ 

століття, а саме на студіювання соціальної політики. В останні роки були 

захищені дисертаційні дослідження І. Ткаченко  «Охорона здоров'я в Україні в 

роки нової економічної політики: соціально-історичний аспект» [805]  та       

Ю. Барабаш  «Розвиток інфраструктури охорони здоров'я в Донбасі у 20-х 

роках ХХ століття: історичний аспект» [24]  . І якщо дослідження Ю. Барабаш 
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виконано ґрунтовно та виважено, то дисертація І. Ткаченко містить ряд 

прикрих невідповідностей.  

Єдиними в Україні фундаментальними працями, присвяченими 

безпосередньо історії харківської охорони здоров'я, є  праці  І.Ю. Робака [733, 

734]. У них автор з позиції соціальної історії, історії повсякдення та 

містознавства комплексно дослідив розвиток охорони здоров'я населення в 

Харкові за його існування в різні історичні періоди на тлі соціально-

економічних і політичних процесів, що відбувалися в суспільстві. Проте      

І.Ю. Робака здебільшого цікавить дорадянська доба, а щодо періоду 

радянського поступу харківської охорони здоров'я, то він залишається 

практично не досліджений. Разом з цим методологічні підходи І.Ю. Робака 

доцільно застосовувати у дослідженнях, присвячених усім періодам історії 

охорони здоров’я.  

Пострадянський період хоча і не приніс бурхливого сплеску в дослідженні 

історії охорони здоров'я, та все одно позначився деякими позитивними 

зрушеннями. По-перше, це відхід від ідеологічних канонів та можливість з 

нових позицій оцінити становлення та розвиток радянської системи охорони 

здоров'я. По-друге, відкриття архівами раніше недоступних, або тільки 

частково доступних матеріалів дає нам змогу залучити документи, які раніше 

дослідниками не вивчалися. При написанні дисертації було використано багато 

документів, які раніше дослідниками не використовувалися, але вони містять 

чимало цінного матеріалу для об’єктивного висвітлення фактів та подій. По-

третє,  ті нечисельні розвідки, що з'явилися в пострадянський період, створили 

підґрунтя для подальшого вивчення обраної теми науковцями сучасності.  

  

 

1.2. Джерельна база  дослідження. 

Для реалізації поставлених завдань була залучена досить широка джерельна 

база. 
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Оскільки загальноприйнятої класифікації історичних джерел не існує, то 

дисертантка скористалася принципом розподілу джерел, викладеними в 

роботах Л.М. Пушкарьова [720] та В.І. Стрельського [792].  

До першої групи джерел відносяться документи офіційного походження – 

законодавчі акти, декрети Народного Комісаріату Охорони Здоров’я, 

циркуляри, положення, інструкції, статистичні матеріали, діловодна 

документація. Документальні джерела поділимо на неопубліковані та 

опубліковані. 

Політика радянської влади в справі охорони здоров'я була представлена в 

матеріалах фонду 342 («Народний комісаріат охорони здоров'я України (1919 -

1933 рр.)») ЦДАВО України. Фонд представлений циркулярами, положеннями, 

постановами і наказами Народного Комісаріату Охорони Здоров’я та його 

відділів. Документи фонду, що були використані, містяться у описах 1, 2 та 3. 

Справи цих описів дали змогу висвітлити питання організації охорони здоров'я 

як на республіканському, так і на місцевому рівнях.  

Окремо хотілося б згадати про використання фонду 4928  («Марзєєв 

Олександр Микитович – український радянський лікар-гігієніст, академік, 

дійсний член АМН (1932-1966 рр.)») ЦДАВО України. Справа 99 опису 1 є 

машинописним текстом з авторськими правками «Спогадів санітарного 

лікаря». З тексту ми дізнаємося про перші кроки становлення в Харкові 

санітарної організації на нових, радянських засадах, про подолання тогочасних 

епідемій, про самовіддану роботу лікарів на протиепідемічному фронті [877]. 

При підготовці дисертаційного дослідження використані матеріали ЦДАВО 

України, однак в цьому архіві міститься небагато документів, стосовно обраної 

теми. Набагато більше їх в місцевих архівах. 

У Державному архіві Харківської області (ДАХО) було використано фонди: 

П-1 , П-2 , Р-190 , Р-202 , Р-203 , Р-820 , Р-821 , Р-855 , Р-1001 , Р-1639 , Р-1959  

та Р-1962.  

Фонди П-1 та П-2  містять документи партійних організацій різних рівнів. Ці 

фонди цінні тим, що вдалося довідатися наскільки глибоко цікавилися партійні 
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органи проблемами охорони здоровя у містію За діловодною документацією, 

що зберігається у фонді, визначено, що партія не стояла осторонь наболілих 

проблем міста, а всіляко намагалася допомогти у їх розв’язанні. Для цього 

через відповідні структури активувалася свідома молодь, надавалася грошова 

допомога на благодійні та просвітницькі акції. Особливо відзначимо, що 

партійні фонди дали змогу побачити надзвичайно високу роль жіноцтва у 

пропаганді здорового способу життя. Жінвідділи, що утворювалися на 

виробництві, якнайжвавіше вирішували проблеми жіночого кола – саме цих 

свідчень більше за все збереглося у фондах. 

Фонд Р-190 (хронологічні рамки фонду 1920 – 1923 рр. ) містить дані про 

діяльність Харківського губернського управління місцями позбавлення волі. 

Цікавість при написанні дисертації становили справи, серед яких є відомості 

про рівень захворюваності ув’язнених, про медичне обслуговування бупрівців, 

про направлення лікарів на роботу до в’язниць тощо.  

Фонд Р-202 (хронологічні рамки фонду 1919 – 1920 рр.) містить документи 

Харківського губернського військово-революційного комітету, утвореного 14 

січня 1919 року з метою встановлення революційного порядку та боротьби з 

інтервентами та білогвардійцями. Зокрема, розпорядження  відділу охорони 

здоров'я стосовно епідемій, доповіді з різноманітних питань тощо.  

Фонд Р-203 (хронологічні рамки фонду 1919 – 1925 рр.)  увібрав у себе 

документи по діяльності Харківського губернського виконавчого комітету Рад 

робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. У цьому фонді 

містяться матеріали переписки губвиконкому з Народним Комісаріатом 

Охорони Здоров’я, РНК УСРР, документи губернського відділу охорони 

здоров’я, губернського санітарно-епідемічного відділу, губернського відділу 

комунального господарства, протоколи засідань та з’їздів, звіти про діяльність 

губздороввідділу та багато інших документів.  

Фонд Р-820 (хронологічні рамки фонду 1920 – 1925 рр.) містить цікаві  

відомості про стан дитячих установ та акти їх обслідування.  
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Особливо цінними видалися матеріали фонду Р-821 – фонду відділу охорони 

здоров'я Харківського губернського виконавчого комітету рад. Фонд охоплює 

документи з 1919 по 1925 рр., тобто час існування губернського виконавчого 

комітету від його організації у січні 1919 року та до його ліквідації 1 серпня 

1925 року на підставі постанови ВУЦВКу від 3 червня 1925 року про 

ліквідацію губерній.  Матеріали фонду включають в себе постанови 

Харківського губкому КП(б)У та Харківського губвиконкому про організацію 

та проведення місячника чистоти, про діяльність підвідділу робітничої 

медицини. Цінні відомості щодо стану лікувальної мережі міста у 1924 році 

знаходимо в резолюції другої поширеної сесії Харківського губвиконкому 8 -го 

скликання. В цьому ж фонді знаходяться положення про відділи та підвідділи 

Наркомату охорони здоровя УСРР, губернські та окружні інспектури, про 

Харківську міську раду санітарних лікарів при губернському відділі охорони 

здоровя. Про націоналізацію приватних медичних установ, аптек та складів , 

про перехід лікувальної частини медико-санітарних установ на господарський 

розрахунок та здачу їх в оренду приватним особам та товариствам, про 

санітарні комісії. Питання роботи радянських лікарень  висвітлені в протоколах 

засідань і нарад Раднаркому  УСРР. Знаходимо відомості про  роботу 

надзвичайної комісії по боротьбі з епідемією висипного тифу тощо. В цьому ж 

фонді містяться матеріали 2-го Всеукраїнського з'їзду завідуючих 

губернськими здороввідділами. Окрім вищезгаданих документів фонд 

насичений  річними та періодичними звітами, доповідями та доповідними 

записками  про діяльність відділу охорони здоров'я, його підвідділів, секцій, 

лікарень та інших санітарно-лікувальних установ. Тут також містяться 

статистичні та інші відомості про роботу лікарень, поліклінік, медичних 

дільниць та аптек, дані про стан боротьби з епідемією висипного тифу та 

холери, про рух хворих в лікарнях, мережу медико-санітарних установ, списки 

і акти ревізій лікувальних установ. 

Фонд Р-855 (хронологічні рамки 1923 – 1930 рр.) містить документи 

інспектури охорони здоров'я Харківського окружного виконавчого комітету  
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рад. Хронологія фонду обумовлена створенням інспектури на підставі 

циркуляра НКОЗ УСРР від 6 березня 1923 року та її ліквідацією постановою 

Центрального Виконавчого Комітету УСРР від 2 вересня 1930 року про 

ліквідацію округів. Цей фонд містить протоколи засідань лікарів-спеціалістів, 

Харківського окрвиконкому та міськради, колегії і пленуму наукової ради 

Харківської окружної інспектури охорони здоров'я. Фонд вміщує документи 

щодо роботи в Харкові Надзвичайної комісії з боротьбі з епідеміями, 

агітаційно-пропагандистської комісії, робочої комісії з будівництва у місті 

дезінфекційної станції в 1929 році. Тут зберігаються також матеріали щодо 

проведення туберкульозного триденника і про проведення заходів по 

оздоровленню хворих на туберкульоз. В цьому фонді у протоколах та 

доповідних записках висвітлена робота інспекторів з охорони материнства і 

дитинства, а також діяльність з розгортання лікувальної мережі дитячих 

лікарень, дитячих ясел та ін. Також фонд містить протоколи засідань та 

відомості про роботу Харківського товариства  боротьби з алкоголізмом. 

Окремий інтерес становлять документи про діяльність курорту Березівські 

мінеральні води, сільськогосподарської колонії Здравниця, лікарсько-

контрольної комісії з курортно-санаторного відбору робітників та службовців. 

Такі документи представлені у вигляді звітів, протоколів, листування, 

доповідних записок, циркулярів, планів та доповідей. Окрім вищезгаданих 

документів фонд містить доповіді, річні та місячні звіти Харківської окружної  

інспектури охорони здоров'я, її окремих інспектур з усіх галузей медико -

санітарної роботи, звіти про діяльність лікарень, поліклінік, медичних 

дільниць, пунктів та санаторіїв, акти обслідування лікарень та інших медико -

санітарних установ.  

Фонд 1962 відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Харківської 

міської ради  містить документи зібрані з 1925 по 1944 роки, з яких нас 

цікавить період до 1934 року. Тут містяться постанови Харківського 

облвиконкому, Харківського міськвиконкому, матеріали щодо епідемій, 

санітарних умов міста, організації відпочинку та оздоровлення робітників і 
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дітей, поширення ясельної мережі. Також зберігаються річні та періодичні 

плани, контрольні цифри, звіти, доповіді та доповідні записки про роботу 

Харківського міського відділу охорони здоровя, медико-санітарних установ та 

організацій Харкова. 

На жаль до фонду міськздороввідділу нема повного доступу, однак 

інформація цілком компенсується матеріалами з обласного архіву, адже до 

1926 року справою охорони здоров'я в місті займалося губернське управління, 

а з 1926 – секція охорони здоров'я міськради. Документи цих органів в 

достатньому обсязі знаходяться у ДАХО. 

Фонд Р-1959 (хронологічні рамки – 1923 – 1932 рр.) включає в себе 

матеріали по діяльності управління платними лікувальними установами 

Харківського окружного відділу охорони здоров'я. Тут містяться постанови та 

протоколи президії Харківського окрвиконкому, протоколи засідань колегії 

Харківського окружного відділу охорони здоров'я, протоколи засідань 

управління платними лікувальними установами, доповідні записки про 

медичне обслуговування хворих та про стан господарства і фінансування 

курортів. Окрім цих документів ми маємо справи про передачу лікарень у 

відання Наркомату охорони здоров'я, про встановлення єдиної такси в платних 

лікувальних установах тощо. 

Для характеристики соціального становища медичних працівників були 

використані матеріали фонду Р-1001 – Харківського губернського відділу 

профспілки працівників медико-санітарної праці (хронологічні рамки 1919 –

1925). Протоколи з’їздів, пленумів та конференцій, губернських секцій та 

комісій становлять інтерес при вивченні питань соціального страхування 

медичних працівників, нормування та охорони праці лікарів тощо.  

 Фонди П-1 та П-2 – це фонди партійних організацій різних рівнів. Тут 

знайдені цікаві документи, в яких на патрійному рівні вирішувалися 

охороноздоровчі проблеми міста. Цікавим є те, що партія не стояла осторонь 

цієї сфери, а активно брала участь у вирішенні нагальних питань того часу.  
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Виявлені в цих фондах документи дають нам змогу простежити формування 

радянських органів охорони здоров'я в Харкові , оцінити масштаб епідемій, які 

вирували в місті. Знайдені звіти головних лікарів лікарень, з яких ми можемо 

встановити, що стан лікарень в 20-х роках був вкрай незадовільним.  

Дисертаційне дослідження в достатній мірі забезпечено опублікованими 

документами. В різні роки документи виходили збірками або виданнями 

окремих декретів чи наказів. Однією з найбільших збірок є «Становление и 

развитие здравоохранения в первые годы советской власти. Сб. докум. и 

материалов (1917-1924 рр.)» . У цій збірці ми маємо декрети РНК РРФСР, дія 

яких розповсюджувалася і на Україну [260, 261]. Декрети Радянської влади 

також були опубліковані у 1971 році 12-ти томних виданням, серед якого для 

дисертаційного дослідження використаний том 4 (1 квітня – 31 липня 1919 

року). 

Серед опублікованих джерел українських радянських органів  маємо 

«Бюлетень Народнього Комісарьята Охорони Здоров'я», в якому містяться 

декрети та накази НКОЗ  України [95, 97, 261, 543, 549], «Збірник медично-

санітарного законодавства» [320, 321], «Збірник найголовніших директив і 

розпоряджень у справах охорони  здоров'я (1929-1930 рр.)» [322], «Медично-

санітарне законодавство УСРР» [499]. 

Розпорядження в медичній галузі вміщені в збірнику обов’язкових постанов 

Харківської міськради [323]. 

Розпорядження щодо регулювання професійної діяльності медичного 

персоналу містяться у Бюлетені ВУЦПС Медсантруд [98, 319, 555, 626, 654, 

699, 743, 775, 797], видавалися також різноманітні «Збірники правил… » з 

охорони праці медиків [324].  

Солідна кількість інструкцій та вказівок вміщена у «Хроніці охорони 

здоров'я», яка виходила з 1926 по 1929 рік як додаток до журналу 

«Профілактична медицина» [355, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 

368, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 559, 560, 

561, 562, 563, 564, 565, 573]. Ці інструкції  ілюструють роботу районних, 
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санітарних  лікарів, методи боротьби з епідеміями, порядок обслуговування 

застрахованих та членів їх сімей тощо.  

Для підготовки дисертаційного дослідження був використаний значний 

обсяг статистичного матеріалу. 

Найбільше статистичних даних є щодо захворюваності населення на 

туберкульоз та епідемічні захворювання. Через значну актуальність цих питань 

медиками було оброблено величезну кількість матеріалу, а згодом 

структуровано в таблиці. Жодна серйозна праця  по туберкульозу не 

обходилася без  застосування таких таблиць [46, 305, 419, 480, 496, 514, 515, 

516, 518, 739, 780, 810, 811 ]. 

Показники з розповсюдження інфекційних хвороб були зібрані також у 

статистичних збірках [ 491, 492, 493, 494]. Значний матеріал був вміщений і 

щодо професійних захворювань [308, 309]. 

Певний інтерес становлять такі видання, як «Харківська округа. 

Статистичний збірник», «Справочник по Харьковской губернии», 

«Статистические сведения по Харькову», «Народна здоровоохорона 

Харківщини», «Господарство та культурне будівництво Харкова та приміської 

смуги», «Харьковщина в цифрах и фактах», «Мережа установ охорони здоров'я 

Харківської округи»,  «Сельское хозяйство, фабричная промышленность и 

занятия населения Харьковской губернии», які виходили в різні роки [846, 

787,789, 525, 849, 502, 768]. Для дисертаційного дослідження з цих джерел 

взяті показники, які ілюструють стан охорони здоров'я. Це дані про кількість 

ліжок на одного хворого, кількість ліжок по лікарнях, наявність додаткових 

видів лікування та діагностики в лікарнях (електросвітолікувальний кабінет, 

фізіотерапевтичний кабінет, рентген-кабінет), джерела фінансування тощо. 

Статистична інформація дозволяє нам порівняти дані в різні роки, виявити 

прогресивні або регресивні тенденції, оцінити рівень допомоги населенню з 

різних боків. Знайдені статистичні дані з усієї території України дають змогу 

порівняти Харків з іншими містами. 
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Періодичні джерела становлять значний шар у джерельній базі дослідження. 

Тогочасна медична преса  представлена не чисельними, але ґрунтовними 

виданнями. В першу чергу треба звернути увагу на такі журнали, як «Врачебное 

дело» та «Профилактическая медицина». Журнал «Врачебное дело» почав 

видаватися у 1918 році, ініціаторами видання були професори медичного 

факультету Харківського університету М.Ф. Мельников-Разведенков,                   

В.Я. Данилевський, згодом до участі в ньому прилучилося багато видатних медиків 

– К.Н. Георгієвський, М.П. Трінклер, С.В. Коршун, Л.Л. Рохлін, С.М. Ігумнов, О.М. 

Марзєєв. В умовах політичної нестабільності в країні, громадянської війни  вдалося 

видати лише 12 номерів журналу, після чого видання припинилося аж до 1922 року. 

Оскільки радянська влада більш-менш прихильно ставилася до харківської групи 

вчених та лікарів, то у 1922 році їм було дозволено відновити видання журналу 

«Врачебное дело». Цей двотижневик відновився як орган професійної спілки лікарів 

Харкова.   

 В цьому ж році почав видаватися ще один журнал «Профилактическая 

медицина», до складу редколегії якого увійшли С.В. Коршун, М.І. Баранов,            

О.І. Пижев, Є.А. Федер. Цей журнал хоча і мав спрямованість медичного характеру, 

та він був набагато простіше та доступніше написаний, ніж «Врачебное дело». Тут 

не було стільки клінічних статей, а були жваві, цікаві для пересічного читача статті з 

різних напрямів медицини – охорони материнства і дитинства, громадської 

медицини, профілактичної справи. Треба зазначити, що «Профілактична медицина» 

не відривалася від життєвих реалій – в журналі були розміщені статті про випадки 

канібалізму на Україні під час голодомору 1932-1933 років. Особливо цінними  є 

статті щодо охорони здоров'я в Харкові. 

 Однак з 1924 року, коли на журналі з'явилася позначка «орган Народного 

Комісаріату Охорони Здоров'я», було скорочено склад редколегії, а з 1927 року 

головним редактором стає нарком Д.І. Єфімов. Поступово сторінки журналу 

наповнюються більшовицькими кліше, такими як боротьба з «буржуазними 

поглядами», «опозиціонерами та ревізіоністами» тощо. Потрохи журнал втрачає свої 

функції та у 1937 році перестає видаватися. 
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 Цінним джерелом для дослідження стала «Хроника здравоохранения» - 

друкований орган Харківської окрздоровінспектури, яка виходила з 1926 по 1929 

роки. Це був додаток до «Профілактичної медицини». У ньому вміщувалися різного 

роду інструкції, розпорядження, звіти, резолюції, повідомлення та статті, які 

потребували негайного потрапляння в медичні кола. 

 Важливій справі – пропаганді здорового образу життя – був присвячений  

«Шлях до здоров'я» . Цей журнал,  заснований НКОЗ УСРР, і з 1925 року по 1936 

рік друкувався в Харкові. Саме тому багато статей писалося на харківських 

прикладах. Важливими темами була санітарна просвіта населення, боротьба з 

абортами, друкувалися прості для сприйняття пересічного харків’янина статті з 

таких важливих тем, як епідемічні хвороби, громадське харчування [4, 5, 295, 343 ]. 

Величезна увага була приділена соціальним хворобам, таким як туберкульоз, 

алкоголізм, венеричні захворювання [40, 790, 829, 760 ]. Після активізації 

протиалкогольного руху у 1929 році, при «Шляху до здоров'я»  починає друкуватися 

додаток «За тверезість» (виходив до 1932 року). Цей додаток став справжнім 

авангардом в справі просвіти населення, в ньому лейтмотивом стала проходити ідея 

того, що алкоголізм – хвороба, яку треба лікувати. Публікації в журналі «За 

тверезість» набули неабиякої популярності, основними кореспондентами та 

читачами було робітництво.  

 Різного роду інформативні статті та замітки про  стан української радянської 

системи охорони здоров’я розміщувалися в газетах  «Комуніст», «Вісті ВУЦВК», 

«Харківський Пролетарій», «Пролетарій», «Город», «Первая столица», «Робітнича 

газета».  

 Задля  ґрунтовного розкриття деяких питань довелося звернутися до статей у 

суто медичних журналах. Це журнали «Врачебная хроника», «Фельдшерство и 

акушерство», «Педиатрия», «Фармацевтический вестник», «Радянська медицина», 

«Харьковский медицинский журнал», «Новости медицины и фармации», 

«Клиническая хирургия», «Судебно-медицинская экспертиза», «Україна. Здоров'я 

нації», «Вісник соціальної гігієни  та організації охорони здоров'я України». 
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Важливим матеріалом, що дозволяє відчути атмосферу громадського життя 

Харкова 1920 рр. – 1930-х рр. ХХ ст., є спогади сучасників. Вони дозволяють 

повніше відтворити внутрішній світ жителів міста, розкрити специфіку бачення 

ними подій і процесів, що відбувалися довкола. Мемуари насичені яскравими 

побутовими деталями, подробицями повсякденного буття, сприяють більш 

глибокому розумінню тогочасного життя Харкова. Такими є «Спогади санітарного 

лікаря», написані О.М. Марзєєвим [877]. У них О.М. Марзєєв описав труднощі 

боротьби  з епідемічними хворобами, привернув увагу до героїчних вчинків лікарів, 

які ціною власного життя рятували мешканців міста від хвороб. 

Щоб порівняти  стан медичної допомоги напередодні визначеного періоду та 

відповідно у 1920 – 1930-х роках, були використані путівники по Харкову 1915 та 

1917 років та адресно-довідникові книги [844, 851]. В них містяться дані про всіх 

лікарів, які надавали допомогу харків’янам, можна переглянути цікаві рекламні 

оголошення. Завдяки цим путівникам можна стверджувати, що напередодні 

революції 1917 року місто в достатній мірі було укомплектоване медичними 

кадрами. До того ж багато з лікарів продовжували працювати за тими ж адресами та 

спеціальностями й у 1919 – 1934 роках. 

Адресно-довідникові книги «Весь Харьков» за 1925, 1926, 1929 та 1930 роки 

вміщують у собі дані про медичні заклади та установи, що знаходилися в Харкові. 

Для дисертаційного дослідження вони надали чимало важливого фактичного 

матеріалу: вміщено перелік установ, підвідомчих Наркомздорову, докладно подана 

інформація про  клініки медичного інституту, перелічені лікувальні установи роб 

меду та губздороввідділу з переліком лікарів, які там працювали. 

З цією ж метою авторка звернулася і до звітів окремих лікарень та поліклінік, 

однак вміщені дані не можуть давати нам цілісної картини, оскільки ці медичні 

заклади обслуговували лише певний район, а рівень захворюваності на деякі 

хвороби по районах надто різнився. Наприклад, у робітничих районах(Журавлівка, 

Пєтінка та ін.) найвищими були показники на туберкульоз та інші соціальні 

захворювання, оскільки цей показник безпосередньо залежав від умов життя 

робітників. У центральних же районах (наприклад Нагірному), захворюваність на 
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туберкульоз була меншою, оскільки там проживали заможні мешканці  міста. Тому 

дані звітів робітничих поліклінік, які обслуговували промислові райони, через 

вищевказані особливості  не можна застосовувати до всього міста через вищевказані 

особливості. 

Вцілому, джерельна база достатня для проведення ґрунтовного 

дисертаційного дослідження.  

 

1.3. Методологія і методи дослідження. 

Методологія дослідження базується на сукупності принципів і методів, 

застосування яких дає можливість розкрити його тему. 

Охорона здоров'я є цілісною, складною і структурованою системою, що 

змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Вона складається з певних 

елементів – система керування, кадри, фінансування, види медичної допомоги, 

санітарна діяльність тощо. При цьому всі елементи охорони здоров'я є відносно 

самостійними. Соціальність охорони здоров'я виходить з її гуманістичного змісту й 

розглядається як форма і наслідок впливу суспільства і культури. Характер охорони 

здоров'я залежить від типу суспільства з політичним режимом і соціально-

економічним підґрунтям, соціокультурної ситуації, громадської свідомості і 

ментальності, статусу працівника охорони здоров'я. Названі чинники зрештою і 

визначають функціонування охорони здоров'я як соціального інституту. 

Основоположними принципами історичних наукових студій є історизм і 

об’єктивність в координатах цивілізаційного підходу, що разом із відповідними 

методами утворює методологічне підґрунтя. Цивілізаційний підхід передбачає 

розгляд охорони здоров'я в системі «охорона здоров'я – суспільство» з урахуванням 

конкретно-історичних, цивілізаційних властивостей харківської громади  у 

визначений період. Об’єктивності історичного дослідження сприяють принципи 

деполітизованості й світоглядного плюралізму. Важливим методологічним 

принципом, що використовується в даній праці, є також принцип системності, тобто 

всебічності та цілісності дослідження проблеми, який вимагає вивчення всього 

загалу історичних фактів, а отже всіх доступних джерел з досліджуваної проблеми. 
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Відповідно до предмета, мети та дослідницьких завдань дисертації обрано 

сукупність методів дослідження. Їх умовно можна поділити на загальнонаукові, 

історичні, соціально-гуманітарні та методи споріднених і суміжних наук. 

Серед перших дисертантка спиралася на методи наукової класифікації та 

типологізації, аналізу й синтезу, логіки наукового пізнання. Методи дедуктивної та 

індуктивної логіки склали онтологічну, гносеологічну і доказову основи дисертації. 

Так, усі висновки побудовано на законах дедуктивної (формальної) логіки.  

Ясна річ, у дисертації основними стали методи історичного дослідження. 

Найбільш корисними для досягнення мети дисертації виявились історико-

аналітичний, проблемно-хронологічний і порівняльно-історичний методи. Аналіз 

історичних фактів склав первинну стадію дослідження, саме на цьому аналізі 

базуються всі висновки. Тема дисертації розкривається в проблемно-

хронологічному порядку: кожна структурна частина дисертації – це розгляд певної 

проблеми, і розглядається вона від 1919 р. до 1934 р. Порівняльно-історичний метод 

застосовано у порівнянні різних етапів розвитку охорони здоров'я в Харкові, а також 

у порівнянні харківських показників з показниками інших міст України та 

Радянського Союзу. Отже, синтез різних методів історичного дослідження надав 

можливість скористатися перевагою кожного методу для вивчення певного 

компонента предмету дослідження, для розв’язання конкретних дослідницьких 

завдань. 

Розуміння соціальної детермінації еволюції охорони здоров'я логічно привело 

до використання методів неісторичних соціально-гуманітарних дисциплін, які 

дозволяють проаналізувати всю сукупність соціальних зв’язків охорони здоров'я. 

З концептуальних підходів соціального знання використано комплексний 

багатофакторний соціокультурний та соціально-політичний аналіз, системний підхід 

до динаміки соціальних інститутів, структуралізм. 

Скажімо, комплексний багатофакторний соціально-політичний та 

соціокультурний аналіз дозволив виявити наслідки дії внутрішніх і зовнішніх 

чинників на статус, стан, соціальні функції охорони здоров'я в Харкові за тих часів, 

що досліджуються. Досить широко застосовано системний підхід до динаміки 
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соціальних інститутів у характеристиці механізмів взаємодії охорони здоров'я з 

іншими соціальними інститутами і сферами суспільного життя. 

Структуралізм як випробуваний напрям і підхід соціального знання дозволив 

послідовно проаналізувати основні елементи охорони здоров'я як соціального 

інституту, а в характеристиці взаємодії її із суспільством (громадою) виділити 

структуральні функції. Структурно-функціональний аналіз у межах системного 

підходу дозволив охопити предмет дисертації як цілісність з відповідними 

підсистемами (структурами другого рівня) та їх складовими (структурами третього 

рівня). Використання «реалістичної онтології структур», що виходить із 

пріоритетного поділу на структуру та дію, дало можливість проаналізувати дію і 

взаємодію владних і охороноздоровчих структур. Завдяки цьому було 

реконструйовано тенденції еволюції радянської системи охорони здоров'я в Харкові 

протягом 1919  -1934 років як інтегруючий механізм поступу власне охорони 

здоров'я та взаємодії її із суспільством (громадою) і політичним режимом, де знову-

таки було відокремлено провідні структури й охарактеризованої їхні функції та 

реальні дії. 

Політологічно-соціологічна теорія еліт стала в пригоді під час характеристики 

ролі провідних медиків і організаторів харківської охорони здоров'я, тих лідерів, 

завдяки діяльності яких вона й здобула свої досягнення. 

Історичні та соціально-гуманітарні методи були задіяні поряд з ефективними й 

апробованими методами інших споріднених і суміжних наук. Міра співвідношення, 

міра використання методів неісторичних дисциплін і, відповідно, зміст 

міждисциплінарних підходів визначались характером об’єкту, предмету і 

дослідницьких завдань праці та залучених джерел у координатах діалектичного й 

філософського підходу. Такий прийом з успіхом застосовується не одним 

поколінням істориків. 

У ході дослідження теми дисертації авторка зверталася до методів спорідненої 

з історією історичної демографії. Так, методи демографічної статистики 

прислужилися для аналізу емпіричних матеріалів, напрацьованих при вивченні 

історичних умов організації та специфіки розвитку охорони здоров'я в Харкові. 
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Зокрема використання методики побудови таблиць, діаграм для порівняння 

кількості населення Харкова й інших великих міст Радянського Союзу та смертності 

в них дало змогу одержати додаткову інформацію про характер деяких 

демографічних процесів, прямо пов’язаних зі станом охорони здоров'я. Авторка не 

обмежилася пошуками та аналізом тієї чи іншої демографічної інформації, а 

прагнула використати отримані здобутки для задоволення потреб історичного 

пізнання. Тобто застосування методів історичної демографії стало невід’ємною 

складовою частиною цього дослідження. 

Така суміжна з темою нашого дослідження наукова дисципліна, як «Соціальна 

медицина і організація охорони здоров'я» надала нам методи медичної статистики; 

методи вивчення чинників, що обумовлюють здоров'я населення; методику 

вивчення захворюваності і смертності; підхід до визначення структури дослідження 

(необхідність аналізу елементів організації охорони здоров'я, методів боротьби з 

найважливішими хворобами, санітарної діяльності, типологізації видів медичної 

допомоги населенню тощо) і понятійний апарат. 

Дисертантка свідомо відмовилася від монізму заради методологічного 

плюралізму та додатковості, оскільки всі методи є рівноправні й рівноцінні для 

науки. Будь-який з них розкриває хоча й істотну, але лише частину об’єктивної 

реальності. Такий підхід дозволив сполучити (з огляду на об’єкт, предмет і мету 

дисертації) різні методи історичної науки та неісторичних наук на підґрунті 

додатковості. Проте всі методи застосовувалися критично, з урахуванням 

соціального простору й часу аналізованих подій, що дало можливість зробити 

об’єктивні висновки. Наголосимо, що методологічний плюралізм базується на 

«здоровому релятивізмі» та критичній саморефлексії. Такий підхід не перешкоджає, 

а сприяє наближенню до істини, тому що для кожної часткової сфери дослідження 

обираються ті методи пізнання, які для неї найкраще підходять. 

Історія охорони здоров'я в Харкові у досліджуваний період передбачає 

з’ясування закономірностей розвитку охорони здоров'я як соціального інституту в 

контексті соціального простору й часу тодішнього суспільства. Сучасне історичне 

знання має для цього адекватний інструментарій. Системний міждисциплінарний 
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аналіз дозволяє виявити механізми, характер і наслідки впливу соціально-

політичних, соціокультурних і внутрішньонаукових факторів на поступ охорони 

здоров'я. Внаслідок цього створюється можливість об’єктивної оцінки місця 

охорони здоров'я в житті населення Харкова тих часів. Така методологія враховує 

сучасні підходи до вивчення історії взагалі та історії окремих сфер суспільної 

діяльності (в тому числі охорони здоров'я) зокрема. 

Все вищенаведене свідчить, що використаний в дисертаційному дослідженні 

методологічний інструментарій дозволяє відтворити достовірну картину історії 

харківської охорони здоров'я у 1919 – 1934 роках. 

•    •    • 

Підсумовуючи перший розділ дисертаційного дослідження, зазначимо, що 

існуюча історіографічна база, а точніше  невелика кількість необхідної літератури, 

дозволяє віднести тему дисертації до категорії малодосліджених. Як самостійна вона 

мало досліджувалась, а історіографічних традицій розгляду подібної проблеми в 

українській історичній науці не існує. У ній  відсутні праці з комплексним аналізом 

розвитку охорони здоров'я в Україні взагалі і зокрема у радянські часи. Тому таке 

дослідження історії охорони здоров'я в Харкові, зважаючи на актуальність 

проблеми, на часі. 

Джерельну основу дисертації складають різноманітні за формою існування, 

походженням, змістом, характером інформації, родом та видом писемні джерела. До 

кожного виду джерел застосовувались адекватні їх характерові й ознакам (формі, 

структурі, походженню, призначенню, змісту) засоби джерельного аналізу. 

Різноманітність джерельної бази дозволяє уникнути суб’єктивізму та 

односторонності у висвітленні та зробити об’єктивні висновки й узагальнення під 

час оцінки подій, явищ, осіб і процесів. 

У цілому джерельна база дисертації є репрезентативною і достовірною. 

Комплексна системна характеристика залученого до роботи масиву джерел створила 

якісне та досить масштабне за обсягом фактичне підґрунтя для дослідження 

проблеми. Воно цілком достатнє для наукового аналізу всієї сукупності цих фактів 

як емпіричної основи дослідження, глибокого розкриття всіх аспектів теми, 
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всебічного і неупередженого погляду на комплекс проблем, з якими пов’язаний 

розвиток охорони здоров'я в Харкові у «столичний» період . 

 Об’єктивною передумовою якісного дослідження будь-яких історичних 

проблем є застосування сучасних теоретико-методологічних підходів.  

 Використаний у дисертаційному дослідженні адекватний методологічний 

інструментарій дозволяє встановити достовірну картину розвитку харківської 

охорони здоров'я в досліджуваний період. Така методологія враховує як загальні 

сучасні теоретико-пізнавальні підходи до вивчення історії взагалі, так і 

специфічність даної теми. Вона відповідає об’єкту і предмету дослідження, 

характерові залученої джерельної бази, дозволяє досягти поставленої дисертантом 

мети і виконання дослідницьких завдань 
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Розділ 2. Радянська політика в галузі охорони здоров'я 

  

2.1. Кадрове забезпечення системи охорони здоров’я. 

  

 Першим радянським органом охорони здоров'я в Україні став відділ охорони 

здоров'я при Тимчасовому робітничо-селянському уряді і проіснував цей відділ 

лише до 2 лютого 1919 року (два тижні). 2 лютого 1919 року Раднарком УСРР 

прийняв Положення про Народний комітет охорони здоровя (НКОЗ) УСРР, в якому 

зазначалося, що він організується як центральний орган, керуючий всією медично-

санітарною справою республіки з такими основними функціями і обов’язками: 1) 

підготовка і розробка законодавчих норм в галузі медико-санітарної справи; 2) 

організація та керівництво центральними медико-санітарними установами та 

місцевими органами охорони здоров'я; 3) фінансовий контроль і допомога всім 

медичним установам [886, с. 212]. За постановою Раднаркому УСРР від 27 лютого 

1919 року мали створюватися також і місцеві  органи НКОЗ – відділи при 

губернських, повітових і волосних виконкомах. Відповідний відділ був створений і 

при Харківському губернському виконкомі. 

Радянська система охорони здоров'я склалася історично в умовах подолання 

наслідків громадянської війни і післявоєнної відбудови народного господарства і 

була обґрунтована у працях її теоретиків М.О. Семашка, Г.М. Камінського, З.П. 

Соловйова, М.О. Володимирського, М.О. Виноградова, І.В. Русакова, О.П. 

Голубкова та ін. і випливала з ідей марксизму-ленінізму про рівність всіх членів 

суспільства та надання їм рівних можливостей у державному та суспільному житті, 

у тому числі у сфері охорони здоров'я.  

Вперше основні постулати новітньої соціалістичної системи охорони здоровя 

висунув у своїх працях і численних публічних виступах В.І. Ленін. У другій 

програмі партії, прийнятій VIII  з’їздом РКП (б) у 1919 році, були проголошені нові 

принципи, за якими будувалася охорона здоров’я в радянській державі [715,  с. 59 ]. 

Своїм найголовнішим завданням партія ставила  проведення оздоровчих та 

санітарних заходів з метою попередження розвитку захворювань [317, с. 7; 781, с.7]. 
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Згідно з цією   метою був виданий наказ Всеукраїнського Революційного Комітету 

(Всеукрревкому) від 24 січня 1920 року, де говорилося, що «надзвичайно тяжке 

положення в зв’язку з епідемією висипного тифу, що розвивається, можливим 

розвитком холери та інших епідемічних захворювань, спонукає Всеукраїнський 

Ревком вжити таких заходів: з дня оголошення цього наказу все медичне майно на 

території України оголошується народним добром і підлягає розподіленню тільки 

через місцеві відділи охорони здоров’я і військово санітарні управління з 

націоналізованих аптек і аптечних складів, фабрик і лабораторій цивільного і 

військового відомства» [30, с. 96; 886 , с.212].  Таким чином було націоналізовано і 

аптечну справу, курорти, запроваджено трудову повинність медичних працівників. 

Далі вказувалося, що всім службовцям пропонується залишатися на місцях і не 

кидати служби без дозволу на це місцевих органів влади. 

Більшовики сформулювали основні засади своєї політики, які надалі почали 

втілюватися в життя. Одним з таких пунктів програми стала боротьба з соціальними 

хворобами (туберкульозом, венеризмом, алкоголізмом) [715, с. 59]. Увага, яка була 

приділена цим хворобам, свідчить про те, що вони стали проблемою номер один для 

радянського суспільства. «Охорона здоров’я, - писав М.О. Семашко – повинна стати 

справою не однієї особистості, а всього суспільства, всієї держави»[770, с. 5-6]. 

Державна політика більшовиків висувала на перше місце людину-трудівника, а 

праця визнавала головним двигуном господарського та духовного життя народу. 

Відповідно до цього постулату була і побудована вся більшовицька політика. Тому 

подолання вищезгаданих проблем стало для більшовиків стратегічно важливим 

завданням.  

В програмі були окреслені й принципи надання медичної допомоги 

населенню, за якими будувалася вся радянська система охорони здоров’я. Це 

принцип загальнодоступності, безоплатності та кваліфікованості медичної допомоги 

[453, с. 18-19; 353, с.13]. Як вважають деякі дослідники (С.М. Богословський, В.М. 

Сорока, О.М. Ціборовський, О.О. Гарнець), ці постулати повторювали основні 

засади земської медицини і принципово новими не були [889, с.47]. Однак в свою 

чергу самі прорадянськи налаштовані лікарі всіляко цуралися земської медицини і 
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не вважали, що радянська система наслідує земську медицину. Їхнім головним 

аргументом було те, що принцип загальнодоступності, сформований земською 

медициною, в радянському суспільстві не працює, адже як може отримувати 

однаковий рівень медичного обслуговування той хто працює і той, хто не працює ? 

З цих основ намагалися підходити на початковому етапі побудови радянського 

суспільства, але як показує дійсність, не всі принципи стовідсотково могли бути 

запроваджені в життя. Брак коштів  затримував переведення на повне державне 

фінансування всі медичні заклади, тому продовжувала існувати страхова медицина, 

названа робітничою медициною.  

Особлива роль відводилася самому робітництву в сфері охорони здоров’я. 

Керуючись лозунгом «Здоров’я трудящих – справа рук самих трудящих» 

більшовики заклали це правило в діяльність Наркомздоров’я. Були організовані 

ради, в які входили представники профспілок. Всі важливі питання проходили 

обговорення в цих радах. Робітництво було притягнуто і до роботи в певних галузях. 

Так, наприклад, охороною материнства та дитинства опікувалися жіночі відділи, в 

боротьбі  з венеричними хворобами широку участь приймали спілки молоді тощо.  

Керівником  розбудови нової системи  став М. О. Семашко, який 11 липня 

1918 року зайняв пост народного комісара охорони здоров’я РСФРР [260, с. 87; 784, 

с. 45; 317, с. 152].  Цілком зрозуміло, що  нова система Семашка переносилася і на 

Україну, а місто Харків, як столиця УСРР, стало полігоном  із впровадження цих 

ідей в життя [110, с. 112].  

Що ж стосувалося вже існуючих приватних лікарень, то М. Семашко 

пропонував негайно націоналізувати тільки спеціалізовані приватні заклади, тобто 

хірургічні, очні та ін. Взагалі ж приватну практику він пропонував заборонити після 

закінчення війни, коли буде вивільнена достатня кількість медичного інвентарю від 

військово-санітарного відомства і буде звільнений від військового обов’язку 

медперсонал, щоб в повній мірі зайнятися справою охорони здоров’я цивільного 

населення [487, с.9]. «Мы имеем реальную возможность так построить нашу 

медицинскую организацию, чтобы исчезла, как тьма от света, медицинская 

Сухаревка, и мы скоро покончим с позорным (и для дающего, и для берущего) 
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пережитком капиталистического строя – частной практикой», - писав Семашко в 

газеті «Известия»[581,  с. 17].  

З введенням у 1921 році нової економічної політики створилася можливість 

для проникнення ринкових відносин і до сфери охорони здоровя. У циркулярному 

листі, надісланому НКОЗ УСРР всім губздороввідділам 9 вересня 1921 року 

зазначалося, що «на місцях неп викликав до життя прагнення до самоокупності 

різних галузей комунального господарства, що, у зв’язку з абсолютною 

незабезпеченістю медичного персоналу, небувалим грошовим голодом, поставило 

майже повсюдно питання про організацію охорони здоровя також на засадах 

платності» [869, арк. 113]. З введенням непу був виданий декрет від 9 січня 1922 

року, за яким приватні лікарні та аптеки знов могли існувати, але під контролем 

НКОЗ РСФРР та місцевих відділів охорони здоров'я [259, с. 213].   

Нова економічна політика та як наслідок перехід на місцеві кошти 

унеможливив утримання всієї мережі лікувальних установ, адже грошей з місцевого 

бюджету було недостатньо для утримання всієї мережі медичних закладів міста.  

Тому деякі з них були переведені на самооплатність , деякі були здані в оренду, 

багато лікарень було знято з постачання місцевого бюджету в Харкові – це 12, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 43 та 45 лікарні [400, с.162]. На повному утриманні 

міста залишилося лише 13 лікарень. Подекуди лікарням доводилося вводити плату 

за лікування, але це не врятовувало ситуацію. Заступник наркома охорони здоров’я  

УСРР М.І. Баранов на перше місце серед заходів, спрямованих на вихід  охорони 

здоровя з кризової ситуації, ставив медичне страхування, оскільки при появі 

приватного капіталу необхідно підвести під справу охорони здоровя нову 

матеріальну базу, окрім державного бюджету . На його думку, державний бюджет 

має охоплювати і покривати потреби, які за своєю суттю мають загальнодержавний 

характер. Це, по-перше, профілактична частина охорони здоровя, а також більша 

частина охорони материнства і дитинства, яка здебільшого має профілактичний 

характер, і, зокрема, шкільно-санітарна організація. У лікувальній галузі на 

державному бюджеті мають залишатися лише такі заклади, які мають 

загальнодержавне значення за чітко визначеним списком для кожної губернії. 
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Створена така система поєднання страхової та державної медицини проіснувала до 

1927 року, аж поки вся справа охорони здоровя не почала повністю фінансуватися з 

державного бюджету республіки [883, с. 176]. 

Керівною ланкою керівництва справою охорони здоров’я став Народний 

комісаріат охорони здоров’я. На чолі його став народний комісар, при якому 

працювала колегія для допомоги. Наркомздоров мав такі відділи : військовий (відав 

охороною здоров’я Червоної армії), санітарно-епідемічний (розробляв санітарне 

законодавство та проводив відповідні санітарні заходи), лікувальний (відав  

постановкою загальної та спеціальної медичної допомоги), організаційний (давав 

прямі вказівки на місцях, допомагав впроваджувати ті чи інші ідеї), відділ охорони 

материнства і дитинства (відав охороною здоров’я жінки-матері та немовляти), 

відділ охорони здоров’я дітей (опікувався справою охорони здоров’я дітей старшого 

віку, підлітків та дошкільнят), відділ по  боротьбі з соціальними хворобами 

(боротьба з сифілісом, туберкульозом та іншими захворюваннями), відділ шляхів 

сполучення (відав охороною здоров’я робітників залізничної та водної галузей), 

відділ постачання (слідкував за заготівлею та розподілом ліків, інструментів та 

апаратів), відділ просвіти та видавничий відділ (займався справами розповсюдження 

та друку медичної літератури пропагандистського спрямування,  роботою виставок, 

музеїв тощо), відділ лікувальних місцевостей (відав справами курортів в 

різноманітних проявах) [770, с. 47-48]. Відповідні відділи утворилися і в 

губернських, міських та повітових виконкомах, зокрема й у контрольованій 

більшовиками частині України. За наказом  Народного Комісаріату Охорони 

Здоров’я від 24 березня 1919 року № 15 відповідна структура на Україні була 

сформована з  загальним штатом співробітників – 162 особи  [868, арк. 20-22]. 

Згодом були створені нові відділи та Надзвичайна санітарна комісія, адже в 

республіці вирували жахливі епідемії [868, арк. 6, 32, 89, 175]. В кінці березня 1919 

року весь радянський уряд і Наркомздоров'я в тому числі переїжджають з Києва до 

Харкова, де залишилася більша частина особового складу співробітників [328, с.21; 

271, с.27]. Першим  наркомом охорони здоров’я радянської України був 

призначений П. Тутишкін, а з  16 лютого  наркомом  охорони здоров’я України став 
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А.Н. Вінокуров [288, с. 262]. Пробувши на цій посаді  два з половиною місяці, 

Вінокуров від’їжджає до Москви (очолив Народний Комісаріат соціального 

забезпечення) і передає справу управління охороною здоров’я в уряді радянської 

України своєму заступникові М.А.Косту [868, арк. 1]. Та на цій посаді останній 

також був нетривалий час. З 20 квітня 1920 року по  кінець 1925 року її обіймав 

Мусій Григорович  Гуревич [868, арк. 37-38; 328, с. 21].  З 1925 року по 1929 рік 

народний комісар охорони здоровя – Д.І.Єфимов, з 1929 по 1937 роки –                  

С.І. Канторович [488, с. 117 ]. 

У січні 1919 році був створений Харківський губернський відділ охорони 

здоров'я. В кінці червня 1919 року, коли Харків був окупований денікінцями. 

Харківський губздороввідділ евакуювався з України і тимчасово припинив свою 

діяльність. 20 грудня в зв’язку з звільненням  Харкова від денікінців Харківський 

губздороввідділ знову був відновлений  [264, с. 351].  

 Відділ почав свою діяльність в першу чергу з об'єднання в одну мережу 

лікувальних закладів.  В розпорядження губкому читаємо: «Цим повідомляється, що 

всі медичні та лікувальні установи, склади медикаментів, аптеки і т.д., що 

знаходилися у віданні Губернської земської управи, переходять в розпорядження 

губернського комісаріату охорони здоров’я. Всі лікувальні та медичні установи, 

склади з медикаментами, що обслуговували Харківську губернію та повіти, які 

раніше знаходились у віданні тих установ, що перейшли до Харківської губернської 

Ради робітничих депутатів, також переходять до Губернського Комітету охорони 

здоров’я…» [194,  арк. 7 ]. Фактично робота Губздороввідділу в повному обсязі 

розгорнулася з 1920-го року [160, арк. 14]. 

Чітко окреслювалися функції відділу охорони здоровя: а) нагляд та контроль 

за лікарнями, амбулаторіями, санаторіями, бараками та іншими закладами; б) 

улаштування лікарень, амбулаторних пунктів, заразних бараків за необхідністю; в) 

прийняття негайних заходів по боротьбі з епідеміями шляхом тимчасових заразних 

госпіталів, лазень, перев’язочних спеціальних матеріалів, дезінфекційних камер, 

пралень, загонів по боротьбі з епідеміями, лекцій, облаштування віспяних пунктів; 
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г)  облаштування станцій подання швидкої допомоги, пологових будинків; д) 

облаштування санаторій, диспансерів тощо [162, арк. 150].  

Губздороввідділ мав досить широку, розгалужену структуру, яка охоплювала 

всі сфери оздоровчої справи в місті. 

На чолі відділу з травня 1920 стояв завідуючий губздороввідділом  С. 

Канторович (до нього нетривалий час були Туркельтауб та М. Кост [156, арк. 25, 86; 

152, арк. 5; 157, арк. 5, 7; 200, арк. 1, 49; 160, арк. 14; 868, арк. 33, 77]). 

При Губздороввідділі для вирішення різного роду питань збиралися колегії – мала 

та широка, працював секретаріат. На допомогу йому був створений відділ 

управління справами, до якого входили: загальна канцелярія, інформаційне 

відділення, відділення з особового складу, адміністративно-господарське відділення 

та комендатура, транспортне відділення, стіл довідок, юридичне бюро (див. дод. 

В.4.). 

В структурі губздороввідділу основною одиницею були підвідділи, яких у 

1920 році налічувалося 15 [160, арк. 14]. Кожен підвідділ мав відділення в своєму 

складі, які могли поділятися на секції. В цілому структура губздороввідділу мала 

такий вигляд: 

 Підвідділ лікувальної медицини був центральним в апараті Губздороввідділу і 

найскладнішим – він розпадався на декілька спеціальних відділень та секцій. Поряд 

з лікарняною допомогою відділ займався і наданням амбулаторної допомоги. 

 З точки зору організації допомоги населенню в найсприятливішому положенні 

опинилася психоневрологічна секція, адже  в місті функціонувала одна з 

найбільших по всій Україні лікарень – 4-та радянська лікарня імені Свердлова 

(Сабурова Дача) та ще три відділення по лікарнях [160, арк. 18]. 

 В 1920 році почала розгортатися робота венерологічної секції. Була 

організована спеціальна допомога в 1-й, 2-й та 4-й радянських лікарнях, в дитячій 

шкірній  та дитячій венеричній лікарнях. 

 Очна секція керувала лікарнями, які надавали спеціалізовану очну допомогу 

харків’янам у трьох лікарнях та двох клініках. 
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 Акушерсько-гінекологічна секція керувала чотирма пологодопоміжними 

закладами (усього 400 ліжок), які обслуговували всі райони міста та його околиці. В 

інших лікувальних закладах також надавалася спеціальна допомога, але в значно 

меншому обсязі [160, арк. 22]. 

 Секція по хворобам вуха, горла та носа займалася організацією спеціалізованої 

допомоги як в лікарнях, так і в амбулаторіях. 

 Величезну кропітку роботу на початку свого існування провела 

зуболікувальна секція. Було налагоджено безкоштовну зуболікувальну допомогу в 

усьому місті. 

 Туберкульозний підвідділ керував 1-ю та 2-ю радянськими туберкульозними 

лікарнями, санаторієм для дітей, хворих на кістковий туберкульоз, санаторієм в 

Дергачах (110 ліжок) та Ріпках (55 ліжок). Туберкульозний підвідділ також керував 

справою диспансеризації та наданням допомоги туберкульозним хворим на дому. 

 Санаторно-курортний підвідділ керував роботою всіх санаторіїв, в тому числі і 

спеціалізованих. Величезним досягненням підвідділу була організація санаторію в 

Сокольниках – напіврозвалені, розграбовані дачі вдалося відремонтувати, 

налагодити власне електропостачання, каналізацію. 

 Важкою видалася робота санітарно-епідемічного відділу, який провів 

величезну кількість ефективних попереджувальних заходів серед населення, усунув 

порушення санітарних норм у найуразливіших місцях (ринки, лазні, їдальні). 

 Захистом дитячого та жіночого  здоров'я займався підвідділ охорони 

материнства та дитинства. Відділ одразу приступив до організації дитячих закладів 

закритого типу, яких не існувало в імперський період, відкривалися нові дитячі 

будинки, консультації, ясла. 

 Санітарно-просвітницький відділ займався пропагандою серед населення  

елементарних гігієнічних знань, готував робітничі кадри для просвіти мас. 

 Судово-адміністративний відділ працював  більше над вирішенням 

практичних питань – проводилися огляди мерців, розтини, огляд поранених. Крім 

того на прохання міської міліції відділ займався оглядом заарештованих [160, арк. 

14-33]. 



 

 

47 

 

Охороною здоров’я в місті до 1926 року безпосередньо займався Харківський 

губернський відділ охорони здоров’я, який відав як справами у Харкові, так і в 

губернії. Ідея  виділення Міськздороввіділу була визнана помилковою, такою, яка не 

дасть ніяких плодів, окрім «великої заборгованості» [567, с.198; 618, с.21]. Однак, не 

зважаючи на критику з боку завідуючих  губернськими відділами охорони здоровя,  

Харківський міський відділ охорони здоров'я був організований на підставі 

постанови Харківського губернського виконкому від 21 квітня 1922 року [173, 

арк.17; 156, арк. 11]. При відділі працювали такі сектори: лікувальний, санітарно-

епідемічний, відділ охорони материнства і дитинства, фармацевтичний, контрольно-

фінансовий та транспортний, які протягом свого існування змінювали свою назву. У 

функції відділу входило керівництво роботою всіх лікувальних установ міста, 

контроль за санітарним станом, боротьба з епідемічними та соціальними хворобами, 

проведення оздоровчих кампаній серед населення. Однак до 1926 року ці функції ще 

не визначилися, а відокремлення міського відділу охорони здоровя й існування його 

як повноцінної структури вочевидь стало можливим лише після переходу влітку 

1925 року на триступеневу систему управління «округ - місто – район» [145, арк. 3].  

Утворювалася Окружна Інспектура Охорони Здоров’я, її інспектором став 

Самуїл Саратіков. Також були затверджені штати Окрінспектури  [215, арк. 174]. 

Поряд з відділом при Харківській міськраді існувала й секція охорони 

здоров'я. При секції існувала лікувально-профілактична інспектура, яка займалася 

безпосередньо керівництвом та контролем медико-санітарних закладів Харкова 

[632, с. 20-22]. 

Особливо хотілося б відзначити постанову ЦК ВКП (б) «Про медичне 

обслуговування» від 18 грудня 1929 року, де Народним Комісаріатам Охорони 

Здоров’я було дано завдання побудувати справу охорони здоров’я так, «щоб чітко 

виділилася пролетарська класова лінія» [346, с.7]. Чітка пролетарська класова лінія 

виявилася в якомога більшому пристосуванні  медичних закладів до потреб 

робітництва. Робота мережі була пристосована до 7-годинного робочого дня на 

підприємстві.  На самому підприємстві  підсилювалися медичні пункти, які 
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незабаром перетворилися в новий тип – медсанцехи. В чотири рази зросла кількість 

пунктів першої допомоги на виробництві. 

У 1929 року в Харкові, вперше в СРСР, було реорганізовано міськраду на 

підвалинах надання багатьом секціям прав оперативно-господарчих органів, що 

керували певними галузями народного господарства. До таких реорганізованих 

секцій належала також і секція охорони здоров'я, що зосередила в собі не лише 

контрольні, а й функції планового регулювання, і керівні щодо справи охорони 

здоров'я Харкова. Секція охорони здоровя міськради була утворена у квітні 1929 

року [228, арк. 1]. В галузі охорони здоров’я міська рада: а) керувала справою 

охорони здоровя; б) здійснювала на підпорядкованій їй території профілактичні 

заходи і  боротьбу проти пошестей, соціальних, професійних та інших захворювань; 

в) запроваджувала в життя заходи до охорони материнства і дитинства, охорони 

здоров'я дітей і підлітків; г) керувала санітарною освітою та здійснювала заходи до 

підвищення кваліфікації вищого, середнього та нижчого медичного персоналу; д) 

здійснювала медичний нагляд в усіх установах фізичної культури [572, с.23]. 

За окружною інспектурою охорони здоров'я лишилося загальне керівництво, 

планування й інспектування всієї справи охорони здоров'я в окрузі; вся ж практична  

медико-санітарна, профілактична і лікувальна робота  і розвиток оздоровчих заходів 

по місту сконцентрувалися в секції охорони здоров'я міськради [498, с. 18]. 

Оновленими завданнями секції охорони здоров'я міськради стало «включення до 

роботи всіх державних і громадських органів, зв’язаних з питаннями перебудови 

промисловості, сільського господарства і побуту, і своєю участю допомагати і 

сприяти розвиткові всього народного господарства» [306, с. 5 ].  Робота секції 

охорони здоров'я йшла в двох напрямках: по-перше, активно проводилася масова 

робота – втягувалися до секції представники з робітничих кіл, а по-друге 

відбувалося керівництво всією мережею санітарних установ міста. 

У своєму складі секція нараховувала 231 члена ради та кандидатів та 87 

«втягнутих». Також  секція  організувала комісії оздоровлення праці й побуту           

( КОПіП ) при поліклініках, до складу яких входили представники всіх великих 

підприємств міста. Кількість членів цих комісій становила 1500 осіб. При житлових 
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комітетах та домоуправах утворювалися здоровоосередки і санкомісії в кількості 98, 

що нараховували загалом 1000 чоловік [306, с. 6 ]. Головним органом секції був 

пленум її, що відбувався раз на місяць. З свого складу пленум виділив президію 

секції, яка складалася з 9 членів та 3 кандидатів. Пленум секції розв’язував питання, 

що мали наказове  значення. Протягом часу поміж пленумами фактичне керівництво 

всією справою охорони здоров’я в Харкові здійснювала президія секції. Два члени 

президії – голова  (Г.І. Овдієнко) та заступник голови секції (І.С. Лур’є) – були 

звільненими працівниками і в час між президіями керували справою охорони 

здоров'я в місті [498, с.19]. Решта ж членів президії секції працювали на 

підприємствах і обов'язки в секції виконували як громадське навантаження. 

Засідання президії відбувалися раз на декаду. Виходячи з трьох основних 

галузей охорони здоров'я, увесь пленум секції було розподілено на 3 комісії: 

лікувально-профілактичну (голова – М.Г. Розинський ), санітарно-профілактичну 

(голова – М.В. Томашевський) і охорони материнства та дитинства                      

(Н.С. Варфоломеєва) [498, с.19]. Кожна комісія мала свій пленум і президію в складі 

7-9 чоловік. Кожна комісія керувала відповідною галуззю охорони здоров'я і мала 

кадри штатних інспекторів. Інспектором позалікарняної допомоги був призначений 

І.Б. Тер-Мікаельянц, лікарняної допомоги – К.О. Гуфельд, інспектором амбулаторій 

– Н.В. Красовська, інспектором охматдиту – Н.С. Варфоломеєва, охорони здоров’я 

дітей та підлітків – Л.С. Зетлер, інспектором сан освіти – А.С. Подражанський, зуб- 

інспектором була Д.П. Склярська, а фармінспектором – Д.Ф. Біненбаум [498, с.19]. 

Основна форма масової роботи всіх членів ради  – це  прикріплення до тих чи інших 

лікувально-санітарних установ. Секція обслуговувала до 137 установ міста [228, арк. 

1].  

Із складу активу секції обирали 33 позаштатних інспекторів, між якими 

розподіляли за територіальним і функціональним принципами всі лікувально-

санітарні установи міста та окремі галузі роботи. Кожний позаштатний інспектор 

керував і контролював роботу членів Ради і «втягнутих». Оперативну роботу секції 

здійснював відповідний штат інспекторів і технічний апарат з 18 чоловік . 
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До секції перейшов не тільки контроль, але й повне управління діяльністю 

всіх лікувальних закладів Харкова, які знаходилися на міському бюджеті чи на 

бюджеті фонду меддопомоги (відрахування підприємств на лікування хворих).  

 Організаційно-масова і виховна робота секції відбувалася в двох напрямах: 

організація і виховання членів ради і організація та виховання виборців через 

саносвіткурси, через здоровоосередки, через обговорення питань виховного і 

організаційного характеру на президіях, оргнараді, на нараді втягнутих, через курси 

медсестер, через перекваліфікацію лікарів, через роботу КОПіПів. Результатом цієї 

роботи стало 1) помітне підвищення труддисципліни ( наприклад 8-ма лікарня: у 3 

баракові було багато прогулів, а за останні два місяці – лише 2 прогули ); 2) 

заощадження матеріалів ( наприклад 1-ша поліклініка в зуботехнічному кабінеті 

витрачала 14 кг. спирту, а на початку 30-х років - 8 ); 3) зниження  витрачання 

пінолів зменшили з 18 крб. 30 коп. до 9 крб. 15 коп; 4) збільшено перепускну 

спроможність ( наприклад 4-та поліклініка збільшила на 10% ) [306, с. 9 ]. 

 З 1928 року охорона здоров’я населення була пристосована до п’ятирічного 

плану розвитку народного господарства. На першу п’ятирічку в цій галузі було 

заплановано негайно підсилити санітарну організацію, яка радянською медициною 

була проголошена основним напрямком діяльності в справі збереження людського 

здоров’я, а вже на другий план відходили лікувально-профілактичні міри [386, с.3]. 

Передбачався розвиток окремих протиепідемічних заходів, ізоляція 

гострозаразливих хворих, широке впровадження дезінфекції [386, с.7]. 

Протягом 1920-х років система охорони здоров’я дещо видозмінювалася і на 

кінець досліджуваного періоду вона вже являла собою більш-менш чітку структуру. 

Вся охорона здоров’я Харкова станом на 1934 рік була децентралізована по районах. 

Централізований характер мало лише те, що планувалося і регулювалося згори, з 

загальноміського центру або стосувалося заходів, які мали загальноміський характер 

(оздоровчі заходи, капітальне будівництво, загальноміська санлабораторія, міська 

різниця, дезінфекційна станція, великі лікувальні заклади). Керування  такими 

заходами було покладено на  міський відділ охорони здоров’я на чолі з                    

З.Б. Вороб’євським. Все ж інше – лікувально-профілактична робота, санітарна 
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справа, охорона материнства, молодшого та старшого дитинства, робочої молоді – 

було передано до віддання єдиного диспансеру, який вів в районі конкретну 

оздоровчу роботу, засновану на повсякденному вивченні району, його динаміки 

тощо. 

 Таким чином можна зробити висновок, що від самого початку свого існування 

охорона здоров'я Харкова була побудована за єдиним принципом для всіх 

радянських міст. Однакова структура органів управління, їхні обов’язки, сфери 

діяльності – все  робило харківську охорону здоровя маленькою копією 

загальносоюзної системи. До того ж харківські органи охорони здоровя керувалися 

у своїй роботі наказами «згори», що здебільшого унеможливлювало будь-яку 

самостійну діяльність, яка б йшла в розріз з загальносоюзними розпорядженнями. 

Однак для всієї республіки  Харків ніс низку революційних, позитивних зрушень. 

По-перше, велику роль грало перебування тут НКОЗ, по-друге, саме в Харкові 

зосередилася потужніша медична еліта, яка своєю самовідданою працею дала 

поштовх для позитивних тенденцій у медицині у подальші роки. Адже саме завдяки 

роботі лікарів на епідемічному , туберкульозному, венеричному фронтах вдалося 

позбутися цих жахливих хвороб не тільки в Харкові, а й по всій республіці. 

 Загалом за п'ятнадцять років досліджуваного періоду в місті склалася дієва, 

структурно розвинена система охорони здоров'я. Якщо раніше поняття система 

взагалі було не відомо для охороноздоровчої справи, то з приходом радянської 

влади та жорстким директивним керівництвом їй вдалося зібрати усі лікувальні, 

санітарні та профілактичні заклади й створити чітко відважену мережу. Завдяки 

системності роботи усіх закладів, утворенню стійких внутрішніх зв’язків  вдалося 

значно покращити медичну допомогу населення міста. 

Лікарський персонал знаходився на  небезпечному рубежі між здоров’ям та 

хворобою і першим приймав удар в боротьбі з заразливими захворюваннями. 

Видатний харківський медик В.П. Бобін привернув увагу громадськості, що сім’ї 

загиблих від епідемій лікарів залишаються без засобів існування, а лікарем М.П. 

Андіоном був розроблений план взаємного страхування. За цим планом всі лікарі 

брали участь у страхуванні, а в разі смерті лікаря видавалася грошова допомога 
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родичам померлого [417, с. 504]. Тобто в дожовтневий період лікарі мали самі на 

себе брати функції страховиків. З  приходом радянської влади, відповідно до  

основних засад нової, так званої «семашкінської» системи охорони здоров’я, така 

функція покладалася на державу, а саме на Комісаріат соціального забезпечення. 9 

березня 1919 року з’явився  декрет РНК УСРР «Тимчасове положення про 

забезпечення медичних робітників, постраждалих в боротьбі з епідеміями». За цим 

законом всім особам, які при виконанні службових обов’язків захворіли однією з 

заразливих хвороб, гарантувалося: надання безкоштовної медичної допомоги, 

утримання на час хвороби за  тарифними ставками згідно  його професії; виплата 

щомісячної пенсії тим, хто втратив працездатність, залишився інвалідом; у разі 

смерті медичного працівника виплачувалася пенсія непрацездатним членам його 

родини; видавалися кошти на поховання в розмірі середньомісячної зарплати [899, 

с. 344].  Цей закон оссобливої ваги мав для тих санітарних лікарів, які були 

вимушені працювати при бупрах – місцях  великого скупчення інфекційних хворих, 

адже тут хвороби наче «консервувалися»  через специфіку закладу і довго 

виліковувалися або, найчастіше, переходили у важку хронічну форму [149, арк.2, 4; 

543, с.3-4]. Звісно, робота в такому закладі ставила під загрозу і життя лікаря. На 

кінець 1920-х років страхуванню на випадок смерті від гостро заразливих хвороб 

підлягали такі категорії медиків: лікарі-епідеміологи, лікарі-бактеріологи,  

дезінфектори, лікарі та середній персонал інфекційних відділків бараків, загально-

санітарні лікарі, які працюють по боротьбі з епідеміями, медперсонал, тимчасово 

мобілізований на боротьбу з епідемією [710, с.203]. 

У 1919 році  Наркомпраці врегулював питання розміру заробітної плати 

медичних працівників. З 1 лютого того року встановлювалися тверді ставки по 

категоріях. У кожній категорії чітко були зазначені посади та стаж роботи на цих 

посадах, який давав право отримувати ті чи інші гроші. Найвищою була заробітна 

платня в 2400 рублів для першої категорії (професори та доценти медфакультету 

університету та жіночого медінституту, які виконували педагогічну та лікувальну 

роботу; завідувачі лікарняних закладів, які мали понад 300 ліжок; завідувачі 

лікувально-санітарними інститутами, закладами обласного та загальнодержавного 
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масштабу), а найнижчою – 1200 рублів для  дільничних лікарів, лікарів швидкої 

допомоги, учбових закладів, які мали стаж менше 3-х років [798, с.  418; 195, арк. 8-

14]. Виходячи з цих тарифних ставок  санітарні лікарі зі стажем від 6 до 9 років 

отримували 1800 рублів, приблизно стільки, скільки отримував робітник ХПЗ – 1726 

рублів, який за радянських часів належав до найпривілейованішої частини 

населення [602, с.  654]. Сумісництво на декількох посадах було не бажаним і 

дозволялося як виключення [195, арк.4]. Про підвищення заробітної платні яскраво 

свідчить той факт, що в довоєнний період ординатор міської лікарні отримував 1200 

рублів на рік, а з введенням нових ставок його платня становила 2250 рублів, тобто 

відбулося підвищення більше ніж на 50 % [734, с. 47]. Проте не треба забувати, що 

підвищення заробітної платні йшло на фоні подорожчання продуктів харчування. За 

чотири воєнні роки  ціни на хліб та м’ясо підскочили в 17 разів, на картоплю − в 25 

разів, на сало − в 50 разів [602, с. 654]. Прожитковий мінімум в 1919 році становив  

8012 рублів на рік, тобто заробітна платня лікарів задовольняла лише 15-30 % від 

цього мінімуму.  Ситуацію в певній мірі рятувало те, що при введені карткової 

системи розподілу харчових продуктів всі співробітники Народного Комісаріату 

охорони здоров’я та Губздороввідділів прирівнювалися до «ударної групи літери 

«А», тобто отримували продукти як робітники фізичної праці – в найбільших 

розмірах і за найрізноманітнішим асортиментом [658, с. 4]. До того ж медичний 

персонал мав право харчуватися «з котла» тих лікарень де він працював, що значно 

поліпшувало його становище [205, арк. 2].  Однак під час громадянської війни та 

розрухи лікувальні заклади забезпечувалися харчуванням вкрай нерівномірно, тому 

медики наголошували на тому, що замість такого харчування вони хотіли б 

отримувати грошовий  еквівалент, але не добилися такого вирішення питання. 

Натомість Губздороввідділом наказано було видавати пайки. Але  лікарі деяких 

установ не отримували їх через те, що нічим було харчувати хворих, а не те, що 

персонал [205, арк. 7]. Аптекарські робітники, наприклад, взагалі тривалий час ці 

пайки не отримували, а якщо отримували, то з меншою нормою хлібу [166, арк.17]. 

Оскільки надзвичайно негативний вплив на здоров’я лікарів туберкульозних 

закладів мали умови праці, то ця категорія в харчовому плані розглядалася окремо 
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[515,  с. 116]. Їм призначалося більш калорійне харчування, для того щоб організм 

міг боротися з туберкульозною інфекцією [166, арк. 28]. Також працівники 

туберкульозних закладів мали скорочений термін робочого дня – 6 годин замість 8 

[217, арк. 85]. 

До проблеми низької заробітної плати додалися затримки з її виплатою, які 

почалися вже з 1920 року [319, с.3]. Медиків через брак кадрів залучали до роботи у 

двох-трьох місцях, а лікарям, які займали адміністративні посади, «радили» ще 

деякий час  приділяти й практичній діяльності [566, с.22-23].  На понаднормовий час 

(див. дод. А. 1.), який повинен був оплачуватися в півтора рази більше, взагалі не 

знаходилося коштів у Наркомздоров’я  [98, с. 12].У цей рік  недофінансування  з 

боку НКОЗ в розмірі майже 50 % на справу охорони здоров’я в першу чергу 

відбилося на матеріальному становищі лікарів, які по декілька місяців не 

отримували платню за свою роботу [866, арк. 2].  Мабуть цим виправдана в деякій 

мірі і велика цифра 1342 безробітних медиків в 1923 році, 1912 – у 1925 році [775, с. 

3]. Це була четверта  по кількості безробітних категорія на біржі праці [36, с.15]. До 

того ж категорію безробітних лікарів поповнили у 1922 році лікарі, демобілізовані з 

Червоної Армії  та ті, які приїхали в місто з голодуючих губерній. Вони активно 

шукали роботу, видавали звернення до сумісників, благаючи тих відмовитися хоча б 

від одної посади (а бувало таке, що деякі лікарі займали по 3-4 посади), однак все 

було марно – до кінця 1922 року жоден з сумісників не пішов з посад (див дод. А.2. ) 

[793, с.16-17]. З одного боку це було виправдано тим, що сумісники були лікарями 

«старої гвардії», які звикли отримувати  пристойну платню за свою роботу, а в 

нових умовах це можна було здійснити лише за суміщення посад. З другого боку 

громадськість міста була проти звільнення досвідчених лікарів, адже безробітні, які 

намагалися посісти місце сумісника, майже не мали досвіду роботи, половина з них 

взагалі не мала ніякого практичного стажу [523, с.4-6]. Ситуація дещо покращилася 

з розвитком мережі закладів Робмеду,  де змогли знайти роботу безробітні лікарі, 

сюди ж були переведені деякі сумісники. Це дало змогу знизити рівень безробіття 

медичних працівників. 
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Перевантаженість лікарень, їх погане забезпечення, а також мізерний рівень 

оплати праці медичних працівників зумовили їх недбале ставлення до виконання 

службових  обов'язків [165, арк. 27, 33].   Іноді дії лікарів межували з відверто 

кримінальними діяннями, як це було у випадку з лікарем М. Шестопалом. Він 

своїми махінаціями, знущанням з персоналу заробив собі ганебну репутацію в 

медичних колах і нарешті був викритий та покараний (див. дод. В. 1.).  Особливо 

знущалися лікарі з психічних хворих, заставляли їх виконувати різного роду роботи 

(прибирання, миття підлоги), за невиконання наносили тілесні ушкодження. З 

психічними хворими такі «витівки» проходили дуже легко, адже все списувалося на 

стан хворого чи бійки між пацієнтами. Хоча і зрідка, та такі дії лікарів викривалися і 

вони позбавлялися надалі права займатися медичною діяльністю [166, арк. 172]. 

Під час епідемій цілий ряд досвідчених, висококваліфікованих санітарних 

лікарів через надзвичайно важкі умови праці залишали санітарну сферу діяльності, 

кидали свою спеціальність та йшли працювати в іншу галузь лікарської діяльності. 

Санітарні лікарі були на той час рідкісними спеціалістами, а  змішування їх 

профспілкою   «Всемедикосантруд» з лікарями інших спеціальностей і  включення  

в єдину тарифну сітку поставило санітарних лікарів у скрутне становище [452, с. 

149]. Адже вони звикли, що за царату, санітарні лікарі були самою 

високооплачуваною лікарською спеціальністю [734,  с.48−49].  Мало того, що 

широко впроваджувалася зрівняльна політика, і оплата праці санітарного лікаря ніяк 

не відрізнялася від оплати праці лікарів інших спеціальностей, то й ці мізерні оклади 

почали часто-густо затримувати [484, с. 71 ]. А заробітна платня у 80 рублів 

санітарних лікарів не влаштовувала, тому у 1926 році 8 дільниць (≈30%) міста не 

обслуговувалося через брак кадрів [219, арк.3].   Тому з метою повернення кадрів та 

поліпшення матеріального становища санітарних лікарів було видано положення, за 

яким  санітарні лікарі та бактеріологи отримували в півтора рази більше окладу, 

якщо працювали від 6 до 8 років на посаді (66 млн. рублів) та подвійний оклад, якщо 

працювали більше зазначеного терміну (88 млн. рублів) [384, с. 405]. Також за 

постановою №309 ВЦРПС санітарні працівники забезпечувалися пайками за 

посиленими нормами та одягом [639,  с. 349 - 350]. Санітарні лікарі могли 
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безкоштовно їздити в трамваї та автобусі [221, арк. 383; 172, арк. 3] . Пізніше 

підвищилася заробітна платня у працівників заразних бараків [788, с. 24]. Персонал 

лабораторій Міськсанепіду з 1922 року був прирівняний по оплаті праці до 

персоналу холерних лікарень як такий, що безпосередньо стикається з інфекцією. Це 

дещо покращилося становище лаборантів [174, арк. 40]. Змінилося на краще й 

становище лікарських помічників. Їм було дозволено займатися з дозволу 

Окрздоровінспектури приватною практикою (виписувати ліки, проводити простіші 

операції, проводити щеплення, видавати посвідчення про хворобу чи смерть) [703, 

с.6 ]. І все ж скрутне матеріальне положення призводило до того, що багато лікарів, 

яким з 1925 року заборонялося займатися приватною практикою (лікарям Робмеду, 

інтернам, членам лікарняно-консультаційних комісій та санітарним лікарям, а також 

лікарям, запрошеним на роботу  окружними органами Народного Комісаріату 

Охорони Здоров’я) [871, арк. 15], порушувало цю заборону [853, с. 9−13]. Інші 

категорії лікарів мали змогу покращити свій матеріальний стан шляхом відкриття 

приватних кабінетів, що було дозволено законодавством [696, с. 2-3 ].  

Замала оплата праці нижчого персоналу штовхала їх на крадіжку казенного 

майна [135, арк. 4 об]. До того ж виплата зарплати часто затримувалася, а з 

проведенням грошової реформи 1922-1924 років рівень зарплатні знизився [135, арк.  

4 ; 316,  с.1; 813, с.3-4] .  

Стабілізація економіки країни у зв’язку з уведенням непу принесла деяку 

стабільність щодо оплати праці лікарів. В питанні захисту своїх прав та контролю 

оплати праці величезну роль відігравала професійна спілка «Всемедикосантруд». 

Одним з перших досягнень медиків стало укладання колективного договору між 

членами спілки та Народним Комісаріатом охорони здоров’я УСРР, що  почав діяти 

з 1 жовтня 1924 року. Цим договором закріплювалися конкретні ставки по розрядах, 

захищалися права рентгенівських робітників, які отримували до основної ставки в 9 

рублів 50 копійок ще  50 % (лікарі) та 25 % (молодший персонал) [625, с.11]. Для 

порівняння відзначимо, що працівники медичних установ міста Москви в 1924 році 

починали відлік для нарахування заробітної платні з встановленої суми в 11 рублів 

49 копійок, що на 2 рублі вище, ніж у харківських працівників. Тут вочевидь давався 
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взнаки  статус столиці СРСР [719, с. 121]. Відправляючись від стартової суми 9,50, 

працівники медичних закладів могли найменше отримувати 17,50 (двірник, 

охоронець, кухонний працівник), а найбільше – 76 рублів (директор наукового 

інституту). Пересічний лікар зі стажем до 10 років отримував 52 рублі [98, с.12]. У 

1925 році на міських ринках можна було купити фунт картоплі за 75 копійок за 

фунт, олію соняшникову за 30 копійок за фунт, сало за 45 копійок за фунт, 

яловичину за 20 копійок за фунт, цукор за 32 копійки за фунт, а десяток яєць 

коштував 36 копійок [846, с. 81]. Платня за двокімнатну квартиру становила 

приблизно 4-6 рублів на місяць [412, с. 75]. Якщо порівняти купівельну 

спроможність лікарів у 1913 році та у 1925 році, то можна неозброєним оком 

побачити, що вона значно зменшилася.  Так, пересічний харківський лікар у 1913 

році отримував приблизно 100 рублів на місяць. При цьому найкраще м’ясо 

коштувало ті самі 20 копійок ( а було й по 18 ), картопля − 25−40 коп., цукор − 15 

коп., яйця − 20−40 копійок [734, с. 47−49].  

Врегульовувалися питання оплати понаднормової праці – тепер перші дві 

години оплачували в півтора рази більше, а наступні дві – в два рази більше 

встановленої норми [98, с.12-13]. Враховувалася і специфіка роботи. Наприклад, у 

1925 році з ініціативи М. Бокаріуса, який подав листа до Народного Комісара 

Охорони Здоров’я Д. Єфимова,  судові лікарі були зрівняні в статусі з санітарними і 

отримували  50 % надбавку до ставки, враховуючи те, що вони мали екстрені 

виклики у нічний час, адже таке велике місто як Харків обслуговувалося всього 4-ма 

судовими лікарями  [865, арк..9 ;191, арк. 115].  Ставка лікарської зарплатні 

залежала від поясів, по яких розподілялися всі українські міста. Найвища зарплатня  

серед всіх міст УСРР була в Харкові [427, с. 11]. Пізніше до перщого поясу були 

віднесені міста Донбасу, Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь [707, с.229]. Особливо 

привілейованими у фінансовому плані  стали, окрім відповідальних робітників, 

масажисти, ортопеди та нарконізатори, яким могли назначатися спецставки. Це 

спричинено було тим, що практичний досвід таких медиків ставав все більше 

затребуваним, а їх кількості бракувало [626, с. 11]. Також гостро відчувався брак 

дільничних лікарів, рентгенологів, акушерів та зубних лікарів. Тому окружна 
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інспектура охорони здоров’я прийняла положення, за яким лікарі-інтерни повинні 

були відпрацювати певний термін (від півроку до півтора) за направленням на певну 

дільницю (як правило до сільської місцевості) [214, арк. 30-30 об]. 

Через рік Наркомздоров’я УСРР знайшов змогу переглянути та значно 

підвищити тарифні ставки медичних працівників. Тепер зарплатнева амплітуда для 

харківських медиків  коливалася від 22 до 160 рублів.  Лікарі-терапевти отримували 

78 рублів, нижчий господарський персонал – 24 рублі, а директори інститутів – 140 

рублів [797, с. 4]. На гідному рівні трималася і зарплата санітарного лікаря – 120 

рублів (на 20 рублів менше директора інституту), покращилося становище 

лаборантів, які тепер отримували 115 рублів, тобто майже стільки, скільки і 

санітарний лікар [430, с. 30]. 

Проблема перенаселення міста, велике скупчення людності на замалій 

житловій площі не оминули і медичний персонал. Медичним працівникам 

дозволялося жити при лікарнях, де вони працювали в тому разі, якщо там були 

вільні приміщення, без стягнення за це платні [158, арк. 53; 711, с. 20]. У випадку, 

якщо медики звільнялися з лікарні, то вони підлягали негайному виселенню [178, 

арк. 46]. Лише в окремих випадках Губздороввідділ розглядав питання 

персонального надання житлової площі при лікарнях особам, які там не працювали. 

Вона переважно надавалася за визначні досягнення  в колишній    роботі.   Так    

наприклад,    була  залишена квартира за вдовою С.П. Григор’єва – директора 

Рентгенологічної академії, який помер від черевного тифу; за доктором М.І. 

Рахманіновим, стаж якого сягав 38 років; родиною доктора М. Масловського – 

керівника туберкульозного підвідділу Губздороввідділу [178, арк. 75,78,91,111]. 

Однак    на практиці складалася ситуація, коли при лікарнях все одно жили не тільки 

співробітники, а люди, які зовсім не мали відношення до лікарень [148, арк. 85; 209, 

арк. 26; 178, арк. 29, 30]. З 1925 року законодавчо були встановлені категорії, які 

мали право на проживання при лікарнях.  Їх складали ті працівники, які за посадою 

могли бути задіяні в роботі  в будь-який час. Це були переважно завідуючий 

закладом, лікарі-інтерни, ургентний хірург, операційні сестри тощо. Дозволялося 

селитися і тим працівникам, за наявності вільних місць, житлові приміщення яких 
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розташовані в значній віддаленості від місця роботи [654,  с. 7]. З 1927 року через 

скрутне матеріальне положення лікарень при них за умови наявності вільних місць 

могли поселятися і особи, не причетні до лікарень, але за умови стягнення з них 

грошової плати [711, с. 20]. Але протягом досліджуваного періоду ситуація з 

житлом для медичних працівників залишалася напруженою, тому партійні органи з 

метою утримання медичного персоналу на місцях приймали рішення, які значно 

покращували стан лікарів. Наприклад, у 1932 році для робітників обласної лікарні 

рішенням бюро обкому партії від 4.05.1932 було постановлено відкрити їдальну для 

персоналу та збудувати гуртожиток [148, арк. 86]. 

За підрахунками на одного лікаря у 1923 році припадало 480  харків’ян, тоді 

як у 1913 році один лікар обслуговував приблизно 400 осіб [734, с. 44]. Зменшення 

забезпеченості населення міста лікарською допомогою сталося в результаті 

негативних наслідків соціальних катаклізмів, що пронеслися країною. Перша 

світова і громадянська війни, спалахи епідемій, масова еміграція буквально 

«вибили» лікарів з міста. Наприклад, у лютому 1919 року 135 лікарів було 

мобілізовано на фронт, а 136 – залишено в місті Харкові  [154, с. 190]. Тобто місто 

було на 50% знекровлене лікарськими кадрами в той час, як в самому місті в 

лікарнях персонал валився з ніг через переповненість закладів [861, с. 156 ; 511, 

с.154 ]. Після ж закінчення громадянської війни Рада Праці та Оборони ухвалила 

тримати в Червоній армії на мирний час  комплект повного медичного персоналу 

100 %, згідно зі штатами [769, с.11]. Резерв медиків був встановлений і при 

Харківському губздороввідділі. Постановою від 9 листопада 1920 року Раднарком 

УСРР встановив утримувати в резерві 10% лікарів, по 5% лікпомів та фармацевтів, 

по 3% сестер і зубних лікарів від кількості штатних посад [868, арк. 274; 558, с.5].  А  

підготовку медиків в Харкові поновили тільки 1920 року, відповідно перші випуски 

почалися тільки із середини 20-х років. Тому і навантаження на медичних 

працівників на початку 20-х років було таким великим. Хоча воно залежало від фаху 

лікаря. Найбільше навантаження припадало на  лікарів медичних дільниць, які не в 

змозі були фізично виконати всю роботу.    Дійсно, як можна було задовольнити під 

час прийомів всіх  хворих не тільки кваліфікованою допомогою, а хоча б простим 
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спілкуванням та опитуванням про стан хворого, коли за одну годину навіть лікар-

фахівець в місті обслуговував дуже багато людей (див дод. А. 26. )[748, с. 1304] 

Звісно, що така ситуація, коли все більше підвищувався попит на лікарську 

допомогу та все менше залишалося часу в середньому на хворого, призводила до 

конфліктів з пацієнтами [743, с. 6].  Такі постійно виникали  в 4-й лікарні з 

психічними хворими, до яких лікарі часто проявляли байдужість в професійному 

відношенні, а іноді доходило й до силового вирішення конфліктної ситуації [875, 

арк. 22−26, 77; 638, с.3]. Існував табель стягнень, за яким медичні працівники 

каралися за ті чи інші проступки, а от справи побиття лікарями хворих розглядалися 

на дисциплінарному товариському суді профспілки «Всемедикосантруд», де 

медичним працівникам виносилися різні  міри покарання (від призначення 

громадських робіт до виключення з профспілки та заборону займатися в 

подальшому будь-якою діяльністю в медично-санітарних закладах) [19, с. 9; 794, с. 

9-14; 166, арк. 172]. 

Темпи росту населення збільшувалися, а штат медпрацівників ріс занадто 

повільно, тому хворі, часто не за адресою,  весь свій гнів виміщували на лікарі. За 

образу лікаря при виконанні ним службових обов’язків навіть встановлювалося 

покарання за ст. 10 та 88 Кримінального Кодексу, які передбачали позбавлення волі 

строком не менше ніж на 6 місяців [555, с.  11]. Резонансною в 1927 році стала 

«справа Неоніли Кочетової» − друкарки, яка вбила лікарку Естерман, помстившись 

за померлу дитину [479  с. 9; 263, с. 25].  Судом було визнано, що Естерман 

призначила правильне лікування, визначила один з найскладніших для встановлення 

діагнозів, дала навіть свою домашню адресу для звернення в позаробочий час, але 

через ускладнення дитина померла. В харківській пресі широко висвітлювався 

судовий процес, особливий резонанс ця справа зробила в середовищі робітників 

міста [51, с.10]. Вбивця була засуджена на п’ять років ув’язнення , але цей випадок 

яскраво ілюструє відданість лікаря свої справі. Естерман була вагітна і, не зважаючи 

на свій стан, надавала допомогу інфекційним хворим, ризикувала від них 

заразитися, ладна була прийти на допомогу у вільний від роботи час, а за це 

отримала таку подяку.    
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•    •    • 

Вцілому можна зазначити, що перші кроки організаторів справи охорони 

здоровя в столиці були вдалими. Розглядаючи кадрові питання, звернемо увагу на 

той факт, що вже на початку 1920-х років була створена розгалужена управлінська 

мережа, яка була укомплектована кваліфікованими медиками. Кожна сфера 

медичної діяльності, чи то очна допомога, чи то гінекологічна допомога, мали чітко 

структуровану систему взаємодії з вищими інстанціями, якої не було за царських 

часів. Такий підхід більшовицького керівництва по проблем охороноздоровчої 

сфери говорить про те, що вони достатньої уваги приділяли медичній допомозі 

столичному Харкову. Без сумніву,  в порівнянні з імперськими часами, прогресивні 

кроки були наявні. Однак і нове керівництво не уникнуло прикрих помилок, таких, 

як скорочення медичних кадрів, низька оплата праці деяких категорій лікарів, 

урізання державної фінансової допомоги і перехід на місцеві кошти. Всі ці негативні 

моменти в повній мірі відобразилися на охороноздоровчій справі у місті. Що ж до 

соціального становища лікарів Харкова, втім як і всіх лікарів радянської України, за 

розглянутих років не можна оцінити однозначно. З одного боку, радянська влада 

намагалася дбати про них (уведення безоплатного страхування, встановлення 

заробітної платні на рівні робітництва і її постійне збільшення, пільги в розподільчій 

системі, надання службового житла тощо). З іншого боку, лікарська спільнота 

втратила багато позицій у своєму соціальному статусі порівняно з дожовтневими 

часами. Її матеріальне становище, хоча і вважалося в радянському суспільстві 

непоганим, значно поступалося матеріальному становищу дорадянських лікарів. А 

скасування більшовиками чинів і нагород, що підкреслювали неабиякий соціальний 

статус лікаря, ще більше знижували його. 

 

 

2.2. Фінансування медичної галузі. 

  В світовій практиці використовуються наступні джерела фінансування 

системи охорони здоров'я: державний і місцеві бюджети, які сформовані за рахунок 
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податків, державна чи напівдержавна медична страхова система, кошти, зібрані 

через приватне страхування здоров'я, доброчинні пожертви тощо. 

Так звана модель Семашко, введена в радянській державі,  фінансувалася 

виключно з державного бюджету, базувалася на загальних податках, 

контролювалася державою через систему централізованого планування і управління 

та характеризувалася відсутністю приватного сектора [110, с. 86].  

Декрет Раднаркому України від 2 травня 1919 року «Положення про 

страхування на випадок хвороби» запровадив страхування у вигляді  грошової 

допомоги для всіх осіб, які були зайняті в усіх галузях народного господарства. 

Страхування здійснювали загальноміські та окружні лікарняні каси за рахунок 

внесків працедавців (10% від фонду заробітної плати)та інших надходжень. Однак 

керівники охорони здоров’я того часу дійшли висновку про недопустимість 

паралельного існування двох медицин  - страхової та державної. Прийняте за їх 

пропозицією «Положення про соціальне  забезпечення працюючих» від 31 жовтня 

1918 року, а потім постанова Раднаркому «Про передачу всієї лікувальної частини 

колишніх лікарняних кас Народному комісаріату  охорони здоров’я» (1919 р.) 

послужили основою для одержавлення  страхових організацій і ліквідації 

лікарняних кас [894, с.24]. У структурі бюджету  соціального страхування був і так 

званий фонд «Г» - страховий фонд лікарської допомоги, який з загальної маси усіх 

страхових внесків складав приблизно 28% [380, с.8]. При цьому він розглядався як 

дотаційний до державного бюджету і давав змогу мати гарантовані додаткові кошти 

для поліпшення медичного обслуговування робітників та їх сімей. Головне 

призначення страхового фонду (85% асигнувань) – створення основного фонду 

лікарської допомоги для витрат на місцях.  Із залишкової частини фонду 10% 

передавалося Наркомату охорони здоров’я для створення запасного фонду 

лікарської допомоги, а 5% - Наркомату соціального забезпечення, який через свої 

органи управління на місцях знімав із підприємств, установ, господарів і окремих 

громадян податки для Наркомздоров’я, що призначалися для лікування 

застрахованих [883, с. 178; 753,  с. 102]. Така система страхової медицини, якою 

вона була на початку 1920 років, не вписалася в загальну систему державної 
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охорони здоров’я з її основними принципами в умовах нового громадсько-

політичного ладу, не дістала підтримки з боку держави і на початку 1921 року було 

повністю ліквідовано лікарняні каси. 

 Однак взявши на себе справу фінансування Народний Комісаріат Охорони 

Здоров’я не виконував свої обов’язки. Постачання продовольства в найкращі місяці 

1920-го року не перевищувало 50 % від норми, кошториси урізалися на ¾, а потреби 

у паливі задовольнялися тільки на 35-40 % [168, арк. 92]. Декретом Раднаркому 

УСРР від 1 квітня 1920 року губздороввідділу виділялася ділянка землі з метою 

самостійної заготівлі на зиму палива, однак і ця директива не вирішувала ситуацію в 

повному обсязі [261, с.1].  

 Вже в травні  1920 року до фінансового відділу Народного Комісаріату 

Охорони Здоров’я надійшов лист від завідуючого Харківським губернським 

відділом охорони здоров’я С. Канторовича, який вимагав негайно дофінансувати в 

обіцяному розмірі губздрав, адже ситуація вже дійшла до того, що не було за що 

купувати  хоча б в мінімальних розмірах харчі для  хворих [866, арк. 2]. В звязку з 

цим у 1921 році Губекономрада забронювала 25% місцевих податків за  

Губздороввідділом та надала грошову виплату в розмірі 250 мільйонів карбованців 

на потреби Губздорову [141, арк. 74]. Як виявилося пізніше, такі методи  були 

виправданими, адже за 9 місяців 1921 року Губздороввідділ отримав лише 28% на 

свої потреби і переживав на той момент глибоку кризу [168, арк. 106]. 

 Перехід до непу та передача майже всієї медичної справи на місцевий баланс 

призвели до жорсткої кризи у фінансуванні. Це призвело до скорочення витрат на 

всі сфери медичного обслуговування, закриття деяких установ та скорочення  

штатів [174, арк. 3, 4, 7 ]. Лікарняна мережа  станом на 1 червня була скорочена на 

50 %, з 5100 койок було залишено 2720 [174, арк. 41]. Медична еліта Харкова 

відмічала, що в такому тяжкому положенні держава не повинна залишити медичну 

справу напризволяще і залишити її на «державному опікуванні» [799, с.100].   

 На з’їзді Наркомздоров'я союзних республік у 1922 році було зазначено, що в 

складній ситуації відновлення господарства треба звернути увагу на неможливість 

більше скорочувати сітку лікарських закладів і для збереження кількості на 
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державний бюджет було вирішено віднести: 100% вартості утримання 

психіатричних лікарень, 100% утримання лепрозоріїв, 50% коштів на побудову 

лепрозоріїв та психіатричних лікарень, 100% утримання хворих в лікарнях місць 

позбавлення волі, 100% утримання судово-медичної експертизи, 100% утримання в 

губернії однієї зубамбулаторії для дітей шкільного віку, 25% вартості утримання 

фізіатричних закладів [28, с.114]. Однак вже до кінці 1922 року стало ясно, що 

перехід на місцеві кошти неминучий і на з’їзді лікувальної медицини було прийнято 

рішення про клопотання залишити за державою інфекційну мережу, 50% 

психіатричних лікарень, 50% туберкульозних лікарень, та 10% венеричної та 

кваліфікованої допомоги [839, с.194]. 

 З початку 1922 року справа охорони здоровя вперше перейшла на змішаний 

бюджет – продовжували відпускатися кошти з державного бюджету, а частина 

витрат була перенесена на місцевий, який , до речі, зазнавав дефіциту [132, с.86]. 

Криза, яка одразу ж  проявилася в сфері охорони здоров'я, наштовхувала на ідею 

пошуку додаткових джерел фінансування. 

По-перше, залучалися кошти місцевого бюджету, які були основним джерелом 

фінансування, по-друге  гроші надходили і від держави. Рівень участі держави в 

фінансовому плані був кожного року різний. Наприклад, у 1925 – 1926  бюджетному 

році витрати державного бюджету становили 8,09%, місцевого бюджету  - 32,2%, а 

фонду меддопомоги застрахованим – 47,9% [386, с.72]. Кількість асигнувань в ці 

роки була збільшена на 7% в зв’язку з тим, що були нормовані ставки деяких 

категорій посадовців [422, с.33]. З державного бюджету кошти на охорону здоров’я 

поступали за кошторисом Народного Комісаріату Охорони Здоров’я  та за 

кошторисом інших Наркоматів, однак і ці кошториси час від часу коректувалися, 

урізалися штатні ставки [176, арк. 25; 181, арк. 131]. Значні кошти поступали від 

Соцстраху (фонд меддопомоги застрахованим). У  1926 – 1928 роках бюджет 

міськради та фонд меддопомоги робітникам розподілявся таким чином, що останній 

надавав більше коштів (див додаток А. 27.) [490, с. 92]. 

За наведеними даними бачимо, що фонд меддопомоги застрахованим виділяв 

коштів більше, ніж було надано з бюджету міськради, що свідчить про досить 



 

 

65 

 

ефективну, відпрацьовану систему страхування робітників, яка могла надати досить 

значний вклад в справу охорони здоров'я містян.  

Для того, щоб не залишити фінансово знекровленими найважливіші заклади, 

було вирішено віднести повністю на місцеве бюджетне фінансування Сабурову 

дачу, очну лікарню ім. Гіршмана та лікарню при Бупрі №2 [146, арк. 15]. 

Постачалися кошти також промисловістю, торгівлею, кооперацією, 

профспілками, громадськими організаціями (Український  Червоний Хрест, Комісія 

Допомоги Дітям, комісія «Друзі дітей» та ін.) [233, арк.2]. На охорону здоров’я 

йшли кошти Уплатліку, добровільні пожертви населення («кухлеві збори»), 

спецкошти лікустанов [233, арк.10; 313, с.103]. Кожне з цих джерел розподіляло 

кошти по окремим статтям видатків. 

Для проведення заходів охорони здоров'я та на утримання відповідних установ 

у розпорядження окружної інспектури  охорони здоров’я виділяються кошти з таких 

джерел фінансування: по-перше, це  кошти державного бюджету, по-друге - кошти 

міської ради, і по-третє – фонд медичної допомоги застрахованим. Коштами 

державного бюджету утримувалися ті заклади охорони здоров’я, які були віднесені 

на баланс НКОЗ та заклади загальнореспубліканського значення. Більшість з цих 

закладів знаходилася в Харкові і значним чином впливала на медичне 

обслуговування харків’ян, тому в дисертаційному дослідженні таким установам 

буде приділена певна увага.  

Участь у позабюджетному фінансуванні ухвалювалася законодавчим 

порядком. Так, наприклад,  промислові підприємства за законом забезпечували 

пункти першої допомоги відповідними приміщеннями, надавали приміщення під 

ясла для дітей робітників. 

Станом на 1927-28 роки найбільша частина робітничих коштів була витрачена 

на лікувально-профілактичні установи й заходи (3159830 карб.), значно менша 

допомога була в галузі охорони материнства і дитинства (269644 карб.) і 209000 

карб. пішло на будівництво і капітальний ремонт лікарень [493, с. 93].  

Однак, не дивлячись на досить солідні цифри, витрачені на справу охорони 

здоров’я, помилки в складанні бюджету не давали змогу проводити більш-менш 
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планову роботу в цій сфері, що надзвичайно впливало на  роботу медичних закладів. 

Бюджетний  1927-1928 рік постійно «виблискував дірками»: не були враховані 

кошти на фонд по боротьбі з епідеміями,  медикаментозне постачання, додаткове 

харчування та ін. Щоб не допустити погіршень в роботі по наданню медичної 

допомоги населенню бюджет постійно доасигновувався. Така ж сама ситуація 

спіткала і бюджети попередніх двох років. За цей період витрати зменшилися  з 

7,3% до 6,4%, знизилося медикаментозне постачання з 8 копійок до 3 копійок та 

зменшився відпуск коштів на харчування з 54 до 45 копійок. Було визнано  - 

вищезгадані проблеми приводять до того, що «прохождение больного  по аппарату 

лечебного учреждения не дает должных результатов» [732, с. 7]. Тому  міськрада за 

своїм бюджетом на 1929-1930 рік виділила на охорону здоров’я на 27,7% коштів 

більше, ніж  у попередній бюджетний рік [522, с. 3]. Це дало змогу відвести 710 тис. 

карб. на нове будівництво в галузі охорони здоров’я. 

 На такі болісні проблеми постійно наголошував заступник народного 

комісара охорони здоров’я Самуїл Саратиков, який вважав, що в нових умовах 

розвитку фінансування системи охорони здоров’я повинно перебувати в постійній 

позитивній динаміці, адже орієнтуючись на   цифри середини 20-х років вже через 

кілька років  охорона здоров’я потерпатиме  від недофінансування. С. Саратиков 

наголошував, що санітарно-епідеміологічні заходи, які посіли чільне місце в 

радянській системі охорони здоров’я, тримаються на мізерних сумах, а іноді просто 

викреслюються з кошторису. Наболілими проблемами в охороні здоров’я Саратиков 

назвав а) боротьбу з заразними хворобами, коли такі положення лише декларуються, 

а насправді не проводиться нічого; б) проблему скорочення медперсоналу, через що 

значно погіршився рівень обслуговування хворих; в) використання медичного 

персоналу не за його прямим призначенням, що потребує додаткової підготовки 

середніх та молодших медичних кадрів; г) надзвичайно поганий стан деяких 

лікувальних закладів, які більше нагадують нічліжку, а не лікарню, потребу в 

виділенні коштів на білизну, ковдри, посуд [762, с. 8]. Починаючи з 1929 року, 

керівництво країни запровадило централізовану систему управління, і фінансування 

системи охорони здоров’я перейшло на бюджетне постачання медичної галузі, яке 
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продовжувало діяти до кінця 50-х років [112, с. 110]. На етапі формування і 

зростання радянська модель вважалася прогресивною, навіть Всесвітня організація 

охорони здоров’я рекомендувала іншим країнам застосовувати деякі її положення, а  

у Великобританії, яка вважається кращим прикладом бюджетної охорони здоров’я, 

для побудови системи використані підходи М.О. Семашка [286, с. 18]. З цим 

переходом на централізовану форму управління ми бачимо, що зростає кількість 

науково-дослідних та науково-практичних установ, які утримувалися за державний 

кошт. Якщо в 1927 році ми бачимо лише 14 установ такого типу, що фінансувалися 

Народним Комісаріатом Охорони Здоровя, то у 1931 році ця цифра складає вже 22 

[322, с.96-97]. 

 Нелегкі 1932-1933 роки далися взнаки збільшенням кількості хворих в 

лікарнях міста. Через голодомор люди помирали просто на вулицях міста, а ті, хто 

мали будь-яку змогу звернутися по медичну допомогу, вимушені були 

розташовуватися на ліжках в будівлях клубів, школах, бараках, адже лікарні були 

переповнені [254, арк. 18; 114,  фотодокументи, обкл].  Фінансування галузі навіть в 

цей жахливий час не покращилося. Міський відділ охорони здоров’я 

недофінансовувався, через що нарком охорони здоров'я С. Канторович вимушений 

був особисто зайнятися столичними справами і писав листи до облвиконкому з 

проханням виділити достатню суму коштів на відкриття ще 500 ліжок, а на 

допомогу обласній лікарні було виділено 150 тисяч карбованців [148, арк. 85].  

 Динаміку бюджету за 1932 – 1934 роки можна простежити з додатку А. 13 

[408, с.54].  Як видно з наведених у додатку даних, соцстрах традиційно виділяв 

значно більше коштів на утримання лікувальних установ. Треба зазначити, що 

кошти асигновані на справу охорони здоров’я у 1933 році, дали змогу значно 

перевищити заплановані показники по розгортанню різних типів медичних закладів 

[389, с.13].  Поглянувши на цифри, одразу можна виявити потреби міста в тих чи 

інших закладах (на жаль серед даних по області окремо нема даних по місту): 

Як можемо бачити з наведених даних, то більше за все необхідно було 

будувати вендиспансери, дезустановки, тубдиспансери, поліклініки та консультації. 

Ці дані свідчать про досить високий рівень існування проблем у вищезазначених 
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сферах до кінця досліджуваного періоду, оскільки  тримався такий високий попит на 

лікувальні заклади відповідного профілю.  

•   •   • 

 

 

Вцілому можна зазначити, що перші кроки організаторів справи охорони 

здоровя в столиці були вдалими. Розглядаючи кадрові питання, звернемо увагу на 

той факт, що вже на початку 1920-х років була створена розгалужена управлінська 

мережа, яка була укомплектована кваліфікованими медиками. Кожна сфера 

медичної діяльності, чи то очна допомога, чи то гінекологічна допомога, мали чітко 

структуровану систему взаємодії з вищими інстанціями, якої не було за царських 

часів. Такий підхід більшовицького керівництва по проблем охороноздоровчої 

сфери говорить про те, що вони достатньої уваги приділяли медичній допомозі 

столичному Харкову. Без сумніву,  в порівнянні з імперськими часами, прогресивні 

кроки були наявні. Однак і нове керівництво не уникнуло прикрих помилок, таких, 

як скорочення медичних кадрів, низька оплата праці деяких категорій лікарів, 

урізання державної фінансової допомоги і перехід на місцеві кошти. Всі ці негативні 

моменти в повній мірі відобразилися на охороноздоровчій справі у місті. Що ж до 

соціального становища лікарів Харкова, втім як і всіх лікарів радянської України, за 

розглянутих років не можна оцінити однозначно. З одного боку, радянська влада 

намагалася дбати про них (уведення безоплатного страхування, встановлення 

заробітної платні на рівні робітництва і її постійне збільшення, пільги в розподільчій 

системі, надання службового житла тощо). З іншого боку, лікарська спільнота 

втратила багато позицій у своєму соціальному статусі порівняно з дожовтневими 

часами. Її матеріальне становище, хоча і вважалося в радянському суспільстві 

непоганим, значно поступалося матеріальному становищу дорадянських лікарів. А 

скасування більшовиками чинів і нагород, що підкреслювали неабиякий соціальний 

статус лікаря, ще більше знижували його. 

Проблеми, з якими стикалися керівники в справі охорони здоров’я в 

столичному Харкові,  тісно перегукувалися з фінансуванням галузі, залежали від 
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нього. Якщо перші післяреволюційні роки вселяли надію на достатнє фінансування 

галузі, то вже перехід що непу та утримання переважної  більшості лікарень на 

місцевих коштах розвіяли цю ілюзію. Харківська охорона здоров’я переживала 

кризу за часів непу, що призвело до скорочення штату,  кількості ліжок та 

погіршення обслуговування койки взагалі. Хоча робітнича медицина й узяла на себе 

левову долю щодо піклування здоров’ям харків’ян та дещо покращила стан справ у 

середині 1920-х років, та після її скасування лікарн зазнали ще більшого 

навантаження. Така напружена ситуація трималася і до кінця періоду, що 

досліджується. 
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Розділ 3. Діяльність санітарних служб. 

 

3.1.  Санітарний стан  Харкова в 20-х роках ХХ століття. 

 

 Санітарний стан Харкова ще з часів заснування міста у XVII столітті був 

незадовільним. Багато чинників сприяли тому, що на час Жовтневої революції місто 

мало занедбаний вигляд. Непролазна багнюка, пил, антисанітарний стан вулиць, 

відсутність чітко встановлених місць для вивезення відходів сприяли тому, що 

Харків опинився під загрозою найжахливіших епідемій ХХ століття [184, с. 3-4]. 

Річки Харкова стали місцем зливу туди відходів промисловості [827, арк.21]. Однак 

Харків в поміж інших міста України виділяла така позитивна риса, що за 

плануванням міст він більше за все був схожий на правильно розпланований за 

радіальним принципом населений пункт, що в подальшому дасть змогу значно 

краще, ніж в інших містах, проводити водопостачання, каналізацію та зводити нові 

будівлі [2, с.214]. 

 Окреме питання становить водопостачання Харкова, який в середині 20-х 

років ХХ ст. живився водою з бурових свердловин з глибини 600 метрів, видобуток 

якої в кількості, необхідній для потреб міста,  становив певну проблему [804, с. 3 ] . 

Довжина водопроводної мережі  становила 185 кілометрів ( це лише 30,8% довжини 

вулиць ) і 3739 будинкових приєднань ( 16,8% загальної кількості домоволодінь у 

місті ) [306, с. 14 ], хоча інше джерело подає цифру в 38,8% і ця різниця можливо 

пояснюється друкарською помилкою в тексті, бо за перерахунками даних повинно 

бути біля 34,4% [490, с. 40 ].  Місто використовувало  артезіанську та джерельну 

воду, але  через постійну нестачу води з артезіанських колодязів з 1916 року 

починаються активні пошуки нових шляхів для забезпечення потреб міста у воді. 

Активно влаштовувалися  зрубні колодязі на окраїнах міста, де проблема з 

водопостачанням стояла найгостріше [140, с. 7; 804, с.7]. Однак вода в цих 

колодязях була непридатна для використання. Ситуація ускладнювалася тим, що 

природні умови Харкова, були такими, що не можливо було достеменно знати, яка 

кількість води буде піднята на поверхню при розробці свердловини і чим більше 
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зростала кількість населення міста, тим складніше було задовольнити потреби у 

воді. Станом на 1928 рік кількість води на душу населення, яку в змозі був дати  

харківський водогін, не перевищувала 4 відер [345, с. 38 ], а свердловин та 

громадських колодязів у 1928 році налічувалося 53 та 73 відповідно  [490, с. 41 ]. 

При такій мізерній кількості води не можливо було використовувати її для поливу 

вулиць хоча б влітку, чого власне й не відбувалося. Навесні та влітку в нагірній 

частині міста через брак води бували перерви в роботі водогону, що призводило до 

застою в трубах та потраплянню в мережу вуличного бруду через пожежні крани. 

На той час слабко розвинена санітарна культура населення, дорожнеча води та  

невелика кількість будинкових розгалужень гальмували зріст попиту на воду. Тому 

проблема була не тільки в якості води, а й в  кількості води, яку мало в своєму 

розпорядженні населення, що звісно має велике значення для суспільного здоров'я. 

Новим шляхом для вирішення проблеми стала можливість використання відкритих 

водоймищ, над якою працювала група харківських вчених. Великим досягненням 

стала розробка питних фонтанчиків, які в середині 30-х років тільки проектувалися, 

а згодом довгі десятиліття працювали для харків’ян у скверах, парках, на стадіоні, 

роблячи воду доступним питтям для перехожих (див. дод Б.2.)  [603, с.61].  

 Питання необхідності створення каналізації обговорювалися в Міській думі 

ще з 80-х років ХІХ століття, але у міської влади не вистачало ні економічних 

важелів, ні технічних можливостей для здійснення цього задуму. Однак  з обранням 

у 1900 році на посаду міського голови Олександра Костянтиновича Погорелко 

ситуація різко змінюється. Міська дума в 1907 році приймає рішення про 

необхідність спорудження каналізації і відрядження до Західної Європи спеціалістів 

для набуття додаткових знань в цій справі. У відрядження поїхали заступник 

міського голови професор К.О. Зворикін та міський лікар В.В. Фавр [3, с.12]. Саме 

їхня доповідь була покладена в основу  складання проекту харківської каналізації. 

Головним будівничим каналізації міста став Даниїл Самойлович Черкес (див. дод. 

Б.1.), який отримав за свою роботу 4200 рублів на рік [844, с.101] , а невдовзі він був 

переведений на посаду міського інженера м. Харкова [843, с.27]. Проект мав 

забезпечити  наше місто каналізацією на 30-40 років вперед при прогнозованому  
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рості населення до 600 тисяч чоловік [3, с. 15]. Будівельні роботи розпочалися в 

1912 році, а перше приєднання до вуличної мережі відбулося в 1914 році [428, с.11]. 

Однак Перша світова війна змусила згорнути всі роботи по здійсненню проекту, а в 

1917 році нові підключення на кілька років зовсім припинилися [428, с.74]. 

Ще більших потрясінь зазнала каналізаційна справа після жовтня 1917 року. 

Влади Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів в основному 

вирішували питання політичного характеру. Як пише проф. Б. Веселовський, 

«городские советы, возникшие с революцией и игравшие огромную роль в 

революционной борьбе, непосредственно городским хозяйством первые годы почти 

не занимались» [65, С. 142. ]. З введенням політики військового комунізму почалося 

масове переселення робітників з підвалів до квартир буржуазії. Квартирна плата в 

зв’язку зі знецінюванням грошей була відмінена 27 січня 1921 року, також була 

відмінена і платня за комунальні послуги [65, с.  137].  Таким чином була 

зруйнована економічна база функціонування міського господарства, розширення 

мережі каналізації у 1919 році довелося припинити [429, с.4]. «З настанням 1920 

року стан капітальних і порівняно нових споруд каналізації незмінно почав 

приходити в занепад... Відсутність матеріальних засобів і примусовий характер 

праці робочих фактично залишили роботу всього обладнання та споруд без 

догляду... мали місце випадки фонтанування нечистот з колодязів каналізаційної 

мережі на вулицях міста» - про такі факти писав у 1922 році журнал «Коммунальное 

хозяйство на Украине». Таке положення в місті з каналізаційною справою сприяло  

зростанню рівня інфекційних хвороб. Станом на 1919 рік в Харкові зареєстровано 

485 випадків натуральної віспи, 20055 випадків висипного тифу, 2000 – зворотного 

тифу і 311 випадків холери [858, с.3]. За один день 30 червня 1922 року в міській 

лікарні з діагнозом «холера» потрапив 1031 пацієнт [855, 30 червня]. Мережа 

каналізації  у 1927 році складала лише 97 кілометрів [490, с. 42 ]  та  103 кілометри у 

1930 і охоплювала не більше 7% будинків, тому місто обслуговувала переважно 

асенізація [185, с. 14 ].  

З переходом на госпрозрахунок на початку 1922 року зявилися кошти на 

розбудову каналізаційної мережі, щоправда в обмеженому обсязі. Не важко 
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підрахувати, що за три роки найважливіша справа містян здвинулася в мізерних 

розмірах - додатково побудовано лише 6 кілометрів мережі, що для величезного 

міста було надзвичайно мало [827, с. 8]. Це пояснюється тим, що подорожчало 

приєднання до каналізації, і в 1927 році вартість такої послуги становила 1500 

карб.[827, с. 8]. До того ж фонд кредитування приєднань, утворений міськрадою 

протягом 1927-28 років, був недостатній, через що міськрада була змушена 

подовжити строк кредитування для приєднань до каналізації від 3 до 5 років для 

окремих категорій (маломіцних житлокоопів та робітників) [490, с. 42 ]. Однак 

мешканці міста, які мали каналізацію, не могли правильно нею користуватися, адже  

до решітки грабельного апарату насосної станції Харкова потрапляли ганчірки, 

кістки, палки, навіть трупи дітей [827, с. 9]. До того ж лише 28% каналізаційних 

приєднань були в робочому стані, ще 30% відведень були відремонтовані 

мешканцями примусово, інші  мешканці – власники каналізації - і не збиралися її 

ремонтувати, а відходи просто закопували на подвір’ї. Такий стан речей значно 

погіршував санітарне благополуччя міста.    

 Система ж каналізації була розроблена по роздільному принципу, тому бруд, що 

змивався з вулиць дощовою та талою водою, потрапляв в річки та залишався на дні. 

Лише частина промислових підприємств була приєднана до міської каналізаційної 

системи, а деякі спускала свої відходи прямо до річки, наприклад Паровозобудівний 

завод, Світло Шахтаря, Червоний Жовтень, Червона нитка, Велозавод, частково 

кондитерська фабрика. Одна лише Державінська мануфактура давала щодня до 3 

тисяч відер стічних вод [213, арк. 6]! Треба відзначити, що це були найпотужніші за 

рівнем промислового виробництва підприємства міста, які давали найтоксичніші 

викиди в порівнянні з іншими заводами та фабриками [344, с. 46 ]. До цього 

ганебного переліку додавлися і дитбудинки. Наприклад, 31-й дитбудинок по вул. 

Всесвятській,6 (для дітей заражених лишаєм) зливав вся води від прання, купання 

просто на вулицю, що створювало загрозу для робітничого району, адже стоки 

розливалися по всій Кладовищенській вулиці і призводили до контактного 

зараження дітей робітників [192, арк. 53].  
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Ситуацію погіршували і  скотобійні, які свої відходи без попередньої обробки 

виливали на леваду, яка в той час вже була заболоченою. Це було особливо 

загрозливо, адже поряд знаходилися джерела Павлової дачі [172, арк. 29-33 ]. 

Наявною демонстрацією такої загрози стало дослідження вчених С.І. Златогорова  та 

Л.А. Шкорбатова , результати якого показали на виході з міста річки Лопань досить 

значний рівень шкідливих бактерій та кишкової палички. [344, с. 79 ].  До того ж  

чотири версти містом протікала річка Харків, до якої впадала невеличка, але брудна 

річка Немишля, яка несла неочищені стоки великої психіатричної та соматичної 

лікарні Сабурової Дачі. 

З самого ж міста нечистоти вивозилися на зливні станції (збудовано у травні 1922 

році), де розподілялися на  тверді та рідкі. Рідкі нечистоти звозилися  на єдине в 

місті звалище Урал для рідких нечистот.  Однак мешканці міста часто не 

користувалися послугами станції, а закопували сміття просто у себе на подвір’ї. 

 Губвиконком на засіданні 5 березня 1921 року заслухав доповідь завідуючого 

відділом охорони здоров'я С.І. Канторовича, який наголошував на необхідності 

якомога швидше організувати очищення вулиць міста та заборонити влаштовувати 

несанкціоновані звалища [140, арк. 16; 164, арк. 8, 14; 157, арк.208, 210]. Адже 

асенізаційна служба не спроможна була власними силами очистити місто і видаляла 

лише 15% нечистот, а 85% потрапляло в ґрунт та річки [892, с.6]. Конче потрібна 

була участь громадськості міста в справі очищення його від нечистот. За  задумом 

С.І. Канторовича центральні вулиці міста  повинні були очищатися силами всіх 

жителів, також наголошувалося на потребі зробити очистку в робітничих кварталах, 

які складали значну частину міста [161, арк. 22]. Оголошувалися «місячники» або 

«тижні» чистоти, коли всі без виключення працездатні харків’яни підлягали 

трудовій повинності і працювали на вулицях міста в позаробочий час (після 4-х 

годин вечора) [184, арк. 35; 656, с.2]. За виходом жителів на громадські роботи 

спострегігали міліцейські підрозділи, а тих, хто ухилявся від повинності, саджали в 

концентраційний табір строком до 6 місяців [140, арк. 6]. Для очищення робітничих 

кварталів С.І. Канторович рекомендував застосовувати людські ресурси 

концентраційних таборів.  Особлива увага була приділена звалочним пунктам, які 
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були частіше за все в місцях, не призначених для зберігання відходів і становили 

собою загрозу для здоров'я мешканців міста. Було також організовано масове 

обстеження будинків та квартир, а винні в антисанітарії притягувалися до 

відповідальності [140, арк. 16]. Контроль за виконанням таких заходів був 

покладений на комісію з представників п'яти відділів: відділу управління, відділу 

губернської здоровоохорони, комендатури, відділу комунального господарства та 

губернського надзвичайного комітету [164, арк 8 ]. Був розроблений і план по 

очистці міста від сміття, за яким планувалося почати вивозити сміття з центральних 

вулиць міста кінними підводами (120 підвод зі 150 діжками), возами, вантажними 

автомобілями та трамваями за умови подовження трамвайних колій до місця звалищ 

[152, арк 211 ].  Харків  поділили на чотири райони, з яких сміття вивозили в певне 

для кожного району звалище: на звалище за Лютеранським кладовищем вивозили 

сміття з подвір'їв нагірної частини міста, обмеженої вулицями Пушкінська, 

Московська, 1-го травня та річкою Харків; на звалище в яри на університетській 

землі звозили сміття з усіх дворів, обмежених вулицею Єпархіальною, площею 

Тєвєлєва, вулицями Миколаївською, Клочківською та річкою Харків; на 

Ващенківському звалищі було сміття з дворів Холодної Гори, Лисої Гори, 

Карповського саду та Залопані; на звалище Павлової дачі (Павлове Поле) звозилося 

сміття з усіх інших районів міста. 

Всі інші звалища мали бути закриті [140, арк 108; 164, арк. 14 ], а для того, щоб 

там знов не утворювалися смітники були виставлені чергові загони міліції [520, арк. 

108; 241, арк. 14]. З 1926 по 1928 рік  47 місць несанкціонованого звалища сміття 

перестали існувати [490, с. 50 ]. 

 Вищезгадані заходи з очищення міста та чітке відведення місць для звалищ не 

вирішили основних болючих питань Харкова. Одним з таких питань були 

скотобійні, точніше кажучи їхній санітарний стан. З переходом до відання 

Народного Комісаріату Продовольства (Наркомпроду) скотобійні порушували 

найелементарніші санітарні правила, чим створювали загрозливу ситуацію для 

мешканців міста. Будівлі самих різниць були зруйновані, камери для забою худоби 

перетворені на сховища, де валявся різний непотріб – будівельні матеріали, гнила 
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картопля тощо. Тут же знаходилися діжки з солониною. З під солонини та картоплі 

текли струмочки смердючої рідини. Уціліла одна камера для забою перетворилася 

на універсальне приміщення: тут забивали худобу, переробляли м’ясо. До речі в цій 

же камері з гнилого м'яса, забракованого санітарним наглядом, робили солонину – 

адміністрація різниці визнала це м’ясо задовільним для переробки на продукт 

харчування! [178, арк.59] Часто-густо бувало таке, що нутрощі забитої худоби 

викидалися просто на вулицю, сюди ж стікала струмками кров – робітникам було 

заборонено в цілях економії води змивати кров до каналізації [826, с.6]. 

Адміністрація різниці встановлювала свої «правила» по забою худоби. Замість 

пропускної здатності різниці забивати 200 свиней та 1000 овець насправді 

забивалося набагато менше, адже адміністрація різниці встановлювала такі ціни, що 

власники були вимушені відмовлятися від цієї послуги і забирали худобу звідти. 

Така ситуація сприяла відкриттю  нелегальних різниць, підриваючи санітарний стан 

міста. 

Місто і надалі залишалося настільки жахливим, що було прийнято рішення  про 

проведення «місячника чистоти». Основні положення цього заходу були викладені у 

доповіді спеціально створеної Комісії з очищення міста. Ці положення С. 

Канторович виніс на  засідання пленуму Губернського виконавчого комітету 12 

березня 1921 року, який розглянув основні питання очищення Харкова. Щодо 

звалищ, то був виданий указ, за яким були чітко встановлені місця тимчасового чи 

постійного прийому відходів. На місцях, де були несанкціоновані звалища відходів 

(наприклад Благовіщенський ринок, Кінний ринок, Ветеринарна площа, береги 

річок) встановлювалися міліцейські пости, які повинні були стежити за 

вищезгаданими місцевостями, щоб туди не викидалися побутові та інші відходи. В 

цьому ж 1921 році було вперше піднято питання про необхідність створення надалі 

санітарної міліції [505, 16 апр.]. Для вивезення нечистот існувало звалище Урал, але 

його було недостатньо і планувалося відкрити нове звалище в районі Іванівки чи 

Холодної Гори. Пошуком нових місцевостей для звалищ займався відділ 

комунального господарства Губвиконкому з безпосереднім консультуванням з 

міськсанепідом та санітарно-технічним підвідділом. Під'їзди та мости, що вели до 
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звалищ, мали бути виправлені та відремонтовані.  Біля звалищ було рекомендовано 

встановити  штат наглядачів, а до самих звалищ ще й прокласти тимчасову 

залізничну колію для трамваїв та конок. Планувалося широко залучити  людський 

ресурс. Кожна домівка, подвір'я, організація чи установа повинні бути задіяні в 

«місячнику чистоти». Керівники гарнізонів та комендант міста силами гарнізонів 

повинні були привести в повний порядок всі казарми та будинки, що були зайняті 

військовими частинами. Для прибирання центральних вулиць, площ, парків та 

скверів, громадських закладів використовувалося все працездатне населення 

концтаборів та таборів для військовополонених, з яких відділ комунального 

господарства за тижні організував  «артель мусороочистителей и метельщиков» 

[164, арк 14 ]. Наприклад, у 1923 році з числа безробітних, що стояли на обліку на 

біржі праці, 504 працювали на міський відділ комунального господарства і 

прибирали місто. Загальна кількість відпрацьованих днів становила 37706 днів [36, 

с.15]. Тюрми та інші міста позбавлення волі приводилися в порядок утриманими в 

них людьми під наглядом та керівництвом начальника закладу. 

 Жителям будинків було запропоновано зібрати всі відходи як в їх будинках, 

так і на прилеглих до них територіях, вулицях та провулках і розподілити такі 

відходи на дві категорії: горючі та негорючі. Горючі відходи дозволялося спалювати 

невеличкими частками і лише вдень, а негорючі відходи рекомендовувалося 

складати в одне місце й підготувати до вивезення [139, арк. 31]. Але не зважаючи на 

всі накази Губвиконкому про негайне вивезення  сміття, часто було таке, що бруд та 

гній залишалися на вулицях зібраними до купи, а при сильних поривах вітру 

розносився усюди й сморід постійно стояв в таких місцях [314, 20 апр.]. 

 Протягом «місячника чистоти» запроваджувалися «воскресники», на яких 

проводилися масові огляди житла та подвір'їв для з'ясовування стану проведення 

вищезгаданого заходу та нагляду за роботою концтаборників та 

військовополонених. Оскільки нагляд за прибиранням вулиць та подвір’їв повинен 

бути систематичним, а кадрів не вистачало, то було прийнято рішення готувати 

санітарно-житлових інспекторів на двомісячних курсах, перші такі курси були 

відкриті 10 червня 1920 року [139, арк. 39]. 
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 Під час «місячника чистоти» мобілізувалися всі транспортно-вантажні засоби 

разом з обслуговуючим їх персоналом і в незалежності від того, чи є вони власністю 

установ, військових частин чи приватних осіб. Такі транспортні  засоби повинні 

були збирати відходи з площ, вулиць, суспільних закладів  та з подвір'їв приватних 

будинків і вивозити його в місця, відведені для звалищ. Без виключення весь 

транспорт мобілізувався під час чотирьох «воскресників», а не менше однієї третини 

транспорту було задіяно в будні. Крім мобілізації транспорту були підготовлені й 

трамвайні колії для перевезення по ним навозу та конні колії для перевезення  

асенізаційних діжок. За постановою засідання президії губвиконкому від 20 січня 

1921 року кількість таких діжок становила 150, а кількість подвод сягала 120 [  157, 

арк. 210 ]. Для прибирання відділ комунального господарства, керівники гарнізонів 

забезпечували всіх, хто працював на «воскресниках», необхідним реманентом – 

ломами, лопатами, кирками, мітлами, однак знарядь було недостатньо, через що 

робота значно гальмувалася [163, арк. 22 ; 170, арк. 34]. Контролювали прибирання 

міста міліцейські підрозділи [140, арк. 108]. 

 Також планувалося негайно привести до належного стану всі лазні та 

цирульні, щоб пропустити через них весь робітничий люд міста та приміської смуги. 

 Дуже гостро постала на початку 20-х років ХХ століття  проблема харківських 

кладовищ. За розташуванням кладовища ніби кільцем захоплювали місто. Всього їх 

в місті було 14, а зареєстрованих у поховальному відділі комунального господарства 

Харкова – лише 9, бо на інші 5 не вистачало коштів утримувати штат 

співробітників. Тим не менше кладовища в той час ефективно функціонували. 

Вигляд кладовища Харкова мали дійсно жахливий і звісно що були розсадниками 

антисанітарії – дерева були вирубані, паркани повалені або викрадені,  пам’ятники з 

білого мармуру зникли (їх подрібнювали торгівці та підсипали до солі на базарах ), а 

одне кладовище (до речі свіже, поховання відбувалися 4-5 років тому) заповзятливі 

харків’яни розорали на огород. Звичайним стало ховати в одній могилі по дві труни, 

а потім і взагалі до 15 – 17 тіл  без труни. Такі «братські» могили почали з’являтися 

в Харкові з 1918 року. У них частіше за все ховали пацієнтів з лікарень, шпиталів та 

вокзалу, які не проходили по статистичним книгам записів РАГСів.  За 1921 рік, 
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наприклад, було поховано 18902 небіжчиків, а за даними РАГСу в місті померло 

лише 8245 осіб. Різниця якраз припадає на мерців «братських» могил [536, с. 49 – 

50.]. Ось таким своєрідним був вихід позбавлятися від померлих під час епідемій 

людей, які заполонили місто та заповнили всі лікарні.  

 Проведення всіх вищевказаних заходів покладалося на Губернський 

надзвичайний  санітарний комітет. Всі,  хто перешкоджали чи будь-яким чином 

протидіяли проведенню «місячника чистоти» арештовувалися в адміністративному 

порядку і притягалися до судової відповідальності [164, арк 14 – 15 ]. 

 Слід відмітити, що і через кілька років стан міста був незадовільним в 

санітарному відношенні, хоча позитивні зрушення в деяких сферах все ж таки 

відмічалися. Наприклад, були встановлені урни для збору недопалків, обгорток та 

іншого сміття [756, с.450]. За даними санітарного огляду стан багатьох установ та 

організацій був визнаний задовільним, але в деяких недоліки були зовсім 

неприпустимими.  

           В Харкові діяло 11 ринків. З введенням непу та пожвавленням торгівлі значно 

погіршився стан ринків та базарних площ. На ринках  організовувалися різноманітні 

комісії, підкомісії, «пятірки», «трійки», відділи, але всі вони працювали кожен сам 

по собі. На ринках панував справжній хаос. Рундуки, ларьки, будки ставилися де 

заманеться – на дорозі, тротуарі чи водостоці. Найбільш ганебний вигляд мав 

Кінний ринок, його ще називали «інвалідним» - тут надавалося право торгувати 

інвалідам та хворим. Другим проблемним ринком був Благовіщенський. На всіх 

ринках не дотримувалися правил санітарії та гігієни. Поряд з молоком та молочними 

продуктами торгували старими речами, брудним ганчір’ям. Біля рундуків усюди 

намагалися пристосуватися парикмахери, які тинялися ринком з ножицями та 

шматком дзеркала. Поряд з паштетними (тут продавали борщ, котлети, ковбасу) 

проводили ремонт взуття. Випічка продавалася поряд з фарбами, цвяхами тощо 

[571, с.121].  

 Звісно, що ці проблеми  турбували міський санітарно-епідемічний відділ, до 

міськвідкомгоспу постійно надсилалися листи з вказівками на стан речей на 

харківських ринках. Однак відділ комунального господарства не приділяв належної 
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уваги проблемам ринків, переважна більшість кореспонденції просто губилася в 

численних кабінетах. Позитивне зрушення намітилися лише з 1922 року, коли була 

створена спільна комісія з благоустрою, куди входили і представники відділу 

охорони здоров’я. На превеликий жаль деякі рішення комісії залишалися лише на 

папері і міський відділ комунального господарства всіляко противився їх виконанню 

(замощення ринків бруківкою), а деякі рішення вдалося втілити в життя (розподіл 

ринків за видами товарів) [571, с.122]. Зі зміною начальнику відділу з благоустрою 

робота пішла жвавіше: були видані постанови щодо впорядкування торгівлі на 

ринках, поставлені столи для торгівлі молоком, фруктами та овочами, почалася 

відбудова зруйнованих будівель Холодногірського ринку, ринки були забезпечені 

урнами для сміття тощо [177, арк. 92; 187, арк.105].  Також була призначена особа, 

яка керувала ринками, однак існувала ця штатна одиниця не довго і управління 

ринками знов перейшло до Розрахунково-Фінансового управління, Орендного 

відділу та Управління з благоустрою. Звідси почалися і старі проблеми – торгівля «з 

землі» дедалі процвітала, а поряд стояли порожні столи, що пояснювалося 

дороговизною патенту, який повинні були купити торгівці, щоб мати можливість 

торгувати зі столів. Як показало обстеження харківських ринків, переважну 

більшість торгівців «з землі» складали вдови робітників та червоноармійців, для 

яких сплата за патент була непосильною витратою. Відбудований Критий Ринок 

(нині Благовіщенський ринок) через дороговизну оренди місць почав слугувати не 

місцем продажу товарів, а притулком для антисоціальних елементів. В свою чергу 

торговці розміщалися зі своїм товаром поряд з ринком, торгуючи «з землі» [571, 

с.125].  

 З вищезазначеного видно, що протягом 20-х років проблема благоустрою 

харківських ринків залишалася актуальною, а вирішення її затягувалося повним 

ігноруванням з боку органів комунального господарства. 

У 1930 році обстеження харківських ринків виявило, що стан речей змінився 

не набагато краще в порівнянні з початком 20-х років. На деяких ринках і в 1930 

році не були замощені центральні площі, усюди продавали мясну продукцію «з рук» 
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- ту, яка не пройшла санітарного обстеження [228, арк. 21]. Якість таких продуктів 

говорила сама за себе.  

Незадовільною була ситуація в будинку по вулиці Зміївській, де 

розташовувалася частина Червоних Старшин. В казармі та канцелярії було вибито 

скло, стіни були брудні, вкриті густим павутинням. Крізь дірку в стелі протікала 

вода, постійно на підлозі стояли калюжі. Воду виливали до помийної ями сусіднього 

подвір'я. Уборні кімнати були забруднені фекальними масами, те ж саме було й біля 

будівлі. За даними обстеження казармених приміщень більшість з  них була 

непридатна для проживання, а у 80% будівель панував тиф [136, арк. 69]. 

У дитячому  будинку №8 по провулку Аптекарському, 36 під патронатом 

Харківського гарнізону, протікала стеля, дітей купали в приміщенні кухні, там само 

прали білизну.Схожа ситуація була і в дитячому будинку №19 по вулиці 

Нетечинській,1, де до того ж було вибито скло в багатьох кімнатах. 

В жахливому  становищі були  і школи. І якщо школи ще якось ремонтувалися 

за рахунок коштів Народної освіти, бо їх треба було привести в порядок до початку 

учбового року, то на дитячі будинки цей фактор не впливав. Станом на жовтень 

1922 року серед дитбудинків та шкіл створилася не дуже оптимістична ситуація 

(див дод. А. 14.). 

Як бачимо з наведених  даних потреба в ремонті дитбудинків була значнішою, 

ніж у шкіл, а ще до проблем додавалися й проблеми з водопроводом та підлогою. 

 Треба відмітити, що стан дитбудинку залежав в значній мірі від того, 

залишався заклад на державному розрахунку, чи був переданий під патронат 

якихось організацій. Приналежність інтернату до тієї чи іншої категорії яскраво 

демонструвалася саме санітарною обстановкою. Отже, вони розділялися на три 

групи: ті, що належали до Народної освіти; ті, що взяті під патронат різними 

установами, професійними закладами чи приватними особами; ті, що перебували під 

патронатом військових організацій. 

Перша група налічувала 18 інтернатів, з яких 4 були в задовільному стані ( 14-й, 

20-й, 32-й та 33-й), в двох дитбудинках був проведений ремонт ( 3-й та 17-й ). Решта  

дитбудинків знаходилася в жахливому становищі. В них не було скла, в 
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антисанітарному становищі були уборні та ванні кімнати, ями для відходів зовсім не 

очищувалися. Майже всі дитбудинки відчували нестачу постільної білизни, 

верхнього та нижнього одягу, взуття. В найжахливішому стані перебували колектор 

дефективних дітей № 2 ( вул. Сумська, 63 ), 19-й дитбудинок ( вул. Нетечинська, 1 ), 

18-й дитбудинок (Журавльовка, 12 ), 41 дитбудинок по вул. Токовій [  172, арк. 35 ].  

Друга група дитбудинків була в більш-менш задовільному стані. Силами закладів 

патронажу були зроблені ремонти, постійно вивозилося сміття та нечистоти, діти 

були забезпечені одягом та взуттям. 

Стан третьої групи (5 дитбудинків ) був більше подібний до стану першої:  

ремонти майже не проводилися, не вивозилися відходи та нечистоти. Найгіршим 

було становище в 31-му дитбудинку, де до всіх проблем додалися ще й проблеми з 

харчуванням. 

Через ці лиха дитбудинки опинилися під загрозою нападу різних хвороб, епідемії 

яких вирували в місті після революції. 

Окремо хотілося б згадати про санітарний стан медичних закладів. Як приклад 

візьмемо 2-гу радянську лікарню, стан якої потребує окремого розгляду, адже це 

була одна з найбільших лікарень міста. Палати в цій лікарні підтримувалися  у 

відносній чистоті, і це була мабуть єдина заслуга обслуговуючого персоналу. В цих 

палатах повітря було спертим, температура досить низька – всього 7-10˚С. В 

холерному бараці місць не вистачало, багато хворих лежало на підлозі, вкриваючись 

своїм верхнім одягом, а частіше за все на двох ліжках розташовувалося по троє 

чоловік. Представники медичного  персоналу жили у підвальному приміщенні цієї 

лікарні, хоча вона  мала статус інфекційної. Особливий жах викликає той факт, що в 

приміщенні для мерців лежало 100 трупів, які за поясненням старшого лікаря не 

були вивезені по наступним причинам: один з двох робітників захворів,  з місцевих 

працівників ніхто в мертвецькій працювати не хотів, а люди, що їх надсилала біржа 

праці, й зовсім відмовлялися. Отже при рівні смертності 12-15 чоловік на день 

можна підрахувати, що трупи не вивозилися вже 6-7 днів! І це в одній з найбільших 

лікарень величезного міста [864, арк.6 ].  
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Слід зазначити, що звинувачення в бездіяльності та злочинній необережності, 

висунуті старшому лікарю 2-ї лікарні Ламанову Наркомздравом на основі 

проведеного обстеження, були визнані правлінням Харківського Відділу Союзу 

«Всемидикосантруд» «не достаточно основательными в виду того, что 

обстоятельства, послужившие к обвинению означенного лица являлись общими для 

всех больниц как следствие переживаемого момента и тяжелого положения всего 

больничного дела» [864, арк. 5 ]. І це треба сприймати не як заступницький жест 

профспілкової організації за свого члена, а як свідчення про жахливе санітарне 

становище майже кожної  лікарні міста. Для того, щоб великий рівень смертності 

харків’ян та неможливість в належний час ховати померлих, Харківський 

губздороввідділ прийняв рішення про негайний відпуск 5 мільйонів рублів для 

побудови в місті моргу та крематорію при ньому [202, арк.4]. 

У 1922 році в харківській пресі  промайнула замітка про  стан кампанії по  

«оздоровленню» лікарень. Станом на жовтень місяць було поставлено понад 200 

тисяч пудів будівельних матеріалів, виправлено та пофарбовано  до 3-х десятин 

залізних дахів, виправлено та зроблено наново біля півтори версти водостічних 

труб, встановлено біля версти нових кам’яних заборів та вставлено не менше 10 

тисяч квадратних аршинів скла [576, 8 октября]. Були відремонтовані 1, 2, 3, 4, 5, 11, 

13, 15, 16, 18, 20 та інші лікарні (всього 15 закладів) [172, арк. 21; 176, арк. 12; 400, 

с.157; 244, арк. 166], налагоджена робота дезінфекційних камер, вошебійок, лазень 

[164, арк. 4; 157, арк. 185]. Всього було відремонтовано 95 % міської мережі 

закладів лікувальної медицини [184, арк. 44]. 

 Важливою складовою санітарного стану міста був стан житлового фонду 

Харкова, який значною мірою був віддзеркаленням «соціального здоров'я» 

населення, являв собою обличчя міста. 

 У 1920-х роках Харків був охоплений житловою кризою. Криза стала 

результатом двох хвиль міграції населення:  під час Першої світової війни до міста 

були евакуйовані промислові підприємства та мирне населення західних губерній 

Росії;  в ході громадянської війни сюди тікали від голоду жителі центральних та 

північних регіонів України, біженці з Дону, Поволжя, Уралу. З іншого боку процес 
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ускладнився такими факторами, як зупинка будівництва в місті з 1914 року, зупинка 

домовласниками поточного ремонту в період першої світової війни, 

незацікавленість мешканців підтримувати свої житла в належному стані в зв’язку з 

систематичним виселенням та переселенням мешканців у 1918-1920 роках. 

Житлове будівництво в місті в післяреволюційний час відновилося з 1923 

року. За цей рік було відновлено і добудовано 58 будинків, за 1924 – 260, а за 1925 – 

800. За три роки з 1923 по 1925 включно в Харкові було відбудовано приблизно 75 

тисяч квадратних метрів житлової площі і стільки ж було збудовано тільки за один 

1926-й рік [303, с. 216 ]. Однак ці оптимістичні цифри  були не в змозі забезпечити 

природного приросту населення ( в середньому 5,6% ) на рік. За підрахунками було 

необхідно  збудувати не менше 360 тисяч квадратних метрів. Одразу стає зрозуміло, 

що житлова криза тільки поглиблюється. До того ж треба зазначити, що коштів, 

виділених та зібраних, вистачало лише на виконання 45% від запланованого.  

Харківська міська рада визнала необхідним дотримуватися курсу на подальше 

розширення житлового будівництва, але також запропонувала посилити 

будівництво за рахунок коштів промисловості. Також міськрада створила конкурсну 

комісію, яка зайнялася проведенням конкурсу на кращий тип будівлі, премія за 

перше місце в якому становила 1 тис. руб.  [431, с. 216 ]. Такий захід був 

продиктований бажанням місцевої влади покращити житлові умови харківців, 

виключити з архітектурного фону міста неекономічні та антисанітарні будівлі, 

велика кількість яких розташовувалася на центральних вулицях міста.  

 Перетворення Харкова  на столичний центр притягувало до міста 

найрізноманітніші верстви населення, що ще погіршило житлову ситуацію в місті. 

Якщо в 1912 році в місті за переписом було 239904 особи, в 1916 році – 282961 

особа, у 1920 році – 222079 осіб, в 1923 році – 315408 осіб, у 1925 році – 359330 

осіб, у 1926 – 380347 осіб,  то у 1927 році місто налічувало вже 412824 особи, тобто 

приріст за останні з роки становив 30% [411, с. 91; 57, с. 168; 526, 21 апр.; 569, с.1; 

827, с. 1; 527, с. 167 ], а ще через рік населення складало вже 420 тис. чоловік [490, с. 

35 ]. У 1931 році в місті проживало 438834 мешканця [228, арк. 34]. Особливо зросла 

кількість населення в районі Основи, на Качанівці,  в Липовій Рощі, Ясній Поляні, в 
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центрі міста зріст відбувся в Центральному та Нагірному районах, з робітничих 

районів відмічено зростання в Паровозобудівному районі, Іскринському та на 

Сабуровій дачі. Велика скупченість населення призвела до недотримання рішення 

Округового виконавчого комітету, який виділив мінімальну  норму площі на одну 

людину в 20 квадратних аршинів, як ту що відповідає санітарним стандартам [166, 

арк. 184]. Для ілюстрації потрібно навести цифри станом на 1923 рік реального 

розподілу житлової площі на одну людину в різних районах міста Харкова (див дод. 

А. 18.) [411, с. 92 ].  

 З наведених у додатку даних можна зробити такі висновки: зазначені 20 кв. 

арш. на  душу  населення не припадали в жодному районі міста;  щільність 

населення збільшувалася від центру міста до периферії;  найбільш густо заселеними 

районами виявилися робітничі райони, де розташовувалися великі підприємства 

міста.  

 Ступінь житлової кризи визначавчася не тільки розміром житлової площі на 

душу населення, а й багатьма іншими критеріями.  

Один з найвизначальніших чинників - це зовнішній вигляд самої будівлі. В 

Харкові в 1920-ті роки значна частина будівель для житла містила такі компоненти: 

наземну частину, напівпідвальну та підвальну (підлога заглиблена униз більше  ніж 

на 1 метр). Через брак житлової площі всі три частини будівлі були щільно заселені 

городянами. На одну таку «квартиру» приходилося пересічно по 6 чоловік. 

Санітарний стан такого житла був жахливим. До підвальних та 

напівпідвальних приміщень потрапляли ґрунтові води, що створювало підвищену 

вологість в приміщенні. До того ж в таких «квартирах» не було кухонь, точніше всі 

вони були зайняті жильцями, а готували їжу та прали білизну прямо в кімнатах, що 

збільшувало відсоток вологості. Через це в оселі були «домові гриби», які становили 

загрозу для здоров’я мешканців. На жаль протягом  1920-х років ця проблема не 

набула широкого розголосу і лише у 1934 році за постановою Харківської міськради 

було організовано штаб боротьби з домовими грибами. До цього штабу входили 

представники житлово-комунальної сфери, будівельники, медики, які обстежували 

житла харків’ян і допомагали їм позбутися грибів. Відсутність сараю та погребу 
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спонукало харків’ян  зберігати продукти харчування та паливо в коридорах, кухнях 

та житлових кімнатах, що звісно надзвичайно забруднювало продукти та ставило 

під загрозу життя та здоров'я жителів.  В кухнях також купали малечу, бо в 

підвальних приміщеннях ванних кімнат не було зовсім, в напівпідвальних їхня 

кількість становила менше одного відсотка від загальної кількості усіх 

напівпідвалів. В наземних квартирах можливість купатися у ванній кімнаті була 

лише у 14,5% населення таких квартир [411, с. 96 ]. На початку 1920-х років в місті 

було 5 лазень, 4 з яких не працювали [140, арк. 123]. Робоча ж лазня не задовольняла 

всіх потреб населення [4, с.17]. Пізніше кількість лазень скоротили до 2-х , причому 

на одного мешканця Харкова припадало пересічно 3 відвідування лазні на рік ( в 

місті інших форм купання не було ) [306, с. 15 ]. Треба зазначити, що під час 

проведення «тижнів чистоти» в місті, лазні працювали безкоштовно [160, арк. 35]. 

Хоча ще у 1922 році Всеукраїнська Санітарна Рада затвердила постанову, за якою 

обовязковим мінімумом було відвідання лазні 1 раз на місяць [767, с. 38]. Оскільки 

лазні не могли задовольнити попит всіх бажаючих, то у 1929 році був влаштований 

громадський душ в одному з харківських парків, який, до речі, користувався 

великою популярністю у мешканців міста [228, арк. 29]. Ситуація змінилася лише на 

початку 1933 року, коли в місті додалася нова лазня (тепер їх стало 3) і  збільшилася 

пропускна здатність лазень. Вочевидь ремонти лазень дали змогу забезпечити їхню 

безперебійну роботу, тому у 1933 році лазні відвідували 88,7% харків’ян [389, с.9].  

Проблему опалення приміщень в холодні пори року вирішували таким чином: 

користувалися різними системами опалення, такими як центральне 

опалення(водяне), амосівське (повітряне), голландське опалення, цегляні плити, 

«русские печи» та «буржуйки» [35, с. 23-24]. Недосконалість опалювальної системи 

призводила до поширення захворюваності серед мешканців таких будинків. 

Дослідження кінця 1920-х років  свідчать про те, що в Харкові великого 

розповсюдження набувало індивідуальне будівництво. На долю індивідуального 

будівництва  припадає 57% від загальної кількості зведених споруд. В результаті 

цього центральна частина міста починала виглядати як село, або містечко з 

маленькими глухими будинками. Матеріали для будівництва викликали сумніви в 
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можливості дотримання санітарних умов в цих будівлях. Житлова секція 

Харківського міського санітарно-епідемічного відділу провела вибіркове 

обстеження. Всього було обстежено 76 будинків, з яких 1 був кам'яний, 6 змішаних ( 

дерев’яних, обкладених цеглинами ), 67 дерев'яних, 2 саманових, що в приблизному 

відсотковому відношенні відповідає середнім цифрам по місту [796, с. 8 ]. При 

зведенні будинків більше половини забудовників припустилися відступу від проекту 

зведення, деякі обмежувалися пристосуванням під житло сараю, маючи надію,що 

при покращенні фінансування будівлі таки будуть зведені; з цих же причин інші 

забудовники й зовсім зводили дома без фундаменту на дерев'яних «стільцях» з 

розрахунком потім підводити фундамент по частинам. За плануванням будувалося 

більше за все квартир двокімнатних або трьокімнатних ( 65%), 28% складали 

квартири з однією кімнатою та однією кухнею, що є незадовільним з санітарної 

точки зору. Зустрічалися навіть будівлі, в яких була одна кімната – вона слугувала 

приміщенням і для житла і для приготування їжі. Суттєвим дефектом було те, що 

кухні займали занадто велику площу, що  перетворювало їх на приміщення для 

житла [796, с. 8 ].  

Проведений огляд соціально-побутових умов харків’ян  вказує на 

нераціональне  будівництво, коли воно проводилося без участі в ньому санітарних 

організацій. На жаль, як ми бачимо, і під кінець 1920-х років стан  будівництва 

якісного житла для мешканців не покращився – проблеми нашаровувалися одна на 

одну і це сприяло постійній підтримці загрозливої епідемічної ситуації, коли життя 

та здоров'я кожного городянина ставилося під загрозу.  

Господарський план житлового будівництва у 1933 році не приніс жаданих 

результатів. Харківська область вибрала лише 89 % коштів на житлове будівництво 

з відведених господарським планом, а індекс виконання річного плану   становив 

лише 79 %, що було досить мляво для міста з такими можливостями та потребами 

[389, с.6-7].   За підрахунками Харків  був третім, який найгірше розпорядився 

асигнуваннями, відведеними на житлове будівництво. За чотири роки (з 1930 по 

1934) житловий фонд міста зріс лише на 15,7% . Для порівняння наведу цифри, що 
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за цей же період в Запоріжжі житловий фонд зріс на 79%, а в Краматорську аж на 

266% [119, с.7].  

Новий житловий фонд у 1930-1934 роках дещо зріс.  Більше за все 

розбудовували в районі тракторного заводу, паровозобудівного заводу та в 

центральному районі. Різко змінилася санітарно-гігієнічна  якість нового житла. Це 

ілюструють дані, наведені у додатку А. 19. Таким чином, якщо проаналізувати 

таблицю, то можна стверджувати, що житлові умови на кінець досліджуваного 

періоду значно покращилися і мешканці більшості районів міста отримали 

додаткову площу. До того ж всі новобудівлі були приєднані до водогону та 

каналізації, що значно покращило санітарний стан квартир. 

Однак початок 1930-х років не приніс санітарного благополуччя до міста, хоча 

вцілому ситуація дещо покращилася. В цей час постійними супутниками міста 

залишалися такі проблеми: не замощення вулиць (тільки 30,8% вулиць були 

замощеними); антисанітарний стан ринків; недостатній санітарний стан деяких 

пунктів громадського харчування; недостатність мережі асенізаційних обозів (38 

діжок та 4 машини); антисанітарний стан річок (найжахливішими були Харків, 

Лопань, Немишля); забруднення місць громадського використання; недостатність 

лазень (3 лазні з пропускною здатністю 7 тисяч чоловік на день); недостатня 

кількість зелених насаджень (лише 7% насаджень від всієї площі міста); недостатня 

каналізаційна мережа (з 23000  домоволодінь до каналізаційної мережі було 

приєднано лише 1783  будинки); недостатня мережа водовідведення (лише 35% 

будівель приєднано до мережі); антисанітарний стан нічліжних будинків, скупчення 

там великої кількості людності [228, арк.26-30; 571, с.121]. 

 Через проблеми у житлово-комунальній сфері  хвороби (малярія, туберкульоз, 

трахома)  давали сталі підвищені показники по захворюваності.  Швидкий приток 

робітників до міста просто не міг задовольнити потреби всіх бажаючих мати окреме 

житло, тому у Харкові в 1930-ті роки стають популярними бараки для робітників, де 

про санітарне благополуччя годі було й думати.  
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3.2.Створення та діяльність радянських санітарних органів. 

 В перші роки  радянської влади у Харкові діяльність санітарних організацій 

була спрямована насамперед на боротьбу з тяжкими епідеміями, що охопили місто. 

Залишений царатом незадовільний санітарний стан, масова захворюваність, а також 

руйнування, заподіяні  громадянською війною, обумовили велике поширення 

епідемій. Як тільки білі залишили Харків, одразу до керівних органів республіки 

була направлена телеграма начальника санітарної частини Щербакова: «білі 

залишили дуже розвинену епідемію серед людності; висипний тиф шириться в 

Червоній армії» [769, с. 10]. 

 Виступаючи  5 грудня 1919 року на VII Всеросійському з’їзді Рад з доповіддю, 

В.І. Ленін сказав: «І третє лихо на нас ще насувається – воша, висипний тиф, який 

косить наші війська. І тут, товариші, не можна уявити собі того жаху,  який діється в 

місцях, охоплених висипним тифом, коли населення  знесилене, ослаблене, нема 

матеріальних засобів, - всяке життя, всяка громадськість зникає... Або воші 

переможуть соціалізм,  або соціалізм переможе вошей! ». В кінці своєї промови 

Ленін зазначив, що треба «... напружити всі свої сили для того, щоб стерти з лиця 

російської землі висипний тиф, - результат некультурності, злиднів темноти і 

неуцтва...» [451, с.203-204]. 

 Основними документами  у справі боротьби з тифом та епідемічними 

захворюваннями взагалі стали Декрети уряду  РРФСР «Про заходи по боротьбі з 

висипним тифом» від 28 січня 1919 року [452, с. 96-99] і «Про заходи  боротьби з 

епідеміями» від 10 квітня 1919 року [452, с. 56-60]. В цих документах  були 

сформульовані основні заходи по боротьбі з епідемічними захворюваннями та 

відзначено необхідність якомога швидше викорінити ці вади царського режиму. 

Відповідно до цих документів вже 6 лютого 1919 року при Народному Комісаріаті 

Охорони Здоров’я УСРР було засновано Українську надзвичайну комісію  по 

боротьбі з висипним тифом [862, с.191]. На чолі комісії став нарком П.П. Тутишкін. 

З метою згуртування якомога більших сил в справі боротьби з епідеміями 13 січня 

1920 року в Харкові було утворено  республіканську організацію – Всеукраїнську 

Надзвичайну  комісію по боротьбі з висипним тифом. До роботи цієї комісії були 
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залучені представники Всеукрревкому, санітарної служби армії, губздороввідділу, 

міськздороввідділу, Медичного товариства тощо. Головою був призначений 

начальник Харківського окружного військово-санітарного управління                    

Г.М. Данишевський [859, с.74 ]. На допомогу роботі цих установ при Харківському 

губздороввідділі  в січні 1920 року було створено комісію по вивченню висипного 

тифу на чолі з професором П.І. Шатиловим.  

 Початок 1920-х років став часом жахливих епідемій по всій республіці. 

Лютували черевний тиф,  висипний тиф, віспа, холера.  В зв’язку з таким 

становищем  ЦК КП (б) У і ВУЦВК  звернулися до Харківського губвиконкому з 

листом, в якому пропонували обговорити питання загрозливого епідемічного 

становища міста  на робітничих зборах, конференціях,  партійних зборах та 

пленумах.  Для ефективності роботи санітарних установ, що тільки-но утворилися в 

місті, на засіданні Колегії Народного Комісаріату Охорони Здоров’я було прийнято 

рішення про прийняття всієї санітарної    організації республіки на державний 

бюджет, а в Харківській губернії така організація виникла та функціонувала 

безперервно до революції ще з 1896 року [484, с.64]. Вона була однією з 

найстаріших санітарних організацій на  Україні: її відділи накопичили безцінний 

досвід на початок 1920-х років. Так, на держбюджет була прийнята губернська 

санітарна лабораторія, Харківський санітарно-бактеріологічний інститут, будинок 

санітарної освіти, були взяті державою на себе витрати по підготовці наочності – 

діапозитивів, брошур, плакатів [859, с.81-82 ].  В зв’язку тим, що органи охорони 

здоров’я все дедалі міцнішали та розвивалися, РНК УСРР 17 січня 1923 року 

постановив ліквідувати Всеукраїнську надзвичайну санітарну комісію, а справу 

боротьби з епідеміями взяли на себе місцеві органи охорони здоров’я. Для 

фінансової підтримки в кошторисі місцевих органів існувала стаття «на боротьбу з 

епідеміями», а на республіканському рівні існував 9-ти мільярдний 

протиепідемічний фонд Народного Комісаріату Охорони Здоров’я УСРР. 

 Існуючі санітарні організації на початку 1920-х років ще не мали чіткої 

структури, не були зв’язані єдиною мережею, підпорядковувалися наказам уряду. 

Губвиконком неодноразово наголошував на необхідності об'єднання всіх санітарних 
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органів під загальним керівництвом для того, щоб скерувати їхню роботу та 

уникнути паралелізму [138, арк. 12], та оперативно цю справу зробити не вдалося. 

Лише починаючи з 1922 року, а саме  з ІІІ Всеукраїнського  з’їзду бактеріологів та 

епідеміологів, спостерігаються деякі кроки по систематизації існуючих установ. Так, 

наприклад, в середині 1922 року в «Плані санітарної організації України» були 

викладені  положення про центральні санітарні організації – республіканську, 

губернську, міську та повітову. 

 Губернська санітарна організація  являла собою єдину спілку всіх санітарних 

установ губернії та тимчасового епідемічного персоналу, які діяли на території 

Харківської губернії. Керівним центром був санітарно-епідемічний підвідділ 

Губздраву, який складався з таких секцій: санітарної, епідемічної, статистичної та 

секції санітарної просвіти [184, арк. 39].  З 1919 року очолював санепідпідвідділ С. 

Ігумнов. В своєму складі Губсанепід мав такі відділення: міське санітарно-

епідемічне відділення (зав. С.Ф. Афанасьєв); санітарно-житлове відділення (зав. 

С.В. Коршун);  санітарна лабораторія на Пушкінському в’їзді, №6  (зав. В.Г. 

Соболєв); постійна міжвідомча комісія з питань промислової санітарії [199, арк. 45; 

187, арк. 55]. 

Два рази на рік скликалися наради санітарних лікарів та епідеміологів, 

завідуючих лабораторіями, представників санітарно-бактеріологічного інституту. На 

нараді розроблялися питання планування подальшої роботи організації, 

обговорювалися питання епідеміології, боротьби з заразливими хворобами, 

заслуховувалися різноманітні доповіді, звіти, вирішувалися організаційні питання. 

Міська санітарна організація складала частину губернської, виконувала плани, 

директиви та розпорядження вищих інстанцій. Кількість санітарних лікарів Харкова 

розраховувалася по принципу один лікар на кожні 20 тисяч населення. Санітарна 

організація в місті в своїй діяльності спиралася на санітарні комісії – суспільні 

об’єднання, в яких керівну роль грав місцевий медичний персонал. До цих комісій 

населення міста обирало найбільш сумлінних та активних громадян, які цікавилися 

питаннями охорони здоров’я та благоустрою Харкова. Вони мали право притягувати 

до суду винних за порушення санітарних постанов [571, с.14]. Кошти санітарних 
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комісій поповнювалися шляхом відрахувань з місцевого бюджету, експлуатації 

закладів, які мають відношення до санітарії (лазні, їдальні тощо), сплати штрафів за 

санітарні порушення [616, с.77]. 

Санітарно-житлове відділення мало в своєму складі основну структуру – 

санітарно-житлову інспекцію, яка здійснювала нагляд за житловим фондом міста. 

Інспекція розробляла на місцевому рівні постанови з житлової санітарії, 

затверджувала проекти будівництва на місцевому рівні.  Також інспекція могла 

порушувати клопотання перед Губздороввідділом про закриття небезпечних та 

шкідливих для здоровя приватних та громадських будівель . Співробітники інспекції 

займалися виставками, екскурсіями, лекціями та іншими формами санітарної 

просвіти населення [160, арк. 11].  

          Наказом Народного Комісаріату Охорони Здоров’я на держзабезпеченні по 

санепіду на грудень 1922 року були залишені 125 співробітників Харківської 

санепідорганізації та 91 співробітник бактеріологічного інституту [122,  с.263-264]. 

Вже 22 травня 1922 року на Колегії Народного Комісаріату Охорони Здоров’я 

УСРР була прийнята постанова «Про підготовку санітарних лікарів», яка особливо 

підкреслювала про необхідність для санітарних лікарів особливої систематичної 

підготовки з основних галузей медичного знання – гігієни, біології, бактеріології, 

епідеміології та профілактики [868, арк.. 211; 374, с.128]. На цих курсах викладали 

відомі закордонні лікарі та харківські – С.В. Коршун, С.П. Григорович, С.М. 

Коцевалов, М.М. Цехновіцер та інші, що говорить про високий рівень постанови 

санітарно-епідеміологічної справи в місті та плідну співпрацю, обмін досвідом з 

іноземними науковцями [441, с.262-263]. Особливо глибоко в медичній пресі була 

проаналізована необхідність санітарних лікарів володіти високорозвиненими 

технічними засобами в боротьбі з епідеміями, що є запорукою успішності у 

викоріненні заразливих хвороб. Це і виробництво масової вакцини проти віспи, 

холери, тифу, яке потребувало устаткування за останнім словом техніки, створення 

потужних Пастерівських, бактеріологічних та мікробіологічних станцій, 

лабораторій, однак та потужність роботи вищезгаданих установ поки не дозволяла 

виконувати необхідну кількість вакцинацій, дезінфекцій, щеплень проти сказу [126, 
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с.137-138]. До цього також додавалася і низька обізнаність населення в необхідності 

цих заходів, тому санітарного лікаря іноді сприймали як «надоїдливу муху».  

 З заснуванням в Харкові Санітарно-Бактеріологічного інституту та 

Харківського Віспового інституту значно більше стало проводитися щеплень від 

заразливих захворювань. Робота цих інститутів в першу чергу була спрямована на 

виробництво віспового детриту , протидифтерійної, стрептококової, 

протидизентерійної сироваток, холерної, черевно-тифозної, гонококової вакцин, 

туберкуліну Коха та Дені. Цю потужну роботу взяв на себе Санітарно-

Бактеріологічний інститут [492, с.62]. 

 Значне місце в розвитку  санітарно-епідеміологічної служби займали 

всеукраїнські санітарні ради, які функціонували паралельно зі з’їздами 

бактеріологів, епідеміологів та санітарних лікарів у 1922-1938 роках і стали вищим 

керівним центром санітарної організації в країні. Повноваження Всеукрсанрад були  

найрізноманітніші, але особливого успіху їм  вдалося досягти в справі  ліквідації 

епідемій інфекційних хвороб, які  постійно загрожували місту.  

 Перша  Всеукраїнська санітарна рада була скликана в Харкові санепідвідділом 

НКЗ УСРР та відбулася 25-30 серпня 1922 року. В роботі першої Всеукрасанради 

прийняли участь 68 делегатів з усієї країни, було заслухано 24 доповіді, на основі 

яких в Харкові та по всій крані будувалася протиепідемічна  робота, були закладені 

основи широкої імунізації населення проти віспи та постало питання про повну 

ліквідацію такої хвороби, як холера. Основним досягненням цього з’їзду є створення  

санітарної організації України [819, с. 182-189]. В своїх споминах О.М.Марзеєв 

писав: «На все своє життя залишилася у мене  в пам’яті  картина засідань Першої 

Всеукраїнської Санитарної Ради. Ось вони, кадрові та найкращі санитарні лікарі 

республіки, цвіт и гвардія санітарної організації…»[877, арк.61]. Слід відмітити, що 

питання, які розглядалися на з’їздах кожного скликання були актуальними, завжди 

реагувалося на погіршення епідемічного стану новими рішеннями, які були конче 

потрібні для порятунку міста від хвороб. Друга Всеукрсанрада підняла питання про 

соціальні хвороби, які розквітали по всій країні і Харків не був виключенням в 

цьому питанні. Особливе положення та статус міста робили життя містян 
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нестерпним від великої кількості приїжджих з інших регіонів, які разом з собою 

переносили і різноманітні захворювання. І це не забуваючи про внутрішнє 

положення в місті та власні проблеми в цьому плані: розвиток проституції, 

безпритульність, поганий рівень життя населення. Наголос робиться також на 

широкій профілактиці щодо вищезгаданих хвороб та негайну участь санітарних 

організацій в проведенні цієї профілактики. В 1923 році Всеукрасанрадою був 

взятий курс на винищення малярії, яка становила особливу загрозу через утворення 

сприятливих для розвитку малярії умов, а саме жахливого стану міста [820, с. 188-

193]. Основи профілактики почали обговорювати на третьому з’їзді, коли були 

підняті питання про «начало предохранительных прививок против дифтерии», був 

затверджений план вакцинації проти  черевного тифу, малярії. Було розглянуто 

питання необхідності вивчення та ліквідації епідемічних вогнищ [481, с.152-155]. 

Програмна доповідь О. Марзєєва «О санитарной организации на Украине» дала 

поштовх для організації санітарного нагляду державного рівня. З'їздом було 

прийнято «Положение о санитарной организации», та обрана колегія санітарно-

епідемічного відділа НКОЗ, яку очолив сам О. Марзєєв. Вже влітку 1 червня 1923 

року РНК УРСР підписала постанову «Про санитарные органы республики», яка 

дала життя  санустановам, окреслила організаційні основи проведення санітарних та 

протиепідемічних заходів. Це дало змогу  збудувати чітку структуру губернського  

санепідвідділу, включити такі підрозділи, як санітарний, епідемічний, статистичний, 

санітарно-просвітній та санітарно-технічний. 

Подальші Всеукрсанради виділили питання дитячих інфекцій, були розглянуті 

нові  інфекції – трахома та сказ, боротьба з якими перейшла в якісно новий етап. 

Боротьба з трахомою перейшла з відома лікувальних закладів до санітарної 

організації, а  боротьба зі сказом отримала профілактичний напрямок.  П’ята 

Всеукрсанрада  особливу увагу приділила дезінфекційній справі, яка пізніше стала 

носити плановий характер [485, с.5-14]. Видатний мікробіолог, епідеміолог проф. 

С.І. Златогоров, який   був директором Першого Українського санітарно-

бактеріологічного інституту імені І.І.Мечникова, відмічав, що «ми нередко узнаем о 

заболеваниях тогда, когда их число уже велико, положить больного некуда и без 
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лаборатории мы  бессильны распознать болезнь» [342, с. 13]. Він вказував на 

негайну необхідність побудови широкої мережі заразливих відділень та лабораторій, 

на необхідність того, щоб район на 100% обслуговувався санітарною організацією, а 

це неможливо без створення районної санітарної організації, як первинної ланки  

всієї санітарної справи в місті.  На шостій Всеукрасанраді в жовтні 1927 року ця ідея 

С.І.Златогорова отримала визнання і було прийнято проект рішення про створення 

санітарних станцій, на які було покладено «выполнение в районе всех санитарных и 

эпидемиологических задач» [482, с.140-148]. Вже через місяць 30 листопада 1927 

року колегія Наркомздоров'я затвердила постанову санради і визнала необхідним 

включити до складу санітарної організації райсанстанцію як відокремлений 

санітарно-епідеміологічний заклад із самостійним бюджетом.  

 Рішення Всеукраїнської Санітарної Ради були визначні та багатопланові. 

Торкаючись найрізноманітніших проблем епідемічного, профілактичного, 

лікувального характеру, вони задавали тон у вирішенні болючих питань Харкова та 

й усієї країни. 

 У 1925 році в структурі санітарно-епідемічного відділу НКОЗ УРСР 

створюється нова інспекція – санітарно-харчова. Харківський міськсанепід вже 

давно наголошував на створенні окремої харчової інспекції, але справа не рухалася 

далі роботи санітарних контролерів на ринках. Кожен раз з кошторису 

викреслювався пункт на утримання спеціального штату, але нарешті у 1926 році, 

після вищезгаданого кроку НКОЗ, свою роботу почала харчова секція Харківського 

міськсанепіду в складі трьох запрошених лікарів та помічників. Робота харчової 

секції керувалася одним з районних лікарів, в кожному районі був окремий 

харчовий лікар, а на великих ринках працювали ще по три санітарних контролера. 

Завданнями санітарного нагляду було:  слідкування за якістю продуктів харчування;  

спостереження за санітарним станом приміщень фабрик, заводів, комор, магазинів, 

які зберігали та реалізовували продукти харчування;  участь в організації 

громадського харчування, розгляд лікарських розкладок та розкладок дієтичних 

їдалень;  проведення регулярних санітарних оглядів робітників харчової 

промисловості;  складання обов’язкових постанов з питань харчової гігієни;  
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розгляді всіх планів благоустрою ринків та впорядкування вуличної торгівлі та 

багато інших [535, с. 265-266]. Необхідність та важливість роботи харчових 

інспекторів підтверджувалася тим фактом, що вже з перших результатів аналізів 

стало видно – біля половини продукції, яка продавалася на харківських ринках, було 

в незадовільному санітарному стані [571, с.101]. В 1930 році було затверджено 

директиви, які певним чином регулювали роботу органів харчової санітарії. Були 

розроблені правила, за якими санітарні лікарі проводили санітарний огляд та 

бракування продуктів і напоїв. Ті підприємства, які були викриті санітарними 

лікарями в завідомо неякісному випуску або продажу фальсифікованої продукції, 

притягувалися до відповідальності.  

Так, наприклад,  у 1929 році було проведено обстеження  їдалень та 

гуртожитків на підприємствах міста Харкова. Під час перевірки були викриті значні 

недоліки в роботі їдальні ХПЗ, електро-механічного заводу, тракторного заводу. 

Жахлива санітарна ситуація була і в гуртожитках цих підприємств. Усюди панував 

бруд, сморід, меблі були поламані, продукти трималися в неприпустимому вигляді, 

багато з них через це було зіпсовано. Треба зазначити, що комісія прийняла ряд 

жорстких постанов, за якими адміністрація заводів та завідувачі їдалень були 

притягнені до судової відповідальності [709, с. 361-362; 1, с. 1108; 228, арк. 21]. 

У 1928 році було затверджене положення про Харківський Міськсанепід – 

міську санітарну інспектуру. Ця інспектура входила до складу округової санітарної 

організації та проводила свою самостійну роботу під загальним керівництвом та 

контролем окружного санітарного інспектора за планом, затвердженим окружним 

інспектором охорони здоров'я. На чолі інспектури стояв санітарний лікар – 

завідувач інспектурою, який був керівником всієї міської санітарної організації з 

усіма установами, що входили до її складу. До складу інспектури входили: а)старші 

районні санітарні лікарі; б) районні санітарні лікарі – спеціалісти з житлової, 

комунальної та харчової санітарії та епідеміології; в) районні санітарні лікарі; г) 

санітарні лікарі поліклінік; д) санітарно-промислові лікарі; є) санітарні лікарі Бупру; 

ж) санітарні лікарі ДПС; з) лікарі прищеплювальних загонів; і) помічники 

санітарних лікарів, дезінфекційний та прищепний персонал. Лікарі-спеціалісти 
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групувалися по секціях – житловій, харчовій та епідеміологічній. Роботою кожної 

секції керував один із старших лікарів. Санітарна інспектура  включала в себе також 

міську санітарно-технічну лабораторію, міську санітарно-бактеріологічну 

лабораторію, малярійну станцію, прищеплювальні загони, дезінфекційні загони, 

транспорт для перевезення інфекційних хворих та інші структури, які були задіяні в 

обслуговуванні міста в санітарному та епідемічному відношенні[64, 109]. 

 Завданням санітарно-епідемічної інспектури були: нагляд за санітарним 

станом міста, джерелами його водопостачання, каналізацією, асенізаційними 

установками, установками для очищення стічних вод, цвинтарями, полями 

знешкодження нечистот та викидів;  санітарний нагляд за існуючими житловими, 

лікувально-санітарними установами, будівлями суспільного користування, місцями 

скупчення населення та місцями позбавлення волі, перукарнями та т.п.; участь в усіх 

стадіях житлового будівництва: вибір місця, планування, розглядання проектів, 

прийом споруд, розподіл житлової площі та заселення; санітарний нагляд за 

харчовими продуктами, смаковими речовинами та напоями, місцями виготовлення, 

зберігання, продажу та вживання їх, а також участь в організації громадського 

харчування;  санітарний нагляд за фабриками та заводами, як з точки зору 

санітарного стану, так і з точки зору впливу їх на навколишнє середовище, участь в 

проведенні попереднього нагляду за промисловими підприємствами;  ведення 

обліку захворюваності населення інфекційними хворобами, боротьба з цими 

хворобами та проведення попереджуючих протиепідемічних заходів;  облік 

професійних захворювань, травматизму та організація боротьби з ними; участь в 

боротьбі з соціальними хворобами та проведення диспансеризації окремих груп 

населення;  спостереження за виконанням по місту обов'язкових санітарних 

постанов, організація участі населення в проведенні оздоровчих заходів та 

керівництві цією роботою, проведення санітарно-просвітницької роботи;  участь  в 

роботі комунальних та інших органів по всім питанням благоустрою та 

оздоровлення міста;  розробка заходів по оздоровленню міста, підготовка доповідей 

з різних питань суспільної охорони здоров'я для різних відомств та організацій та 
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надання відповідних висновків по їх запитам, розробка проектів обов'язкових 

постанов в галузі оздоровлення міста [628, с.26-28]. 

 Значним кроком уперед стало введення за наказом РНК УСРР від 10 січня 

1931 року обов’язкових санітарно оздоровчих вимог – санітарного мінімуму [499, 

с.261 - 262]. Тепер в місті за участі працівників підприємств, установ, шкіл, 

житлових кооперативів вироблялися пропозиції щодо оздоровчих заходів. 

Впровадження в життя цих заходів фінансувалося за рахунок місцевого бюджету, 

кошти трудящих залучалися лише у вигляді добровільної пожертви. Завдяки 

законодавчій базі були підняті питання охорони та ремонту джерел водопостачання, 

впорядкування залюднених місцевостей, піднесення рівня санітарної культури, 

боротьба з паразитами, оздоровлення харчування, допомога проти пошестей. Таким 

чином були вкладені додаткові кошти в справу очищення міста від бруду, побудову 

лазень тощо – в ту сферу, де грошей завжди катастрофічно не вистачало, а проблеми 

не зникали. 

 Істотну допомогу в боротьбі за поліпшення санітарного стану міста внесла 

санітарна міліція. Організована  вона була в червні 1921 року за ініціативи 

Губернського надзвичайного санітарного комітету [168, арк. 206]. Хоча структурно 

санміліція відносилася до загальної міліції міста, та вона контролювала та 

вирішувала проблеми , які були в інтересах санітарних органів губздороввіділу, 

пізніше підсекції міськради. Завданням санітарної міліції було здійснення 

зовнішнього санітарного нагляду за майданами, вулицями, базарами, скверами, 

садками, подвірями, житловими будинками, закладами громадського харчування, 

місцями виготовлення, зберігання та продажу харчових продуктів Харкова. За 

порушення встановлених санітарних правил санміліція на підставі 

адміністративного кодексу мала право карати порушників. Керував роботою 

санміліції старший інспектор. Ця посада була введена в складі Головної управи 

міліції при РНК УСРР, цій же управі старший санінспектор і підпорядковувався.  

Керували роботою санміліції органи охорони здоровя, вони ж отримували звіти про 

поточну роботу санміліції [499, с.274-275].  
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 Санітарна міліція мала право притягати до відповідальності осіб, які вчинили 

порушення правил охорони здоровя. За це на підставі ст. 46 та 72 Адміністративного 

кодексу винуватці несли штрафи, якщо ж їхні дії спричинили тяжкі наслідки, то в 

силу вступала ст. 96 Кримінального кодексу, яка передбачала примусові роботи (або 

штраф 1000 карбованців) чи позбавлення волі терміном на три роки (за можливі 

тяжкі наслідки) [499, с.271]. Якщо ж вищезгадані засоби впливу не давали 

потрібного ефекту, то за постановою НКОЗ від 28 січня 1934 року особи, що 

продовжували антисанітарно утримувати своє житло, могли бути примусово 

виселені на підставі рішення суду, як такі, що утримують житло не за його 

призначенням, утворюючи тим самим неможливе співжиття з ними інших 

мешканців [661, с. 66-67]. 

 

3. 3 Організація санітарної просвіти і боротьба за здоровий побут та санітарну 

культуру 

 Санітарна грамотність харків’ян та рівень санітарної культури мали велике 

значення для розповсюдження заразливих хвороб в місті. З метою підвищення рівня 

санітарної культури населення НКОЗ розіслав усім губздороввідділам інструкцію, за 

якою пропонувалося до 1921 року організувати у великих містах будинки санітарної 

просвіти та постійні музеї [869, арк. 26]. Одразу з виникненням Губздороввідділу 

при ньому був організований санітарно-просвітницький відділ, який і почав 

втілювати у життя вказівки НКОЗ [160, арк. 28]. Основним завданням підвідділу 

була санітарна просвіта населення  шляхом заснування будинків санітарної просвіти 

та організацією пересувних музеїв [138, арк. 12]. Влітку по харківських вулицях два 

рази на тиждень їздив вагон-трамвай, який був обладнаний санітарною 

пропагандою. Він зупинявся біля підприємств,, військових казарм, на перехрестях 

залюднених вулиць, з вагону лектори  читали лекції про хвороби, правила гігієни 

тощо [168, арк. 205]. Окрім цього підвідділ організовував лекції на виробництві, 

розповсюджував серед населення санітарно-гігієнічну літературу – брошури, 

плакати, листівки [160, арк. 35]. На лекціях демонструвалися діапозитиви,  муляжі, 

інша наочність [188, арк. 13]. 
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Вибіркове опитування показало, що лише 27% з опитуваних мають 

елементарні знання про найбільш заразливі хвороби (в запитаннях фігурували такі 

хвороби, як висипний тиф, туберкульоз, сифіліс та холера) [386, с.43]. Таке 

становище  потребувало негайної просвіти населення, підвищення його рівня знань 

про заразливі хвороби, а найголовніше – навчити населення використовувати ці 

знання в повсякденному житті, щоб не захворіти на інфекційну хворобу і не 

передати її іншим, навіть не знаючи про своє захворювання.  Як свідчать 

статистичні дані, 42% сифілісу передавалося побутовим шляхом; туберкульозні 

диспансери оприлюднили свої спостереження, за даними яких спостерігався 

великий відсоток випадків, коли хворий з відкритою формою туберкульозу спав в 

одному ліжку зі здоровою особою, що майже стовідсотково приводило до зараження 

цієї особи туберкульозом [386, с. 23-24]. І це було одним з  яскравих свідчень 

санітарного невігластва харків’ян.  

Одним з методів впливу на свідомість населення міста в питаннях санітарії та 

гігієни була обрана просвітницька діяльність. Чи не найбільше вона розгорнулася у 

робітничих поліклініках, охоплюючи  дедалі більше робітників. Основною метою 

санітарно-просвітницької роботи було привернути увагу робітників, зацікавити їх 

питаннями здоров’я і надати  вичерпні відповіді на всі їхні запитання. Для 

посилення впливу на городян організовувалися дослідно-показові гігієнічні 

консультації з виставочним матеріалом, створювалися кутки здоров’я [187, арк.55]. 

Найчастіше тематикою таких консультацій було: оздоровлення житла та побуту, 

праці, здорове харчування, організація охорони здоров’я, профілактика захворювань 

та інше [128, стр.963]. Такі консультації або тематичні виставки працювали в 

кожному лікувальному закладі. 

 Велику роботу по санітарному просвітництву проводив «Будинок санітарної 

культури», який ставив своїм завданням охопити організовані групи населення, 

надати населенню наочні матеріали по санітарній культурі, організувати гурткову 

роботу [108, с. 103]. Крім того санітарно-просвітня робота широко велася в пресі та 

на радіо. Було випущено за 1927 рік 140 тисяч листівок просвітницького характеру, 

видавалися пам’ятки, брошури. Інформація розповсюджувалася по місту через 
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заводи, житлові кооперативи, медсанустанови, шляхом розклеювання по околицях 

міста. Робітники будинку санпросвіти читали лекції в клубах, червоних кутках, 

нічліжних будинках, гуртожитках, на підприємствах, в медсанустановах та усюди, 

де потребувалася особлива увага до піднятих в лекціях питаннях. Ці лекції 

супроводжувалися наочним матеріалом, читалися доступною мовою та викликали 

жвавий інтерес у міського населення. За 1927 рік було прочитано 14369 таких 

лекцій, на підприємствах організовано 78 виставок та 164 кутки здоров’я, 

встановлено 146 дошок здоров’я [490, с. 101]. 

 Наприкінці 1920-х років, коли поширилася епідемія черевного тифу та 

дизентерія, в усіх бібліотеках була збільшена відповідна література, проводилися  

виставки на книжних вітринах, вечори книг тощо. В поліклініках, лікарнях та 

диспансерах влаштовувалися лекції, бесіди, вечори запитань та відповідей, 

імпровізовані санітарні суди. В періодичній харківській пресі були надруковані 

низки статей на профілактичні теми, широко залучалося радіо. Особлива увага 

зверталася на те, щоб санітарно-освітня робота проводилася українською мовою, в 

першу чергу закуповувалася санітарна література та  видавалися плакати  

українською мовою. Велика роль тут належала профілактичному журналам «Шлях 

до здоров’я», «За тверезість», «Профілактична медицина» та іншим. 

 Великого значення набули Комісії по оздоровленню праці та побуту 

(КОПіПи). Вони стали провадниками оздоровчих заходів серед населення. До 

складу цих комісій входили: представники санітарних комісій або  

здоровоосередків, представники підприємств чи установ, що їх обслуговує 

диспансер,  члени міської ради, що мешкали в районі диспансеру, або працювали в 

секції охорони здоров’я, представники жіночих, профспілкових, молодіжних 

організацій. 

 З 1 жовтня 1929 року за ініціативи секції охорони здоров’я Харківської 

міськради почав працювати саносвітній театр, де грала група самодіяльних акторів. 

Основні теми вистав – гігієна побуту і праці, особиста гігієна, боротьба з 

соціальними хворобами, особливо алкоголізмом [224, арк.4]. А вже у 1930 році сан 
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освітня мережа складалася з двох будинків санкультури, двох гігієнічних 

консультацій, одного театра санкультури та трьох баз саносвіти [306, с. 64]. 

 Кошти на санітарну освіту надходили з трьох основних джерел: бюджет 

НКОЗУ, місцевий бюджет та фонд медичної допомоги. Асигнування місцевого 

бюджету та фонду меддопомоги повинні   складати наприклад у 1930-1931 

бюджетному році не менше 1,75%. Лише за умови відпуску таких коштів НКОЗ 

зобов’язувався підтримувати власними фінансами справу санітарної освіти.  

Однак саносвітробота мала і деякі недоліки. Багато лекторів під час лекцій 

використовували не дуже коректні вислови, чим наганяли ще більше страху на 

неосвічених містян. Такі лекції більше лякали, відштовхували населення, ніж несли 

корисну інформацію.  Були відомі випадки, коли лектор у лекції про венеричні 

хвороби зазначив, що болі у попереку є свідченням гонореї. То можна уявити, 

скільки людей з цим симптомом не наважувалися заглядати до лікарні, щоб 

з’ясувати справжню причину болів та почати своєчасне лікування. Зовсім 

нещадними до хворих були рядки зі збірника «Бьем тревогу», виданим у 1927 році 

[506, с. 57]: «Вместо мяса – одно сало. Сердце с салом работает мало, не выполняет 

своих заданий, и человеческое здание разрушается при явлениях сердечного 

томления, грудной жабы, водянки, одышки, и  скорой крышки». 

Жахливі малюнки були представлені харків’янам в журналах «Алкоголізм», 

«Алкоголізм та виродження», «Водка наш враг». Вони не тільки не проводили 

антиалкогольну пропаганду, а навпаки наносили важкі психічні травми читачам. До 

психіатрів почали все частіше  зверталися люди з навіяними страхами, нав’язливими 

думками про самогубство, про тяжку спадковість тощо. Звісно, це призвело до 

перегляду змісту саносвітроботи та до більш ретельного підбору кадрів, на що була 

звернена увага медиками у 1933 році.  

З цього року були організовані  спеціальні курси масової підготовки 

середнього медичного персоналу в галузі санітарно-освітньої роботи. На курси 

приймалися особи, що закінчили медтехнікум або медпрофшколи. Готували курси 

санітарних інструкторів та помічників санітарних лікарів [631, с. 162-164]. 
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Така підготовка в значній мірі підвищувала мякість проведення санітарно-освітньої 

роботи серед населення. 

 Проблеми санітарії та гігієни постійно обговорювалися на конференціях, які з 

успіхом проходили в Харкові. Після Харкова ідея проведення таких конференцій 

перекинулася на Київ та Дніпропетровськ, а згодом й на інші міста України. В 

загальноміській конференції 24 лютого 1934 року прийняло участь  близько півтори 

тисячі осіб, які були пов’язані з комунальним господарством (двірники, службовці, 

лікарі, санміліція), були присутні й представники робітництва [776, с.139-140]. Для 

наочності  була перед конференцією організована виставка  фотознімків з 

відповідної тематики, були влаштовані кіоски з продажу речей санітарно-

гігієнічного вжитку. Головним результатом конференції  стало те, що утворився 

міцний багатотисячний санактив, який включився в боротьбу за чистоту на певних 

ділянках. 

•   •   • 

 Жахливий санітарний стан міста після революції та громадянської війни 

потребував негайного вирішення. Причому вирішувати проблеми повинні були 

тільки-но створені органи санітарного керівництва. Можна зазначити, що завдяки 

плідній та самовідданій роботі санітарних лікарів, санітарна ситуація в місті значно 

покращилася, намітилася стійка тенденція до поліпшення епідемічного стану. 

Зазначимо, що у цьому брала участь харківська громадськість, яка була залучена 

шляхом широкої пропаганди. Тандем санітарних лікарів та мешканців міста плідно 

попрацював у двадцятих роках, завдяки чому вдалося подолати найстрашніші 

пошесті да значно знизити рівень інших захворювань. 
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Розділ 4 .  Медичне обслуговування населення. 

4. 1. Боротьба  з найважливішими  хворобами і подолання їх наслідків. 

 Більшовики одразу з приходом до влади  розробили програму побудови 

нового суспільства соціальної справедливості, в якому не повинно бути соціальних 

хвороб. Ця група захворювань не дарма носить назву соціальних, адже вони 

напряму залежать від рівня життя населення [40, с.6-7]. До революції рівень життя 

робітництва, на яке робили ставку більшовики, було таким,  що соціальні хвороби 

були постійними супутниками робітництва. Тому питання боротьби з соціальними 

хворобами постало особливим пунктом в програмі РКП (б), прийнятій на ХІІІ з’їзді  

в Москві у березні 1919 року [715, с. 59  ]. В цьому документі були визначені 

найзагрозливіші хвороби: туберкульоз, венеризм та  алкоголізм.  Тому саме на 

викорінення цих хвороб були направлені зусилля медичних закладів[26, с.97]. Для 

ефективності керування справою боротьби з соціальними хворобами у Наркоматі 

охорони здоров’я були створені секції по боротьбі з туберкульозом та венеризмом 

[622, с. 124 – 125; 623, с. 126 – 127]. 

 Боротьба з проституцією, як з основним джерелом розповсюдження 

венеричних хвороб  в той час, постала в повний зріст вже в перші роки перебування 

більшовицького керівництва при владі. Ще Д. І. Багалій назвав венеричні хвороби 

«страшным бичом городского населения» Харкова [22, с. 113].  В дореволюційний 

період, наприклад у 1902 році, в Харкові лікувалося 2530 венериків, що  становило 

тоді справжнє лихо [734, с.111]. Однак наміри  лікаря В.В. Фавра регламентувати 

проституцію, яка була основним джерелом розповсюдження венеричних хвороб, 

були відхилені Міською санітарною комісією у 1905 та 1915 рр. В ці роки В.В. Фавр 

виступив з доповіддю про участь міської управи в нагляді за проституцією, але його 

пропозиції були визнані «ненадійними та морально неприпустимими» [351, с. 91-

92]. 

 Першим кроком в боротьбі з проституцією стало утворення у березні 1921 

року комісії ВУЦВК на чолі з  В. Мойровою (завідуюча відділенням по роботі серед 

жінок при ЦК КП(б)У). Загальне  керівництво боротьбою з проституцією 

покладалося на Міжвідомчу комісію при ВУЦВК, яку очолювала Марія Скрипник 
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[878, арк. 1-6]. Крім цих органів  боротьбою з повійством займалася  і рада по 

боротьбі  із соціальними хворобами і проституцією, яка з грудня 1922 року 

функціонувала при Народному Комісаріаті Охорони Здоров’я [867, арк.1]. Входили 

до складу  ради керівник охороною здоров’я в республіці, представники партії, 

жіночого відділу [178, арк. 95]. Очолив цю раду народний комісар охорони здоров’я 

УСРР Д.І. Єфімов. В 1923 році в Харкові при НКВС був створений спеціальний 

підрозділ для боротьби з проституцією  і поширенням венеричних хвороб, а вже у 

наступному році  відновилася робота товариства дерматовенерологів. 

 Основною причиною проституції в той час називали низькі соціально-

економічні умови життя взагалі та жіноцтва особливо [300, с.163; 790, с. 16-17]. За 

даними обстежень жінок легкої поведінки 90% з них були з бідних шарів населення. 

Тому необхідність поліпшення умов життя жінки, зрівняння її в правах з чоловіками 

стало однією з основних соціальних проблем  початку 20-х років.   І хоча економічне 

розкріпачення жінок, залучення їх до всіх видів праці, розвиток охорони 

материнства  і дитинства сприяли тому, що масова проституція почала потрохи 

зникати та початок непу привніс деякі негативні явища. Разом зі зростаючою 

чисельністю непманів та розквітом спекуляції, зростанням кількості безробітних, 

виштовхування з виробництва найменш кваліфікованого елементу – жіноцтва – 

збільшився і рівень проституції [887, с.273] . Голова ВУЦВК  Г.І. Петровський та 

Нарком здоров'я УРСР М.Г. Гуревич на початку 1923 року (фактичне розгортання 

непу та збільшення рівня проституції) звернулися до Губвиконкому та 

Губздороввідділу з циркулярним листом, в якому було зазначено, що «проституции 

не должно быть места в трудовом государстве». Для  викорінення проституції, а 

точніше тих ганебних явищ, які штовхають жінку на цей шлях, планувалося вжити 

таких запобіжних заходів: 

1.) при скорочення штатів особливо обережно ставитися  до найуразливіших 

категорій жіноцтва (одиноких жінок, безпритульних дівчат, вагітних жінок з малими 

дітьми); відділам охорони праці, профспілкам та жінвідділам пропонувалося 

захищати в першу чергу інтереси вищезазначених категорій, пам’ятаючи про те, що 

будь які негативні кроки можуть штовхнути цих жінок на шлях проституції; 
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2.) організувати промислові артілі, які могли поглинути деякі групи безробітних 

жінок, які не мають достатньої кваліфікації; 

3.) при організації  громадських робіт максимальну увагу приділяти залученню 

безробітних жінок до цих робіт, а також організувати спеціальні громадські роботи 

для безробітних жінок; 

4.) потурбуватися про підвищення кваліфікації жінок шлях бронювання для них 

достатньої кількості місць у професійно-технічних школах та школах майстрів; 

5.) боротися з жіночою безпритульністю шляхом влаштування гуртожитків для 

безробітних жінок,  будинків тимчасового перебування для новоприбулих до міста 

дівчат та жінок; 

6.) посилити піклування  безпритульних дітей, організовувати для них ясла, 

дитячі їдальні, консультації тощо; 

7.) поширити санітарно-агітаційну просвітницьку роботу серед дорослого та 

юнацького населення в профспілках, на виробництві, в клубах, спілках молоді, 

червоноармійських частинах з метою роз’яснення робітництву сутності проституції, 

неприпустимості та ганебності її в турдовій  республіці; 

8.) посилити  професійну роботу серед тих жінок, рівень заробітної платні яких 

низький і для яких проституція може слугувати додатковим заробітком; 

9.) посилити адміністративний нагляд за місцями можливого залучення робітників 

до розпусти, такі як кафе, ресторани, чайні, кабаре, готелі, трактири; 

10.) рішучими мірами боротися з посередниками та посібниками проституції, 

притоноутримувачами; 

11.) організувати доступне та безкоштовне лікування венеричних хворих шляхом 

організації венерологічних поліклінік та диспансерів [178, арк. 92-96; 887, с.273].  

 Поширення проституції на початку 1920-х років зумовило різке зростання 

венеричних захворювань, особливо сифілісу [887, с. 272].  Серед всіх заразних 

захворювань, сифіліс займав третє місце за кількістю уражених ним людей [308, 

с.5]. Ця хвороба вражала всі верстви населення, не можна було виділити якусь одну, 

ізольовану групу людей, щоб навісити на них ярлик «прокажених» - «перед 

сифилисом все равны … Рядом со щеголевато одетым военным сидит рабочий в 
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замусоленной блузе с измазанным салом и копотью лицом. Тут же сидят два 

приезжих крестьянина из окрестных деревень в лаптях с повязкой на лице» [841, с. 

25 ]. Таку картину можна було щодня спостерігати в    Інституті венеричних хвороб 

(засновано у січні 1924 року), який був перевантажений людськістю, що стікалася 

звідусіль, адже в Україні було лише 2 Державних Венерологічних Інститути – в 

Харкові й Одесі [829, с.16]. Лише за лютий 1924 року в Інституті було понад 6000 

звернень хворих на сифіліс, а вже в березні на кожне відділення припадала цифра 

550-600 чоловік щодня! Соціальний склад хворих був таким: 70% - робітництво, а 

30% - бездомні, безробітні, інваліди, кустарі. Зі всіх хворих – 52% - чоловіки, 33% - 

жінки, а 15% складали діти до 15 років [830, с. 10-11]. 

Картину захворюваності на венеричні хвороби обтяжувало ще й пияцтво, адже 

за даними Харківського Державного Венерологічного Інституту 80% одружених 

чоловіків та 74% неодружених заразилися на венеричні хвороби в стані 

алкогольного сп’яніння, а 38% заражених пияк припадало на молодиків 20-24 років. 

Тобто частина  харківської молоді на той час вела досить легковажний спосіб життя, 

що ілюструється ще й такими даними: 45%  чоловіків-пияк заразилося 

венхворобами від проституток, 38% від «випадкових знайомих» і лише 1% від 

дружин [807, с. 6; 860, с.5]. 

Якщо раніше боротьба з венеризмом, як правило, проводилася за напрямком 

лікувальної роботи, то тепер на перше місце вийшли заходи громадської 

профілактики і в центрі боротьби з венеризмом став венерологічний диспансер. 

Основними його функціями були: облік венеричних хворих; кваліфікована 

лікувальна допомога; планомірне гігієнічне виховання як хворих, так і широких 

верств населення; організація і проведення оглядів організованого дитинства, 

робітників та службовців, місць громадського користування і фабрично-заводських 

підприємств, особливо тих осіб, хто мешкає у казармах, гуртожитках; обстеження 

родин хворих (за їхньою згодою); спостереження за тим, щоб хворі закінчували 

лікування і при потребі продовжували його [887, с.272].  

 Через брак державних коштів до боротьби з венеричними хворобами активно 

залучалася громадськість. В 1922 році медична громадськість організувалася  в 
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«Товариство  боротьби з венеричними хворобами» [887, с.271]. Наступного року  

при губернському відділі охорони здоров'я  створювалися ради по боротьбі з 

венеризмом та проституцією [178, арк. 261; 176, арк. 18]. Члени таких рад мали 

проводити профілактичну роботу серед населення та стежити за проходженням 

лікування венеричними хворими в поліклініках робмеду. Громадськість все більше 

говорила не тільки про лікування сифілісу та інших венеричних хвороб, а правильно 

наголошувала на профілактиці. «Лечить болезнь – дело великое, а предупредить - 

величайшее», - писали тоді у пресі занепокоєні поширенням такого роду хвороб 

фахівці різних галузей [134, с.27].  Профілактичні заходи мали важливе значення в 

попередженні венеричних хвороб. На ІІ Всесоюзному з’їзді по боротьбі з цими 

захворюваннями, який проходив в Харкові в 1925 році, вказувалося на необхідності 

виявлення венеричних хворих для своєчасного лікування; проведення санітарної 

пропаганди й, насамперед, популяризації використання санітарних превентивних 

засобів; статевому вихованні молоді та боротьбі з проституцією як соціальним 

джерелом венеризму. Для соціальної реабілітації Наркомат праці отримав вказівку  

організувати трудові колективи для самотніх жінок, де вони б могли займатися 

некваліфікованою працею та отримувати гроші, аби тільки не заробляли на життя 

торгівлею власним тілом. А для тих осіб, які хотіли одружитися, новий закон про 

шлюб передбачав до реєстрації надати кожному з подружжя підписку, що він або 

вона не заражені венеричними хворобами [244, арк. 58]. «Ставати до шлюбу хворим 

не забороняється, але коли хто з подружжя затаїв свою хворість перед другим і 

наслідком тому буде хвороба, та на це скаржитиметься той, від кого затаєно хворобу 

– його притягається до карної відповідальності» - ось такою була ще одна спроба 

запобігти розповсюдженню венеричних хвороб в суспільстві [169, арк. 249]. 

Кадри венерологів складалися переважно з вільнопрактикуючих фахівців 

венерологів, послуги яких для найманих працівників, що не мали коштів для їх 

оплати, були недоступними [857, с. 62]. В 1923-1924 рр. для поширення 

венерологічної допомоги населенню на базі Харківського венерологічного інституту 

(організований на базі Харківського губернського венерологічного диспансеру) було 

створено курси лікарів венерологів [81, 10 серпня ]. 
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 З метою заохочення хворих звертатися за допомогою до лікувальних установ 

радянський уряд ухвалив законодавчі акти, які захищали їхні права. Венеричним 

хворим надавалося право  безкоштовного лікування [841, с. 25 ]. Тих з них, що 

працювали, на час лікування визнавали тимчасово непрацездатними та 

забезпечували страховою допомогою. Їх заборонялося звільняти зі служби, як і 

незаразних венеричних хворих, яким за висновком лікувальних закладів 

дозволялося працювати в трудових колективах [512, с. 35]. Лікарі під час лікування 

венериків мали дотримуватися лікарської таємниці. Лише до хворих, які, знаючи 

про  свою хворобу, навмисно заражали здорових людей, згідно з доповненням до 

статті 150 Кримінального кодексу, застосовувалися заходи кримінального 

покарання [77, с.24]. Однак, як зазначають в пресі того часу, багато хворих мали 

уявлення про венеричну хворобу не як про медичну проблему, а як про ганьбу, 

всіляко намагалися приховати хворобу не тільки від своєї рідні, а й від оточуючих, 

заражаючи все більше своїх близьких та знайомих. Таке відношення до своєї 

проблеми так чи інакше приводило їх до знахарок та бабок, які «лікували» 

домашніми засобами, роблячи для хворого ще гірше [134, с.27]. 

У першій половині 1920-х років лікувальним закладам заборонялося 

проводити примусові медичні огляди осіб, підозрілих на венеричні захворювання, 

навіть повій [178, арк. 261; 176, арк. 18]. Виключення складали лише клієнти 

підпільних будинків розпусти, викритих органами міліції [81, 8 грудня]. У другій 

половині 20-х років медичні заклади почали активно використовувати примусове 

залучення венеричних хворих до профілактичних медичних оглядів та лікування 

[77, с.24]. Проте, як зазначалося в інструкції про порядок здійснення постанови 

ВЦВК та РНК РСФРР «Про заходи боротьби з венеричними хворобами» від 24 січня 

1927 року, такі заходи дозволялося застосовувати, по-перше, виключно щодо осіб, 

факт хвороби яких було встановлено на підставі медичних оглядів; по-друге, лише 

після попереднього використання методів переконання хворих в добровільному  

відвідуванні медичних закладів, і, по-третє, тільки при їх відмові від нього. Щодо 

«відмовників» та хворих, які перервали лікування, органам охорони здоров’я 

пропонувалося порушити клопотання перед міським виконкомом для залучення 
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таких хворих до судової відповідальності, спираючись на вищезгадану статтю 150 

Кримінального кодексу УСРР [876, арк.2]. Однак вже на підставі  пункту 6 

постанови РНК УСРР від 23 березня 1929 року «Про заходи боротьби з 

венеричними хворобами» було дещо жорсткіше поставлено питання про примусове 

лікування венеричних хворих. Відтепер до примусового огляду (а вже в разі 

встановлення наявності хвороби і до примусового лікування) могли бути притягнуті 

особи, які перебували в таких житлових умовах, коли могли заражати оточуючих 

осіб, коли могли заражати осіб, з якими співпрацюють, або яких обслуговують, учні, 

ті, що працювали по найму вихователями, або хатніми працівниками і вагітні жінки. 

Тепер питання про примусові огляди порушувалися не працівниками міліції, а 

самими установами: венерологічними диспансерами, органами санітарного 

контролю, органами охорони материнства і дитинства. До безпосереднього 

лікування могла притягнути будь-яка лікувальна установа, яка констатувала у особи 

венеричне захворювання, а також та установа, де хворий почав лікування і 

самовільно його кинув. Харків’яни, які були заражені венеричними хворобами, 

отримували в закритому конверті без зазначення мети кореспонденції повістку до 

венерологічного диспансеру з попередженням, що в разі неявки вони будуть 

притягнуті до відповідальності за п.6 ст.72 Адміністративного кодексу УСРР (а не 

Кримінального, як було раніше). В останньому пункті цієї інструкції було зазначено, 

що перед примусовим притягуванням треба використати всі можливі заходи 

переконання, щоб добровільно привести хворого до лікарні, однак відмова особи 

автоматично вводила в дію всі вищезгадані заходи примусового лікування [322, 

с.60-61].  

В 1927 році в Харкові існувало лише 3 венеричних диспансери, що ніяк не 

пов’язувалося з тим фактом, що за розповсюдженням венеричних хвороб серед 

українських міст Харків посідав перше місце, а число відвідувань дійсно вражає: в 

1926 році – 177 тисяч 983 відвідування, а в 1927 році ця цифра становила вже 197 

тисяч 813 відвідувань, у 1929 – 122 тисячі 5 відвідувань [228, арк.  47]. Щорічно 

зростаючу кількість хворих не могли вилікувати лише три диспансери, тому 

проблема венеричних захворювань залишалася однією з головних в харківському 
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суспільстві. Збільшення витрат  на сферу охорони здоров’я дало змогу довести до 

1930 року кількість вендиспансерів до 7 [498, с.7], додатково були відкриті ще 2 

нічні венпрофілакторія для надання першої профілактичної противенеричної 

допомоги [228, арк. 31]. 

Для подолання захворюваності венеричними хворобами, влітку 1934 року в 

Харкові було розгорнуто додаткову лікувальну мережу для госпіталізації венериків 

[697, с.63]. В цей же рік Наркомздоров’я віддав наказ в Харкові та ще деяких містах 

України відкрити лікувально-трудові профілакторії, як засіб боротьби з 

проституцією. З цією ж метою була розширена мережа профілактичних 

противенеричних пунктів. До кінця досліджуваного періоду проституція мала попит 

і приносила відомі негативні явища, тому такі дії радянського керівництва були 

відповіддю на те, що ця ганебна проблема  існувала і потребувала негайного 

вирішення. 

Більшовицька влада проголосила в першу чергу орієнтацію на викорінення 

ганебних явищ буржуазного суспільства [184, арк. 5; 890, с. 182 - 186]. Одним з 

таких явищ, як вважали більшовики, був туберкульоз, який спіткав переважно 

соціально незахищені верстви населення. Дійсно, ця хвороба в дожовтневий період 

давала найбільшу смертність [734, с.114 ], та й після революції кількість хворих 

харків’ян на туберкульоз була досить високою і сягала 70 % [210, арк. 17]. Тому в 

більшовицькій програмі позбавлення від такої тяжкої спадщини буржуазного ладу 

було не тільки пунктом серед чергових заходів, а питанням престижу, мірилом 

виконання обіцянок.   

Туберкульоз був складною проблемою, а допомога при цій хворобі була 

мізерною. Спеціалізованої допомоги тривалий час не було, а невелика «лечебница», 

яка бралася за туберкульозних хворих, почала працювати в Харкові лише в 1910-х 

роках. У 1912 році Харківським відділом «Всероссийской лиги для борьбы с 

туберкулезом» була відкрита безкоштовна і загальнодоступна амбулаторія, яка 

працювала як диспансер, а у 1914 році – безкоштовні ясла для дітей, хворих на 

туберкульоз. З 1913 року діяв санаторій «Ріпки» на 35 ліжок, але  цих закладів вкрай 

не вистачало для Харкова [734, с.114 -115]. Тому вже у 1919 році виконком 
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затвердив план розширення  санаторію «Ріпки» до 200 ліжок, а приватну 

«лечебницу» Г. М. Авдакової було націоналізовано і перетворено на диспансер  

[379, с. 421]. Однак всі ці заклади працювали переважно для хворих на туберкульоз 

легенів – найпоширенішу форму цієї хвороби. Туберкульоз має свої різновиди.  

Харків’яни в досліджуваний період мали захворювання і на кістковий туберкульоз, 

туберкульоз залоз, туберкульоз кишечника, нирок, шкіри тощо [814, с. 8]. На 

превеликий жаль ці менш розповсюджені різновиди туберкульозу були однаково 

загрозливими для людини, як і туберкульоз легенів. Однак хворих на кістковий 

туберкульоз найчастіше обслуговували ортопедичні заклади, а не спеціалізовані 

туберкульозні диспансери і така ситуація зберігалася протягом всього 

досліджуваного періоду [133, с. 55 ]. Лише невелика кількість  тубдиспансерів мала 

власні кістково-суглобні відділи, а про відділи для інших різновидів туберкульозу не 

було й мови. До того ж на той час було ще досить мало зібрано інформації, яка б 

давала повну картину про поширення цієї хвороби.  

В 1921 році  через чотири амбулаторії-диспансера пройшло  двадцять тисяч  

двісті двадцять три  хворих, госпіталізація яких проводилася в стаціонарах 1-го та 2-

го диспансерів [399,  с.9]. 

Епідемії, які вирували в той час, на деякий термін відсунули безпосередню 

роботу Наркомздоров’я щодо винищення туберкульозу. Однак у 1922 Комісаріат 

вже приступив до організації  системи закладів для боротьби з цією жахливою 

хворобою – протитуберкульозних диспансерів [887, с.272]. На цей момент по всій 

Україні було лише 8 диспансерів на 390 койок [514, с.136]. Така мізерна цифра не 

задовольняла не те що республіку – будь якому тогочасному українському місту 

бракувало б такої кількості ліжок. Провідною ланкою цієї системи планувалося 

зробити диспансер, навколо якого мали згрупуватися допоміжні лікувально-

оздоровчі заклади: санаторії для дорослих та дітей, денні й нічні дитячі санаторії, 

нічні санаторії для дорослих, туберкульозна лікарня для госпіталізації тяжких 

туберкульозних хворих, а також туберкульозні пункти на великих фабриках та 

заводах [601, с. 231 -232]. В 1923 році було засновано перші протитуберкульозні 

диспансери, які складалися з двох частин – медичної та громадської, яка пов’язувала 
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диспансери з громадськими та заводськими організаціями. Громадська частина 

формувалася з делегатів Рад соціальної допомоги у складі представників 

фабзавкомів та інших громадських організацій. Завданням диспансерів стала 

діагностика, лікування, профілактика та соціально-громадська боротьба з 

туберкульозом. Діяльність туберкульозного диспансеру поширювалася на певну 

територію, на якій  вівся облік туберкульозних хворих району, виявлялися 

туберкульозні вогнища, форми захворювання, систематично спостерігався рух 

туберкульозу в районі (див. дод А.11.). В основу районування  туберкульозних 

диспансерів були покладені природно-історичні райони міста. Це дало можливість  

вивчати розповсюдження хвороби, захворюваність та смертність в залежності від 

соціального, вікового, професійного та статевого складу населення [863, с.46]. На 

підставі опрацьованого матеріалу, туберкульозний диспансер організував та 

здійснював практичну боротьбу з туберкульозом. В найтіснішому зв’язку з 

диспансерами працювали і туберкульозні пункти, які засновувалися на 

підприємствах. Тут лікарі виявляли туберкульозних хворих  та направляли на 

лікування до диспансеру  [290, с. 10-11 ]. Одночасно засновувалися і нічні санаторії, 

які обслуговували працездатних хворих переважно із закритою формою 

туберкульозу, однак кількість таких санаторіїв не відповідала потребам міста, 

оскільки не були вирішені основні соціальні проблеми робітництва – недостатнє 

харчування та погані житлові умови, які постійно підтримували проблему 

туберкульозу в тонусі. 

Керівництво  фтизіаторською справою здійснював Український науково-

дослідний туберкульозний інститут, заснований в Харкові 1921 року. Однак 

оскільки таких інститутів на всю Україну було лише 3 (ще в Києві та Одесі), то 

Харківський інститут обслуговував не лише Харків та область, а й прилеглі регіони. 

Для того, щоб якось розвантажити ці заклади, з 5 лютого 1922 року в Харкові 

відкрилися спеціальні курси для лікарів, які були організовані лікувальним відділом 

НКОЗ [868, арк. 217; 97, с. 19]. Заняття проходили по вулиці Чернишевській в  

будинку 89 при клінічному туберкульозному інституті (тут же був організований і 

гуртожиток). На курси приїжджали лікарі, відряджені губздороввідділами, які мали 
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не  менше 3-х років терапевтичного стажу, або 4-х років лікарського стажу. Після 

закінчення 4-х місячних лекцій, вони мали не менше  ніж півтора роки відпрацювати 

за призначенням НКОЗ. Планувалося за перший лекційний термін підготувати не 

менше 25 лікарів. Викладачами курсів були професори Я.С. Аркавін ,                   

О.П. Браунштейн, С.Л. Трегубов , приват-доцент С.Л. Ерліх , доктори                      

І.І. Файншмідт , Т. Яхніс, Ф.Ю. Розе, С.М.  Ямпольський, І.Б. Йозефович ,            

Я.А. Гальперін  та інші. Завідуючим курсами був обраний доктор                           

Н.С. Морозовський [442, с.264; 814, с. 159-160].  

На початку свого існування туберкульозний інститут мав відділення на 100 

койок для хворих на туберкульоз легенів. Відділення це розташовувалося у великій 

5-ти поверховій будівлі. Тут же був водолікувальний кабінет та аптека, власний 

рентгенівський кабінет. У 1924 році було відремонтовано та стало до роботи друге 

відділення інституту – хірургічне на 25 койок, що розташовувалося у сусідній 

будівлі. Це відділення проводило надзвичайно важливу роботу – рятувало тих 

пацієнтів, яким консервативне лікування не допомагало подолати  туберкульоз. 

 Таким чином завдяки вживаним заходам по розширенню 

протитуберкульозної мережі у 1924 році Харків мав досить солідний здобуток - 

налічувалося 7 диспансерів з допоміжними закладами, два санаторії («Ріпки» та 

«Сокольники»), Туберкульозний клінічний інститут Наркомздоровя з кафедрою 

туберкульозу медінституту при ньому, спеціальне легеневе відділення на 80 ліжок 

при  2-й радлікарні, нічний санаторій на 75 ліжок  [184, арк. 38]. Наступного року 

був відкритий ще один диспансер [765, с. 3 ]. Допомога туберкульозним дітям була 

представлена такими закладами – 3 дитячі відділення при лікарнях, два дитячі денні 

санаторії, санаторії у селищі Високому на 40 дітей, «Помірки» на 100 дітей, 

«Васіщево» на 40 дітей, «Ясна Поляна»  на 40 дітей та «Ольхівка» на 25 дітей. До 

того ж сам Харків мав 11 консультацій для дітей грудного віку [814. с. 151].  

 Одним з найбільш потужних був Центральний диспансер імені Роберта 

Коха, який розташовувався на площі Фейєрбаха, 12 поряд з робітничими районами 

(Плеханівським (Петінкою) та Журавлівкою). Організований Харківським відділом 

Всеросійської ліги боротьби з тубкеркульозом, цей заклад швидко розрісся і вже 
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після революції займав величезний двоповерховий будинок, мав власне дитяче 

відділення. Диспансер мав стаціонарне відділення на 20 койок (15 дорослих та 5 

дитячих) і фінансувався за рахунок держави. Окрім державних коштів надходила 

грошова допомога від єврейської організації «Джойнт» та інших. При ньому 

працювала Рада Соціальної Допомоги, яка була представлена робітництвом з 

багатьох підприємств. Цей диспансер керував всією протитуберкульозною справою 

в місті та губернії. 

 Іншим  досить великим закладом був другий протитуберкульозний 

диспансер, заснований у 1910 році  Г.М. Авдаковою, і аж до націоналізації у 1919 

році утримувався на кошти власниці. Тут існувала амбулаторія, де діагностувалися 

ранні форми легеневого туберкульозу, що значно підвищувало шанси пацієнтів на 

одужання. Це був перший заклад який ніс ідею суспільної боротьби з 

туберкульозом. На початку 20-х років ХХ століття диспансер був переведений  у 

просторіше приміщення по вулиці Сумській, 52 [851, с. 28]. Тепер диспансер займав 

двоповерховий будинок, а біля будинку був розкішний сад. В диспансері існували 

амбулаторія для дорослих та для дітей, аптека, стаціонарне відділення на 10 койок. 

Широко впроваджувалося лікування туберкульозу туберкуліном та шляхом 

накладання штучного  пневмотораксу. На час початку 20-х років це були дієві 

методи в лікуванні цієї страшної хвороби. 

 Ще один заклад по боротьбі з туберкульозом було відкрито при першому 

інституті Робмеду у листопаді 1922 року. Він обслуговував виключно 

застрахованих, членів їх сімей та безробітних. Диспансер з перших днів був 

перевантажений відвідувачами, тому згодом прийом став вестися в дві зміни. Рада 

Соціальної  Допомоги, організована тут з представників робітничої громадськості, 

координувала роботу по диспансеризації робітничих кіл та налагодженню зв’язку з 

підприємствами через туб’ячейки. Для тих робітників, які за даними обстеження на 

дому харчувалися незадовільно, назначалися Радою СД пайки. Окрім такого виду 

допомоги РСД займалася  проведенням лекцій, консультацій на підприємствах 

тощо.  
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 Окремий диспансер був створений для обслуговування десяти тисяч 

робітників величезного Плеханівського  району (Петінка) у 1924 році [135, арк.4].  І  

це не враховуючи членів їх сімей, які також потребували протитуберкульозної 

допомоги. Диспансер був розгорнутий при з-й робітничій поліклініці, яка була 

розташована між двома найбільшими заводами – Харківським паровозобудівним 

заводом та  заводом Електросила №1 (ВЕК, евакуйований до Харкова з Риги у 1915 

році). Хоча сама будівля  була досить непоганою, та не малося кабінету для 

хірургічного туберкульозу, лабораторія та аптека були спільними з поліклінікою. 

Рентгенівського кабінету взагалі не було, тому приходилося користуватися 

послугами  рентген-кабінетів інших лікувальних закладів. 

 Дуже необхідним за своєю спрямованістю був кістково-туберкульозний 

санаторій для дітей, відкритий Губздороввідділом ще у 1919 році.  Тут на 50 койках 

лікувалися діти  віком до 15 років. Обстеження маленькі пацієнти проходили в 

Рентген-академії. Окрім лікування діти в санаторії навчалися малюванню, 

природознавству, кресленню тощо. 

 Ще з дореволюційних часів за 47 верст від Харкова існував санаторій Ріпки. 

Відкритий він був 7 липня 1913 року з ініціативи учасників Харківського відділу 

«Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом». Біля санаторію був великий 

дубовий парк, існувало власне водоймище, електростанція, бібліотека, 

дезінфекційна камера, пральня. Демонструвалися кінострічки про туберкульоз, 

лікування  та методи запобігання цій хворобі. Ріпки був найкращим тубсанаторієм 

того часу. Хворі лікувалися тут протягом трьох місяців, отримували харчування 5-6 

разів на день (5000 калорій), що на той час не міг  дати жоден лікувальний заклад. 

 Для хворих на першу стадію активного легеневого туберкульозу існував 

санаторій Сокольники, що розташовувався в трьох верстах від Харкова. Він  міг 

прийняти 30 хворих, які  гарно харчувалися, проводили багато часу серед природи. 

  Також існували протитуберкульозні заклади, створення яких було 

ініційовано Українським Червоним Хрестом та керівними органами шляхів 

сполучення – Дорздоровом Південних та Донецьких залізних  доріг. У 1923 році ці 
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дві організації відкрили диспансер для своїх  робітників та службовців. В цьому ж 

році УЧХ відкрив дитяче відділення диспансера.  

 Особливу увагу в справі боротьби з туберкульозом слід приділити участі 

громадськості Харкова, а саме робітників важких підприємств, які в першу чергу 

хворіли на туберкульоз. Адже в листках непрацездатності харківських робітників 

діагноз «туберкульоз» був зазначений у 67,3% осіб, тоді, наприклад, як в Москві 

такий  діагноз займав лише 30% [814, с. 125 - 126  ].  Тут треба зазначити, що за 

переписом населення 1926 соціальний склад населення Харкова мав такий вигляд: 

пролетаріат – 84,6%, самостійні виробники – 10,1%, підприємці – 4,6% та особи 

вільного фаху – 0,7% [822, с. 4 ]. Тобто місто мало в своєму складі основну «групу 

ризику» - робітників, які або вже хворіли на туберкульоз, або щодня  на виробництві 

стикалися з носіями туберкульозної палички і мали всі  шанси захворіти. Докладно 

проблема захворювання робітництва на туберкульоз розглянута  у невеличкій, але 

багатій статистичними даними, розвідці С.І. Медведєвої та Л.Д. Ульянова. Автори 

ретельно проаналізували  захворюваність харківських робітників, дослідили рівень 

захворюваності по районах проживання і також дотримуються твердження, що 

найбільш ураженими на туберкульоз є робітничі райони [496, с. 12]. 

 До того ж давалися взнаки і погані житлові умови (туберкульоз іноді 

називають «житловою хворобою»), і недостатня на той момент організація здорової 

праці, адже професійні хвороби та вплив виробничих чинників на захворюваність 

тієї чи іншої категорії робітників тільки-но почав вивчатися. І якщо в імперський 

період на виробничі чинники всіляко закривали очі і намагалися скрити їх 

негативний вплив, то для нової влади боротьба за здоровий труд та побут виходила 

на одне з перших місць.  

Робітництво саме вирішило взяти справу охорони здоров’я в свої руки і серед 

працівників теплового цеху ХПЗ виникла ідея про організацію сільсько-

господарської колонії для перебування там туберкульозних хворих. Адже за даними 

комісії, яка працювала на ХПЗ, з 472 оглянутих активним туберкульозом (коли 

хворий виділяє у зовнішню середу туберкульозну паличку) хворіло 32 особи, а 

неактивним - 31 людина [814, с.125]. Вона була викладена у листі від 23 березня 
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1924 року до Раднаркому та в статті у газеті «Пролетарий» [210, арк. 15] 

працівником ХПЗ Ферхміним. Він скаржився на те, що працюючи в шкідливих 

умовах, робітники ніяким чином не можуть вилікуватися від туберкульозу, до того 

заражують  оточуючих. Викладено було й інший кут питання  - на допомогу по 

хворобі, яку надавав соцстрах, прожити було не можливо. Тому робітництво 

вбачало вирішення проблеми в організації такої структури, де вони б могли давати 

користь державі, повноцінно працюючи в іншій сфері, і мали можливість поліпшити 

своє здоров’я. Ідея організації колонії була обговорена на засіданні профспілок 

великих підприємств і була жваво підтримана робітництвом [211, арк. 1]. Треба 

сказати, що влада позитивно відгукнулася на цю пропозицію   і голова ВУЦВК  

Григорій Іванович Петровський  на листі Ферхміна написав резолюцію «тов. 

Гуревичу: дать заключение и возможную помощь. Дело, которому надо 

посочувствовать» [210, арк. 16; 220, арк. 113]. Зазначимо, що Харків був піонером 

впровадження такої ідеї, оскільки в УСРР [210, арк. 166] та й в усьому союзі 

закладів подібного типу не було [210, арк. 82]. Мабуть брак досвіду став 

перешкодою, яка дещо уповільнила темпи її організації.   

Після такої резолюції  Г.І. Петровського Туберкульозна рада  на засіданні  від 

7 квітня 1924 року визнала за необхідне організувати таку колонію [210, арк. 1] і 

створила комісію в складі п’яти осіб (серед яких був і Ферхмін, як ініціатор цієї 

ідеї), яка повинна була в якомога коротший термін знайти та оглянути приміщення, 

можливе для розташування там колонії на 100 чоловік [210, арк. 4]. Організація 

колонії та подальше керівництво нею покладалися на Харківський Губздороввідділ 

[210, арк. 43], оскільки колонія повинна була обслуговувати  тільки робітництво  

міста Харкова [210, арк. 1]. Після ліквідації Губздороввідділу у 1925 році вся справа 

перейшла до відання Харківської Округової Інспектури Охорони Здоров’я [210, арк. 

1]. 

Колонія мала на меті зміцнити стан  здоровя робітників, хворих на 

туберкульоз, шляхом санаторного лікування в умовах, зв’язаних з виробництвом 

[220, арк. 113]. Планувалося, що колонія зможе прийняти приблизно 160  хворих, які 

будуть зняті з виробництва на 2 роки й зі своїми родинами мешкатимуть цей термін 
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в здоровому оточенні. Хворі на туберкульоз постійно перебуватимуть під наглядом 

лікаря.  

Для пацієнтів організовувалося здорове харчування. Колоністи сплачували за 

харчування таким чином: хворим надавалася знижка 50 % (встановлено з 6 березня 

1926 року), а з членів їх сімей платня бралася в повному обсязі [210, арк. 131]. 

Харчування для хворих відрізнялося тим, що по нормах їм давали ті продукти, які не 

отримували здорові. Так, наприклад, туберкульозникам щоденно давали 2 стакани 

молока та 16 золотників сала ( приблизно 70 грамів) [210, арк. 136], чим 

підвищували калорійність їхнього раціону. 

Планувалося також проводити широку культурно-масову роботу серед 

колоністів та місцевого населення. Для цього був побудований театральний зал 

місткістю на 600 чоловік з гарно оздобленою сценою та виписаний кіноапарат [210, 

арк. 64]. У колонії хворі могли не тільки підкріпити своє здоров’я, але й посильно 

працювати в сфері сільського господарства, приносячи певний дохід . Таким чином 

колонія може існувати на принципі самоокуповування [810, с. 28]. Було 

підраховано, що  на кожного хворого витрачатиметься приблизно 300 рублів на рік, 

а виробити пацієнт може дещо більше. Тому колонія не тільки не буде тягарем 

державі, але й може приносити дохід [397, №205].  

Оскільки держава не могла взяти стовідсотково всі витрати на себе, то до 

фінансової сторони справи долучилися профспілки та робітнича медицина. Таким 

чином, на початковому етапі побудови колонії фінансування планувалося проводити 

з трьох джерел : Наркомздоров'я, профспілки та мережа Робітничої медицини [210, 

арк. 14]. Але вже через декілька місяців, коли кошторис був складений, до справи 

фінансування колонії долучилося Головне управління соціального страхування, яке 

взяло на себе третину від всієї суми, необхідної для облаштування колонії [210, арк. 

40]. Це була суттєва допомога, оскільки із загального кошторису в 147 тисяч 100 

рублів [210, арк. 53] відділ Робмеду НКЗ міг дати тільки 20 тисяч, а  Робмед 

Губздороввіділу відпускав тільки 15 тисяч (до того ж ці суми відпускалися 

частинами ), а це становить лише 13 та 10 відсотків відповідно [210, арк. 40].  Сюди 
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ж планувалося витратити і 5 тисяч рублів, зібраних під час проведення 

туберкульозного триденника [210, арк. 44].  

Однак проблема пошуку території для облаштування колонії стала провідною 

на той час. Були оглянуті приміщення радгоспу «Червоне поле» [210, арк. 6, 13, 14, 

57], маєток Харитоненків «Наталіївка» [210, арк. 83], радгосп у Карлівці  [210, арк. 

82],   радгосп Кекіно [210, арк. 90]. Однак стан будівель передбачав витрату значних 

коштів на перебудову під санаторій і вищезазначені місця були відхилені  комісією 

Губздороввідділу. І лише 8 вересня 1925 року була досягнута угода з Наркомземом 

про передачу для організації колонії земельного фонду Мало-Історопського 

радгоспу в розмірі 603 десятин (орної, лугової та лісової) землі [210, арк. 183]. 

Відповідно  досягнутих угод був збільшений і кошторис, який складав 267 тисяч 760 

рублів. Кошти були розподілені таким чином: Головна соціальна страхова каса та 

Окружна страхова каса – 100 000; Робітнича медицина Народного Комісаріату 

Охорони Здоров’я – 25 000; Робітнича медицина Окружної інспекції охорони 

здоров’я – 16 600; Профспілки – 26 560; Відділ Шляхів Народного Комісаріату 

Охорони Здоров’я – 16 600; Залізничні будівельні органи – 33 200; Окрвиконком – 

49 800 [210, арк. 236]. 

Як бачимо, страхкаси взяли на себе навіть більше третини витрат, що каже про 

стійко сформовану страхову систему, яка мала можливість понести такі солідні 

видатки. Це свідчить зайвий раз про ефективність самої системи страхової 

медицини, адже жоден з інших учасників кошторису не вклав більше коштів, ніж 

страховики. Саме вони заклали підвалини існування сільсько-господарської колонії 

для туберкульозних хворих.   

На початковому етапі керівником колонії був призначений І.М. Ферхмін, а 

штат складався з 32 чоловік [210, арк. 108]. До колонії надходило дуже багато листів 

від робітників різних спеціальностей, які намагалися отримати тут роботу, тому 

браку кадрів не було [211, арк. 25-35], однак спостерігалися  проблеми з нестачею 

медичних працівників, яких шукали по всій республіці [211, арк. 251 об].  Лікарем 

С.Л. Аронштамом  влітку 1925 року в газеті була розташована замітка про 

організацію колонії і ця вістка швидко  розповсюдилася серед робітників [210, арк. 
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164]. З 9 грудня 1925 року колонія фактично приступила до роботи, оскільки в цей 

день прийняла першу групу хворих, які закидували колонію листами-заявками вже з 

вересня місяця цього року [210, арк. 9, 21]. Однак до колонії міг потрапити не 

всякий хворий, оскільки специфіка діяльності колонії, а саме її сільсько-

господарський напрямок, диктували, які саме спеціальності робітників потрібні для 

колонії в цей час. Тому, колонія надсилала заявку на робітників в тій чи іншій 

спеціальності до Окрздорову, який  в свою чергу переправляв заявку до диспансеру. 

А вже в диспансері відбирали згідно з вимогами, вказаними в заявці, який хворий 

наступним поїде на лікування [212, арк. 86]. Цілком зрозуміло, що переважна 

більшість хворих на туберкульоз, працювала на заводах важкої промисловості. Їхні 

спеціальності в сільському господарстві майже не потребувалися, тому якщо 

робітник не вмів окрім своїх прямих обов’язків виконувати ще якусь іншу роботу, 

то йому проблематично було потрапити на лікування до здравниці.   

Через брак досвіду та недофінансування в колонії майже з самого початку 

почалися проблеми. Менше ніж за півроку з Окрздорову до адміністрації колонії 

надійшов лист, де вказувалося на великі витрати по веденню господарства (дефіцит 

становив 66 тисяч 824 рублі 30 копійок) та   неукомплектованість штатів (особливо 

медичного персоналу) [212, арк. 109 ; 218, арк. 30].]. Такі дії були розцінені як 

недбале відношення до своїх обов’язків і з 1 серпня 1926 року І. Ферхмін був 

відсторонений від керівництва колонією та потрапив першим у список боржників з 

сумою півтори тисячі рублів [212, арк. 112; 218, арк. 62]. Після того, як була 

здійснена перевірка діяльності колонії, виявили досить грубі порушення: 

документація велася не по встановленим зразкам; взагалі не існувало журналів по 

підсобному виробництву (майстерні, бляшане виробництво, молочна ферма, 

лісівництво, лозове виробництво, бджолярство, млин ) внаслідок чого не можна 

скласти  жодного уявлення про результативність роботи цих галузей господарства; 

не були повернені гроші, взяті на виплату зарплати робітникам та службовцям; не 

був проведений розрахунок з соцстрахом.  Було прийнято рішення призначити  

новим керівником колонії з 5 серпня 1926 року Д. Румянцева [212, арк. 150]. Що ж 

до осіб, звинувачених у вищезазначених порушеннях, то керівник колонії              
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І.М. Ферхмін  та головний бухгалтер І.М. Шитов  були переведені на нижчі посади 

зі  стягненням з них 50 %  окладу, аж поки не будуть ліквідовані заборгованості (з 

Ферхміна стягували 52 руб., а з Шитова – 78 руб.)   [212, арк. 200; 218, арк. 17; 220, 

арк. 121; 247, арк. 15]. 

В кінці березня 1928 року  Харківський округовий виконком рад затвердив 

інструкцію щодо ліквідації колонії «Здравниця» про що було сповіщено в пресі [236, 

арк.1]. Робота колонії припинялася з 1 квітня 1928 року, всі співробітники були 

звільнені та отримали повний розрахунок [236, арк.2]. 

Слід зазначити що існування, хоча й короткотермінове, такої установи 

продемонструвало ініціативу, а головне, можливість впровадження ідей робітництва 

щодо поліпшення власного здоров’я.  На жаль, ліквідація Робмеду досить сильно 

вдарила по фінансуванню колонії й пережити ці катаклізми їй не вдалося. До того ж 

всі учасники фінансування (окрім страхових органів) невчасно переводили кошти, 

гроші поступали малими платежами зі значними затримками. Переламний 1927-

1928 рік, який став роком остаточного переходу до державного фінансування 

сектору охорони здоров’я, став роком ліквідації колонії, що було прямим наслідком 

державної політики в справі економіки. 

У 1928 році в Харкові було вже 8 туберкульозних диспансерів та 16 

допоміжних установ, таких як 3 стаціонари (32 ліжка), 6 дієтїдалень (3 дорослих на 

138 чол. та 3 дитячі на 120 чоловік), 2 дитячі майданчики (100 дітей), 2 дитячі денні 

санаторії (60 дітей) та 3 нічних санаторія (190 чоловік) [490, с. 97; 498, с. 7; 228, 

арк.46]. У 1929 році було відкрито додатково 20 ліжок у 5-му тубдиспансері [228, 

арк.  45].  На жаль, на той час існувала велика потреба в таких установах, бо як 

показує рівень відвідувань, а це 38 тисяч 314 хворих у 1926 році та 38 тисяч 402 

хворих у 1927  році, то проблема туберкульозу ще досить гостро стояла перед 

суспільством нашого міста. 

Справою боротьби з туберкульозом займалася Округова туберкульозна рада.  

У 1926 році на основі нового положення Народного Комісаріату Охорони Здоров’я 

про тубради Округова туберкульозна рада зазнала деяких змін. Тепер її президія 

складалася з 15 чоловік: Окрздоровінспектора, туберкульозного інспектора, 
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інспекторів лікувальної медицини, представників охматдиту, санінспектора, 

завідуючого робітничою медициною, представника відділу охорони праці, 

Округової профспілкової ради, міської ради, медико-санітарного управління 

залізниці, головних лікарів 1-го, 2-го та 5-го диспансерів та представників ради 

соціальної допомоги 3-го та 5-го диспансерів.  Рада соціальної допомоги в 1920-х 

роках була новим явищем. Метою ради було об’єднання всіх  громадських 

організацій в боротьбі з туберкульозом, а також сприяння успішній діяльності 

роботі диспансеру з тими організаціями, які займаються оздоровленням життя та 

побуту. Завданнями ради соцдопомоги було сприяння проведенню різних 

протитуберкульозних заходів в районах, на підприємствах, в сім’ях, дитячих 

закладах тощо, допомога в розповсюдженні пропаганди ідей боротьби з 

туберкульозом, надання посильної допомоги в організації масових оглядів груп 

населення на захворюваність туберкульозом, організація лекцій, бесід, виставок, 

музеїв, тубкуточків, надання соціальної допомоги хворим на туберкульоз та їх 

сім’ям, забезпечення їх додатковим харчуванням, необхідними речами, сприяння у  

відборі хворих до санаторно-курортного лікування, активна участь в 

туберкульозних триденниках. До складу ради входили головним чином лікарі, 

завідувачі диспансерів, санітарні лікарі, в меншій кількості були представники 

страхкаси, райжінвідділів, представники санітарного комітету житлових об’єднань. 

Діяльність ради соціальної допомоги фінансувалася на кошти, зібрані в 

туберкульозний триденник,  спецкошти від «фонду соціальної допомоги»  та на 

кошти, які надходили від організованих заходів, можливим було використання 

добровільних пожертв. 

З впровадженням диспансеризації та введенням до роботи єдиних диспансерів 

значно покращилася протитуберкульозна робота. В другій половині 1920-х років 

існували тільки туберкульозні диспансери, а з 1930 року  при єдиних диспансерах 

були організовані потужні туберкульозні відділення, які проводили величезну 

роботу по збору даних та обліку туберкульозних хворих.  Така інформація в першу 

чергу давала змогу оцінити реальну картину  і взяти на облік кожного 

туберкульозника. Серед туберкульозних хворих виділялися групи – немовляти, 
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вагітні жінки, промислові робітники, учні шкіл тощо. Розподіл на групи давав змогу 

перейти до іншого щабля – вести облік по групах і спостерігати динаміку в цих 

групах. У відповідності до цього в групах проводилося необхідне лікування та 

оздоровчі заходи. В результаті своєї роботи такі туберкульозні відділення 

знижували рівень захворюваності на підприємствах, постійно сигналізували про 

зміни в ситуації. Другою безсумнівною перевагою тубвідділень диспансерів був 

постійний зв’язок  фтизіатрів з дільничними диспансеризаторами. Завдяки такій 

тісній роботі з’явилася можливість якомога раніше виявляти туберкульозних хворих 

та раніше розпочати їх лікування. Робота таких відділень вселяла довіру населенню 

міста, адже вже в перше півріччя роботи тубвідділень значно зріс рівень звернень 

харків’ян, особливо серед первинних хворих [71, с. 1069]. 

Туберкульоз, як наведено вище, складав досить значну проблему для 

суспільства, і керівництво країни усіма засобами намагалося позбутися цієї  

ганебної хвороби. Пригнічувало ситуацію те, що 97% хворих на туберкульоз віком 

від 25 до 35 років були алкоголіками, що значно ускладнювало лікування таких 

хворих [519, с.4 - 5]. Звісно, що на протитуберкульозну роботу відводилася солідна 

сума грошей, однак їх все одно не вистачало – дуже велика кількість населення була 

охоплена різними видами туберкульозу [814,  с. 169].  Одним з засобів поповнення  

«грошового кошику» для боротьби з туберкульозом стали туберкульозні 

триденники. Згодом вони стали «доброю традицією» і проводилися досить часто. 

Очевидно гроші, зібрані за ці дні, становили значний внесок і керівництво не хотіло 

нехтувати таким шляхом поповнення фінансів. Так, за поданням Губздороввідділу  

Губвиконком видав відповідне розпорядження за яким: 1. встановлювалася надбавка 

на трамвайні квитки в розмірі 50 %; 2. на 25 % дорожчали квитки в кіно, театр та 

інші видовища та розважальні заходи; 3. на протитуберкульозну справу 

відраховувався прибуток від видовищ, які проходили в ці три дні; 4. проводилася 

надбавка в розмірі 25 % на всі рахукнки в готелях, кафе, ресторанах, кондитерських, 

гастрономічних та винних магазинах та 10 % в магазинах ювелірних та золотих 

речей; 5. орендатори, власники будинків, домоуправління повинні були  провести 

обовязкові збори з мешканців 16 – 60 річного віку, за винятком робітників, зайнятих 
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на державних підприємствах, безробітних та червоноармійців [178, арк. 73;  244, 

арк. 63]. 

Туберкульозні триденники традиційно проводилися навесні. Створювався 

комітет по проведенню триденника під головуванням завідуючого 

Губздороввідділом, також до складу комітету входили й інші відповідальні 

співробітники Губздорову. Комітет розсилав різноманітним підприємствам та 

організаціям запрошення прийняти участь у проведенні триденника – комсомолу, 

профспілкам, Червоному Хресту, Губсоцстраху тощо. До проведення триденника 

обов’язково залучалися представники туберкульозних диспансерів міста Харкова. 

Комісія обирала серед свого складу робочі групи по підготовці проведення 

триденника: санітарно-просвітницьку, фінансово-матеріальну та агітаційну. На жаль 

постійними супутниками в роботі цих комісій в різні роки були одні й ті ж 

проблеми: відсутність коштів на заготовку марок, емблем, лозунгів, плакатів. При 

чому гроші на ці витрати не могли отримати з жодної вищої інстанції.  Тут на 

допомогу приходила комісія допомоги голодуючим, «Джойнт» та інші організації. 

Також  на ці гроші накладом 50 тисяч примірників була випущена газета 

«Туберкульозний Триденник», яка містила багато цінних просвітницьких даних по 

цій хворобі.  

Комісія широко використовувала наочні методи впливу на харків’ян. По 

всьому місту в театрах, клубах демонструвалися «німі лекції» на тему туберкульозу. 

В міських закладах та на підприємствах читалися платні лекції, проводилися 

санітарні суди, ставилися п’єси. Всі заходи на користь туберкульозного триденника 

звільнялися від  місцевого податку [548, с.2]. На підприємствах готувалися «куточки 

здоров’я». Через такі засоби до населення доводилися елементарні речі, які багатьом 

були не відомі, - правила особистої гігієни, правила профілактики, давалися 

початкові знання про туберкульоз, як соціальну хворобу. Надзвичайною 

популярністю користувалася виставка по туберкульозу, на яку приходило багато 

харків’ян з різних соціальних станів. Протягом триденника проходили так звані 

«кухлеві збори» - добровільні пожертви на протитуберкульозну справу.  
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Всі гроші, отримані за час проведення туберкульозного триденника, 

направлялися в Окрздоров виключно на боротьбу з туберкульозом. 

На превеликий жаль, проблема туберкульозу наприкінці досліджуваного 

періоду не була вирішена, хоча й були докладені колосальні зусилля по 

викоріненню цієї хвороби. Ця хвороба ще залишалася провідною серед 

промислового робітництва. Тридцять відсотків смертей в працездатному віці було 

спричинено туберкульозом [304, с.56]. І хоча смертність від туберкульозу в 

порівнянні з довоєнною значно знизилася (з 25 до 17 осіб на 10 000 людності), все 

одно станом на 1934 рік проблема туберкульозу гостро стояла в радянському 

суспільстві.  Все більше відставала протитуберкульозна організація в лікуванні 

кісткового та суглобного туберкульозу. Тільки у 1933 році  на спеціальній нараді 

протитуберкульозної та ортопедичної організації України було зазначено, що 

необхідно «розроблення усіх заходів в справі боротьби з кістковим туберкульозом» і 

відповідатимуть за це туберкульозні заклади. Це без сумніву привернуло особливу 

увагу до проблем лікування різновидів туберкульозу взагалі [133, с. 55]. Тому всі 

заходи, що були вжиті радянською владою по вирішенню проблеми туберкульозу не 

мали 100% успіху, хоча треба визнати їхню революційність в порівнянні з 

імперським періодом. Завдяки політиці радянського керівництва вдалося значно 

знизити рівень захворюваності туберкульозом. Був встановлений профілактичний 

бар’єр по розповсюдженню туберкульозу, створена широка мережа оздоровчих 

закладів (санаторіїв, нічних стаціонарів тощо). Це заклало основу для  подальшого  

викорінення цих хвороб у радянському суспільстві.  

Алкоголізм на початку 20-х років ХХ ст. посідав чільне місце серед 

соціальних захворювань,  на які страждав Харків. Однак спочатку уряд країни  

вирішував такі наболілі  проблеми,  як голод 1921 – 1923 років, епідемії, боротьба з 

туберкульозом, венеризмом та професійними хворобами. Боротьба з алкоголізмом 

на початку 1920-х років обмежувалася виданням просвітницьких брошур,  лекціями 

на підприємствах, тематичними виставками, демонстрацією наочності тощо. 

Лікували ж алкоголіків лише три лікаря на все місто – Б.С. Грейденберг ,                

К.І. Платонов та М.Г. Сєдов , та й ті займалися приватною практикою [851,  с. 59 ]. 



 

 

127 

 

У робітництва не вистачало грошей на лікування у приватників. Держава, на жаль, 

проблему алкоголізму в суспільстві не сприймала як загрозливу, тому адекватної 

підтримки з боку неї не було. 

Переважно алкоголіками ставали робітники підприємств важкої фізичної 

праці, які виправдовували свої пиятики розслабленням від важкого робочого дня 

[391, с.13 ]. Як доводить статистика, чим більше годин працювала людина, тим 

більше грошей на алкоголь вона витрачала. Наприклад,  робітники, що працювали 9 

годин на день і витрачали більше половини зарплатні  на спиртні напої становили  

33 відсотки, а ті, що працювали більше 10-12 годин і витрачали також більше 

половини зарплатні вже становили 67% від загально кількості робітників, які 

вживали спиртні напої [310, с. 7-8]. Нелегким були дні видачі зарплати для 

працівників витверезників. Якщо у звичайний день вони обслуговували 20-30 осіб, 

то у день зарплатні до витверезників потрапляло вдвічі більше п’яниць [895, с. 24]. 

Жахлива ситуація складалася у місті і з дитячим алкоголізмом. За даними 

обслідувань дітей робітників транспорту 85 %  були знайомі зі смаком спиртових 

напоїв, 70 % вживали 2-3 різноманітні спиртові напої (горілка, вино, пиво), а 81 % 

дітей відповіли, що спиртові напої їм подобаються. І тут треба звернути увагу, що 

вік опитуваних становив від 8 до 14 років і деякі діти  розповіли, що вживають 

алкоголь протягом 1-4 років,  тобто познайомилися вони з ним ймовірно в 6-12 

років!  37 % опитуваних відповіли, що алкогольні напої їм дають батьки [275, 18 

серпня]. 

Треба зазначити, що у Харкові шинки були звичайним явище і навіть у 

їдальнях багатьох підприємств та установ просто не було чаю, мінеральної води або 

ситро – а завжди було пиво та напої міцніші за пиво. Такими напоями відкрито 

торгували наприклад у 22-ій їдальні, що розташовувалася в приміщенні Палацу 

Праці [88, с. 16]. Не дивно, що після бурхливих свят робітники не зявлялися на 

роботу і недовиробляли продукцію. Тільки після одного Різдва 1929 року ХПЗ 

недовиробив 20 тракторів, електрозавод – 60 електромоторів, а «Світло Шахтаря» - 

400 шахтарських ліхтарів [102, с. 10]. 
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Однією з причин алкоголізму в 1920-ті роки була розповсюджена мережа 

саморобного виготовлення алкогольних напоїв – самогоноваріння (див. дод. Б.11. ). 

Попит на їхню продукцію тримався на постійному рівні, адже пляшка кращої 

фабричної горілки на ринку у 1928 році коштувала не менше 80 копійок, а відро – 16 

рублів. Виготовлення ж відра самогону коштувало самогонщику в 6 руб. 50 коп., 

отже реалізовувалося  по нижчій ціні, ніж це б коштувало у промисловості [531, с.2]. 

До того ж  деякі п’яниці, які не могли купити  самогон, вживали денатурат тощо 

[478, с. 16].  

Уряд республіки розгорнув правове обмеження торгівлі алкогольними 

напоями. Адміністративним кодексом УСРР 1928 року були зроблені перші кроки 

щодо зменшення розповсюдження лікеро-горілчаних виробів в суспільстві. По-

перше, було заборонено торгівлю горілкою біля шкіл, дитбудинків, інтернатів, 

лікарень. По-друге, не можна було розповсюджувати міцні напої в клубах, театрах і 

кінотеатрах [477, с. 25]. Одразу треба зазначити, що деякі кав’ярні торгували лікеро-

горілчаними напоями  з під полу, коли на дверях висіла табличка «Вода, пиво, соки» 

(див. дод. Б.8.). 

 3 березня 1929 року Наркомюст та Наркомвнусправ спільно видали 

обов’язкове розпорядження у справі боротьби з шинкарством, яке за змістом 

постанови каралося штрафом, ув’язненням та висиланням за межі округи  [817, с. 1]. 

Слідом за цим 28  травня 1929 року була видана постанова РНК УСРР «Про заходи 

до обмеження торгівлі спиртовими напоями», яка забороняла «в промислових містах 

та фабрично-заводських селищах відкривати нові місця продажу горілки і 

горілчаних виробів». Харківській міській раді дозволялося  закривати будь-яке місце 

продажу горілки, горілчаних виробів та пива за проханням робітничих організацій. 

Натомість по всьому місту відкривалися культурні заклади – невеликі кафе, де не 

продавалися горілчані напої. Також суворо заборонялося торгувати горілкою та 

пивом:  в дні революційних свят;  в районах розташування фабрично-заводських 

підприємств – у дні видачі заробітної платні;  в робітничих клубах, буфетах 

громадських установ, у театрах, кіно, лазнях, громадських садках, парках і місцях 

народного гуляння;  у закусочних і їдальнях громадського харчування;  
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реалізовувати особам, які вже знаходяться в стані алкогольного сп’яніння, також 

цих осіб не впускали до пивних та ресторанів [472, с.34; 477, с. 16]. У  пресі була 

заборонена алкогольна реклама, дозволялося тільки вивішувати відповідні вивіски 

на тих крамницях, що торгують вином та пивом [637, с.9]. Однак у цій боротьбі 

більшовицьке керівництво наносить удар  ще й по церкві. Уся протиалкогольна 

преса була просякнена ненавистю до релігії та церковних свят – вони вважалися 

причиною ледарювання та пияцтва населення. Зі сторінок до читачів закликали 

назви статей: «Геть п’яне свято – Великдень!»  [620, с. 7 - 8], «Релігія - наш 

небезпечний ворог» [102, с.5-6], «Геть релігійний дурман та пияцтво» [87, с. 7 - 8], а 

у статті «Попи й пияцтво» [520, с.4 - 6] автор звинувачує попів, що ті отруюють 

свідомість людей двома отрутами – релігією та горілкою (див. дод. Б. 12.). В 

антиалкогольній літературі наводиться приклад: «в самому тільки Харкові перед 

великоднем 1929 року продали півмільйона «сороковок» горілки, майже на 

півмільйона карбованців» і немає жодного свідчення про продаж алкогольних 

напоїв у інші дні [102, с.12]. Таким чином у суспільства вироблялася неприязнь до 

релігії і глибоке впевнення, що п’ють саме в релігійні свята, хоча статистика 

зберігає стало високі цифри п’яниць, затриманих на вулицях саме в дні видачі 

заробітної платні. 

 Статистика  щодо смертності невтішна: зі 100 серцевих нападів лише 10 

викликані іншими причинами, інші 90  через вплив алкоголю; 40 відсотків злочинів 

скоєно в стані алкогольного сп’яніння; 20 відсотків нещасних випадків на 

виробництві,  вдома або під час вуличного руху відбувається через вплив алкоголю 

на свідомість людини [75, с. 8]. 

В Харкові станом на 1929 рік було 5 наркодиспансерів, які були районовані за 

виробничим принципом: 1-й наркодиспансер містився при Психо-Неврологічному 

Інституті й обслуговував друкарів, харчовиків,  шкіряників, швейників, авіазавод та 

ще кілька підприємств; 2-й розташовувався  при Інституті Психіатрії. Він лікував 

найтяжчі  випадки наркоманії, обслуговував робітників спиртзаводу, ліжкового 

заводу, радіозаводу, велозаводу, 1-й та 2-й допри, житлові кооперативи та клуби 

свого району; 3-й був при ІІІ поліклініці й обслуговував заводи ХПЗ, ДЕЗ, «Серп і 



 

 

130 

 

Молот», «Кутузівку»; 4-й при Медсанупрі Південної і Донецької залізниці 

обслуговував головним чином транспортників; 5-й  – на Троїцькому провулку, 

обслуговував тютюнові фабрики, електростанцію, трамвай, картонажні фабрики, 

заводи кустарів та житлокоопи і клуби свого району [501, с.16]. 

 Одним з найвпливовіших методів лікування алкоголізму в ті часи був гіпноз 

[468, с.14]. Досвід показував, що майже 50% алкоголіків, які зверталися до 

наркодиспансерів, переставали пити, а ще 20 % пили набагато менше [127, с. 5-7]. 

 Однак не всі харків’яни зверталися до наркодиспансерів добровільно. На 

основі інструкції Наркомюсту, Наркомвнусправ та Наркомздоров’я РСФРР деякі 

категорії пияк підлягали примусовому лікуванню. Це ті особи, у яких на фоні 

алкогольного сп’яніння виникали психічні розлади; алкоголіки, які порушували 

громадський спокій і були небезпечними для оточуючих; п’яні, які під дією 

алкоголю руйнують або марно тратять майно [32, с. 8-11]. Клопотання про 

примусове лікування алкоголіка порушували зацікавлені особи (найближчі родичі, 

домоуправління, адміністрація установи, де працює п’яниця) перед спеціальними 

комісіями при здороввідділах. Ці комісії після огляду хворого   призначали певне 

лікування. Згодом пункт 72-й Адміністративного Кодексу окрім закріплення права 

місцевих органів відправляти на примусове лікування алкоголіків, увів ще й штрафи 

та примусові роботи за відмову від примусового лікування та появу в нетверезому 

вигляді на вулицях міста. Штрафи ж надходили на прибуток місцевого бюджету і 

використовувалися медичними установами для лікування п’яниць [475, с. 8 - 95]. 

В подоланні проблеми алкоголізму в місті приймали величезну участь 

громадські організації. Основну діяльність вело Всеукраїнське протиалкогольне 

товариство, яке створило розгалужену мережу осередків на місцях. Такі осередки 

існували на підприємствах, в клубах, при житлотовариствах тощо.  Завданням 

осередків була агітація проти алкогольних звичаїв, залучення нових членів до 

товариства, організація допомоги хворим шляхом встановлення контакту з 

наркодиспанссерами та посиланням туди алкоголіків і наркоманів, сприяння обліку 

збитків підприємств від прогулів внаслідок алкогольного сп’яніння [478, с. 30].  За 

ініціативи протиалкогольного товариства в кінотеатрах демонструвалися картини, у 
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фойє влаштовувалися виставки, на яких лікар читав розяснювальні лекції. Таке живе 

спілкування притягувало багато харківян. Наприклад картину «Під гіпнозою» 

переглянуло понад 300 тисяч чоловік [737, с. 7]. 

Протиалкогольний рух породив дуже важливу та вкрай необхідну на той час 

установу – витверезник. Вперше на території Союзу витверезник було відкрито у 

березні 1929 року у Москві [80, с.7]. Ця звістка стала відома в Харкові і одразу 

почалися серед громадськості виникло непохитне твердження  про необхідність 

створення такої установи в місті. Будь-яке отруєння організму – і карета швидкої 

допомоги доставляла постраждалого до лікарні, де йому надавали кваліфіковану 

медичну допомогу. А отруєні алкоголем люди перебували весь час  до витверезіння 

десь під тином, у бруді, деякі з них потрапляли до відділків міліції. Однак і там їм не 

надавалася професійна медична допомога, тільки у відділку алкоголік зберігав своє 

життя і не потрапляв під автобус чи трамвай. До того ж велика кількість пияк просто 

не могла обслуговуватися міліціонерами. Лише за 9 місяців 1929 року у відділки 

було доставлено 7 тисяч 579 алкоголіків [311, 12.]. У витверезнику ж з пияками 

працювали лікарі, які надавали медичну допомогу і виводили людину зі стану 

сп'яніння, при потребі виписували направлення до наркодиспансеру. Тому ця 

проблема жваво почала обговорюватися у медичних колах вже у 1929 році.  

Треба зазначити, що не залишилася осторонь і робітнича громадськість міста. 

15 грудня 1929 року на зборах протиалкогольного осередку заводу ДЕЗ була 

ухвалена резолюція про підтримання ідеї Харківського товариства боротьби з 

алкоголізмом і рішення адмінвідділу про закриття шинку «Куток розваги» і 

передачу приміщення під витверезник [50, обкл.]. Оскільки цей шинок знаходився в 

центрі міста, то витверезник міг обслуговувати робітників з різних районів. 

Робітництво ДЕЗ звернулося з  проханням до президії міськради якомога швидше 

приступити до організації цього конче потрібного робітництву закладу. Згодом була 

затверджена відповідна постанова міськради і почалися конкретні дії [80, с.7]. А вже 

у 1930 на сторінках протиалкогольної преси була вміщена замітка «Перший на 

Україні витверезник», який нарешті було відкрито в Харкові 18 червня 1930 року. 

Працював він цілодобово і надавав п’яниці медичну допомогу при алкогольному 
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отруєнні [50, с.24]. За червень – липень 1930 року  було прийнято 1026 осіб,  за 

серпень – 512, за вересень – 600, за жовтень – 716, у листопаді було доставлено 914 

чоловік, а у грудні – 736 [529, с. 8 - 9].  Однак, як потім показав досвід, витверезник 

охопив центр міста, а п’яниці з окраїн туди потрапляли рідко. Для доставки 

алкоголіків до витверезника постало питання про придбання ним карети для виїзду в 

інші райони та про заснування ще одного витверезника на іншому кінці міста. Однак 

на початку 30-х років  ці ідеї залишилися невтіленими, а виникнення навіть одного 

витверезника було непоганим здобутком в боротьбі з алкоголізмом в Харкові [574, 

с. 4]. 

Також утворювалися комсомольські бригади в справі боротьби з 

алкоголізмом. Ці бригади включали в себе представників комсомольських осередків 

підприємств. Основна їхня діяльність – стежити за станом протиалкогольної роботи 

на підприємствах, обслідувалися буфети на предмет продажу горілчаних напоїв, 

підтримувався тісний зв'язок з клубами, де демонструвалися фільми на дану 

тематику. Так, наприклад, у 1928 році були обстежені 10 харківських клубів, а 

точніше їхні буфети. Комсомольськими бригадами було виявлено та вилучено всю 

алкогольну продукцію та замінено на безалкогольну – ситро, сельтерська вода. 

Бригади встановили,  що клуби взагалі не приділяють належної уваги 

протиалкогольній кампанії, окрім клубу «Металіст» (організовано хоровий гурток 

як один з видів боротьби з хмільним побутом), а керівник клубу ім. Калініна 

відкрито заявив: «До цього часу  ми нічого не зробили у цій сфері, але й у 

подальшому  також не збираємося нічого робити» [290, с. 5; 530, с.8]. Звісно, що з 

таким байдужим підходом до справи протиалкогольна кампанія в місті стикалася з 

великими труднощами. 

Для людей, які зловживали алкоголем та опинилися через це без житла були 

створені спеціальні притулки «нічліжні будинки». Одним з найбільших був будинок 

Окрсобесу №1, який мав 3 поверхи і розташовувався поблизу Благовіщенського 

базару. Цей будинок був виключно для жінок, які через певні причини залишилися 

на вулиці, а таких мешканок налічувалося в будинку біля 400. Були тут і матері з 

грудними дітьми, яких кинули чоловіки, і зовсім «спиті» жінки, які весь день 
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займалися крадіжками та жебрацтвом, а ввечері приходили ночувати до нічліжного 

будинку [73, с.7-8]. Такими були повсякденні картини  «дна» міського суспільства. 

Вживання алкоголю в місті створювало проблему не тільки для самих 

п’яниць, а й для їхніх нащадків. Серед пацієнтів Сабурової дачі було багато дітей з 

уродженими психічними вадами, народжені від батьків-алкоголіків. Всі вони були 

викинуті суспільством напризволяще, адже  з їхніми  діагнозами вони не могли 

працювати, приносити користь суспільству – багато з них знали тільки своє ім’я та 

прізвище а на інші питання просто не відповідали.  Чимало з таких пацієнтів було 

підібрано просто з вулиць міста, під тинами,  деякі з них були в стані алкогольного 

сп’яніння [74, с.3]. 

За досліджуваний період боротьба з алкоголізмом в місті зазнала позитивних 

зрушень. Перш за все зі зрушення відбулися у свідомості мешканців міста, які 

почали вести широку антиалкогольну пропаганду. Активна діяльність по 

викорінення алкоголізму призвела до створення перших витверезників. І хоча 

повністю алкоголізм не був подоланий, та перша дієва допомога пиякам надавалася 

на досить високому рівні.   

В зв’язку з розвитком промислового виробництва у 20-х роках  по новій 

постають завдання боротьби з професійними захворюваннями. Наркомат охорони 

здоров’я виокремив таку проблему і вирішення цієї проблеми було покладено на 

установи робмеду та на Український інститут праці, створений за ініціативи            

В. Я. Данилевського у 1922 році. На базі 1-ї робітничої поліклініки був створений 

Інститут робітничої медицини, який за десять років свого існування перетворився на 

потужну науково-дослідну структуру. За десятиріччя існування Всеукраїнського 

державного інституту патології та гігієни праці його річний бюджет виріс у 13 разів, 

число співробітників зросло з 60 осіб до 310, інститут включав у себе 30 

різноманітних лабораторій, секторів та відділів [116, с. 51; 265, с.10, 15-17]. Все це 

дало змогу Інституту протягом досліджуваного періоду стати керманичем в справі 

охорони життя та здоров’я робітництва. Особливої уваги в інституті надавали 

дослідженню умов праці робітників-металістів на харківських заводах. 
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 При відділі робітничої медицини та при робмеді міста в 1923 році було 

створено інспектуру охорони здоров’я робітничої молоді – ОЗРМ [870, арк.126].  

Основними завданням інспектури охорони здоров’я робітничої молоді стало 

проведення безкоштовних медичних оглядів застрахованих робітників-підлітків. 

Обстеження виявили, що значна частина підлітків мають незадовільний стан 

здоров’я, а деякі  і зовсім непридатні до тієї роботи, яку вони виконують на 

виробництві. У 1925 році в Харківській окружній поліклініці  було започатковано 

диспансеризацію підлітків [870, арк.117]. Разом з Інститутом робітничої медицини 

та медичним інститутом харківські науковці  склали перелік професійних 

шкідливостей а також  тих захворювань, з якими не можна допускати підлітків до 

роботи на підприємствах, якщо там присутні згадані шкідливі фактори. За таким 

списком орієнтувалися працівники Бюро по вибору професій [456, с. 969-971 ].  З 

1927 року у великих школах ФЗУ також вводилися посади штатних лікарів, однак 

масовості це явище не набуло [870, арк.14-15, 43]. Робота по профвідбору молоді 

взагалі проходила мляво, бо перевантаженість санітарно-промислових лікарів, брак 

часу навіть не дозволяв їм брати участь в консультаціях бюро по вибору професій, а 

не те, що б консультувати молодь. Тому на виробництво досить часто попадали 

молоді люди, які за своїм фізичним станом не могли виконувати певну роботу, що 

призводило до погіршення стану їх здоров’я, виникнення хронічних захворювань 

тощо [870, арк.33, 117].  

 Впродовж першої половини 1920-х років не було започатковано профілактики 

та лікування  професійних хвороб дорослих робітників. Диспансерна робота 

закладів робмеду перебувала на стадії диспансерного обліку. Періодичні медичні 

огляди не організовувалися навіть серед робітників шкідливих виробництв. 

Виробничі та професійні травми в деяких випадках взагалі не реєструвалися, а 

кваліфікована медична допомога при нещасних випадках надавалася невчасно. 

 Лише з 1927 року  заклади Наркомздорову приступили до організації 

кваліфікованої  медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві.  На 

підприємствах почали  створюватися амбулаторії та пункти першої медичної 

допомоги. Організація  пунктів медичної допомоги дозволила значно розвантажити 
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поліклінічну мережу. В таких пунктах за інструкцією робмеду мали працювати 

завідувач, терапевт, хірург, санітарно-промисловий лікар, лікар по диспансерній 

роботі та два стоматологи [873, арк.14]. Там, де такі амбулаторії та пункти існували, 

робітники могли отримувати не тільки першу допомогу, а  й лікування, якщо 

захворювання не потребувало звільнення від роботи. Необхідність створення таких 

пунктів підтвердтилася вже з перших днів їх існування. Особливо це було актуально 

для великих підприємств – ХПЗ, ДЕЗ, Серп та Молот, де за день проходило 150-200 

хірургучних хворих, з яких 50-100 – первинні хворі [898, с.2]. Робітникам цих 

підприємств надавали допомогу найкращі лікарі міста [190, арк. 208].Такі пункти 

стали швидко зростати на рубежі тридцятих років. Якщо в 1930 році їх на 

підприємствах Харкова було 59, то у 1932 році їх налічувалося вже 148, у 1933 – 

163, а у 1934 – 169 [408, с.45; 1, с. 1112]. На ХЕМЗі замість двох працювало вже 10 

медпунктів, на ХПЗ – 10 (замість двох), на ХТЗ – 7, а раніше не було жодного, на 

заводі  «Серп та Молот» було організовано також 7  замість двох [720, с.6].  Значно 

поліпшило справу надання медичної допомоги на виробництві не тільки збільшення 

кількості пунктів, але  й те, що вони працювали в три зміни і тепер робітник міг 

отримати допомогу в будь-який час.  

 Велике значення стало надаватися боротьбі проти виробничого травматизма. 

Несвоєчасне надання медичної допомоги при виробничих травмах сприяло розвитку 

інвалідності, але в Харкові  бракувало ортопедичної допомоги. Харківський інститут 

ортопедії, створений у 1922 році, не міг задовольнити потреби містян, оскільки не 

міг задовольнити  допомогою навіть тих, кого надсилав Наркомздоров з теренів всієї 

України. Вирішенням цієї проблеми могло стати відкриття подібних інститутів в 

інших містах України, але через брак коштів таке будівництво гальмувалося роками. 

Окрему проблему становило протезування. Оскільки протези вироблялися лише на 

двох протезних заводах – Харківському та Київському, то черги для безкоштовного 

отримання інвалідами протезів розтягувалися на кілька місяців. Тому  проблему 

травматизму треба було брати під особливий контроль.    

 Проблема виробничого травматизму розроблялася і Всеукраїнським 

інститутом патології та гігієни праці. Цією установою проводилася широка 
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санітарно-технічна пропаганда. Це боротьба з захворюваністю та травматизмом і 

запобігання їм на тих ділянках, де «особистий»  фактор є одним з вирішальних і де 

необізнаність з правилами безпеки, персональної гігієни, з виробничими 

шкідливостями може привести до тяжких травм та втрати здоров’я. Протягом 

початку впровадження сантехпропаганди її часто плутали з санітарною просвітою і 

згадували про неї під час місячників або кампаній.  

Санітарний стан України характеризувався на початку 20-х років ХХ століття 

великими людськими втратами під час воєн, поширенням епідемій, вкрай 

незадовільною демографічною ситуацією, знижуванням народжуваності, високим 

рівнем смертності, підвищенням захворюваності, особливо на інфекційні 

(паразитарні тифи, холери) та соціальні хвороби (туберкульоз, венеричні хвороби, 

алкоголізм), втратами медичного персоналу і розвалом інфраструктури охорони 

здоров'я. 

Основним завданням, яке постало на початку 1920-х років перед харківською 

медичною спільнотою – це порятунок міста від пошесті епідемічних хвороб. 

Причинами пошестей цього часу були по-перше біженці, які юрбами переїжджали з 

одного міста до іншого. Значно обтяжувало ситуацію переселення голодуючих з 

Поволжжя, Дону та Центральної Росії, які намагалися знайти харчі, – вони 

переносили місцеві різновиди епідемічних хвороб, які чудово прогресували в місті і 

значно підвищували рівень захворюваності. Не допомагали в боротьбі з біженцями і 

міліцейські кордони на околицях міста, які мали не пропускати біженців до Харкова 

– все одно в місті збільшувалася кількість переселенців [140, арк. 108]. 

Іншим досить важливим фактором була розруха в місті після громадянської 

війни. Було пошкоджено водовідведення  (і без  того недостатнє для великого 

Харкова), значно прогіршилися санітарні умови водопроводів та каналізації. Через 

значну забрудненість міста асенізаційні діжки не встигали вивозити бруд з вулиць, 

та й саме населення, треба справедливо зазначити, не дуже ретельно дотримувалося 

чистоти – в місті існувало безліч несанкціонованих сміттєзвалищ, куди харків’яни 

зносили відходи. 
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Однією з причин спалаху епідемій було хронічне недоїдання  жителів 

Харкова, в зв’язку з чим організм не міг боротися з хворобами. За даними 

анкетування чотирьох категорій харків’ян (люди фізичної праці, люди розумової 

праці, службовці та студенти вузів) було виявлено, що з категорії постійно 

голодуючих більше всього захворіло саме на інфекційні хвороби, а саме – висипний 

тиф, черевний тиф, поворотний тиф, тиф незясованої етіології. Поряд з 

інфекційними хворобами постійними супутниками були туберкульоз та цинга. 

Харківська губернія була другою в дореволюційній Росії за рівнем захворюваності 

на цингу  [381, с.639].  Зафіксовані дані, що  м’яса споживалося лише в кількості 1 

фунт (приблизно 400 грамів) на місяць, хліб замінювався картоплею, а за нестачею 

цих «розкошів» маємо свідчення про вживання харків’янами інших сурогатів. 

Більшість анкетованих харків’ян відмітили, що 1920-1921 роки – найжахливіші 

голодні роки на їх пам’яті [418, с.818]. Голод на Україні 1921 – 1923 років став 

визначним фактором для спалаху епідемії холери  [767, с. 5]. 

Важливою причиною розповсюдження хвороб, наприклад таких, як висипний 

тиф, стала нестача житлової площі. Більш за все ця хвороба зустрічалася у людей, 

які жили у тіснині та бруді, не мали змогу достатньо митися та змінювати білизну 

[852,  с.4]. 

Іншою, досить важливою, причиною стала «студентська» епідемія, коли 

наприклад на висипний тиф більше за все хворіли студенти, які привозили «заразу» 

з дому після канікул до Харкова, а деякі заражалися нею в потягах, самі того не 

підозрюючи. 

У 1920 році Харківська губернія була на першому місці в  Україні по 

захворюваності висипним тифом та третьою  по захворюваності поворотним тифом 

[154, арк. 28; 483,  с.25]. У 1921 році висипний тиф дав 1739 випадків, поворотний – 

1834, черевний – 2197, нез’ясований – 2439 випадків [168, арк. 95]. Існують й інші 

дані, які змальовують ще жахливіший рівень захворюваності поворотним тифом 

(див. дод. А. 12.). Дослідник М. Мітельман час з 1903 по 1927 взагалі називає 

епідемією поворотного тифу. Автор подає такі відомості щодо міста Харкова у 

досліджуваний нами період: 1919 рік – 2000 випадків, 1920 – 4609, 1921 – 2593, 1922 
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– 2413, 1923 – 752, 1924 – 404, 1925 – 199, 1926 – 115, 1927 – 59 випадків [508, с. 20; 

759, с. 33]. На епідемії 1919 – 1923 років відбилися великі струси, які переживала 

країна, і вони дали підвищення рівня захворюваності поворотним тифом. Неврожай, 

революційна хвиля з її впливом зворухнули народні маси, утворили економічну 

кризу. Збільшився наплив селян на Харків, де вони шукали роботи, маси 

безпритульних, безробітних вешталися містом, створюючи тим самим сприятливу 

ситуацію для розповсюдження поворотного тифу. З усіх категорій населення саме 

безпритульні хворіли на поворотний тиф більше за інших мешканців міста – 66%, 

друга категорія – арештанти – становила 23 % [508, с. 22]. Постраждалі на тиф були 

переважно мешканцями нічліжок або безквартирними. Переважно це був 

декласований елемент, який  постійно мігрував між бупром, міліцейською 

дільницею та вулицею. Треба зазначити, що в Харкові нічліжна справа була в 

занедбаному стані. Задовольнялося лише приблизно 50 % місць від потрібної 

кількості. Існував міський нічліжний дім на 130 осіб та декілька приватних нічліжок. 

Звісно, що населення в нічліжках скупчувалося, а на всі заклики санітарного лікаря 

Харкова В.В. Фавра про побудову нового нічліжного дому влада вперто 

відмовчувалася. В роки епідемії нічліжні будинки взагалі не існували, що значно 

погіршувало боротьбу з поворотним тифом в місті. Лише у 1923 році почав 

функціонувати нічліжний будинок, а у 1924 році  було відкрито новий нічліжний 

дім на Кінній площі на 200 місць [508, с. 25]. Якщо згадати вищенаведені дані по 

захворюваності поворотним тифом, то саме з цих років вона  почала значно спадати. 

Безумовно, великого значення мала санітарна обробка нічліжних будинків та майже 

стовідсоткова шпиталізаціях хворих на поворотний тиф. 

У боротьбі з хворобою харківські медики на перше місце ставили 

попередження, як найдієвіший фактор, який міг зупинити епідемії, а потім вже 

лікувальну справу. Профілактичні заходи в першу чергу спрямовувалися на ті 

пункти, звідки надходила найбільша загроза: шляхи сполучення, рухомі маси 

голодуючих, місця позбавлення волі, найбідніше міське населення, промислові 

підприємства, місця скупчення населення, лікувальні заклади. На станції Харків 

Південної залізниці був влаштований ізоляційно-пропускний пункт, який мав 100 
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койок для прибулих до міста людей,  у яких лікарі підозрювали інфекційну хворобу.  

Всі вони поміщувалися у пункті до з’ясування діагнозу, а потім відправлялися до 

відповідних медичних  установ на лікування.  

Для лікування хвороби по місту було розташовано 27 пунктів щеплення, діяло 

3 летючі загони, які їздили по підприємствах [168, арк. 96]. Для того, щоб мати 

оперативну інформацію про розповсюдження тієї чи іншої інфекції, Міськсанепід 

зобов’язав лікарів негайно телефоном повідомляти про нові випадки захворювання 

[702, с. 25; 699, с. 11]. 

Деяку допомогу в  справі боротьби з епідемічними хворобами надавала 

Харківська загальноміська Лікарняна Каса, яка організовувала «летючі епідемічні 

загони» у складі лікаря, фельдшера,  сестри милосердя та покоївки, що здійснювали 

необхідну медичну допомогу на дому. Харків’яни повинні були заявляти про свої 

хвороби  до одинадцятої ранку на спеціальні пункти і тоді медична допомога 

доставлялася в той же день. Такі пункти були розташовані по всьому місту, а саме 

по вул. Катеринославській буд.111 на Холодній Горі, на Шкільному провулку на 

Основі в приміщенні земської амбулаторії, по вул. Старо-Московській буд.115 у 

приміщенні 1-ї амбулаторії міськкаси, по вул. Ярославській буд.2 та по вул. 

Журавльовській у міській амбулаторії [845, с.34]. 

Методи просвіти населення та боротьби з епідеміями були найрізноманітніші. 

Регулярно проводилися «тижні» та «місяці» чистоти, широко використовувалася 

пропагандистська література [171, арк. 96]. До санітарної роботи широко залучалася 

громадськість міста. Усюди, на підприємствах, в установах, в будинках, 

створювалися комісії по боротьбі з брудом та нечистотами, які були значним 

джерелом розповсюдження інфекційних хвороб, створювалися  спеціальні 

міжвідомчі органи, наділені надзвичайними повноваженнями: санітарні трійки, 

санітарні п’ятірки, іноді встановлювалася одноосібна санітарна диктатура. Однак 

побороти такі серйозні проблеми одними лише громадськими зусиллями було 

неможливо і керівництво санітарною справою міста це розуміло.   

 Значного розповсюдження набула захворюваність на малярію, яку з 1920 року 

стали реєструвати в обов’язковому порядку [276, с.34]. У 1923 році в Харкові був 
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створений Протозойний Інститут для наукового вивчення малярії та підготовки 

лікарських кадрів для боротьби з цією жахливою хворобою [859, с. 87; 534,  с.5]. За 

архівними даними визначено, що малярія більше за все лютувала в робітничих 

районах – постраждали працівники Канатки та металісти Краснозаводського району 

[176, арк. 13]. Однак малярія не полишала місто весь  досліджуваний  період. 

Захворюваність постійно зростала протягом 1925, 1926, 1927 та 1928 років – серед 

постраждалих робітники «Серп та Молот», ХПЗ, ДЕЗ [226, арк. 9]. Малярійний 

загін, який провів дослідницьку роботу в поселеннях поблизу річки Немишлі, також 

виявив високий рівень хворих на малярію [571, с.97].  У 1933 році вона значно 

підвищила свій рівень в порівнянні з 1932 роком і відняла багато днів 

працездатності харків’ян [389, с.4].  

Станом на середину 20-х років ХХ століття можна відмітити, що в Харкові на 

той час гостріше за все стояла епідемія скарлатини, яка перше за все вражала дітей 

[571, с.94]. Досить високий показник давали й інші інфекційні захворювання (див 

дод. А. 12. ) [492, с.78]. 

Протягом 1927 року в місті великі показники давали основні інфекційні 

хвороби, які вражали харків’ян, до того ж ми маємо ще і статистику інфекційних   

хвороб, що передавалися статевим шляхом  [493, с.67-68]. 

 В 1927-1928 роках в Харкові було зареєстровано 32543 випадків інфекційних 

захворювань. З них грип дав 19679 випадків, кір – 4639 випадків, скарлатина – 2625 

випадків, малярія – 1330 випадків, дифтерія – 672 випадки, черевний тиф – 569 

випадків, паразитарні тифи – 20 випадків [490, с. 98]. В зв’язку зі збільшенням 

випадків захворювання на скарлатину було розгорнуто додаткові ліжка у 2-й та 8-й 

рад лікарнях (тепер стало 450 ліжок), які приймали хворих дітей, було відкрито 

дитяче скарлатинозне відділення на території Сабурової дачі [504, с. 24; 185, арк. 

154]. Однак Бюро медико-санітарної статистики НКОЗ України подає інші 

відомості, серед яких становить цікавість поява в Харкові натуральної віспи, значно 

вищий показник по грипу, кору (див дод. А. 15., А. 16., А. 17.) [490, с.74-75]. 

Вищенаведені статистичні дані дозволяють нам дійти висновку, що 

епідемічний стан Харкова був неблагонадійний. Високий рівень інфекційних хвороб 
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спонукав медичну спільноту шукати нові шляхи вирішення цих проблем, 

приверталася увага населення міста до захворювань. Велику роль грала санітарна 

просвіта городян, яких навчали елементарним правилам гігієни, щоб не допустити 

ще більшого розповсюдження хвороб. 

 Значною проблемою для Харкова протягом 1920-х років стала  

захворюваність на сказ. Одразу з приходом до влади більшовиків питання боротьби 

зі скаженими тваринами постало в повному обсязі, особливо важко було боротися зі 

сказом у 1924-1925 роках, коли в місті спалахнула епізоотія сказу серед собак [569, 

с.5]. Бездоглядні тварини виловлювалися по місту працівниками відділу 

комунального господарства, але велика кількість скажених собак, які кусали людей, 

не давала змогу ефективно боротися з цією проблемою [137, арк. 3]. Єдиним на той 

час виходом, поряд з відловом, стало проведення швидких щеплень, коли сказ 

можна було вилікувати. Без щеплень смертність від сказу становила 100% [422, 

с.40]. Роботу по щепленню проти сказу взяли на себе Пастерівські пункти, які 

забезпечували допомогою при укусах собак як харків’ян, так і мешканців губернії. А 

Харківське Пастерівське відділення до того ж обслуговувало ще й Полтавську, 

Кременчуцьку, Донецьку, Курську та частину Орловської губернії. Хворі цих 

губерній приїжджали до Харкова безкоштовно, жили в гуртожитку при 

Пастерівській станції. Тут вони отримували достатнє харчування і проходили курс 

лікування методом щеплення [435, с.15]. Наприклад, у 1925 році Харківський 

Пастерівський пункт Санітарно-Біологічного Інституту провів 3413 щеплень, що 

становило значну кількість, але все ще не вирішувало справу  до кінця [492, с.63]. 

Кожного року постійно збільшувалася кількість укушених собаками людей. Тому 

Наукова Рада при Харківській Окрздоровінспектурі, заслухавши доповідь 

завідуючого Пастерівським відділенням І Санітарно-Бактеріологічного Інституту 

прив.-доцента М.М. Цехновіцера, виробила певні заходи по боротьбі зі сказом: 

передбачалося обов’язкове носіння собаками, які знаходяться поза квартирами, 

намордників (в разі невиконання накладався штраф – 3 карбованця); проводилося 

обов’язкове винищення бродячих собак (в основному в районі ринків, скотобоєн, на 

вулицях та околицях міста); уся відповідальність за скоєння твариною шкоди 
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здоров’ю мешканців міста покладалася на власників тварини і розцінювалося це як 

невиконання постанови Окрвиконкому; в свою чергу домоуправління повинні були 

повідомляти про будь-які  підозрілі випадки захворювання на сказ. В той же час  для 

тварин, що покусали людей, створювалися ізолятори (на 150 собак), де за собаками 

слідкували протягом 3-6 місяців, а потім, якщо тварина на становить небезпеки, її 

повертали хазяїну [728, с.67].  Ця резолюція була підтримана Харьківським 

Окружним Виконавчим Комітетом, який видав 11 травня 1927 року відповідну 

постанову «Про заходи по боротьбі зі сказом», де на відділ комунального 

господарства покладалася як реєстрація домашніх тварин, так і винищення 

бездоглядних тварин (або тих які не мали намордника та повідка, що в даному 

випадку ототожнювалося з бездоглядністю) [573, с.66; 499, с.317].  

В 1928 році, вбачаючи неабияку епідемічність міста та округу в цілому, 

планувалося посилити  заходи по боротьбі з  заразливими хворобами – трахомою, 

малярією та коростою. З 1929 року ці хвороби в місті почали  реєструватися в 

обов’язковому порядку – настільки високим був рівень захворювання в місті [702, с. 

25].  Були обслідувані вогнища паразитоносіїв та зроблена хінізація. По місту 

працювали дезінфекційні загони, які дезінфікували кімнати інфекційних хворих 

формаліном та сіркою. 

 Станом на 1934 рік в області боротьби з епідемічними захворюваннями був 

зроблений величезний стрибок. Була ліквідована така тяжка хвороба як висипний 

тиф, яка забирала чимало життів. Значно зменшилося захворюваність на малярію 

[29, с.17]. Були розроблені закони, які впроваджували обов’язкове щеплення проти 

деяких інфекційних хвороб всього населення (віспа) або деяких його категорій 

(черевний тиф, скарлатина). Окрема увага була звернена на фінансування 

протиепідемічної справи – кошти залучалися тепер не тільки з місцевого бюджету та 

фонду допомоги застрахованим, а й від підприємств, громадських організацій, 

Червоного Хреста [499, с.303-304].  

•   •   • 

 Як бачимо,  рівень розповсюдження інфекційних хвороб в місті був досить 

високим, а деякі захворювання набули характеру епідемій. В цей час медична 
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спільнота швидко мобілізувала свої сили і направила їх на боротьбу з цими 

хворобами. Велику роль відігравало те, що лікарі самовіддано їхали працювати у 

найнебезпечніші райони міста, приймали заразних хворих і самі заражалися від них. 

Однак тільки така ініціатива могла принести жадані результати, і вже до початку 30-

х років найгостріші інфекційні хвороби були подолані. 

 

4.2. Організація лікувально-профілактичного обслуговування робітників 

промисловості. 

 Положення про страхування робітників  вперше було введено у царській Росії 

26 серпня 1866 року у зв’язку з наростанням  епідемії холери [888, с. 92]. Це поклало 

початок так званої фабрично-заводської медицини. Прийняті закони дозволили 

широко впроваджувати діяльність лікарняних кас, які почали створюватися в 

Харкові вже з 1913 року [734, с.57 Лікарняні каси існували двох типів: заводські 

(там де кількість робітників на підприємстві була понад 200 осіб) та об’єднані (каси 

для дрібних підприємств) [888, с. 93].  

На початковому етапі Харківська каса не була чисельною, але ефективність 

роботи дозволила вже на початку 1919 року приєднати багато місцевих лікарняних 

кас. Так, приєдналися каса фабрики «Жорж Борман», каса заводу К.Г. Шиманського, 

що дозволило надавати медичну допомогу ще більшій кількості робітництва міста 

Харкова. Протягом 1919 року приєдналося ще біля 40 кас різних підприємств та 

установ. Влиття коштів дало можливим Загальноміській касі вже 20 жовтня 1919 

року відкрити лікарню для застрахованих робітників [845, с. 910]. Однак у кінці 

1919 році лікарняна каса опинилася в скрутному, кризовому положенні. Збільшення 

захворюваності робітників призвело до того, що каси просто не в змозі були 

виплатити кошти робітникам. До того ж в останні роки почастішали випадки, коли 

роботодавці всіма правдами і неправдами ухилялися від сплати внесків до каси, що 

звісно розхитувало положення каси. Наприклад, один з найбільших заводів – 

паровозобудівний – протягом 4-х місяців не вносив платні до каси, що призвело до 

накопичення боргу у 300 000 рублів. Борг був сплачений лише завдяки тиску 

робітників цього підприємства. А каса натомість виплачувала робітникам ХПЗ біля 
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27% своїх коштів [392, с. 3]. Харківське міське самоуправління заборгувало касі 1,5 

мільйони рублів, але каса все ж таки обслуговувала  робітників електростанцій, 

трамвайщиків, працівників водогону тощо. В такому стані годі було й думати про 

будівництво нових медичних закладів в найближчому майбутньому.  

В серпні 1919 року Спілка лікарняних кас півдня Росії видала меморандум, в 

якому відзначила нагальну потребу в реформуванні законодавства [392, с. 11].  

 Другим недоліком було те, що лікарняна каса була тим органом охорони 

здоров’я робітництва, який обмежувався лише наданням медичної допомоги, не 

піднімаючи актуальних питань про вивчення професійної захворюваності, 

санітарний нагляді та обстеження умов, які впливали на робітників, не займалися 

питаннями санітарного законодавства та охорони праці. Всі ці недоліки та 

прогалини були взяті до уваги радянською владою та докорінно змінені за час її 

панування. 

Однак  про визнання ролі лікарняних кас в організації медичної допомоги 

засвідчує декрет РНК від 14 листопада 1917 року «Про безкоштовну передачу 

лікарняним касам лікувальних закладів підприємств» [262, с. 13; 317, с. 169]. Зміна 

структури й підпорядкованості лікарняних кас перетворила їх у нові медичні 

заклади, де кошти на їх утримання формувалися тільки за рахунок внесків 

підприємців. Кошти лікарняних кас, що призначалися для оплати за отриману 

медичну допомогу, формувалися як в обіговий, так і в резервний капітал. Обіговий 

капітал складався з внесків та приплат, а також прибутків із майна каси та 

випадкових надходжень і спрямовувався на поточні витрати. Резервний капітал 

формувався із відрахунків від суми внесків та приплат у розмірі 5% і виконував 

функцію резерву обігових коштів, а у разі їх витрат спрямовувався на поточні 

заходи. Відрахування до резервного фонду призупинялися, якщо вони сягали суми, 

рівної сумі витрат каси за останні 2 роки, і відновлювалися при розмірах, нижчих 

від цієї суми. У разі непокриття поточних витрат обіговим капіталом правління 

лікарняної каси мало право вирішити питання про збільшення величини страхового 

внеску або про скорочення витрат.  
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Для страхування усіх осіб, які були зайняті в галузі народного господарства,  2 

травня 1919 року Рада Народних Комісарів видала «Положення про страхування на 

випадок хвороби», за яким управління касою переходило до рук робітництва, внески 

роботодавців збільшувалися до 10% при повній відсутності внесків зі сторони 

робітників, розмір грошової страхової виплати становив 100% заробітної плати, а 

строк їх продовжувався до дня повного одужання людини, вагітним та породіллю 

назначалася грошова виплата за 8 тижнів до пологів та за 8 тижнів після пологів, а у 

випадку смерті видавалася допомога в 30-кратному розмірі середнього заробітку. 

Трохи пізніше були встановлені виплати на випадок аборту – грошова допомога 

впродовж двох чи трьох  тижнів після операції [746, с.313].  Коло застрахованих  

розповсюджувалося на  всіх без виключення осіб, зайнятих найманою працею [258, 

с. 66].  

Створення в липні 1918 року Народного Комісаріату Охорони Здоров’я  

РРФСР призвело до існування двох паралельних систем охорони здоров’я: 

«робітничої страхової медицини, підпорядкованої Народному Комісаріату праці», и 

«радянської медицини, підпорядкованої Народному Комісаріату Охорони Здоров’я» 

[12, с.10].  І вже  декретом від 18 лютого 1919 року було передано  всі лікувально-

санітарні заклади до відання НКОЗ, оскільки основним аргументом на злиття 

страхової медицини з радянською був принцип єдності в справі народної охорони 

здоров’я [317, с. 178 ]. Юридичною основою цієї акції стала постанова Раднаркому 

РСФРР «Про передачу всієї лікувальної частини лікарняних кас Народним 

Комісаріатам Охорони Здоров'я» [375, с. 12-14.]. При цьому НКОЗ та радянські 

керманичі ігнорували несвоєчасність цієї справи, труднощі цього злиття, заклики 

медичної спільноти до збереження страхової медицини хоча як гілки радянської 

медицини, яка в  той час не мала своєї чіткої структури і була ще в стадії 

кристалізації. Існування страхової медицини однозначно було визнано сепаратним, 

бо вважалося, що вона буде обслуговувати лише «наиболее обезпеченные и до 

известной степени привилегированные слои пролетариата» [746, с.312]. За 

висновками представників харківської медичної спільноти, підсумованими 

Рохліним Л.Л. та висловленими на сторінках періодичної преси, «в области 
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взаимоотношеній  с отделами здравоохранения страховая медицина должна 

установить  контакт и согласованность  действий в общей работе, но не должно 

иметь места поглощение медико-санитарного страхового аппарата и раствореніе его  

в общих формах советской медицины» [746, с.312]. 

Система страхової медицини, що сформувалася тоді, не вписалася в загальну 

систему державної охорони здоров’я з її основними принципами в умовах нового 

громадсько-політичного ладу, не дістала  підтримки з боку держави, і на початок 

1921 року було повністю ліквідовано лікарняні каси. Тепер за законом від 2 вересня 

1921 року лікарняні заклади прикріплювалися до підприємств, але керівництво 

визнало це тимчасовим заходом і планувало надалі поновити систему страхування 

[132, с.72 ]. 

Політика радянської влади та комуністичної партії заклала підвалини 

преваліювання робітничого класу над іншими категоріями населення [645, с.82]. У 

циркулярах, розісланих НКОЗом усім губздороввідділам зазначалося: «Поліпшення 

побуту робітничого класу є  в теперішній час одним з найважливіших завдань 

робітничо-селянської держави» [869, арк. 30]. Як висловився нарком охорони 

здоровя Мусій Григорович Гуревич, «лишить советскую медицину классовости - 

лишить нас души» [132, с.72]. Це відобразилося і в особливому відношенню до 

здоров’я робітництва, поклавши в основу пільгове медичне обслуговування 

робітників. На одному з засідань пленуму районного партійного комітету у 1924 

році це відношення було яскраво підкреслено таким висловом: «Рабочие требуют 

лучшего ухода, чем вообще граждане» [135, арк.4 об]. Класовий принцип радянської 

медицини яскраво виразився в таких організаційних  формах: 1) при розробці 

мережі за норму для фабрично-заводських міст (до яких відносився і Харків)  була 

взята цифра – одне ліжко на 150 жителів, для решти – одне ліжко на 200 мешканців; 

2) існуючі лікувальні заклади  були перегруповані таким чином, щоб найкращі 

лікарні та амбулаторії, найбільш обладнані та забезпечені, були надані виключно в 

користування членів профспілок та їх сімей; 3) будівництво нових лікувальних 

закладів було розпочате в районах з робітничим населенням [33, 43]. Таким чином 
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керівництво намагалося забезпечити робітників кращою медичною допомогою, ніж 

інші верстви населення. 

Система робітничої медицини  створювалася як альтернатива страховим 

лікарняним касам, але вона ще мала в собі дещо викривлені елементи страхування.  

Започаткування системи почалося створенням профспілками на промислових 

підприємствах комісій по охороні праці  та здоров’я з представників профспілок та 

медичних працівників. Така ініціатива була підтримана урядом і 10 грудня 1921 

року за постановою РНК УСРР заснували відділ робітничої медицини (Робмед) при 

Наркоматі охорони здоров’я УСРР під головуванням висуванців профспілок. Через 

нетривалий час, 2 березня 1922 року, при Харківському губвідділі охорони здоров’я 

був організований підвідділ робітничої медицини , який забезпечував безплатне 

обслуговування трудящих [264, с. 351]. Завданням Робмеду в першу чергу 

вважалося створення медичних закладів при  промислових підприємствах з метою 

боротьби з професійними захворюваннями. Відділ Робмеду очолював заклади 

робітничої медицини в місті і складався з лікувально-профілактичної інспектури, 

відбудови працездатності, фізкультури та оздоровлення робітників підлітків, а 

також Центрального лікувального бюро з метою надання спеціалізованої лікарської 

допомоги хворим, яких направляли до центру [747, с. 1194]. Територіальні відділи 

Робмеду почали організовуватися в промислових округах у 1922 році. Підвідділ 

робітничої медицини Харківського губернського відділу охорони здоров’я був 

організований 20 березня 1922 року. Завідуючим відділом був обраний С.В.Смирнов 

(представник профспілки «Металіст»), а заступником його – доктор Л.Л.Рохлін [745, 

с.22]. На початку свого заснування робмед мав під своїм контролем 1-шу робітничу 

лікарню на 200 ліжок, 2-гу робітничу лікарню на 75 ліжок, 1-шу, 2-гу, 3-тю та 4-ту 

поліклініки, будинок відпочинку в Сокольниках, 20 ліжок  в санаторії в 

Сокольниках та 50 ліжок в санаторії «Ріпки» [172, арк. 23 ].  

Згідно з декретом Раднаркому УРСР від 10 грудня 1921 року фонд лікарської 

допомоги мав цільове призначення і витрачався на допомогу при раптових 

захворюваннях і нещасних випадках; амбулаторне загальне і спеціальне лікування; 

допомогу вдома; допомогу при пологах; стаціонарне лікування; організацію ясел, 
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консультацій, будинків матері та дитини, закладів охорони здоровя дітей; 

спеціальну допомогу у фізіотерапевтичних і ортопедичних  інститутах, диспансерах, 

санаторіях; санаторно-курортне лікування [888, с. 95]. 

Станом на 1923 рік  амбулаторну допомогу надавали вісім поліклінік 

(потужність яких становила 350 тисяч відвідувань за півроку) та  пунктами першої 

допомоги на великих підприємствах. Всього в місті налічувалося 36 таких пунктів 

(53 тисячі відвідувань за півроку). Мережа робітничої медицини мала в 1923 році 

всього 3 лікарні, які за півроку прийняли понад 4 тисячі хворих [272, с.79].  Однак у 

1923-24 роках  приклади фабрично-заводської медицини залишалися ще у багатьох 

досить великих підприємствах Так, наприклад, амбулаторії ще існували ХПЗ, «Серп 

та молот», «Ново-Баварській фабриці» [462, с. 5].    Першочерговою реакцією 

радянської медицини на фабрично-заводські амбулаторії стала ліквідація цієї 

організації та винесення медичної допомоги за кордони фабрик та заводів, 

залишаючи там лише пункт першої медичної допомоги. Завдання лікаря медпункту 

зводилося «к рациональному оказанию первой помощи  как при травмах, так и при 

заболеваниях»; інші функції мала взяти на себе поліклінічна організація. Такі 

перетворення призвели до того, що в поліклініках з кабінету до кабінету тинялися 

хворі, від лікаря – до контрольної комісії, звідти до каси, завкому та знову до 

поліклініки. Така ситуація стала типовою для різних міст і була переглянута 

«згори», у Москві. Результатом стало створення заводської організації за таким 

типом: 1) фабрично-заводський лікар, завідувач медичного пункту з функціями 

лікаря-гігієніста та профілактика; 2) помічник – другий лікар, зайнятий переважно 

наданням першої допомоги, оглядом новоприбулих тощо; 3) терапевт та хірург, які 

вели амбулаторний прийом; 4) лікпоми, як правило студенти-медики 4-5 курсу, які 

чергували вночі. Однак вже скоро виявилося, що прийом у хірурга та терапевта став 

перевищувати будь-яку норму і поняття лікарського прийому взагалі зійшло 

нанівець. До того ж виявилася тенденція деяких лікарів при лікуванні не звертатися 

до допоміжних установ (лабораторій, рентгену і т.д.), що значно знижувало якість 

надання медичної допомоги. Також не приходилося говорити і про якість допомоги 

лікаря-хірурга, який в силу об’єктивних причин не міг вести свою пряму роботу – 
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хірургічні втручання – в непридатних, примітивних приміщеннях на підприємстві. З 

огляду на ці проблеми була проведена нарада завідувачів поліклінік, потім нарада 

терапевтичних та хірургічних відділень у поліклініках, на яких була визнана 

необхідність реорганізації таких пунктів надання медичної допомоги. Основним 

нововведенням стало розподілення хворих на групи, яке дало змогу значно 

поліпшити роботу заводських медичних пунктів. Тепер хворі робітники поділялися 

на чотири категорії: а) з гострими захворюваннями, яким лікарі медичного пункту 

надавали першу допомогу і направляли або до лікарні, або додому для продовження 

подальшого лікування у районних лікарями; б) з захворюваннями, з якими після 

надання медичної допомоги робітники можуть повернутися  до роботи на 

виробництво; в) з захворюваннями, які потребували  звільнення від роботи, 

направлення до ВКК та подальшого обстеження та лікування у поліклініці 

(наприклад, необхідність хірургічного втручання); г) з хронічними захворюваннями, 

які потребують значно тривалішого та складного обстеження, нагляду та лікування 

різними спеціалістами поліклініки. Хворі, які потребували поліклінічної допомоги, 

направлялися  туди з супроводжувальними записками від лікаря заводської 

амбулаторії.  Треба зазначити, що робітники, які звикли отримувати медичну 

допомогу поблизу, на заводі чи фабриці, не завжди позитивно зустрічали такі 

перетворення. З великими труднощами була ліквідована амбулаторія  на 

Харківському паровозобудівному заводі (нині з-д імені Малишева). Однак швидке 

відновлення кваліфікованої  медичної допомоги реабілітувало Робмед в очах 

працівників.  Лікарня знаходилася в безпосередньому віданні  заводу і вважалася 

однією з кращих в місті. Штат був повністю укомплектований 

висококваліфікованими робітниками. Але за встановленими інструкціями, 

робітники могли потрапити на консультацію чи на лікування до таких закладів лише 

за дозволом лікувального бюро при Центральному Робмеді, який надавався за 

клопотанням  місцевих органів робмеду чи страхових кас, тобто після довгої 

«паперової» процедури, яка могла затягнутися на кілька місяців.  

 Хворі отримували 100% заробітної платні, а  в разі необхідності – оплачувані 

відпустки. Тут був створений грошовий фонд екстреної медичної допомоги, 
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щотижня засідала лікарняно-контрольна  комісія, яка скеровувала діяльність лікарні 

та розглядала претензії хворих. Вже з 1924 року медична допомога організовувалася 

та втілювалася  комісією робітничої медицини, до якої входили лікарі поліклініки, 

лікарні та представники робітництва. Лікарня при заводі постійно поповнювалася 

новим обладнанням. Саме в ці роки були розроблені проекти нових корпусів, які 

працюють і зараз [854, с.119].  

У 1922 році органи Робмеду марно намагалися поновити зруйновану мережу 

амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних  лікарняних закладів. Більшість 

поліклінік не відповідала статусу закладів такого типу, як за характером та і за 

кваліфікацією роботи, тому в найближчий час певна кількість «поліклінік» 

повернула собі статус амбулаторій та медичних пунктів. 

При поліклініках (в 1-й та 3-й) існували зуботехнічні, бактеріологічні та 

аналітичні лабораторії, електросвітолікувальний кабінет [63, с. 212]. Полікілініки 

також обслуговувалися рентгенолікуванням від Рентгенакадаемії, спеціальними 

методами дослідження від Інституту Наукової Медицини НКОЗ, лабораторією 

клініки Ерліха та 4-ї радлікарні [747, с. 1192].  

Для акушерської допомоги  робмед орендував койки в  інших лікарнях. 

Страхові каси зобов’язували матерів, що мали немовлят грудного віку, протягом 

перших дев’яти місяців обов’язково відвідувати дитячі консультації. В противному 

випадку страхові каси пропонували позбавляти  допомоги таких матерів. В дитячих 

консультаціях встановлювалися вечірні часи прийому, а матері, що працюють, 

приймалися поза чергою. Однак  робмед не завжди міг оплатити оренду койок, що 

викликало невдоволення керівництва лікарень і такі лікарні вимушені були 

відмовляти хворим у прийомі [189, арк. 121].Допомога дітям надавалася  в 1-му 

Інституті робітничої медицини, 3-й, 4-й, 5-й та 6-й поліклініках лікарями-педіатрами 

[63]. 

Допомога на дому  організовувалася  районними лікарями, які  працювали по 

дільницях радіусом в одну версту (всього місто було розбито на 35 районів) [63, с. 

193; 272, с.79]. На одного застрахованого  хворого робмедом виділялося приблизно 

13 рублів 66 копійок, а витрати  на незастрахованого становили 2 рублі 32 копійки, 
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що в шість разів менше [748, с.1304].  Цим визначалася і якість лікування. Однак 

лікарі були постійно перевантажені викликами, через що не всі хворі могли 

отримати лікувальну допомогу вчасно, існував великий відсоток відмов [727, с. 130].  

Треба зазначити, що мережа закладів робітничої медицини постійно зростала. 

Кошти робітничої медицини дозволяли щороку збільшувати кількість лікувальних 

установ, що видно з таблиці у додатку.  Постійне зростання закладів Робмеду 

свідчить про спроможність існування робітничої страхової медицини та 

ефективність роботи цієї системи. 

У 1923  році держава приступила до  підготовки фахівців для медичних 

закладів робітничої медицини. В Харкові було відкрито Інститут робітничої 

медицини, при якому діяли курси  по підготовці фабрично-заводських лікарів          

[593, с.228; 888, с. 96]. Лікарі до закладів робітничої медицини обиралися за 

конкурсом профспілки «Всемедикосантруд». 

 Через обмеженість державних ресурсів система Робмеду мала створюватися 

на принципах страхової медицини, але не за рахунок страхових внесків робітників. 

Функція фінансування цієї системи покладалася на промислові підприємства, які 

мали щомісячно відраховувати приблизно 5% до фонду страхової медицини. До 

фінансування системи були також залучені  і профспілки, яким належало виділяти 

на потреби оздоровлення робітників частку своїх грошових надходжень [325, ст. 

227]. Преса в цей рік напише, що попри всі досягнення робмеду, «финансовое 

положение  все еще остается невыясненным и неустойчивым» [724, с.241].  

 Плановий бюджет робмеду  розподілявся таким чином. як це показує таблиця 

у додатку. Однак слід зазначити, що Харків щорічно перевищував розходи на 

ліжкову допомогу, охорону материнства і дитинства та на боротьбу з соціальними 

хворобами [748, с.1304]. 

Кошти на обслуговування робітничої медицини повинні були виділятися в 

своїй основній масі з НКОЗ та Губздороввіділу, а також страхового фонду, але він 

був дотаційним до державних коштів і використовувався виключно на потреби 

застрахованих [888, с. 95; 317, с. 199]. В тодішній пресі керманичі робітничої 

медицини зайняли досить активну позицію по охороні своїх коштів від державних 
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органів управління справою охорони здоров’я. Постійно наголошувалося, що 

«преимущественное обслуживание пролетариата» ніким не повинно забуватися, а 

місцеві кошти, відпущені на справу охорони здоров’я, в першу чергу повинні 

надходити саме на обслуговування робітників. Робітнича медицина постійно 

нагадувала Губздороввіділу, що той нерідко скидає зі своїх пліч робітничі лікарні та 

поліклініки виключно на страхові фонди, що є зовсім неприпустимим; ставилося в 

провину зловживання державними органами охорони здоров’я гаслом «охрана 

здоровья трудящихся есть дело рук самих трудящихся». В свою чергу 

Губздороввідділ звинувачував Робмед, ніби той «відривається від Губздорову». 

Губздороввідділ наголошував, що Робмед не підкоряється йому і таком мало 

підкоряється соцстраху. Своєю роботою Робмед, на думку Губздороввідділу, 

створював паралелізм в роботі, витрачав кошти хаотично [182, арк. 287].  Через це 

між робітничою медициною та Губздороввіділом постійно відчувалася напруга у 

відносинах, проскакувала деяка зверхність та холодність в переписці, то одна, то 

інша сторона вдавалися до латентних нападок. Дві структури часто не могли знайти 

«точок дотику» для співпраці, постійно підіймалося питання підпорядкування. 

«Выделение самостоятельного подотдела рабочей медицины не означает 

организации внутри здравотделов государства в государстве», - наголошує  М. 

Ландіс, і додає, що «все попытки товарищей представить положение в несколько 

ином виде ничем не обоснованы», а ці товариші не мають зовсім ніякого уявлення 

про медичну допомогу в пролетарській державі – і це звернення до керівників 

охороною здоров’я в місті  [446, с. 109]! 

Дійсно, впродовж 20-х років система фінансування закладів Робмеду 

зазнавала постійних змін. Спочатку фонд страхової медицини (фонд «Г») слугував 

дотаційним до коштів Наркомату охорони здоров’я і кошти фонду були в 

розпорядженні страхових органів [840, с.4]. Але згідно з постановою ВУЦВК та 

РНК УРР від 3 лютого 1926 року фонд «Г» став основним джерелом фінансування 

медичної допомоги застрахованим. Посилювалися відрахування фонду також 

дотаціями з місцевого та державного бюджетів, а також асигнуваннями  з інших 

страхових фондів [747, с. 1194]. Офіційно апарат Робмеду ліквідувався на основі 



 

 

153 

 

постанови РНК від 21 квітня 1927 року № 13/297 та обіжника НКОЗ №36 з цього 

числа [220, арк. 1 ]. В зв’язку з ліквідацією Робмеду Окрінспектура охорони здоровя 

реорганізовувалася з утворенням наступних інспектур: інспектура лікарняної 

допомоги та сільської мережі; інспектура поза лікарняної допомоги; інспектура 

санепіду; інспектура охматдиту; інспектура санітарної статистики; тубінспектура; 

фармінспектура; інспектура судової медицини; коштфінчастина; секретаріат. 

Відтепер інспектура лікарняної допомоги й сільської мережі об’єднувала всю 

як міську, так і районову лікарську мережу й всю низову амбулаторно-дільничну 

сільську мережу. Тубінспектура скупчила всі тубдиспансери. Інспектура 

позалікарняної допомоги обєднала всю амбулаторно-поліклінічну мережу 

окрздорову. До інспектури позалікарняної допомоги підлягали також секції: 

оздоровлення робочої молоді, секція по встановленню працездатності і 

тубінспектура. Інспектура охматдит тепер об’єднувала як ті структури, що були 

раніше в її складі, так і ті, що перейшли до неї з установ робмеду. Без суттєвих змін 

залишилася діяльність санепіду, санітарної статистики, інспектури судової 

медицини та фармінспектури.  Інспектором лікарняної допомоги був призначений 

С.Л. Аронштам,  а інспектором позалікарянної допомоги – Сиротенко .  

 Але вже у 1928 році пленум ВУРПС запропонував перевести всі лікувальні 

заклади на державний або місцевий бюджет за умови збільшення цільових 

асигнувань на робітничу медицину [585,  с. 156]. Таке рішення було підтримано і IV 

Всеукраїнським з’їздом професійних спілок в грудні 1928 року, делегати якого 

проголосували за надання фонду медичної допомоги застрахованим дотаційного 

характеру [872, арк.1]. 

Органи робітничої медицини, створені як частка апарату Наркомату охорони 

здоров’я, працювали в контакті з органами соцстраху під загальним контролем 

профспілкових об’єднань. Постійно проходили робітничі наради під головуванням 

окружних інспекторів охорони здоров’я  в складі окружних професійних бюро, 

працювали страхкаси, санітарні комісії,  відділення профспілки медичних 

працівників та інших великих профспілок [190, арк. 101]. В поліклініках та інших 
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лікувальних закладах Робмеду працювали комісії робітничого контролю та  

соціальної допомоги, а також відбувалися медичні наради [872, арк.1]. 

Допомогу територіальним органам робітничої медицини на промислових 

підприємствах надавали фабрично-заводські комітети, які слідкували за включенням 

до колективних угод обов’язків господарських органів щодо відрахування 

необхідних коштів   на медичну допомогу та оздоровлення робітників, щодо 

забезпечення  закладів Робмеду належними приміщеннями, щодо здійснення  

заходів підвищення кваліфікації фабрично-заводських лікарів та ін. [585, с. 190].    

Право затвердження кошторису на розподіл фонду Робмеду, складеному  

Наркомздоров’ям за угодою з ВУРПС, спочатку надавалося Наркомату соціального 

забезпечення УСРР, з 1923 року було передано до уповноваженого Наркомату праці  

СРСР в Україні, а в 1925 році – до Всеукраїнської наради  соціального страхування, 

поряд з РНК УСРР та наркоматами соціального забезпечення, праці та охорони 

здоров’я, республіканських господарських та профспілкових органів (Української 

ради народного господарства, Уповноваженого Наркомату праці СРСР при РНК 

УСРР, Наркомату шляхів сполучення).  

Всеукраїнська страхова нарада  в своїй діяльності спиралася на територіальні 

страхові наради за участю відповідних органів, а територіальні наради  - на 

«страхових делегатів» на підприємствах – висуванців профспілок. На окружні 

наради покладалася функція контролю за лікувально-оздоровчою діяльністю 

закладів робітничої медицини та за формуванням і витрачанням страхових фондів. 

Страхові делегати не тільки перевіряли якість наданої допомоги та обгрунтованість 

страхових виплат, а й допомагали хворим робітникам в отриманні  належної 

допомоги, оскільки вона часто не знали своїх прав. 

З другої половини 1920-х років у зв’язку з централізацією господарського 

управління профспілки почали поступово усуватися від керівництва закладами 

страхової робітничої медицини, що пізніше призвело до ліквідації її мережі. У 1926 

році  ВУРПС передав у розпорядження страхових кас  профспілкові санаторно-

курортні заклади [585, с. 187]. В 1927 році інші заклади робітничої медицини 

перейшли до обслуговування різних верств населення. До того ж на утримання 
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фонду страхової медицини переводилися сільські медичні заклади, які раніше були 

на місцевому бюджеті [512, с. 21].   Систему робітничої медицини, яка активно 

використовувала принципи страхової медицини й елементи ринкових відносин, 

спіткала, як і саму систему страхової медицини, чергова невдача. Згідно з 

постановою уряду про утвердження принципу державної охорони здоров’я її було 

скасовано, а її заклади передані Наркомату охорони здоров’я. «Высшие органы 

власти в этом отношении приняли совершенно твердое решение, подтверждающее 

незыблемость единства советской медицины, не допускающее двух толкований», - 

зазначав М.Г. Гуревич [132, с.74]. Відтоді починається функціонування державної 

системи охорони здоров’я з централізованою формою управління, характерною  

ознакою якої стало монопольне володіння наданням медичних послуг і 

фінансуванням за залишковим принципом. На превеликий жаль, ця суттєва вада 

часів радянської системи характерна і для розвитку сьогоднішньої медичної 

допомоги населенню. 

 Попри всі недоліки (житлову кризу, дефекти оснащення, нестачу 

кваліфікованих кадрів) робітнича медицина в реальній формі показала позитивні 

досягнення по охопленню застрахованих обслуговуванням всіма видами медичної 

допомоги. До того ж наочно була показана спроможність, працездатність такої 

системи на високому рівні, адже коштів робмеду вистачало на надання медичної 

допомоги робітникам на достойному рівні. 

Особливої уваги на початку 20-х років почало набувати санаторно-курортне 

лікування. Найбільш популярними на той час були новостворені  більшовиками  

санаторії та дома відпочинку. Ще у 1920 році Ленін підписав декрет, за яким 

планував використовувати Крим як загальносоюзну здравницю. Пізніше оздоровчі 

заклади стали організовуватися не тільки в Криму, а й на Харківщині. Метою 

здравниць було надання робітникам  та службовцям можливості відновити свої сили  

в найбільш сприятливих обставинах під час чергової відпустки [106, с.486].  

Найбільшу увагу робітництва та громадськості завжди привертало питання  відбору 

застрахованих для направлення на такий вид лікування. До організації страхових кас  

робітники повинні були мати певний вільний час, щоб пройти кілька інстанцій та 
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врешті-решт добитися довгоочікуваного направлення. З організацією робітничої 

медицини в місті Харкові дещо змінився порядок відбору для лікування. Відбір 

проводився протягом усього року з тих хворих, яким дійсно потрібна така допомога 

і хвороби яких на місці в поліклінічних умовах не виліковуються. На початку року 

до Харківського Робмеду подавалися від хворих санаторно-курортні карти, видані 

їм лікарями поліклінік.  Комісія складалася з двох чоловік: представника ради 

губернських профспілок та представника губернського соціального страхування, які 

приймали хворих робітників, вже через декілька років цей склад комісії було 

змінено на п’ятірку лікарів-спеціалістів: терапевта, фтизіатра, невропатолога, 

хірурга та гінеколога, які займалися потенційними курортниками [779, с. 26].  На 

кожного такого хворого, обов’язково застрахованого, заводилася своєрідна 

«справа»: історія хвороби, виписка лікаря, результати аналізів та інша документація. 

До цієї «справи» ставилися особливо прискіпливо. Якщо перелічених документів не 

вистачало, або довідку видав лікар, який не є на службі робітничої медицини,  то до 

розгляду ця «справа» не приймалася; якщо з робітник повністю задовольняв всім 

вимогам комісії, то йому негайно призначали санаторну койку. Якщо на даний 

момент вільних місць не було, то комісія могла надати робітнику відпустку по 

хворобі. Тим самим робітники були звільнені від проходження лікарняно-

консультативної комісії, яка перетворювалася в більшості випадків на паперову 

тяганину. Тим, хто не пройшов комісію видавалася письмова довідка, в якій 

вказувалася причина відмови, однак відсоток таких відмов був досить низьким 

(приблизно2-3%). Постанови санаторно-курортної комісії були кінцевими і 

оскарженню не підлягали [510, с. 36-39]. На безкоштовні місця  у 1930 році законом 

було встановлено  норми надсилання різних груп застрахованих. Перевага  в 

розподілі  місць надавалася кваліфікованим робітникам шкідливих підприємств, які 

тривалий час працюють з цією спеціальністю і мають захворювання саме через 

вплив шкідливих факторів. Такий контингент становив в санаторіях та на курортах 

80 відсотків. Останні 20% припадали на службовців, тобто тих людей, які не були 

зайняті важкою фізичною працею і не мали на виробництві шкідливих факторів. 

Серед робітничої групи також встановлювалася певна черговість: першими 
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від’їжджали робітники з виробництва (робітники фабрик і заводів), потім робітники 

комунальних та інших підприємств, що проходили за робочою тарифною сіткою, за 

ними йшли робітники залізничного, водного й місцевого транспорту, і на останнє 

таким правом користувався інженерно-технічний персонал, який працював 

безпосередньо на виробництві [322, с.25]. 

 У 1923-1924 роках при поліклініках почали діяти нічні профілакторії 

(санаторії) при робітничих диспансерах, які користувалися великою популярністю 

серед робітництва Харкова [185, арк. 156].  В першу половину 1923 року через 

відбірну комісію робмеду пройшло 1610 чоловік, з яких на курорти було направлено 

196 чоловік, а до санаторіїв – 137 чоловік [272, с.79].   

Ще у 1862 році під Харковом в Дергачівському районі були відкриті цілющі 

якості води хутора Березова. Питання про можливість використання Бермінвод в 

якості санаторію було піднято ще у 1923 році на засіданні Губвиконкому [244, арк. 

71].  До «Бермінвод»  радили їхати особам, хворим на обмін речовин, захворювання 

сечових шляхів, катари шлунку, неврози та вторинні анемії.  Курс лікування 

становив приблизно 4-6 тижнів. Вартість одного ліжка на місяць складала від 150 до 

175 рублів, а для членів профспілок та їх сімей – 135 рублів [223, арк. 12, 14; 249, 

арк. 176]. 

Станом на 1934 рік на території УСРР функціонувало 18 курортів загальною 

кількістю 12500 ліжок [524, с.64]. Шістдесят відсотків ліжок надавалося робітникам, 

а на інші могли претендувати ті, хто бажали заплатити за ліжко (див. дод. А.3.).  

  

4.3. Стаціонарна медична допомога іншим категоріям населенню. 

   

 У радянській літературі мережа лікувальних закладів Харкова до революції 

традиційно виглядає досить скудною та малочисельною. На той час панував 

постулат, що за імперських часів справа охорони здоров’я в місті була в геть 

занедбаному стані і лише з приходом більшовиків почалися зміни на краще. 

Дослідник радянських часів доцент Д.І. Каракаш наводить дані про кількість ліжок 

(755), які не могли задовольнити  потреби населення в стаціонарній допомозі [400, 



 

 

158 

 

с.141]. Дійсно, такі відомості мають право на існування, адже 755 ліжок було в тих 

лікарнях, які підпорядковувалися місцевому самоврядуванню. А загальна кількість 

ліжок, доступних для харків’ян, була значно більшою. Історичні розвідки останніх 

часів переконливо доводять, що у 1912 році Харків мав 64 лікарні загальною 

кількістю ліжок 3726 [734, с. 226].   Ця цифра була досить солідною на той час, адже 

за показником «кількість жителів на одне ліжко» Харків поступався лише столиці 

Російської імперії (в Харкові – 133,4 , а у Петербурзі – 126,1 ; для порівняння в 

інших містах: Москва – 143,3; Одеса – 165,3; Казань – 166,6; Київ – 186,6 )  [734, с.  

304)]. Про досить велику кількість лікувальних закладів в місті свідчать і дані з 

путівника по Харкову 1915 року (див. дод. В.2., В.3.). До того ж в місті працювало 

446 лікарів різних спеціальностей, які крім роботи в медичних закладах мали власні 

години прийому [851, с. 58-64].  Тобто на  даному етапі ми можемо стверджувати, 

що Харків на початку більшовицького керівництва мав порівняно з іншими містами 

потужну мережу лікувальних закладів, як державних так і приватних.  

Приватні лікарні, які були в місті, брали занадто високу платню для більшості 

бідного населення Харкова. Серед приватних лікарень існували такі відомі для 

харків’ян заклади, як лікарня О.П. Браунштейна (на 10 ліжок), О.С. Ар’є (на 12 

ліжок), В.Д. Брандта (на 16 ліжок), Д.В. Лихоносова (на 30 ліжок), Г.І. Авербаха (на 

37 ліжок), очна лікарня Д.М. Натансона (на 4 ліжка), лікарів-спеціалістів (на 50 

ліжок), Л.Г. Маргуліса (на 18 ліжок), І.Я. Платонова (на 30 ліжок) тощо [718] (див. 

дод.).  

Після націоналізації приватних лікарень у 1920 році їх було перетворено на 

профільні лікарні [151, арк. 36, 38]. Лікарня Г.І. Авербаха  залишилася як 

хірургічно-урологічна (22-га радянська лікарня) з приєднанням до неї у вигляді 

акушерсько-гінекологічного відділення лікарні  М.В. Шестопала. Самого Г.І. 

Авербаха призначили старшим лікарем новоутвореного закладу, а М.В. Шестопала – 

ординатором акушерсько-гінекологічного відділення. В незмінному вигляді 

залишилася лікарня В.Д. Брандта, самого ж В.Д. Брандта призначили завідуючим 

(стала 23-ою радянською лікарнею) [204, арк. 56]. Лікарню Пржевальського  

ліквідували, а інструментарій та інше обладнання  передали до відділення М. 
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Шестопала [204, арк. 55]. Відділенням лікарня Харківського Медичного Товариства 

стала лікарня Ар’є. Лікарню Л.Г. Маргуліса  залишили як акушерську (24 

радлікарня), її поповнили інвентарем, але самого Л. Маргуліса понизили до посади 

ординатора. Лікарня П.М. Лівшица була приєднана до 1-го  хірургічного шпиталю 

та перетворена на гінекологічне відділення. В лікарні доктора Бурака розташували 

лікарню по хворобах вуха, горла, носа [204, арк. 75].  Очні лікарні Є.П. Браунштейна  

та Д.М. Натанзона об’єднали, головним лікарем  призначили Є. Браунштейна. Інші 

дрібні лікарні  передали до відання відділу постачання, в приміщеннях ліквідованих 

лікарень були розташовані райздороввідділи [202, арк.23-24; 199, арк. 23]. Лікарня 

О.Г. Давидовича тепер отримала назву 3-ї рад лікарні, в минулому лікарня М. В. 

Шестопала стала 30-ю рад лікарнею, лікарня Жданова та Гуревича – 31 

радлікарнею, а лікарня Б.Б. Брандсбурга стала 25 радлікарнею. 26-ю та 27-ю 

відповідно стали лікарні Є.П. Браунштейна та Д.М. Натанзона [199, арк. 23] (повний 

перелік лікувальних закладів Губздороввідділу див. у додатку). 

Однак  події Першої світової війни та революції і громадянської війни на 

теренах Слобожанщини призвели до занепаду справи охорони здоров’я: на фронт  

призвали лікарів, місто були знекровлено в кадровому сенсі, ще гірша ситуація 

спостерігалася в лікарнях. 

 В  1919-1920 роках лікарняна мережа в Харкові була в занедбаному стані [205, 

арк. 6-9]. В лікарнях, пологових притулках хворі лежали в неопалюваних 

приміщеннях, де температура повітря складала 2-3 
0
С [271, с.27]. Не вистачало 

ліжок, люди лежали по 3 особи на койці, дехто лежав на підлозі на власному одязі. В 

деяких лікарнях хворі не купалися по півроку [205, арк. 6]. По лікарнях 

влаштовувалися часто люди, які не мали житла і за станом здоров'я могли бути 

цілком виписані з лікарень. Але за хабар завідувачам закладів такий контингент,  в 

основному інваліди, займали ліжка і створювали в лікарнях неприпустиму ситуацію 

[166, арк. 17, 30]. На початку 20-х років заповнюваність в медичних закладах була 

100% [135, арк. 4 ]. Для розвантаження лікарень президія губвиконкому видала 

розпорядження, за яким органи Губсобезу повинні  влаштувати по своїх закладах 

всіх дітей та інвалідів, які переповнювали лікарні [140, арк. 47]. Бракувало речей 
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першої необхідності, навіть посуд мили некип’яченою водою, що під час холерної 

епідемії  не припускалося [861, с.156]. Медикаментів не вистачало, а та величезна 

кількість лікувальних засобів, яка трималася на Центральному складі, ніяк не могла 

знайти собі хазяїна через юридичні суперечки між відомствами [271, с.27 ]. У такій 

ситуації губздороввідділ навіть звернувся до губвиконкому з проханням обмінювати 

або продавати на вільному ринку деякі речі, які не мають відношення до медичної 

практики лікувальних закладів [184, арк. 58].  Таке становище звісно було 

викликано виснаженістю міста, його ресурсів.  

 З 1921 починається поступова відбудова закладів охорони здоров’я, будуються 

нові лікарні, приступили до будівництва нової будівлі для Рентгено-Радіологічного 

Інституту [646, с. 231; 647, с.230]. Період нормального розвитку роботи радянських 

органів охорони здоров’я населення почався в Харкові після закінчення 

громадянської війни й після ліквідації пошестей, а потім голоду. З цього часу 

витрати на охорону здоров’я збільшувалися з року в рік, разом з цим, не дивлячись 

на всі недоліки, зростала і якість медичної допомоги населенню, поліпшувалося 

обслуговування робітничого населення міста. 

 Станом на 1920 рік населення міста обслуговувалося 23 лікарнями, кількість 

ліжок в яких не відповідала потребам міста – майже всі ліжка були заповнені  [208, 

арк.8; 234, арк.110]. Кількість хворих у  лікарнях почала регулюватися 

Евакопунктом, який пропускав через себе приїжджих з інших губерній (особливо 

масово тікали до міста люди в часи голоду 1921-1923 років) та при потребі 

розподіляв їх по лікарням, де були вільні ліжка [166, арк. 17]. Адже Харків мав 

ліжка і для приїжджих, і для власне харків’ян (див. дод. 9, 10), однак для обох 

категорій місць було замало.  Обтяжували проблему койко-місць інваліди, 

безпритульні діти та хворі червоноармійці, яким нікуди було виписуватися, тому 

вони всіма засобами намагалися утриматися в лікарнях [157, арк. 39]. 

 Вже у 1921 році кількість ліжок була значно підвищена. Місто обслуговувало  

46 лікувальних закладів, які налічували 5940 ліжок [172, арк. 19]. Найбільшими були 

Губернська лікарня  на 1135 ліжок, клініка Ортопедичного інституту на 210 койок, 

Університетська клініка на 120 койок, 1-ша радлікарня на 300 койок та 2-га 
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радлікарня на 650 койок (переважно для інфекційних хворих [193, арк. 5; 166, арк. 

17]) та ін [399, с.11]. Впродовж року кількість ліжок була доведена до 6340. З них 

соматичних було 3930, інфекційних 1950, змішаних - 460 [168, арк. 93; 190, арк. 

206].  

Однак вже кінець 1921 року не дозволяв  мати будь які позитивні сподівання. 

Обмеженість державних ресурсів призвела до того, що значна частина закладів 

переводилася на місцеві кошти, а їх у Харкова було не так вже й багато.  Лікувальні 

заклади поглинули паливна, продовольча, фінансова та медикаментозна кризи. 

Більшість лікарень потребувала ремонту [166, арк. 29, 30]. Через нестачу бинтів, 

вати та детриту була майже зірвана віспощеплювальна кампанія. Рівень харчування 

хворих був катастрофічним - при «голодній нормі» у 2800 калорій хворі отримували 

1000-1100 калорій, що в значній мірі подовжувало їх перебування у лікарні і 

додавало зайві ліжко-дні у статистиці [839, с. 193; 879, с.91 ]. М'ясо в кращому 

випадку давали 3 рази на тиждень, а потім було прийнято рішення годувати хворих 

кониною за умови належної теплової обробки продукту [204, арк. 10]. Жахлива 

ситуація з харчуванням в лікарнях призводила до того, що пацієнти виходили з 

лікарень на трамвайні зупинки і просили милостиню, щоб не померти з голоду [143, 

арк. 9]. 

Через зменшення фінансування було скорочено і кількість ліжок і вже у 1922 

році їх залишилося лише 1125 [400, с.163]. Така кількість ліжок реально 

обслуговувала лише 50-55% від фактичних потреб міста [422, с.37]. Цю кількість 

ліжок Губздороввіддлі визнав критичною і наголошував на тому, що далі 

скорочувати мережу закладів неможливо [244, арк. 3]. Дещо поліпшити ситуацію 

дозволив Народний Комісаріат Фінансів, за циркуляром якого держбюджетні 

лікарні могли утримувати додаткові ліжка, але за плату. НКФ УРСР висунув умови, 

що а) гроші, отримані від цих ліжок, повинні йти на поліпшення лікувально-

санітарної справи всієї установи; б) утримання хворих на бюджетних ліжках ні в 

якому разі не повинно погіршитися; в) НКФ буде контролювати витрати  коштів, 

отриманих від цих ліжок [235, арк. 185]. 

Альтернативою стає перехід лікарень на госпрозрахунок. 
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Наряду з безкоштовними лікувальними установами, в Харкові існувала 

мережа Уплатліку – платні лікарські установи, які планувалося в якомога 

найближчий термін перевести на бюджет. Кількість лікарень мережі Уплатліку 

постійно зменшувалася, адже за принципами радянської медицини медична 

допомога населенню мала надаватися безкоштовно. Тобто існування Уплатліку було 

тимчасовим вимушеним явищем, яке керівництво справою охорони здоров’я 

намагалося подолати. У 1923 році мережа уплатліку складалася з 15-ї, 22-ї, 25-ї та 

29-ї лікарень [182, арк. 5]. Так, наприклад, у 1926 - 1927 господарських роках 

мережа складалася  з 22, 23, 24, 25 лікарень (разом 125 койок), центральної зубної 

амбулаторії, лабораторії еріха, водолікувальниці, «Здравниці» та ще 87 койк по 

бюджетних лікарнях[248, арк.5]. Наповнення у лікарнях Уплатліку складало 67-79 

%. У 1929 – 1930 роках на балансі Уплатліку залишалися такі установи: 20-та 

радлікарня, 24-та радлікарня, 25-та радлікарня (загальна кількість ліжок 170), курорт 

«Березівські мінеральні води», санаторій «Помірки»,  дитячий санаторій в Помірках, 

дитячий денний санаторій, Інститут Лабораторної Діагностики, Центральна 

зубамбулаторія та одна платна поліклініка [233, арк. 26; 502, с. 26; 191, арк. 192]. В 

мережі Уплатліку платня за добу з харків’ян розраховувалася в залежності від рівня 

заробітної платні. Станом на 1930 рік вона становила такі суми, які можна побачити 

у додатку А. 23. У березні 1932 року тарифи були переглянуті та підвищені (див дод. 

А. 4., А. 5, А.6). А не пройшло і року, як відбулася нова хвиля підвищення платні за 

медичні послуги [250, арк. 4]. Працюючі сплачували 100 відсотків по тарифам, а для 

непрацюючого населення встановлювалася надбавка 50%. Встановлювалися пільги  

у розмірі 30% ударникам праці, які мали відповідне посвідчення. Вони отримували 

медичну допомогу позачергово [251, арк. 1, 9]. 

Треба зазначити, що платність перебування в лікарні  мережі Уплатліку не 

призвела до простою цих лікарень. Показники щодо проведених там ліжкоднів 

дають нам солідні цифри. По 24-й радлікарні це 29200 л/д, 24-й – 8250 л/д, 25-й – 

13200 л/д, «Бермінводи» - 20250 л/д, Інститут Лабораторної Діагностики зробив 19 

тисяч 500 аналізів, а Центральна зубамбулаторія провела 7040 маніпуляцій [233, арк. 

32]. Особливо «популярними» були платні аборти в лікарнях уплатліку. При 
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Евакопункті працювала спеціальна людина, уповноважена уплатліком, яка 

розподіляла абортниць по лікарнях та вираховувала платню за операцію (виходячи з 

доходів жінки та чоловіка). Оскільки для безкоштовного проведення такої операції 

потрібно було витратити деякий час, то мережа уплатліку надавала такі послуги у 

якомога коротший термін [252, арк.1-2]. 

 Однак до кінця досліджуваного періоду перевести всі лікарні на держбюджет 

не вдалося і 16 лютого 1934 була затверджена в НКОЗ Інструкція про платну 

лікдопомогу. За цією інструкцією організовувалося Всеукраїнське управління 

самооплатних медично-санітарних закладів, яке тепер керувало мед закладами, що 

існували на повній самооплатності. Ця ж установа розробляла розміри стягнення 

плати в таких закладах, категорії хворих, яким надаватиметься допомога в платних 

установах тощо. До того допомогу ж за цією інструкцією тепер платна допомога 

могла надаватися і бюджетними медичними закладами за умови що «ця платна 

допомога ні в якому разі не погіршує якісно і кількісно безплатну допомогу 

трудящим» [357, с.104-107]. Заклади ж які існували на повному госпрозрахунку й 

самооплатності плату стягали з усіх, хто звертався по допомогу, не зважаючи на 

соціальний стан. Кошти, які отримували платні лікарні поступали в розпорядження 

власне закладу, окрім тих коштів, які були отримані за проведення абортів – ці 

кошти витрачалися за вказівками НКОЗу.  

Станом  на 1927-28 роки в Харкові на бюджеті міськради перебувало 8 

лікарень загальним числом койок 1495, що збільшилося в порівнянні з минулим 

бюджетним роком [490, с. 93 ]. Це 1-ша та  2-га радлікарні, 5-та дитяча соматична 

лікарня, 7-ма венерична, 8-ма дитяча заразна, 10-та, 12-та та 21-ша радлікарні. 

Найбільшою за чисельністю койок була 2 радянська лікарня – 675 койок [587, с. 14].  

З фонду меддопомоги утримувалися ще дві лікарні (1-ша робітнича та Ново-

Баварська лікарні) на 145 ліжок [490, с. 94 ]. Така кількість ліжок не відповідала 

потребам міста, адже на одно ліжко припадало 255 чоловік при нормі одне ліжко на 

150 чоловік, тому обслуговування населення стаціонарною медичною допомогою 

складало лише 55-60 % від запитів містян [185, арк. 154; 490, с. 94 ; 226, арк. 121; 

731, с. 18]. А за іншими даними цифри ще вищі – 320 осіб на одне ліжко [764, с. 2]! 
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Були такі випадки, коли лікарні переповнювалися хворими на 120-150 % [184, арк. 

42]. До того ж за кожною лікарнею закріплювалися райони, хворі з яких 

направлялися до відповідної лікарні [665, с.19 ]. Бували й такі випадки, коли в 

лікарнях просто відмовляли через брак місць брати навіть важко хворих 

застрахованих робітників, що викликало гнів в Окружній інспектурі, хоча за 

розпорядженнями інспектури лікарні повинні приймати важко хворих 

застрахованих робітників [233, арк. 70]. 

 За 1926-27 роки через усі зазначені лікарні пройшло 43322 хворих, що провели 

там 592771 ліжко-днів, а у 1927-28 роках чисельність хворих зросла до 48994 осіб, 

які провели в лікарнях 661626 ліжко-днів.  

Збільшення асигнувань НКОЗом у 1928 бюджетному році на справу охорони 

здоров’я в розмірі 50 000 карбованців призвело до росту кількості лікувальних 

установ [221, арк.  36].  У 1928 році в новому величезному будинку було відкрито 3-

тю робітничу поліклініку. Таким чином намітилася позитивна динаміка щодо 

збільшення кількості ліжок. Ліжкова допомога у 1928-1929 бюджетному роках 

харків’янам надавалася 1-ю, 2-ю, 5-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю, 10-ю, 15-ю, 16-ю та 21-ю 

поліклініками, які утримувалися місцевим бюджетом та 4-у (раніше 1-ша робітнича) 

і Ново-Баварською лікарнями, що утримувалися за рахунок фонду меддопомоги 

застрахованим [228, арк.34]. При чому 2-га, 4-та  і Ново-Баварська лікарні 

обслуговували виключно застрахованих та членів їх сімей. Кількість ліжок по цих 

лікарнях станом на 1 жовтня становила 1985. З них було: терапевтичних – 290; 

хірургічних – 435; акушерсько-гінекологічних та абортних – 455; нервових – 75; для 

хворих на хвороби вуха та горла – 45; очних – 40; урологічних – 40; туберкульозних 

– 90; венеричних – 60; інфекційних – 465 [228, арк.  16]. До кінця року ця цифра ще 

збільшилася (див. дод. А. 7.). 

 У 1930 році кількість ліжок була незначним чином зменшена і харків’ян 

обслуговувало 13 лікарень загальною кількістю 1963 ліжка. Оскільки показник 

«кількість ліжок на одну людину»  і досі не поліпшився (1926-1927 – 288 осіб на 

одне ліжко, 1927-1928 – 273 особи, 1928-1929 – 244 особи, 1929-1930 – 212 осіб при 

нормі для Харкова 150 осіб на одне ліжко), то було вирішено розширити ліжковий 
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фонд шляхом новобудови [233, арк. 31; 228, арк.  19]. За нормами на Харків 

необхідно було мати 2900 ліжок замість існуючих 1963. В цьому ж році розпочалося 

будівництво величезної лікарні на 1500 ліжок (1200 для дорослих і 300 інфекційних 

ліжок для дітей), на устаткування та побудову якої витратили 10,5 мільйонів 

карбованців [498, с.5; 553, с. 21-22]. За наказом президіуму міськради було значно 

скорочено строк будівництва лікарні [228, арк. 10 об.]. 

Однак кількісний зріст не завжди означав поліпшення якості медичної 

допомоги. З другої половини 20-х років становище лікарень значно погіршилося. У 

деяких лікарнях ситуація нагадувала 1919 рік. Так, за даними чергового обстеження 

лікарень Харкова було виявлено, що хворим видавали неякісне харчування, порції 

не відповідали нормам (були скорочені на 30% через подорожчання продуктів на 

ринку), палати не опалювалися належним чином [422, с.37].  Каталки для 

перевезення хворих були без гумових шин, що впливало на стан здоров’я 

післяопераційних хворих. А всього лише 3 термометри на 70 осіб в 

туберкульозному відділення 2-ї рад лікарні затягували процес вимірювання 

температури до першої години ночі, що порушувало всілякий лікарняний  режим 

[228, арк. 20]. Смертність в лікарнях Харкова на початок 30-х років становила 3% 

[228, арк. 34]. 

Станом на 1934 рік в Харкові існувало 33 лікарні загальною кількістю 5201 

ліжко [408, с. 48]. Цей показник  став значно вищим, ніж в попередні роки і тепер на 

1000 осіб припадало 2,3 ліжка.   

Мережа уплатліку становила в цей період 5 лікарень на 125 ліжок, також існувало 6 

санаторіїв на 250 ліжок та 9 платних зубкабінетів. За період 1922-1927 роки  в таких 

лікарнях лікувалося 53 тисячі 995 чоловік, в санаторії пройшло оздоровлення 12040 

чоловік, а зубного лікаря відвідало 39257 пацієнтів. Такі цифри свідчать про сталий 

попит і на платні лікустанови, адже окрім цих закладів незастрахованим нікуди було 

діватися і вони будь яким коштом намагалися отримати лікарську допомогу, навіть 

у платних лікарнях.  
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 4.4. Амбулаторно-поліклінічна допомога. 

 

За наказом Губздороввідділу з 1 червня 1921 року усьому трудящому 

населення міста надавалася безкоштовна медична допомога. Для цього 

Губздороввіддлі заснував інститут «квартальних лікарів». Першим районом по 

введенню безкоштовної меддопомоги став Петинсько-Журавлівський, а з 15 червня 

така допомога стала доступною для кожного харків’янина. Місто було поділено на 

дільниці (102). Існували також  29 приймальних пунктів, де видавалися дозволи на 

право користуватися безкоштовною медичною допомогою [39, 25 мая]. 

 Амбулаторно-поліклінічна допомога в Харкові надавалася кваліфікованими  

лікарями з розподілом по різних спеціальностях. По всьому місту були розташовані 

робітничі поліклініки, яких загальною кількістю було дев'ять. У віддалених районах 

міста додатково працювали амбулаторії, де вівся прийом по основних 

спеціальностях ( хірургічні, внутрішні, жіночі, дитячі й зубні хвороби). Однак 

кількість таких амбулаторій  не задовольняла потреби населення і жителі околиць 

міста не мали змогу дістатися  до амбулаторій за медичною допомогою. Особливо 

страждали мешканці Журавлівки, для яких відвідання амбулаторії перетворювалося 

на справжню проблему – медпункт знаходився на самому початку величезного 

робітничого селища, а в разі хвороби діти та дружини робітників були кинути 

напризволяще. Найбільше страждали вагітні жінки, адже знайти допомогу при 

почавшихся пологах було неможливо [178, арк. 66].  

Медична допомога на дому хворим надавалася спеціальним медичним 

персоналом: лікарями ті лікпомами (лікарськими помічниками). Місто було 

розподілено на пояси: центральний, де лікар повинен зробити 300 відвідувань за 

місяць, середній – 250 відвідувань та периферичний – 200 відвідувань на місяць. 

Харків’ян обслуговувало 120 лікарів (дані на 1928-29 рр.), але на час епідемій 

кількість лікарів збільшувалася, запрошувалися додатково лікарі-інфекційники [228, 
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арк. 42; 208, арк.14]. В нічний час допомога на дому надавалася нічними 

чергуваннями лікарів [422, с.41]. 

Допомога на дому районними лікарями забезпечувалася на досить невисокому 

рівні. В першу чергу тут велику роль грала відсутність чітких правил для населення 

по виклику лікаря з поліклініки на дом. Через це часто-густо лікарі приходили на 

дом до хворого, який не мав серйозних захворювань і цілком міг сам дістатися 

поліклініки і там отримати медичну допомогу. А от той, хто викликав лікаря 

необґрунтовано, міг заплатити за постановою Харківської міськради № 61 від 22 

червня 1928 року адміністративний штраф в розмірі 25 карб., або бути 

заарештованим на 2 тижні [563, с.18-19; 498, с. 25]. Така «перевантаженість» 

приводила до того, що до 20% хворих обслуговувалися з затримкою (на другий 

день) після виклику [270, с.10-11]. 

Істотним недоліком було те, що районний лікар перевантажувався 

«канцелярщиною». Не існувало чіткої системи зберігання амбулаторних журналів 

(сучасних карток), і коли лікар вкотре приходив додому, то частіше починав нову 

амбулаторну картку і наново писав усі дані, замість того, щоб мати при собі повну 

історію хвороби харків’янина. Така недбалість призводила до втрати дорогоцінного 

часу і зменшення  кількості оглянутих на дому хворих приблизно на 10-20% [617, 

с.10-11].  

Якщо  харків’янин не викликав лікаря на дом і вирішив прийти до поліклініки, 

то він також стикався з рядом неприємних моментів перше ніж отримає допомогу.  

Перше, що потрібно було відвідати хворому, це реєстратура, черги до якої 

тягнулися іноді з вулиці, але діставшись до віконця, хворі часто отримували 

відмови. Після реєстратури хворого чекала черга в кабінет до лікаря і він постійно 

«чіплявся» зі стереотипними питаннями до іншого персоналу. А коли він вже 

нарешті потрапляв на прийом, то повинен був вкотре надавати анкетні дані. В 

зв’язку з таким безладом в обслуговуванні населення Харкова і численними 

наріканнями на лікарів, що не додавало їм авторитету, був затверджений 29 грудня 

1927 року проект раціоналізації апарату поліклінік, елементи якого і зараз діють в 

наших лікувальних закладах [716, с.12]. По-перше, обмежувалася кількість хворих, 
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яких міг прийняти лікар за одну робочу зміну при умові надання ним кваліфікованої 

медичної допомоги. Така кількість регулювалася талонами, що видавалися 

харків’янам перед записом на прийом. Кількість вільних талонів вивішувалася на 

дошці, доступ до якої мали всі бажаючі. При перегляді дошки людина знала, що 

вона не дарма чекатиме прийому, оскільки хворий «попадає» в кількість вільних 

номерів. Кожні 15 хвилин інформація на дошці оновлювалася. На номері 

вказувалося коли саме хворий буде прийнятий, тому до цього терміну харків’яни 

могли вільно розпоряджатися своїм часом, аніж сидіти в нудьгуватих чергах [185, 

арк. 158 об].  

Кожен харків’янин та члени його родини повинні були мати медичну книжку 

– свідчення того, що вони застраховані (або хтось один з родини). Номер цієї 

медичної книжки позначався на картці кожного застрахованого чи члена його 

родини. Однак в місті були випадки коли незастрахована людина лікувалася по 

книжці застрахованої, для того щоб отримувати медичну допомогу безкоштовно. 

Такі випадки не були розповсюдженими, але один з них набув широкого розголосу у 

1926 році, коли пацієнт помер через «неправильне лікування» за чужою книжкою 

[185, арк. 158 об]. Після первинної реєстрації на хворого заводився амбулаторний 

журнал, який передавався в кабінет до лікаря. До амбулаторного журналу 

заносилися всі необхідні дані, а статистичні картки (раніше тут записувалася 

загальна інформація про хворого) відмінялися зовсім [228, арк. 17].  

Після огляду лікар робить всі необхідні записи в амбулаторному журналі 

хворого і тут же віддає йому медичну книжку. При оформленні листка 

непрацездатності, лікар лише записував основні дані, а все інше дооформлювали в 

реєстратурі. Лікар мав право надати хворому 5 днів відпустки по хворобі без 

консультації з лікарем іншої спеціальності, подовження терміну проходило при 

повторному відвіданні з консультацією лікаря вузької спеціальності. 

Таким чином із введенням цього проекту максимально скоротився час 

перебування хворого в лікарняній установі і за рахунок зменшення паперової роботи 

значно ущільнився графік корисної роботи лікаря.  
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З середини 20-х років лікувально-профілактична мережав основному 

розвивалася за такими напрямками:  наближення амбулаторної та лікарняної 

допомоги до окраїн міста; зростання мережі профілактичних установ;  поширення 

диспансерних методів в системі єдиних диспансерів. 

Амбулаторно-поліклінічна мережа Харкова з 1928  року становила 10 

поліклінік секції охорони здоров’я міськради (9 для застрахованих робітників та 

членів їх родин та 1 для іншого населення)  [498, с.6]. Також медична допомога 

надавалася 4 амбулаторіями та 9 меддільницями. На 8-ми дільницях лікувалося 

населення, яке не було застраховано. 

 До того ж всі поліклініки мали  власні медичні пункти на підприємствах (див. 

дод. В.5.). Вони надавали першу медичну допомогу при нещасних випадках та 

раптових захворюваннях на підприємствах. Таких медпунктів у 1929 році 

налічувалося 48 (з них 18 фельдшерських). Робота медпунктів була досить 

насиченою. Звернення робітників на медпункти становило 578 тисяч 241 

відвідування, що було майже вдвічі більше прогнозованої цифри. При чому було 

зареєстровано 59 тисяч 7 нещасних випадків на виробництві [228, арк. 44]. 

У 1934  році в місті існувало 46 амбулаторій та поліклінік. На одну установу  

приходилося приблизно 9,5 тис. мешканців і ця цифра постійно знижувалася, що 

підвищувало якість надання медичної допомоги харків’янам. 

Диспансеризація – активне динамічне спостереження за станом  здоров’я 

певних груп населення, взяття цих груп на облік з метою раннього виявлення 

захворювань, лікування їх та попередження тих факторів, які викликали цю хворобу. 

Основним соціально-гігієнічним  завданням диспансеризації було  збереження 

працездатності хворого населення. Важливим було місце диспансеру в профілактиці 

різних хвороб, адже найперші показники по захворюваності населення 

концентрувалися саме в диспансері, а вже на основі цих даних будувалася подальша 

профілактична робота. Диспансери вказували на ті захворювання, які 

розповсюджувалися в певних умовах та виявляли фактори, через які людина 

захворіла на ту чи іншу хворобу. А от розробка системи заходів по усуненню цих 

факторів та подальші гігієнічні мірі – це вже завдання профілактики. 
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Диспансеризація включала в себе такі елементи: 1) виявлення хворих з 

початковими стадіями патологічного процесу; 2) якомога повніше обстеження цих 

хворих; 3) нагляд за станом хворого в динаміці; 4) здійснення комплексу 

лікувально-профілактичних заходів; 5) знайомство з умовами праці та побуту з 

метою встановлення зв’язку між впливом  виявлених негативних факторів та 

виникненням хвороби; 6) пропаганда серед диспансерного контингенту розроблених 

профілактичних заходів; 7) періодичне узагальнення отриманих даних. Для 

виконання поставлених завдань диспансер мав спеціальний дослідницький 

персонал. 

Головне, що характеризувало диспансеризацію – це плановість усього 

медично-санітарного обслуговування, плановість лікувально-профілактичних 

заходів, регулярний нагляд за певними категоріями харків’ян [70, с.5]. В умовах 

диспансерної роботи можна було швидше виявити та усунути організаційні похибки 

в роботі окремих ланок мережі. Єдиний диспансер тому і називався «єдиним», бо 

охоплював всі відділи поліклінік та амбулаторій, профілактичні заклади. 

Диспансерний облік різних категорій населення та виявлення тих показників, які 

«кульгали» та якнайшвидше їх усунення – це лише один з векторів роботи єдиного 

диспансеру. 

Першими кроками диспансеризації в Харкові стало утворення у 1922 році 

районних поліклінік, які мали в своєму складі туберкульозний диспансер, 

венеричний диспансер, дитячу консультацію. Таким чином поліклініки мали змогу 

збирати велику кількість даних, систематизувати їх, виявляти закономірності та 

вживати необхідні профілактичні заходи [121,  с.304]. 

Вперше в Союзі єдиний диспансер був організований у Москві. З 1925 року до 

такої справи приступили вже в Харкові, але дещо повільніше, беручи до уваги 

московські помилки [422, с.41]. В Харкові було враховано те, що місто було 

великим індустріальним центром, в якому кількість робітників щорічно зростала. 

Так, лише за 1927 рік кількість робітників зросла на 133%, а в Червонозаводському 

районі – на 240%. Однак такий приріст ускладнювався тим, що основна маса 

робітників жила  в приміській смузі, а близько до міста роботи (заводу чи фабрики) 
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проживало лише 12%  людності [91, с.3]. Тому було вирішено обслуговувати 

робітників не за місцем проживання, а за місцем роботи, бо тільки нерозпорошену 

робітничу масу можна було якісно обслужити біля місця розташування 

підприємства. Це було перше харківське ноу-хау, яке дозволило  повернути 

лікарняну організацію з перших днів до виробництва, до робітничого колективу. 

Потужності Харкова початку тридцятих років ХХ століття дійсно були 

велетенськими. В першу чергу треба поглянути на демографію міста. За цей час 

стрімко зростає кількість застрахованого населення: у 1929 році було 209 тисяч 

застрахованого населення,  у 1930 – 256 тисяч 748 застрахованих, а у 1931 році – 389 

тисяч 191 особа. Тобто майже вдвічі за два роки зросла кількість  застрахованого 

населення в Харкові. Звісно це пов’язано з індустріалізацією країни і провідної 

роллю міста в ній. Постійний ріст промисловості наче магнітом притягував робочі 

руки. Саме тут були розташовані величезні заводи: Харківський паровозобудівний 

завод – 25 000 робітників та службовців; Електромеханічний завод – 22 000; 

Тракторний завод – 20 000; «Серп та Молот» - 14 000; «Світло шахтаря» - 4 000; 

Канатний завод – 5 000; Швацька фабрика ім. Тінякова – 5 000 [91, с.10]. 

 Швидкий зріст населення міста вимагав від відділу охорони здоров’я 

виключної уваги до життя та здоров’я робітників. Тому доцільним в цій справі 

виявилася саме диспансеризація.   

За півтора роки в Харкові було диспансеризовано 10 000 робітників, з яких 

5 000 складали робітники-підлітки. Першими диспансеризованими були дорослі 

робітники з шкідливих цехів ХПЗ, ВЕК, «Серп та Молот», друкарень, табачних 

фабрик, керамічного заводу [801, с.15]. Обстеження харківського робітництва були 

проведені  п’ятьма спеціалістами, що дозволяє говорити про отримання глибоких, 

виважених та достовірних результатів.  На перших порах харківська 

диспансеризація мала досить суттєві вади: дані про обстеження робітників 

заносилися до санітарних журналів, але далі цього справа не пішла і ніякий зв’язок з 

диспансеризованими не підтримувався. Не вистачало лікарів-диспансеризаторів 

(наприклад, якщо в Москві було 300 лікарів-диспансеризаторів, то в Харкові – 25 – 

30). Це значно знижувало якість проведення кампанії по диспансеризації. Так, 
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станом на 1928 рік в Москві, наприклад, було диспансеризовано 230 тисяч 

робітників, то у Харкові всього 8-9 тисяч [222, арк.4]. В лікарнях відчувалася гостра 

нестача койок, що призвело до неможливості задоволення потреб дипансеризованих 

робітників. Бюро по вибору професій майже не працювало. Частими були випадки, 

коли працівник за станом здоров’я мав бутри переведений на легшу роботу, а його 

натомість просили піти з роботи взагалі. У 1928 році ситуація стала настільки 

важкою, що приходилося диспансеризувати тільки тих робітників, які зверталися до 

лікарняного закладу, про роботу поза лікарнею не було  й мови. 

Потрібна була розробка нових форм диспансеризації, за яких комісії з 

диспансеризації повинні органічно влитися до складу поліклінік і находитися в 

тісному зв’язку з відділеннями. На цій основі були розроблені «Основні положення 

побудови єдиного диспансеру»: 1) єдиний диспансер організовувався в межах 

природно-історичних кордонів – районів міліції; 2) проводилося попереднє 

вивчення району, його специфіки; 3) кількість населення, яку охоплював диспансер 

повинна бути в межах 30-50 тисяч осіб; 4) район обслуговування диспансером 

поділявся на окремі дільниці з мешканцями до 3 тисяч; 5) кожна дільниця 

обслуговувалася одним дільничним терапевтом та однією медсестрою (в диспансері 

лікар працював приблизно 3 години, на дільниці – 2 години); 6) для обслуговування 

дітей за трьома дільницями закріплювався один педіатр; 7) на кожні 15 тисяч 

населення виділявся фтизіатр та медсестра [225, арк. 4].  Однак такі вимоги не 

завжди дотримувалися. Наприклад, 3-тя робітнича поліклініка обслуговувала 65 

тисяч жителів свого Краснозаводського району та ще й жителів Чугуєва, 

Вовчанська, Рогані та хворих за направленнями від НКОЗ [225, арк. 9]. Саме у 

поліклінічних відділеннях, лікарських кабінетах  повинна йти    робота з 

диспансеризованими, починаючи з обстеження немовляти і до обстеження 

дорослого робочого. Цим повинна займатися поліклініка ще й з тих міркувань, що 

вона має розгалужений апарат з районних лікарів, які  можуть обстежити побутові 

умови робітників, які суттєво впливають на перебіг хвороб та зробити необхідні 

висновки. 
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Для того, щоб зробити перші кроки в суцільній диспансеризації робочого 

населення на початку 30-х років в Харкові на організаційні форми роботи єдиного 

диспансеру  в якості експерименту була переведена 5-та робітнича поліклініка. У 

1931 році  було проведено перепис населення  міста причому при обробці даних 

виділили таку категорію як щільність проживання робітників-металістів. Найбільш 

заселеними робітництвом виявилися Червонозаводський район, Москалівка, район 

Холодної гори, Іванівка, Тюрина дача, Павлівка. Цілком зрозуміло, що саме в цих 

районах ще три поліклініки були переведені на такі форми роботи – це 3-тя в 

Червонозаводському районі, 6-та на Москалівці і 7-ма в Холодногірському районі 

[91, с.12 ]. Третя та п’ята поліклініки вже мали свій специфічний контингент задля 

того, щоб якомога якісніше провести облік диспансеризованого робітництва. Так,  3-

тя робітнича поліклініка диспансеризувала приблизно ди тисячі чоловік:  

ливарників, вагранників, ковалів, шліфувальників; 5-та робітнича поліклініка 

(диспансеризувала приблизно три тисячі чоловік) – кришильників, сортувальників,  

папіросно-набивний цех табачної фабрики. Інститут Робмеду диспансеризував 

робітників типографій, школи друкарської справи, щітинщиків та «гарячі» цехи 

заводів «Світло Шахтаря» та «Червоний Жовтень», тут же були на обліку й 

робітникі, пов’язані з окислом вуглецю та сірки [217, арк. 59]. З 1928 року 

диспансеризації підлягали також діти  та робітники-підлітки, курортні та санаторні 

хворі, вагітні та породілля, члени сімей диспансеризованих, які проживають в 

гуртожитках та робітничих поселеннях [802, с.2; 730, с. 16]. 

У 1932 році Харків мав таку амбулаторно-поліклінічну мережу: поліклінік – 7; 

єдиних диспансерів – 4; амбулаторій – 6; медпунктів – 112; медсанцехів – 10; 

тубдиспансерів – 10; вендиспансерів – 10. 

 З впровадженням диспансеризації суттєво змінилася і роль лікаря. Від 

пасивного порадника він стає активним дослідником колективу, тримає руку на 

пульсі захворюваності тієї чи іншої групи населення. Саме лікар тепер стає  першою 

людиною для хворого, адже потрапивши до диспансерної групи (тобто маючи ту чи 

іншу хворобу, яка підлягає обліку), хворий ще довгий час буде спілкуватися з 

лікарем. Лікування  диспансерних хворих будувалося на інших методологічних 
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підходах,  воно відмічалося більшою ефективністю, адже лікар мав не один такий 

випадок, а мав змогу  набратися певного досвіду. 

 Лікар-терапевт  був основним робітником єдиного диспансеру – суворо 

районної організації, яка діяла в межах визначеної території, що в свою чергу 

поділялася на дільниці. Кожна дільниця обслуговувалася дільничним лікарем для 

дорослого населення та дільничним лікарем для дитячого населення. На одного 

терапевта приходилося в середньому 1,5 – 2 тисячі харків’ян [460, с. 163]. Це 

населення  обслуговувалося лікарем як на дому, так  і на амбулаторному прийомі в 

диспансері. Таким чином населення прикріплювалося до своєї дільниці, а на лікаря в 

свою чергу це покладало велику відповідальність. Мешканці того чи іншого району 

не були випадковими пацієнтами – лікар протягом всієї роботи на дільниці 

підтримував контакт з кожною родиною, з кожним мешканцем, знав картину хвороб 

в тій чи іншій родині тощо. Тому в цьому сенсі робота лікаря становилася більш 

приближеною до конкретних осіб, приносила більше  користі для здоров’я всього 

міста. 

 Одним із завдань диспансеризації було спостереження  за станом здоров’я 

людини протягом її життя. Так, наприклад,  ще за час вагітності жінка вже 

приходила до консультації Охматдиту і перебувала під наглядом  лікарів різних 

спеціальностей (акушер-гінеколог, терпавет-дієтик, фтизіатр, венеролог, одонтолог)  

до самих пологів [466, с.35]. Новонароджені та діти молодшого віку (до 8 років) 

наглядалися лікарями мережі Охматдиту, після 8 років дитина переходила під 

спостереження  диспансеру ОЗДП – охорони здоров’я дітей та підлітків і перебувала 

там під час майже всього навчання у школі [752, с.1072]. Після вступу до фабрично-

заводського училища підлітки продовжують наглядатися в ОЗДП, але якщо вони 

потрапляють до шкідливого цеху, то переходять під нагляд заводського лікаря-

диспансеризатора. Всі люди обслуговувалися диспансерами переважно за місцем 

проживання. Робітники диспансеру поступово дізнаються про рівень життя людини, 

умови проживання, місце роботи, визначають рівень впливу шкідливих факторів. 

Люди, які працюють під впливом шкідливих факторів («гарячі цехи», низькі 

температури, сирість, наявність шкідливих речовин у повітрі тощо), перебувають 
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під особливо пильним наглядом [458, с.20]. Хворих на соціальні хвороби беруть на 

особливий облік для спеціального диспансерного обслуговування. Для того, щоб 

лікар-диспансеризатор працював якомога ефективніше, то  дільниці поділялися з 

кількістю населення не більше 3 тисяч осіб. Тоді лікар зможе приділити належну 

увагу хворому, стежити за динамікою розвитку захворювання, визначить 

оптимальний час виходу на роботу [458, с. 20 ]. 

 Харків був провідним містом Радянського Союзу, де ґрунтовно вичалося 

питання диспансеризації. По-перше в місті був широкий матеріал – велика кількість 

робітничого населення, інших груп диспансеризованих. По-друге Харків мав 

найцінніші кадри в галузі теорії та організації охорони здоровя серед великих міст 

Союзу. Тому саме тут був заснований у 1933 році Харківський диспансерно-

поліклінічний інститут, який займався питаннями диспансеризації населення. В 

інституті робота була організована по трьох секторах: 1) лікувально-

профілактичному; 2) теорії та організації охорони здоровя; 3)планування та обліку. 

Головними завданнями інституту були визначені: розробка питань теорії, організації 

та практики охорони здоровя, роботи медсанцехів; планування здорово охорони в 

масштабі міста, міського району; розробка питань обліку в лік установах; вивчення 

питань санітарної культури та побуту, особливо серед робітників-металістів; 

популяризація питань охорони здоровя серед широких робітничих мас та багато 

іншого [847,  с.2-3 ]. 

 

4.5. Охорона материнства і дитинства. 

 

Охорона материнства та дитинства в країні Рад стала одним з основних 

напрямків турботи про населення.  У лютому 1919 року  В.І. Леніним був 

підписаний декрет «Про  заснування Рад захисту дітей», згідно з яким справа 

постачання дітей харчуванням, одягом, житлом, медичною допомогою необхідно 

вважати одним з найважливіших державних завдань. Окремо був виданий декрет 

«Про безкоштовне дитяче харчування», за яким всі діти до 14 років мали право 

безплатного харчування не залежно від того, до якої категорії пайку належать їхні 
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батьки (це було пов’язано з існуванням тоді карткової системи) [452, с.128].   Для 

полегшення становища вагітної жінки була видана постанова, яка законодавчо 

закріплювала переведення її на легку роботу та звільнення від будь-якої роботи за 8 

тижнів до пологів та 6 тижнів після народження дитини [643,  с. 252 -253]. По всій 

Україні на початку 1920 року при органах Наркомсоцзабезу почали створюватися 

секції охорони материнства та дитинства. Однак вже через два місяці 30 квітня 1920 

року постановою РНК УРСР справа охорони материнства та дитинства була 

передана до органів Наркомздоровя (а отримання грошової виплати залишилося у 

віданні Наркомсоцзабезу). Таким кроком РНК визначив єдність всієї системи 

охорони здоров’я.  

 Як показують попередні дослідження, справа акушерської та гінекологічної 

допомоги в місті «кульгала» з самого початку. В дожовтневий період допомога 

жіноцтву стикалася з такими проблемами, як недостатня кількість ліжок та як 

слідство - мізерна пропускна здатність таких клінік, брак приміщень для розміщення 

хворих (які мали тулитися в бараках та сараях господарських складів 

Олександрівської лікарні), мала кількість спеціалізованих закладів (такими 

закладами були зокрема малопотужна  університетська акушерська клініка, 

земський пологовий будинок  працював з переривами, а акушерсько-гінекологічна 

факультетська клініка станом на 1910 рік мала лише 20 штатних ліжок; також 

існувала й жіноча «лечебница» Г.М.Грінберга та ще декілька приватних «лечебниц», 

які працювали на платній основі, що не завжди влаштовувало збідніле жіноче 

населення міста (див. дод. Б.10.), недостатність фінансування (наприклад, 

акушерська клініка Імператорського Харківського Університету отримувала кошти, 

яких вистачало лише на п’ять місяців, а значну частину коштів зі свого власного 

карману виділяв директор клініки І.П.Лазаревич) [734, с. 133, 140, 172, 180, 195, 

214]. Тому одним  із завдань радянської медицини стало створення доступної 

широкої мережі акушерсько-гінекологічних закладів.  

Станом на 1920 рік вдалося  утримувати 400 гінекологічних койок по 

чотирьом великим лікарням Харкова – лікарня по вул. Старо-Московській, 105, 1-й  
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рад лікарні,  21-й рад лікарні та університетській клініці. Ці чотири лікарні 

обслуговували пологовою допомогою все місто та його околиці [204, арк. 37].  

Зі встановленням радянської влади почали організовуватися консультації 

матері та дитини, які через голод 1921-1922 років почали працювати дещо пізніше 

запланованих термінів. Основним контингентом цих консультацій стали жінки-

робітнипці та дружини робітників ≈ 65 % від усіх, що звернулися [588, с.50]. 

Приділення уваги не тільки  охороні дитинства, але й  охороні здоров’я жінки-

породілля спершу почалося в двох напрямах: з одного боку почали  

організовуватися консультації для вагітних жінок, з другого боку – при всіх 

лікарських дільницях почали  виділятися пологові ліжка. На перших порах навіть ця 

невеличка кількість ліжок не використовувалася жінками в повному обсязі, адже 

вони звикли отримувати пологову допомогу у «бабок-повитух», до того ж якість 

пологових ліжок значно поступалася якості ліжкок  інших спеціальностей в цих же 

лікарнях [832, с.11]. У центрі закладів охорони материнства і дитинства стояла 

консультація, яка могла бути як самостійною організацією, так і входити до складу 

поліклініки. Переважно консультації були спільними для матерів та дітей. 

Консультації для жінок проводили  диспансерну роботу, культурно-освітню роботу 

у галузі гігієни вагітності, гігієни пологів та післяпологового періоду, правильного 

годування та догляду немовлят. В своєму складі консультацій мали штат сестер, які 

наглядали за жінками вдома. За обліком роботи консультації можна встановити, що 

в різні періоди своєї вагітності харків’янки по декілька разів відвідували жіночі 

консультації. Це дозволяє говорити про підвищення рівня довіри до медичного 

персоналу в справі пологової допомоги. З першого дня народження дитина постійно 

перебувала під наглядом консультації. Там лікарі стежили за вагою, харчуванням, 

дотриманням правил гігієни. Для підтримання контакту з немовлям на дому їх 

відвідували патронажні сестри. При жіночих консультаціях існували молочні кухні, 

де безоплатно або за невеличку платню видавалися молочні суміші для немовлят. 

Для того, щоб популяризувати в жіночих масах справу охорони материнства і 

дитинства, на виробництві, де працювали переважно жінки, створювалися комісії з 

охорони материнства і дитинства. Завданням комісій було якомога ширше 
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проведення на виробництві заходів з охорони материнства й дитинства.  Чільне 

місце посідала просвіта населення. Це і проведення лекцій на відповідні теми, 

розповсюдження ідей охорони материнства й дитинства. Комісії наглядали за 

соціальним забезпеченням жінки-матері (видача матеріальної допомоги, засобів 

догляду за дитиною, «приданого» для немовляти тощо), відвідували на дому своїх 

робітниць, що перебували у декретній відпустці, виявляли проблеми та вчасно 

сигналізували про них до районних відділів охорони материнства й дитинства [383, 

№ 29; 363, № 29].  

З 1926 року зростала кількість жінок, охоплених кваліфікованою акушерсько-

гінекологічною допомогою [636, с.17]. У 1926-27 роках кількість лікарняних 

пологових допомог складала 7075, а за наступний рік цифра значно виросла і 

складала вже 8000  випадків, що становить 85% від загальної кількості пологів у 

місті, тоді як у довоєнний період ця цифра сягала лише 25-27% [490, с. 94 ].  

Швидкими темпами в пологових будинках та лікарнях збільшувалася кількість 

ліжок, призначених для абортниць, що зумовлювалося легалізацією абортів у 1920 

році: «1. Допускается бесплатное производство операции по искусственному 

прерыванию беременности в обстановке советских больниц, где обеспечивается 

максимальная безвредность» [644, с. 285 – 286;  100, с.7-8; 836, с.27]. У  харківських 

лікарнях була зроблена найбільша чисельність абортів (станом на 1925 рік) в 

порівнянні з іншими містами [492, с. VIII]. У 1926 році в місті народилося 9404 

маленьких харків’ян, а могло б народитися на 10236 осіб більше, у 1927 році 

народилося 9000 дітей, абортів зроблено - 13158 [493, с. Х].  Через скрутне 

матеріальне становище вагітність була небажаною в більшості робітничих родин і 

слугувала головною причиною розлучень у 20-ті роки [407, с. 83]. Якщо ми 

поглянемо на статистику 20-х років, то простежимо, що найбільший показник по 

абортах припадає саме на промислові райони країни, тоді як в центрі та на заході 

України жінки віддавали перевагу народженню дитини [331, с. 8 ]. У лютому 1925 

року НКОЗ України прийняв постанову про аборти, в якій  встановив порядок  

здійснення цих операцій для різних категорій вагітних жінок. «Перевагою» на 

аборти поза чергою користувалися  фабрично-заводські робітниці: в першу чергу – 
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безробітні самотні жінки, які отримували допомогу бірж праці; в другу – самотні 

робітниці, які мали одну дитину; потім – одружені робітниці, які  мали багато дітей 

[81, 14 лютого]. Як показує статистика, 68% всієї акушерської діяльності припадало 

на  аборти [492, с. VIII]. Привілей робітниць пояснювався тим, що держава боялася 

«оголити» виробництво, а робітниці зазвичай користувалися такими методами 

переривання вагітності, які могли надовго покласти їх до ліжка. Цікавими були 

форми звітності, в яких підбивався рух вагітних жінок по абортній комісії. За 1923 

рік пройшло 1603 жінки, за 1924 – 1986, за 1925 – 5941, за 1926 – 8871 особи [831, с. 

81] . Як бачимо з наведених даних чисельність жінок, що звернулася до абортних 

комісій, щороку  збільшувалася. Окрім  чисельності зроблених  абортів вказувалася і 

причина, за якою зроблено операцію. Серед них були такі: аборт за медичними 

показниками; аборт матері, що годує; багатодітність; наявність дитини до 2-х років, 

хворої дитини; аборт матері-одиначці; безробітність; аборт, якщо мати ще 

навчається; незадовільні соціально-побутові умови, антисанітарний стан квартири. 

Причиною для аборту могло стати те, що жінка мала чоловіка інваліда, військового 

або хворого. Як ми бачимо такий широкий спектр причин міг би задовольнити 

переважну більшість запитів на аборт. І лише 2 % жінок після звернення до абортної 

комісії згодилися на продовження вагітності, такій же кількості харків'янок було 

відмовлено в аборті з різних причин [751, с.51] . Але найбільше все одно робітниці 

зверталися до «бабок», або використовували для такої цілі різні отрути. А з 

початком непу додалися ще й вільно практикуючі акушерки, які приймали 

«секретно беременных». Такі  «медики», не маючи дозволу від Губздороввідділу, 

повсюди в пресі розміщували рекламні оголошення про послуги, на що постійно 

нарікав Губздороввідділ. В березні 1923 року була прийнята постанова, яка 

обмежувала друк такого типу оголошень, друкувалося ж лише після видання 

дозволу Губздороввідділом [178, арк. 114 ]. Робота всіх акушерок в місті була в 

цьому році обстежена Губздороввідділом разом з Прокурорським наглядом, 

акушерки, які працювали без відповідного дозволу , заарештовувалися та 

віддавалися під суд [179, арк. 68]. 



 

 

180 

 

Треба зазначити, що рівень освіченості серед робітниць в справі запобігання 

небажаної вагітності був досить низьким і на початку 30-х років . Багато жінок (від 

40 до 50% ) у 1934 році вдавалися до уриваного статевого акту, який призводив до 

невралгії та ендометритів, а інша категорія жінок вважала за панацею проводити 

собі йодні впорскування, що призводило до багатьох гінекологічних хвороб. 

Вживання ж методів запобігання вагітності, які рекомендувалися лікарями, не 

знайшли великої популярності. Як показують дані патронажу, половина жінок 

відмовилася від розпочатого курсу прийому протизаплідних засобів і повернулася 

до інших давно вживаних методів [340, с.52-54]. 

Задля справедливого розподілу ліжок у лікарнях при підвідділі охорони 

здоров’я та при лікарських дільницях створювалися комісії, що видавали дозволи на 

аборти. Однак багато жінок-абортниць не хотіли розголосу ситуації, що склалася, 

тому і кількість підпільних абортів трималася на досить значному рівні (адже не всі 

жінки підпадали під категорії, зазначені вище) [409, с. 321]. Наступного ж 1926 року 

практику таких абортів було визнано недоцільною, а  діяльність «абортних комісій» 

було припинено. Зважаючи на неспроможність медичних закладів задовольнити всіх 

жінок, бажаючих перервати вагітність,  було дозволено робити аборти в приватних 

лікарнях та на квартирах, які підходили для цього [803, с. 302; 660, с.3 ] Цифри 

1926-27 років показують 5739 абортів, що становить більше половини від показника 

народжуваності в цей рік, а у 1927-28 роках ми знаходимо цифру 8500, яка є 

більшою, ніж народжуваність у зазначений період [490, с. 94 ]. Тому, намагаючись 

зупинити хвилю зростання абортів, радянський уряд ввів деякі обмеження на їх 

застосування задля збереження репродуктивного здоров’я нації. Не зважаючи на те, 

що шлюбно-сімейний кодекс 1926 року затвердив право жінок на штучне 

переривання вагітності, аборти було заборонено робити жінкам, які завагітніли  

вперше, або тим, які робили цю операцію менше півроку тому [449, с. 49]. Аборти 

при вагітності більше трьох місяців проводилися лише за медичних показників [322, 

с.44].Таке розпорядження спричинило хвилю нових незареєстрованих абортів. До 

того ж на весь Харків у 1930 році було тільки 40 абортних ліжок , що змусило 

орендувати ще 25 ліжок у Червоного Хреста та 20 ліжок у 23-й лікарні Уплатліку 
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[522, с. 24]. Така  необхідність була викликана тим, що «абортні хворі» становили  

найчисленнішу категорію серед усіх, хто звернувся по допомогу. За статистикою 

1930 року абортні хворі  становили 32%, хірургічні хворі – 18,5%, інфекційні хворі – 

11%, терапевтичні хворі – 10,4%, породілля – 8,7% [228, арк.35; 229, арк.28]. Тобто 

кількість абортів у 4 рази перевищувала кількість народжених дітей. І це ще не 

маючи даних про аборти, зроблені підпільно поза межами лікарських установ. Для 

боротьби з таємними абортами та задля покарання осіб, які робили «підпільні», 

лікарі мали негайно повідомляти міліцію про хворих жінок, які потрапляли до 

лікарні з ускладненнями після абортів, зроблених на дому [81, 29 серпня]. 

З метою зниження рівня небажаної вагітності також проводилися 

просвітницькі заходи щодо популяризації контрацептивних засобів. У 1923 році 

Наркомздоров’я України прийняв постанову, згідно з якою ініціатива у справі 

призначення протизаплідних засобів мала виходити не від лікаря, а від жінки, тобто 

фактично протизаплідні засоби було легалізовано. Однак у першій половині 1920-х 

років широко впровадити такі заходи не вдавалося, а от вже у другій половині така 

робота почала проводитися в консультаціях для жінок, рідше в гінекологічних 

амбулаторіях та пологових будинках [387 ,  с. 22].  Однак результати такої роботи 

залишалися незадовільними. З 1925 по 1930 рік кількість абортів по Україні зросла 

на 375%, а по столиці цей показник був ще вищим.  Це висунуло абортну справу як 

соціальну проблему на перше місце. Саме тому НКОЗ у лютому 1929 року 

запропонував «популяризувати серед жінок  вживання протизачаткових засобів для 

попередження небажаної вагітності», тобто тепер в усіх харківських лікувальних 

установах  як амбулаторного, так і стаціонарного типів, де проводилися прийоми 

жінок, пропагувалися препарати для запобігання вагітності, такі як «Преконсоль», 

«Контрацептин» [340, с. 52-54.]. Відтепер в будь-якій консультації жінка-робітниця 

могла отримати згадані препарати, а для бідних харків’янок такі препарати 

розповсюджувалися безкоштовно, бо гроші на це тимчасово виділялися радою 

соціальної допомоги, поки препарати не набудуть певної популярності  В свою 

чергу ці гроші ради соцдопомоги отримували від  платних абортів  для матеріально 

забезпечених жінок  Харкова [322, с.45]. В НКОЗ суворо слідкували за тим, щоб 
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вищезгадані протизаплідні засоби були в наявності в кожній аптеці і проблем з їхнім 

отриманням не було [693,  с. 192]. 

 В зв’язку з тим, що труд жінки став майже на один щабель з чоловічим 

трудом, що жінка виконувала не меншу за часом, а іноді й тривалішу роботу, ніж 

чоловік, постало питання про соціальний захист в першу чергу жінки-матері, яка не 

могла в повному обсязі виконувати свої природні функції. Станом на 1920 рік 

народжуваність в Харкові становила  6068  осіб, а смертність 12126, тобто вона 

перевищувала народжуваність в 2 рази [484, с. 73]. Особливо великою була 

смертність діточок до одного року – у 1920 році – 29,4%, у 1921  - 33,6%, у 1922 – 

22,7%  [778, с. 17]. Зазначу, що у Москві цей показник був значно меншим – 13,7%, 

а у Ленінграді – 12,9% [317, с. 163]. Такий розрив стався тому, що Москва та 

Ленінград були стратегічно важливими для більшовиків містами, тому фінансування 

всіх галузей, в тому числі й охорони здоров'я, проводилося швидше та у більшому 

обсязі. Це дало змогу швидше приступити до організації притулків для дітей та 

надання медичної допомоги породіллям. 

Однак і ті діти, що народжувалися, не завжди зростали в нормальних 

повноцінних сім’ях, а 75% маленьких мешканців міста були хворі на туберкульоз, 

значна кількість хворіла на висипний тиф тощо [132, с. 94].  Для таких діточок з 

метою ізоляції їх від здорового контингенту, утворювалися спеціальні бараки, 

розширялися відділення в лікарнях [136, арк. 134 об.]. У 1921 році 

Губздороввідділом було відкрито дитячий санаторій в Помірках на 200 місць, щоб  

матері-робітниці та матері з сімей з низьким прибутком мали змогу оздоровити 

дітей,  які хворіють [268, арк. 97]. 

Значну частину становили матері-одиначки, які не в змозі були самі 

виховувати дітей. Такі діти потрапляли в дитбудинки або ставали звичайними 

підкидьками [754, с. 483 ]. Після досягнення малям року дитину переводили до 

Будинку дитини, де вона перебувала до  досягнення нею трирічного віку [23, с.493]. 

Питання про викорінення цього явища, знищення причин таких ганебних вчинків 

привернуло увагу медиків, як перших оборонців життів маленьких харків’ян.  На 

засіданні Харківського медичного товариства  Р.Д. Рохліна розпочала дискусію та 
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висвітлила головні питання, які стосувалися «призрения» дітей, наголошуючи  

однак на тому, що тільки в повноцінній сім’ї криються корені правильного 

індивідуального розвитку та виховання особистості. Особлива увага була приділена 

соціальному захисту матері та забезпечення їй всіх умов для самостійного 

виховання дитини. Реальні кроки стали можливими завдяки Резолюції І 

Всеросійської наради з питань охорони материнства і дитинства (прийнята 1-5 

грудня 1920 року), яка в першому своєму пункті чітко проголошувала: «развивать в 

первую очередь учреждения открытого типа, как ясли, консультации молочные 

кухни». Також в документі відмічалося, що жінка-мати повинна бути забезпечена 

всіма видами соціальної та матеріальної допомоги, матерям надавалася і юридична 

допомога [726, с. 291 - 292]. Планувалося створити декілька типів закладів, які 

могли б задовольнити будь-яку жінки, в якому б скрутному положенні вона б не 

знаходилася, тільки б не розривати її контакту з малятком. Першою з таких 

організацій стали консультації «Краплі молока» (існували і в дорадянський період), 

які у 1919 році були прийняті до складу Губернського відділу соціального 

забезпечення [136, арк. 133]. Консультації забезпечували матерів додатковим 

штучним годуванням, коли ті виходили на роботу з відпустки, залишаючи дитину з 

піклувальником. Для тих жінок, які не мали куди подіти дитину, наголошувалася 

необхідність негайного облаштування ясел, де можна було б залишити дитину на 

часи роботи та можливо прийти годувати її власним молоком під час робочої 

перерви. Наступним типом закладів повинні були стати  денні або вечірні ясла в 

залежності від того, в який час працює жінка, на чолі яких повинен був стояти 

голова-лікар. Третім типом повинні бути заклади, де виховують «детей, которые 

стали предметом общественного внимания и призрения» [750, с.166]. Однак цей тип 

закладів визнавався не засобом для збереження дитячих життів, а перехідною 

ланкою до індивідуальної опіки дитиною і стати цим опікуном в першу чергу 

повинна мати, якій для цього повинні бути створені всі умови. Також організований 

був будинок-притулок для дітей та матерів, кошти на  який були виділені 

Губернським фінансовим відділом в розмірі 50 мільйонів карб [140, арк. 169]. 

Розташовувався він по вулиці Сумській, 33 і у кінці 20-го року прийняв вже 148  
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немовлят, 87 матерів та 205 дітей віком до 5-ти років. Для них було влаштовано 

стерилізатор для молочної кухні, налагоджена пральня, діти були забезпечені 

достатньою кількістю білизни [136, арк. 133]. Однак один з таких притулків 

(будинок «Матері та дитини» №2) рішенням засідання колегії Губздороввідідділу 

від 14 червня 1920 року було вирішено закрити, оскільки справи там були зовсім 

кепськими: «дом находится в неприспособленном помещении, антисанитарное 

сосотояние, истощенность детей, чрезвычайно большая детская смертность, 

совершенное отсутствие надзора за безродными детьми, нежелание матерей, 

кормящих своих детей, кормить чужих, а также отказ их от освидетельствования, 

присутствие больных кожными и венерическими болезнями» [202, арк. 7; 200, арк. 

116]. 

Однак надії на те, що притулки для дітей будуть тимчасовим явищем не 

справдилися, навпаки в них виникала все більша потреба. Це можна простежити  з 

таблиці, яка показує зріст кількості закритих закладів по Харкову з середини 20-х 

років. 

Заклади закритого типу були постійно перевантажені, збільшилася кількість 

дітей-підкидьків, адміністрація використовувала непедагогічні методи у вихованні 

дітей [191, арк. 53].  Смертність в цих закладах трималася на рівні приблизно 40%. 

Такий високий рівень смертності як раз і давали ті підкидьки, які були ослабленими, 

часто тяжко хворими і лікарі не могли врятувати їхнє життя.  

Основні ідеї, викладені в цій доповіді, були взяті для розробки НКОЗ та 

втілені в діяльності Першого Українського Державного Інституту Охорони 

Материнства і Дитинства. Цей інститут  був організований у 1922 році при НКОЗ  

(наказ № 174 від 28.10.1922 ) під керівництвом Самуїла Моісеєвича Ямпольського. 

Завданням цього Інституту були: а) наукова розробка  питань охорони материнства і 

дитинства; б) вивчення  суспільної та індивідуальної гігієни, патології та 

патофізіології дітей грудного віку та раннього дитинства; г) вивчення та правильна 

постановка окремих типів лікувальних закладів по лінії охорони материнства і 

дитинства; г) підготовка та  підвищення кваліфікації персоналу; д) обслуговування 

вищої та середньої медичних шкіл.  
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До складу Інституту входили такі заклади: а) консультації для грудних дітей з 

молочною кухнею та патронатом при ній та консультація для вагітних, стаціонар 

для дітей грудного віку, Інститут «Краплі Молока»; б) Будинок Грудної Дитини – 

Клінічний Будинок Грудної Дитини НКОЗ; в) дитячий будинок для дітей 1-4 років; 

г) ясла для дітей до 4-х років; д) школа для сестер з Охорони  Материнства і 

Дитинства. 

На чолі Інституту стояла Рада Інституту, яка керувала всіма напрямами 

роботи. До Ради входили:  головні лікарі установ, які входили до складу Інституту, 

завідувач науково-педагогічною частиною Інституту «Крапля Молока», 

представники кафедри дитячих хвороб Харківського медичного інституту та інші. 

Звіт про свою роботу Інститут надавав до НКОЗ. Треба одразу зазначити, що 

заклади материнства і дитинства спочатку опікувалися дітьми до чотирьох років, а з 

кінця тридцятих років  мережа поширила свою діяльність на дітей до восьми років, 

старші діти перебували під наглядом Наркомосвіти [387, с.24].  

У зв’язку з тим, що  мережа Охматдиту трималася на місцевих коштах, а 

бюджет формувався не завжди вчасно і не завжди відповідав всім вимогам, які 

висувалися Охматдитом, то для збереження мережі дитячих закладів прийшлося 

вдатися до організації патронування, шефства над деякими закладами. Однак в цій 

ситуації з’явилася проблема нерозуміння потреб Охматдитівських установ 

організаціями, які надавали на це кошти. Часто через недофінансування патронами 

та шефськими установами доводилося скорочувати штат, не дотримувалися деякі 

санітарні норми. Установи під опікою промислових та громадських організацій 

майже всі були відремонтовані, регулярно вивозилося сміття, діти мали нижню 

білизну та плаття, частково були забезпечені верхнім одягом, харчувалися 

різноманітно з дотриманням калорійних вимог. Значно гіршою була ситуація в 

дитячих закладах під патронатом військових організацій – заклади були засмічені, 

додаткового постачання не відбувалося аж з моменту прийняття їх на баланс, 

харчування було мізерним або зовсім голодним. З оглянутих закладів Губернським 

шкільно-санітарним  лікарем Зетлер  найгірша ситуація була в установах 

Нарпросвіти, що пояснюється рухливістю контингенту, адже установи 
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Наркомпросвіти приймали у себе дітей–біженців з голодуючих районів України та 

Поволжя.  Постало питання розміщення дітей, адже тільки до однієї Харківської 

губернії у кінці 1921 – на початку 1922 року була привезена 1631 дитина [15, с.13], а 

дитбудинків не вистачало [142, арк. 3-4]. Переповненість їх була така, що на одну 

дитину в кімнати припадало лише 25% норми кубатури повітря [192, арк.53].  Була 

навіть прийнята «категорична директива» - поміщати дітей до селянських родин на 

основі інструкції по індивідуальному патронуванню [15, с.15]. Однак в багатьох 

родинах положення дітей стало ще скрутнішим, через це малят пропонували 

віддавати в нові родини [144, арк. 33].  До того ж майже всі хвороби в дитбудинки 

були завезені біженцями, що погіршувало ситуацію. У дитячому евакоприйомнику 

навіть було зареєстровано 8 випадків «привезеної» холери, 4 діток померло [15, 

с.20]. Була відмічена поява в дитячих закладах трахоми, і  дітей, хворих на трахому, 

планувалося в найближчий час перевести до трахомного будинку №21 (Москалівка, 

36), який на момент обстеження був на стадії організації [172, арк. 31]. Серед 

обстежених дітей закладів соціального виховання у 75 % був встановлений 

туберкульоз, у 35% - анемія, у 50% - лімфаденіт. Для того, щоб зупинити 

проникнення інфекційних хвороб, для прийому дітей силами УЧХ було створено 5 

пунктів на залізничних станція, де дітей годували, оглядали та залежно від стану 

здоров’я далі розподіляли у відповідні установи. Також існувала на залізницях 

амбулаторія на 700 місць. 

Треба зазначити, що голодуючим дітям допомагали організація АРА 

(Американська Адміністрація Допомоги), місія Нансена, еврейська організація 

«Джойнт» та інші [723, с. 243 – 244.]. Ці організації надсилали пайки, надавали 

медикаменти дитячим домам та лікарням [113, с.190-191 ]. 

Активно допомагали дітям  і жінвідділи районів міста. У 1922 році було 

прийнято рішення, за яким 2% зарплатні жінок на підприємствах  відраховувалося 

на допомогу дітям в дитбудинках. Всього було зібрано 590 мільйонів карбованців, 

на які було закуплено одяг, іграшки, книжки та солодощі [143, арк. 27]. 
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Однак у 1922 році на кошти Губвиконкому та Міськвиконкому Охматдит зміг 

відремонтувати майже всі заклади мережі в Харкові, була закуплена та 

відремонтована значна кількість меблів [591, с.240]. 

У 1923 році мережа закладів Охматдиту в Харкові складалася  з шести 

жіночих та дитячих консультацій, трьох дитячих амбулаторій, трьох амбулаторій-

диспансерів для обслуговування дітей, хворих на туберкульоз. Стаціонарна 

допомога  надавалася  в одній дитячій лікарні та в дитячих відділеннях 1-ї та 2-ї 

радлікарень.  

Починаючи з середини 1920-х років мережа ясел постійно збільшувалася, що 

було викликано значною потребою в догляді за дітьми робітниць, яких в місті 

ставало все більше [244, арк. 68 ]. Ціни за ліжко в яслах були зменшені до можливої 

межі для того, щоб для жінок оплата не створювала проблему при  влаштуванні 

дитини до ясел [230, арк.6]. Прослідкувати динаміку можна з таких даних (див 

дод)[422, с.38; 760, с. 95].  

Через те, що до ясел були черги, то перевага віддавалася тим жінкам, які 

працюють [147, арк. 9].  Справою розподілу місць займалися ради соціальної 

допомоги, які складалися переважно з  жінок-робітниць, тому справи охматдиту їм 

були досить близькі [230, арк. 61]. Ці ради також слідкували й за загальною роботою 

закладів охматдиту [738, с.3]. 

 Через чотири роки, у 1927 році,  кількість ясел складала 24.  Кількість ліжок у 

яслах щороку зростала, і вже у 1930 році дитячі установи охопили 90 % дітей віком 

до 2-х років [522, с. 5; 228, арк.10 об.]. Однак ситуація в яслах була неприйнятна – 

велика скупченість дітей, антисанітарний стан будівель значно знижували 

«кількісні» досягнення охматдиту [228, арк. 13].  В яслах жінка могла залишити 

дитину під час роботи. Наглядали за малям досвідчені виховательки. Всі міські ясла 

перебували під постійним наглядом лікаря поліклініки або консультації. Лікар мав 

широкий спектр обов’язків: 1) регулярно оглядав дітей; 2) ізолював тих, хто 

захворів, або страждав на хронічні заразливі хвороби; 3) проводив профілактичні 

заходи; 4) стежив за вакцинацією та ревакцинацією; 5) виписував засоби для 

нагляду за немовлям, медикаменти та вів облік їх; 6) розробляв тижневе меню для 
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дітей; 7) давав поради медичним сестрам щодо правильного годування дітей; 8) 

слідкував за виконанням медичних призначень; 9) мав право оголошувати заклад під 

карантином та тимчасово закривати їх, якщо того потребували протиепідемічні 

заходи; 10) мав право не прийняти дитину до ясел за станом здоров’я тощо [215, арк. 

73-74]. 

У 1934 році мережа ясел мала потужність 5407 ліжок, які були в переважній 

більшості переведені на цілодобовий режим роботи [408, с.46]. 

З 1927 року поновлювалася робота системи індивідуального догляду дітей, яка 

була призупинена в зв’язку з майже 100% дитячою смертністю в деяких 

дитбудинках в дореволюційний період [833, с.16]. Не дарма «воспитательные дома» 

називали в народі «фабриками янголів» [738, с.8; 837, с.17]. Але  у кінці 30-х років 

до цієї проблеми стали підходити більш відповідально. Тепер  тільки здорові діти 

віддавалися в здорову сім’ю, за перебуванням в сім’ї слідкували патронажні сестри, 

які навідувалися до родини щомісяця. Перші відомості, які поступали до відділу 

Охматдиту вказували на те, що система індивідуального догляду має право на 

життя. До того ж індивідуальне патронування вирішувало деяким чином проблеми 

недофінансування закладів охматдиту. Якщо, наприклад, у 1930 році дітки з 

ізолятору по вул.Артема, 36 не мали змоги гуляти через те, що ізолятор не був 

забезпеченим дитячим одягом, то тепер проблеми господарського характеру 

покладалися на патронів [228, арк.16]. Таке рішення проблеми поліпшувало в першу 

чергу становище самих дітей, які в патронованій сім’ї отримували більше благ, ніж 

могли  отримати в  дитбудинку. 

В тому ж році відділення охорони материнства і дитинства в поліклініках та 

консультаціях перейшли на  диспансерний метод роботи, що дозволило охопити 

більшу кількість контингенту та посилило зв’язок з акушерсько-гінекологічними 

пунктами [579, с. 17; 837, с.28]. 

Мережа дитячих консультацій в 1929 році становила 24 ясел, які охоплювали 

90% всіх немовлят, 7 дитячих санаторіїв, 5 молочних кухонь, 4 дитячих будинки 

[502, с. 21, 29, 31].  У 1932 році  консультацій було вже  31, 15 диспансерів ОЗДП, 47 

ясел, 7 молочних кухонь. 35 шкільних та 7 дитячих санаторіїв (див. дод Б.3.) [91, 
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с.13]. Кількість лікарів-педіатрів становила 135 осіб [522, с.23]. З поліпшенням 

медичної допомоги найменшим мешканцям міста дало змогу значно знизився рівень 

дитячої смертності, який у 1930 році не перевищував 10%. Однак треба зазначити, 

що з загальної кількості померлих дітей, найвищий рівень смертності (31,7‰) 

припадає на дітей робітників, ще більшим є рівень смертності дітей, народжених 

поза шлюбом матерями-одиначками [856, с. 29, 53]. Тобто станом на початок 30-х 

років проблема добробуту робітництва, заявлена на зорі більшовицького керування 

не була вирішена. 

Голодомор 1932-1933 років створив жахливу ситуацію серед дитинства міста 

Харкова. Мережа дитячих будинків, яка за затвердженим бюджетом у 1933 році 

становила три будинки на 540 дітей, вимушена була поповнитися ще двома 

дитбудинками на 160 дітей (по вулиці Тарасовській, 6 та пров. Сердюківському, 5). 

Причинами цьому стало те, що матері, які не в змозі були прогодувати дітей, 

віддавали їх до дитбудинків, або підкидали до приватних будинків. Значна кількість 

дітей опинилася без батьків, які померли від голоду. З квітня 1933 року хвиля 

підкидань змусила міський здороввідділ організувати ще декілька дитячих будинків 

загальною кількістю 555 ліжок. Сюди переважно потрапляли діти до 4-х років, яких 

міліціонери доставляли з вокзалів. Місто було переповнено малими безхатченками, 

яких почали розташовувати вже в дитбудинках області. Лише за два тижні 1933 

року (кінець квітня – початок травня) до дитбудинків області було переведено  1205 

дітей, а в місті залишили дітей віком до одного року, хворих,  виснажених та 

слабких. Більша кількість дітей, що перебувала в дитбудинках, страждала на 

захворювання шлунково-кишкового тракту через недостатність харчування, було 

багато випадків захворювання на кір. Так, смертність, наприклад в травні 1933 року, 

становила близько 30 % від загальної кількості дитбудинківців [254, арк. 9]. Для 

порівняння, такий же рівень дитячої смертності був у Москві у часи громадянської 

війни [861, с.156]. 

В такій ситуації  20 травня 1933 року ВУЦВК  видає постанову «Про літню 

дитячу оздоровчу кампанію 1933 року», в якій було зазначено про необхідність 

«значно поширити літню оздоровну роботу поточного року  і охопити нею більшу 
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кількість дітей, ніж минулих років». Згідно з цією постановою утворювалися 

обласні, міські та районні міжвідомчі комісії по оздоровленню дітей. Метою роботи 

комісій була мобілізація коштів на оздоровлення малечі. План фінансування цієї 

кампанії ВУЦВК орієнтовно був визначений в сумі 75 мільйонів карбованців, з яких 

приблизно 45% припадало на кошти батьків. Фінансовий стан був досить непоганим 

в тих місцях, де були розгорнуті такі комісії, інші ж страждали від браку коштів. До 

того ж підприємства не квапилися відраховувати 0,25 % коштів  на оздоровлення 

дітей за постановою ВУЦВК від 5 березня 1930 року, що також ускладнювало 

кампанію [834, с. 19].  У наступному 1934 році НКОЗ звернув увагу на хиби, 

допущені в минулому році й було заплановано оздоровити ще більше дітей, ніж 

торік. Так з Харкова планувалося оздоровити 156600 дітей. Оздоровлення 

проводилося в таких основних закладах: оздоровчі майданчики, піонертабори, 

фізкультурно-екскурсійні організації, сезонні санаторії [836, с. 6-10].  

Охорона материнства та дитинства – одне з найкращих надбань радянської 

медицини. Якщо раніше жінки могли розраховувати лише на пункти «Краплі 

молока», де видавалося дитяче харчування, то вже на початку 20-х років влада 

взялася за створення спеціалізованих закладів, які надавали допомогу матері та 

дитині. Ефективність роботи відділу Охматдит важко недооцінити. Консультації 

охоплювали майже сто відсотків усієї малечі міста, а нагляд, лікування, 

оздоровлення та контроль проводилися постійно до переведення підлітків до 

дорослих лікарень. Робота Охматдиту значно знизила рівень дитячої смертності до 

першого року життя, що  є одним з ключових демографічних показників. Відтепер 

жінка могла розраховувати на кваліфіковану допомогу дитині, яка надавалася 

досвідченими  лікарями міста. 

 

 4.6. Швидка та невідкладна допомога.   

  

 Після Жовтневої революції «Общество скорой медицинской помощи в гор. 

Харькове», яке виникло у 1910 році за ініціативи І. Оболенського (див. дод. Б.7.), 

було націоналізовано, а станція швидкої допомоги перейшла у відання Наркомату 
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Охорони Здоров’я [777, с.3]. За даними одних з джерел, посада старшого лікаря була 

перейменована на головного, ним став М.О. Молохов [470, с. 109; 66 , с.23]. Однак в 

архівних матеріалах за 1920 рік маємо чіткий запис: «Молохов Н.А. – старший врач, 

заведующий станцией» [207, арк. 15, 17]. Тому схиляємося до того, що за штатним 

розкладом назва посади не змінилася.  Саме завдяки його зусиллям станція швидкої 

допомоги зберегла свій будинок та основну частину майна в часи громадянської 

війни. А  найголовнішим, мабуть, було те, що зберігся колектив станції [207, арк. 15 

об.]. На початку 20-х років до роботи стало 20 осіб персоналу станції (з них 1 

завідувач, 1 канцелярський працівник, 8 санітарів, 2 кучери та 1 кухарка), в 

розпорядженні вони мали лише 2 карети [172, арк. 28]. В тяжкі часи розрухи 

працівники станції по п’ять місяців не отримували зарплатні, але не полишали своєї 

роботи [207, арк. 17]. У 1925 році станції було передано перший автомобіль 

італійської марки «Лянча»  [66,27]. Сидіння в авто були самотужки  зняті, 

установлені кріплення для нош і одне сидіння для лікаря. Таким чином, транспорт 

станції складався їз двох кінних карет і одного автомобіля, який працював в години 

пік – з 12.00 до 20.00 шість днів на тиждень, оскільки у штаті був всього один 

шофер .  

Надзвичайно важливим було донести до харків’ян правила виклику карети 

швидкої,  щоб така цінна послуга була насамперед надана тим особам, життя яких 

могло обірватися щосекунди. Правила виклику були вміщені на сторінках місцевої 

преси і багато років залишалися незмінними: 

• «швидка допомога» викликалася тоді, коли в наявності був нещасний випадок або 

раптове тяжке захворювання; 

• «швидка допомога» працювала цілодобово і надавала медичну допомогу всім, 

кому вона була потрібна без винятків (раніше карета не виїжджала до п’яних, 

заразливих хворих, психічних хворих та на приватні квартири ); 

• лікар лише надавав першу медичну допомогу, але надалі хворий мав звернутися до 

своєї лікарні; 
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• той, хто викликав «швидку», повинен був назвати своє прізвище, а по прибутті 

карети (пізніше автомобіля) мав зустріти лікарів біля під’їзду, щоб лікарі не гаяли 

часу, розшукуючи потерпілого; 

• особи, які викликали «швидку» не за потребою, або надавали неправдиві свідчення 

про стан хворого, підлягали адміністративній відповідальності і сплачували штраф у 

розмірі 25 карб., або заарештовувалися на термін до 7 днів [498, с.24 ; 695, арк.9].  

Робота швидкої допомоги завжди проходила в напруженому ритмі, однак 

через нестачу транспорту «швидка» могла задовольняти лише 50% запитів на свої 

послуги [422, с.37; 167, арк. 76]. Щороку збільшувалася кількість викликів до 

хворих. Так, наприклад, у 1925/1926 роках здійснено 3016 виїздів, у 1926/1927 – 

3884, у 1927/1928 – 7848, а у 1928/1929 – 15593 виїзди [498, с.7; 228, арк.  45]. У 

1928-1929 рр відмови на виїзд вже складали 70 %  [642, с.23]. Слід відмітити, що 

значну кількість становили виїзди без потреби [729, с. 19]. Наприклад, у 1929 році 

було зроблено 623  виїзди без потреби. Це значним чином знижувало рівень 

меддопомоги мешканцям міста. До того ж в окрздоровінспектуру постійно 

надходили дані, що «швидка» привозить до лікарень тих осіб, що не потребують 

госпіталізації, або тих, яким допомога могла бути надана на місці. Для того, щоб 

визначити потребує людина госпіталізації чи ні , її треба детально оглянути  в 

стаціонарі, який у «швидкої» був, але не працював. Як і раніше,  не виїжджала 

карета швидкої до інфекційних хворих, адже після перевезення таких осіб треба 

було відправляти машину на дезінфекцію, тобто деякий термін вона не зможе 

виїжджати  на виклики [222, арк. 9]. 

  Оскільки у 1928 році було ліквідовано нічні чергування при 2-й, 6-й, 7-й та 9-

й поліклініках, то попит на швидку допомогу дещо зріс [228, арк.  45]. Для того, щоб 

зробити можливим обслуговування більшої кількості викликів кінні карети було 

замінено автомобілями. Таким чином станція швидкої допомоги мала 3 санітарні 

машини марки «АМО», один «Кадилак» та 2 легкові машини. З цього парку тільки 

«АМО» були новими (працювали з 1927 року), інші ж автівки були зношеними, 

часто стояли на ремонті. З більш ширшим застосуванням автомобілів коефіцієнт 

обслуговування станцією швидкої допомоги складав 88,75% [228, арк. 45]. 
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 Вже у 1930  році швидку допомогу  цілком перевели на автотягу, було 

придбано нову машину [522, с. 19].  Кількість авто в тому році підвищили ще на 4 

одиниці (див. дод. Б. 14. ) [228, арк.9]. Однак і тепер машини  швидкої не мали змоги 

обслуговувати населення відділених районів міста, тому міськрада все частіше 

наголошувала на необхідності створення  в допомогу центральній станції швидкої 

допомоги ще й районної [227, арк. 24]. Всі ліжка першої радлікарні були відведені 

саме для «швидкої». 

•   •   • 

 Організація медичної допомоги населенню Харкова на початку 1920-х років 

перебувала в занепаді через післявоєнну розруху та громадянську війну. Рівень 

медичної допомоги не дозволяв професійно надавати її мешканцям столичного 

міста. Однак такий стан речей потребував негайного реформування. В 1920-х роках 

була звернена значна увага на робітників міста. Для них навіть була створена 

спеціальна мережа лікувальних закладів – робітнича медицина, які фінансувалися за 

рахунок відрахувань з заводів та фабрик. Велика увага була приділена новій галузі 

медичного обслуговування – охороні материнства і дитинства, яка раніше не 

існувала. Завдяки цим заходам вдалося значно знизити рівень дитячої смертності та 

надати значущу допомогу жінкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

194 

 

Висновки. 

 

 Охорона здоров’я в Харкові пройшла багаторічну історію, вивчення 

якої має неабиякий  інтерес. Завдяки цьому ми можемо гідно оцінити 

досягнення охороноздоровчої сфери на різних етапах її розвитку, 

осмислити шляхи та закономірності розвитку охорони здоров’я як в 

Україні, так і в Харкові. 

Встановлено, що фактично радянська охорона здоров’я в Харкові 

бере свій початок з  грудня 1919 року, коли місто було  звільнено від 

білогвардійців та остаточно зайнято  радянськими частинами. Станом на 

цей період , сфера охорони здоров’я перебувала в глибокій кризі через 

декілька причин.  

По-перше, лікарні, що існували тоді в Харкові, майже не 

забезпечувалися медикаментами через воєнну розруху та громадянську 

війну в країні.  

По-друге, лікарі, що знаходилися на державній службі, здебільшого 

були відправлені на фронт, а в тилу їхня кількість не відповідала 

потребам.  

По-третє, значна кількість приватних  лікарів та фармацевтів 

емігрувала. Особливо великим за кількістю був відтік кадрів тоді, коли 

радянська влада оголосила про націоналізацію всіх медичних  закладів та  

військовозобов'язаність медичного персоналу, як державного так і 

приватного. Ці фактори спричинили  неабиякі суттєві труднощі на 

початку розвитку радянської системи охорони здоров'я, вирішенням 

яких негайно зайнялося нове керівництво.  

Дисертанткою встановлено, що для  вирішення вищезгаданих 

проблем, радянське керівництво якнайперше створило в центрі 

розгалужену систему управління. Відповідні підрозділи цієї системи 

були створені і в Харкові. До того ж сюди переїжджають 

республіканські органи управління з Наркомздоров'ям в тому числі. 
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Перебування в місті республіканських  органів наклало суттєвий 

відбиток і на міську сферу охорони здоров’я. В свою чергу Харків став 

піонером із утілення нових ідей як в управлінні, так і в суто медичній 

науці . Харківський губздороввідділ являв собою широку розгалужену 

структуру, яка охоплювала всі складові охороноздоровчої сфери  в місті. 

Також відновлено та змальовано систему керівництва та 

підпорядкування в самому губздороввіділі. Дисертантка зазначила, що 

на початку свого функціонування  система   була налаштована  в першу 

чергу на вирішення суто організаційних проблем. До цього залучалися, 

як правило, медики, які працювали в сфері управління системою 

охорони здоров’я. Однак трохи згодом, коли всі лікувальні закл ади були 

зібрані під єдиним керівництвом, до управління медичними установами 

широко залучаються робітничі маси. Реалізовували робітники свої 

потреби  через профспілки, які утворили сталий зв'язок з  лікарнями. 

Переважна більшість великих підприємств була з акріплена за певними 

лікарнями. А згодом  і деякі  заводи -гіганти мали змогу утримувати для 

власних робітників цілі поліклініки, лікарні та санаторії. На початку 20 -

х років сталося зародження цього ланцюжка: «робітник – профспілка – 

лікувальний заклад», який остаточно оформився вже  після другої 

світової війни. Залучення громадськості стало візитною карткою 

радянської системи охорони здоров’я. Сюди можна віднести і неабияку 

роль партійних організацій, що впливали на розвиток цієї  сфери.  

Якщо звернутися дещо детальніше до розвитку медичних установ 

міста, то дисертантка пропонує  поділити  всі установи на дві категорії, 

а поділ проводити відповідно  до джерел фінансування. Тобто медичні 

установи можна поділити на ті, що фінансувалися з бюджетів різних 

рівнів та на ті, що фінансувалися за рахунок пацієнтів. І хоча формально 

обидві категорії установ були у державній власності, та рівень 

обслуговування  відчутно різнився.  
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Значну увагу дисертантка приділила питанню медичних кадрів. 

Треба зазначити, що Харків опинився на початку 20-х років у складному 

становищі. З одного боку, в лікарнях не вистачало лікарів, медсестер, 

покоївок. У цей же час медики складали досить чисельну категорію на 

біржі праці. Такий дисбаланс був викликаний тим, що влада досить 

скептично ставилася до медичних працівників, не довіряла їм. Через це 

лікарі отримували невисоку зарплатню, а про інші види соціального 

захисту годі було й казати. Тому лікарі не бажали працювати на 

низькооплачуваних посадах. Тут  треба відзначити велетенську роботу 

профспілки медичних працівників, завдяки якій лікарі мали змогу 

поліпшити побутові умови, були запроваджені деякі заходи з охорони 

праці. В значній мірі проблема нестачі медичних кадрів в Харкові 

вирішувалася збільшенням місць у медичних навчальних закладах м іста. 

І хоча такі заходи й вживалися, та стовідсотково проблему браку кадрів 

вони не вирішували. З іншого боку, держава на тлі введення непу дала 

змогу працювати лікарям приватно, що дещо розвантажило лікарні. 

Однак не слід забувати, що платня за допомогу у таких лікарів була 

досить високою. А під час епідемій приватні лікарі взагалі не могли 

конкурувати з лікарнями, адже не справлялися з навантаженням, не мали 

достатньої кількості койок.  

Дисертанткою з’ясовано, що спалах епідемічних хвороб у Харкові 

на початку 20-х років мав декілька суттєвих причин. По -перше, це 

наслідки революційних подій.  Вони спричинили  величезний рух 

людності. А разом з ним і  розповсюдження епідемій, що просто 

«квітли» на новому ґрунті. По -друге, низький рівень життя населення, 

загальне зниження внаслідок цього імунітету містян сприяли 

розповсюдженню епідемічних хвороб. Сюди ж можна  додати й 

антисанітарний стан міста, низьку якість води, нерозвиненість систем 

каналізації та водовідведення. Все це надавало додаткового  поштовху 

для розвитку епідемій. Треба зазначити, що на боротьбу з епідемічними 
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хворобами швидко налаштувався санітарно -епідеміологічний відділ, 

який складався  в основному з лікарів «старої гвардії». В ди сертації  

приділена увага  методам боротьби з епідеміями, розкрита участь 

громадськості та лікарів у боротьбі з пошесними захворюваннями. Саме 

завдяки самовідданій роботі медиків при підтримці держави та 

громадськості наступ цих хвороб вдалося стримати, хоча і на кінець 

досліджуваного періоду деякі з них давали досить вис окі показники.  

Окрему увагу треба приділити соціальним хворобам (туберкульозу, 

венеризму та алкоголізму), які набули неабиякого розповсюдження. 

Значна кількість мешканців міста страждала на те чи інше соціальне 

захворювання, що унеможливлювало подальший розвиток здорового 

суспільства. На це була звернена особлива увага партії, яку закріплено у 

відповідних постановах. Ситуація, що утворилася, ставила перед 

медиками питання нагальної боротьби, викорінення та запобігання 

розвитку цих хвороб надалі.  

Треба наголосити, що під час боротьби із соціальними 

захворюваннями був створений потужний альянс лікарів та мешканців 

міста. Якщо медики надавали практичну допомогу хворому населенню, 

то міська громада проводила потужну інформаційно -роз'яснювальну 

роботу серед здорового населення з питань розповсюдження, лікування 

та профілактики соціальних хвороб.  

Треба зазначити, що в боротьбі з епідемічними та соціальними 

хворобами народжується та міцніє далі профілактичний напрям у 

медицині. Профілактика передбачала необхідність  проведення 

запобіжних заходів. Вакцинація населення, роботах профільних 

санаторно-курортних закладів тощо були проявом профілактичного 

напряму. До того ж саме населення брало широку участь у пропаганді 

профілактичних заходів, що також дало неабиякі позити вні результати.  
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З боку держави була надана допомога з розбудови та реконструкції 

туберкульозних, венеричних та інфекційних відділень у лікарнях, 

відповідних диспансерів.  

Всі ці складові у тісній взаємодії дали можливість якомога швидше 

оговтатися від революційних потрясінь та вивели населення на якісно 

новий рівень життя.  

В роботі також була досліджена проблема фінансування медичної 

галузі. Тут можна виділити декілька етапів. Перший, це етап 

формування цілісної мережі лікувальних закладів, який потребував 

безперебійного фінансування всіх установ, що були націоналізовані.  

Однак з введенням непу можливість фінансувати державними 

коштами абсолютно всі лікарські установи зникла і левова частина 

медичних закладів була переведена на місцевий бюджет, який був зов сім 

не готовий до такого навантаження. 1921 -1922 роки стали роками 

пошуку рішень для утримання мережі в належному стані, але 

неможливість зробити це призвела до скорочення штатів, зменшення 

кількості ліжок та значного погіршення якості обслуговування ліжка . 

Для того, щоб утримати хоча б кількісно рештки мережі, було створено 

«уплатлік» - відділ з керівництва платними лікарнями. Як показує 

статистика, наведена в дисертаційній роботі, такі лікарні мали досить 

високу кількість відвідувачів. Тобто існування ціє ї мережі було 

виправдано потребами населення міста. Хоча за можливості 

профінансовування ці лікарні переводилися на бюджет, позбутися цього 

явища повністю керівництво не змогло. На початку 30 -х років навіть 

було створено Управління платними лікувальними закладами. Це 

свідчить про неспроможність влади за тих часів забезпечити 

безкоштовною медичною допомогою все населення.  

В роботі також значне місце відведено зародженню 

профілактичного напряму в медицині та диспансеризації, як однієї з 

важливих складових напряму. До революції профілактичний напрям в 
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медичній практиці майже не використовувався, а диспансери тільки 

зароджувалися. Розгорнувшись набагато ширше за радянської влади,  ці 

нововведення стали революційними в 20 -ті роки. Профілактика являла 

собою  комплекс різного роду заходів, спрямованих на попередження 

шкідливих захворювань та усунення факторів ризику. Профілактичні 

заходи, які впроваджувалися в державі, були різноманітні. В свою чергу 

поряд з профілактикою запроваджувалася диспансеризація населення – 

це принцип роботи медичних закладів по проведенню лікувальної 

роботи, діагностики та профілактики захворювань. Диспансеризація є 

багатогранною. Наприклад, на тому етапі, коли диспансерними методами 

та профілактичними оглядами виявляють хворих, то диспансе ризація йде 

у тісному контакті з профілактикою і є одним з її принципів. А от тоді, 

коли пацієнти вже обстежені та занесені до груп хворих або груп ризику, 

тоді вже починається лікувальна робота і диспансеризація являє собою 

невід’ємну, органічну частину л ікувального напрямку. Реалізовувався 

цей напрямок шляхом створення профільних диспансерів та лікування у 

них відповідних категорій пацієнтів.  

Моніторинг основних захворювань, центром якого були 

диспансери, дозволяв збирати інформацію про розповсюдження хво роби. 

Таким чином у диспансерах накопичувалися дані про хворих на 

соціальні недуги, а результати обробки цих даних використовувалися у 

профілактиці. Якщо, наприклад,  диспансеризація стежила за 

розповсюдженням та течією хвороби,  то профілактика на основі 

отриманих даних проводила власні запобіжні заходи як серед хворих, 

так і серед здорових мешканців міста.  

Диспансеризація та профілактика були взяті на озброєння 

радянською системою охорони здоров’я і з успіхом використовувалися 

увесь час існування радянської держави, тому значення виникнення та 

розвитку їх у 20-х роках важко недооцінити. Ці елементи, на превеликий 

жаль, невчасно забуті, а зараз могли б стати в нагоді. За часів 
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незалежності України профілактика була більше справою самосвідомості 

українців, адже на підприємствах профілактичні огляди майже не 

проводилися. Однак у 2010 році  Верховна Рада затвердила програму 

первинної медично-санітарної допомоги населенню, за якою 

профілактика повинна стати щорічною та обов’язковою. На даний 

момент в Міністерстві Юстиції на розгляді  знаходиться наказ МОЗУ № 

728, який встановив категорії населення та перелік необхідних 

обстежень. Тому на даному етапі можна говорити про деякі позитивні 

тенденції у справі охорони здоров’я населення, однак викладені вони 

поки що на папері і чекають свого безпосереднього застосування у дії.  

Великої уваги в роботі звернено на проблеми співіснування 

страхової та державної форми медичного обслуговування населення. 

Однозначно позитивної чи негативної оцінки двом формам бути не 

може, але в роботі  вдалося виявити принципово позитивні моменти.  

Страхова медицина, або робмед, як її тоді називали, на той час була 

прогресом. Зароджувалася вона ще за царату, однак у радянські часи 

пережила  свій розквіт. Бюджет таких лікарень складався з відрахування 

підприємств та внесків робітників. Лікарні робмеду були найкращими по 

забезпеченню медичними препаратами, якості ліжка, кваліфікації 

медичних кадрів, а звичайні лікарні натомість потерпали від 

недофінансування. Робмедівські лікарні мали потужну матер іальну базу.  

У свою чергу державні лікарні зазнавали дискомфорту, адже 

основний контингент Харкова – робітництво – обслуговувався не в їхніх 

закладах. Поступово зростаючий конфлікт між державною та страховою 

медициною був вирішний  на користь першої і вже в 1927 році система 

робмеду перестала існувати, а робмедівські лікарні вимушені були 

приймати пересічне населення.  

Існування  страхової медицини протирічило радянському принципові 

єдності  медичної допомоги, і багато з позитивних елементів  страхової 

системи було  свого часу забуто.  



 

 

201 

 

Важливе місце в дисертації займає висвітлення  формування мережі 

Охматдиту та напрямків їхньої роботи. Охматдит радянського зразку був 

новою, раніше невідомою структурою, а обсяг та ефективність роботи з 

матерями та їхніми дітьми  просто вражають. Якщо у царські часи була 

відома лише консультація «Крапля молока», яка включала в себе  

консультативну допомогу матері на перших порах життя її немовляти, то 

за  радянських часів охорона здоров’я матері та дитини контролювалася 

на всіх етапах – від ведення вагітності до досягнення дитиною 14 років, 

коли далі нею вже опікувалися лікарні для дорослих. Охматдит надавав 

консультативну, діагностичну, лікувальну, оздоровчу допомогу матері та 

дитині. Вперше за багато років жінки почали користуватися медичною 

допомогою при пологах, а не бабками -повитухами, як було раніше. 

Підіймався престиж, значущість гінекологічної допомоги, що в свою 

чергу значно зменшило рівень дитячої смертності на першому році 

життя, адже тепер за кожною новонародженою дитиною був 

встановлений патронат. Такого рівня опіки населення ще не знало.  

У дисертаційному дослідженні також виявлено і проаналізовано 

вплив особистого фактору на розвиток справи охорони здоров’я. Слід 

відзначити, що багато медиків, як практиків, так і теор етиків,  зазнавали 

переслідувань від держави. Проте внесок їхній був неоціненним, а  добрі 

ім’я  багатьох відновлені та пропагуються тільки з часів незалежності 

України. В роботі наголошується на самовідданій праці медиків під час 

епідемій, коли  багато з них не поверталося додому,  вмирало, 

захворівши від пацієнта. Окремо звернено увагу на роботу в нашому 

місті корифеїв медичної науки – видатного епідеміолога С.І. 

Златогорова, засновника комунальної гігієни О.М. Марзєєва. І хоча вони 

працювали в науковому та управлінському колі, та результатами власних 

досліджень збагатили в першу чергу практичну медицину, діяльність 

якої стосувалася кожного мешканця Харкова.  
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Узагальнюючи вищевикладене, ми простежуємо прямий зв'язок між 

розповсюдженням хвороб та рівнем життя населення. Важкі соціально-

економічні умови життя, незадовільний санітарний стан міста, бідність і 

низький культурний рівень переважної більшості містян значно 

впливали на рівень здоровя населення. Однак величезна позитивна роль 

відводилася державі, яка стала піклуватися про те, щоб кожна людина 

могла отримати медичну допомогу. Такий оберт держави лицем до 

людини-трудівника в першу чергу сприяв не тільки поліпшенню 

здоров’я населення, а й підняттю рівня культури, освіченості та  

самосвідомості.  

Як висновок, треба зазначити, що одним з головних досягнень 

радянської медицини була системність. Якщо раніше, у царську добу, 

лікарні діяли нарізно, підчас не узгоджено, то за радянської доби вони 

були об’єднані під єдиним керівництвом і являли собою чітко 

налагоджену, взаємозв’язану структуру. Звісно, найкраще ця структура 

виявила себе вже після Великої Вітчизняної Війни, але у 20 -на поч. 30-х 

років закладалися самі підвалини системи. Цей, хоча й нетривалий, 

відтинок часу дав міцного імпульсу, став каталізатором  якісного 

розвитку радянської системи охорони здоров’я, яка багато десятиліть 

вважалася однією з найкращих у світі.  

Результати дисертаційного дослідження можуть стати в нагоді для 

медичної галузі незалежної України. Досвід, узагальнений в роботі, 

можна використати при реформуванні  системи медичного 

обслуговування населення, яка наразі триває. Значну частину 

радянського досвіду можна використати в галузі управління охороною 

здоров’я, санітарного впорядження міста, охорони праці, страхової 

медицини. Участь громадськості в управлінні лікувальними закладами 

можна реалізувати шляхом створення свого роду опікунських рад, які б 

складалися з найвпливовіших громадян міста. Метою діяльності цих рад 

повинно стати якомога швидше вирішення різноманітних питань на 



 

 

203 

 

користь лікарні, опікунські ради на будь -яких рівнях повинні 

допомагати лікувальним закладам вирішувати різного роду проблеми. 

Адміністрація міста могла б взяти на озброєння деякі міри по 

санітарному впорядженню міста. Наприклад, у 20 -х роках досить 

дієвими були щоденні прибирання вулиць міста самими мешканцями. 

Окрім того, що місто стало значно чистіше, мешканці Харкова стали 

значно менше смітити. Така єдність усіх мешканців сприяла значно 

швидшому подоланню епідемічних хвороб, оскільки стан міста тільки 

покращувався. Щодо охорони праці треба зазначити, що на підприємстві 

повинні бути незалежні комітети робітників, які б мали змогу впливати 

на адміністрацію  у питаннях охорони праці. На превеликий жаль, ми 

досі маємо прикрі нещасні випадки на виробництві, яких мож на було 

уникнути. Тому вимагати від роботодавця безпечних умов праці – 

прямий обов’язок громадських комітетів. Особливу увагу хотілося б 

звернути  на застосування страхового досвіду. Оскільки на сучасному 

етапі ми говоримо про якомога швидший перехід до страхової медицини, 

то тут доцільно було  б використати радянський досвід. На 

сьогоднішньому етапі ми повинні створити такий потужний страховий 

фонд, щоб його кошти не наповнювалися лише з робітничих кишень, а в 

основній масі потрапляли від роботодавців. Лише тоді, коли працююча 

людина може за страхові кошти поправити своє здоров’я, тоді ми 

можемо казати про певні успіхи у цій сфері. Однак на сучасному етапі  

ми бачимо зовсім протилежні речі, коли працююча людина не тільки не 

може вилікуватися за власні кошти, а ще й повинна сплачувати аналізи 

та маніпуляції.  

Якщо ж підвести невеличкий підсумок, то можна з упевненістю 

виділити позитивні моменти радянської системи охорони здоров’я. 

Робмед, системність, профілактика, охматдит, диспансеризація, боротьба 

з соціальними та епідемічними хворобами – цей перелік «добрих справ» 

можна було б значно  розширити. Однак внесення до охороноздоровчої  
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системи цих елементів дає  змогу стверджувати про значний крок уперед 

радянської медицини.  

Але були й негативні моменти, а саме відношення влади до 

медичних кадрів. На жаль це  негативне відношення залишилося й 

дотепер. В поєднанні з демократизацією суспільного життя, усуненням 

парткомів, місткомів з лікувальних закладів спричинило розквіт корупції  

Ця дилема не вирішена й досі, тому сучасна система охорони здоров’я в 

Україні чекає на негайне її реформування з урахуванням особливостей 

історичного розвитку.  
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 оп.1. (1919-1925) 

 спр. 1268. Протоколы делегатских собраний работниц Краснозаводского района 

г. Харкова. (2 февр. – 1 дек. 1925 года). – 42 арк. 

148. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. П-2 – Харьковский обком КП (б)У 
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 оп. 1. (1932-1942) 

 спр. 9. Протоколы № 7-10 заседаний бюро обкома КП (б)У, (04.09 – 22.10. 1932). 

– 97 арк. 

149. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-190 – Карательный подотдел Харьковского губернского юридического 

отдела 

 оп. 1. (1920-1924) 

 спр. 1. Распоряжения и  циркуляры медико-санитарного подотдела карательного 

отдела Народного комиссариата юстиции УССР. (3 мая – 28 июня 1920 года). – 

18 арк. 

150. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-190 – Карательный подотдел Харьковского губернского юридического 

отдела 

 оп. 1. 

 спр. 44. Периодические сводки о движении заболевания по допрам Харьковщині 

( 28 янв – 1 окт. 1920 года). – 26 арк. 

151. Державний архів Харківської області, м. Харків  

ф .Р-202 – Харківський губернський військово-революційний комітет і відділ 

управління Харківського губернського військово-революційного комітету, м. 

Харків 

 оп. 1. (1919 – 1920 рр.) 

 спр. 7с. Листування з губернським відділом управління і його бухгалтерією про 

організацію залізничної міліції, видачу канцелярських приладь і авансів. Списки 

працівників канцелярії, відділів ревкому і службовців при коменданті будинку 

ревкому. (18 грудня 1919 – 13 травня 1920 року). – 302 арк. 

152. Державний архів Харківської області, м. Харків  

ф. Р-202 – Харківський губернський військово-революційний комітет і відділ 

управління Харківського губернського військово-революційного комітету, м. 

Харків 

 оп. 1. (1919 – 1920 рр.) 
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 спр. 13. Листування  з органами охорони здоровя і лікувальними установами про 

боротьбу з епідеміями, мілітаризацію лікувальних установ, облік і розподіл 

медико-санітарного майна, про постачання лікувальних установ паливом, 

особовий склад й інше. (20 грудня 1919  - 22 травня 1920 року). -  243 арк. 

153. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф .Р-202 – Харківський губернський військово-революційний комітет і відділ 

управління Харківського губернського військово-революційного комітету, м. 

Харків 

 оп. 1. (1919 – 1920 рр.) 

 спр. 32. Листування з управліннями залізниць та іншими установами з питань 

організації та роботи транспорту. (1 січня -  13 травня 1920 року). – 84 арк. 

154. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф .Р-202 – Харківський губернський військово-революційний комітет і відділ 

управління Харківського губернського військово-революційного комітету, м. 

Харків 

 оп. 1. (1919 – 1920 рр.) 

 спр. 36. Звіти і доповіді про діяльність Харківського губернського ревкому 

відділу управління губернського ревкому і його підвідділів. (12 грудня 1919 – 25 

квітня 1920 року). – 90 арк. 

155. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф .Р-202 – Харківський губернський військово-революційний комітет і відділ 

управління Харківського губернського військово-революційного комітету, м. 

Харків 

 оп. 1. (1919 – 1920 рр.) 

 спр. 37. Доповіді про діяльність Харківського губернського поштово-

телеграфного управління. (11 грудня 1919 – 15 лютого 1920 року).  – 6 арк. 

156. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-202 – Харківський губернський військово-революційний комітет і відділ 

управління Харківського губернського військово-революційного комітету, м. 

Харків 
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 оп. 2. (1919 – 1920 рр.) 

 спр. 7. Протоколы заседаний губревкома. (12 дек. 1919 – 8 мая 1920 года). – 98 

арк. 

157. Державний архів Харківської області, м. Харків  

ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 2. Протоколы заседаний президиума губисполкома. (15 мая 1920 – 19 февр. 

1921). – 240 арк.  

158. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 4, т.1. Материалы к протоколам  заседаний президиума губисполкома (16 

мая 1920 года – 21 июля 1921 года). – 551 арк. 

159. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 49.  Переписка с центральными  и местными учреждениями и 

организациями. (16 июля – 20 июля 1920 года). – 525 арк. 

160. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 84. Протоколы заседаний коллегии и комиссии Харьковского губернского 

отдела здравоохранения и отчеты о его деятельности. 1920 год. – 134 арк. 

161. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 
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  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 98. Постановления, циркуляры  и распоряжения высших органов власти 

государственного управления Харьковского губисполкома. 1920. – 12 арк. 

162. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 116. Протоколы заседаний Ивано-Лысогорского ревкома и райисполкома 

гор. Харкова, отчеты о его деятельности и переписка с ним. (янв – 22 дек. 1920 

г.). – 178 арк. 

163. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 118. Протоколы заседаний Петинско-Журавлевского ревкома и 

райисполкома гор. Харкова, отчеты о его деятельности и переписка с ним (15 

янв. – 15 июня 1920 г.) – 179 арк. 

164. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 241. Протоколы заседаний пленумов Харьковсктй губернской 

междуведомственной комиссии. (17 дек 1920 – 19 окт 1921 г.). – 84 арк. 

165. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 243. Приказы Харьковского губернского отдела здравоохранения. 1921 г. – 

49 арк. 

166. Державний архів Харківської області, м. Харків  
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 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 306. Протоколы заседаний коллегии Харьковского губернского отдела 

здравоохранения и подведомственных ему комиссий. (10 янв – 21 дек 1921 г.) – 

193 арк. 

167. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 307. Отчеты о деятельности Харкьовского губернского отдела 

здравоохранения. (26 фев. – 1 авг. 1921 г.). – 175 арк. 

168. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 308. Отчеты о деятельности Харкьовского губернского отдела 

здравоохранения. (5 июля. – 28 дек. 1921 г.). – 211 арк. 

169. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

спр. 309. Протоколы и стенограммы заседаний президиума и пленумов 

губисполкома. (10 янв. – окт. 1921 г.) – 221 арк. 

170. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 
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 спр. 380. Протоколы заседаний Петинско-Журавлевского райисполкома гор. 

Харкова, отчеты о его деятельности, информационные сводки его отдела 

управления и переписка с ним. (10 янв. – 24 нояб. 1921 г.). – 129 арк. 

171. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 520. Протоколы заседаний и стенограммы пленумов губисполкома. (16 янв. 

– 6 окт. 1922 г.) - 105 арк. 

172. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 584. Переписка отдела здравоохранения с центральними и местными 

учреждениями и организациями. (2 окт – 5 дек 1922) . – 44 арк. 

173. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 592. Переписка Государственного политического управления  с 

центральними и местными учреждениями и организациями. (10 окт. – 19 дек. 

1922). – 15 арк. 

174. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 786. – Протоколы заседаний коллегии и комиссий Харьковского 

губернского отдела здравоохранения, совещаний и съездов заведующих 

уездными отделами здравоохранения. (31 дек. 1921 – 13 окт. 1922 г.) – 207 арк. 

175. Державний архів Харківської області, м. Харків  
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 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 829. Протоколы заседаний президиума, пленумов и сессий Харьковского 

уисполкома и подведомственных ему волисполкомов, 6-го уездного и волостных 

съездов Советов, сельских сходов граждан. 1922. - 189 арк. 

176. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 917. Переписка канцелярии президиума с Народным комиссариатом 

Здравоохранения УССР. (5 мая – 29 дек. 1923 г.). -  27 арк. 

177. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 918. Пртоколы заседаний, совещаний и съездов заведующих уездными и 

окружними отделами здравоохранения Харьковской губернии. 1923. – 300 арк. 

178. Державний архів Харківської області, м. Харків  

ф Р-203  – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 919. Переписка с Харьковским губернским отделом здравоохранения. 1923. 

– 401 арк. 

179. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 972.  Протоколы заседаний пленумов и сессий  губисполкома. 1923. – 186 

арк. 
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180. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 999а. Материалы к отчетам о положении в Харьковской губернии. 1923. - 

446 арк. 

181. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр.999б. Материалы к отчетам о положении в Харьковской губернии. 1923. - 

313 арк. 

182. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 1113. Отчеты о деятельности Харьковского губернского отдела 

здравоохранения. 1923. – 326 арк. 

183. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков   

оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 1346. Отчеты о деятельности Харьковского уисполкома и окрисполкома. 

1923. – 25 арк. 

184. Державний архів Харківської області, м. Харків  

ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 1502.  Материалы к протоколу заседания президиума губисполкома № 36 от 

13 мая 1924 года. – 92 арк. 
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185. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков   

оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 1558. Стенограммы заседаний президиума губисполкома. (3 июня – 19 дек. 

1924 г.) – 161 арк. 

186. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 1743. Переписка с Харьковским губернским отделом здравоохранения. (14 

янв. – 24 июля 1924 г.). - 42 арк. 

187. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 1795. Протоколы заседаний губернських комиссий, комитетов и совещаний. 

(9 марта – 30 авг. 1924 года). – 203 арк. 

188. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 2079. Протокол заседания президиума Харьковской губернской комиссии 

незаможних селян № 7 от 16 октября 1ѐ924 года и материалы к нему. – 82 арк. 

189. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 2281. Переписка с центральними и местными учреждениями и 

организациями. (1 окт. 1924 года – 3 февр. 1925 года). – 444 арк. 
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190. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 – Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков 

  оп. 1. (1917-1925 гг.) 

 спр. 2419. Стенограмма 4-й сессии губисполкома  5-го созыва. (21-23 мая 1921 

года).  – 281 арк. 

191. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф Р-203 - Харьковский  губернский исполнительный комитет советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, гор. Харьков   

 оп. 4. (1920 - 1925) 

 спр. 13. Переписка с центральними и местными учреждениями и организациями.  

1924 год. – 199 арк. 

192. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-820 – Отдел народного образования Харьковского губернского 

исполнительного коми тета советов робочих. Крестьянских и красноармейских 

депутатов, гор. Харьков 

 оп.1. (1919-1925) 

 спр. 997. Переписка с губернськими отделами и окружніми инспектруами  

соціального обеспечения и здравоохранения по вопросам социального 

обеспечения и здравоохранения. (1 окт 1924 – 30 сент 1925 года). -  117 арк. 

193. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

 спр. 5. Еженедельные отчеты о деятельности  судебно-административного 

подотдела губернского отдела здравоохранения (22 июня 1919 г. – 18 июня 1920 

г.).  – 398 арк. 

194. Державний архів Харківської області, м. Харків  
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  ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.), спр. 9. Постановление Временного Рабоче-Крестьянского  

правительства Украины об организации губернского отдела здравоохранения и 

медико-санитарных отделов  в уездах. (январь 1919 г. – 20 апреля 1920 г. ). 

195. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернського Исполнительного 

Коми тета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

спр.43. Протоколы заседаний расценочной комиссии губернського отдела 

здравоохранения об условиях и нормах труда и тарифных ставках медицинских 

работников всех категорій. (19 февраля 1919 г. – 28 марта 1919 г.) 

196. Державний архів Харківської області, м. Харків  

197.  ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского 

Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских депутатов, гор. Харьков  

198.  оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

199.  спр. 50. Структура губернського отдела здравоохранения. (20 ноября 1920 г. 

– 7 февраля 1921 г.) – 266 арк. 

200. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

 спр. 51. Приказы по губернському отделу здравоохранения. (9 января 1920 г. – 

31 декабря 1920 г.). – 167 арк. 

201. Державний архів Харківської області, м. Харків  



 

 

229 

 

202.  ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского 

Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских депутатов, гор. Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

 спр. 53. Протоколі заседаний Коллегии губернського отдела здравоохранения о 

работе лечебно-санитарніх учреждений, о борьбе с єпидемией холері и 

проведении «Недели чистоті». (9 июня 1920 г. – 6 июля 1920 г.) 

203. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернського Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

 спр. 64. Годовой, полугодовой и месячные  отчеты о деятельности губернского 

отдела здравоохранения. (1920 – 1921 гг). – 78 арк. 

204. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернського Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

оп. 1 (1919 – 1925 гг.), спр.96. Протоколы заседаний широкой Коллегии 

губернского отдела здравоохранения о слиянии городского отдела 

здравоохранения с  последним, о деятельности уездных отделов здравоохранения 

и о плане борьбы с эпидемией холеры. ( 25 марта 1920 г. – 3 мая 1920 г.). – 118 

арк. 

205. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 
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 спр. 97. Протоколы заседаний большой и малой коллегий губернского отдела 

здравоохранения о назначении начальников подотделов, о форме управления 

лечебными заведениями. (14 января 1920 г. – 31 марта  1920 г.). – 321 арк. 

206. Державний архів Харківської області, м. Харків  

ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков , 

оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

 спр. 98. Протоколы заседаний малой Коллегии губернського отдела 

здравоохранения о борьбе с инфекционными заболеваниями. (18 января 1920 г. – 

17 октября 1921 г.). – 96 арк. 

207. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

 спр.135. Списки сотрудников лечебных учреждений и ведомости на зарплату. 

(1920 г.). – 237 арк. 

208. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-821 – Отдел здравоохранения Харьковского Губернского Исполнительного 

Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов, гор. 

Харьков  

 оп. 1 (1919 – 1925 гг.) 

 спр. 161. Циркуляры Народного Комиссариата Здравоохранения об организации 

лечебной помощи на дому; положение о 1-м государственном украинском 

медико-механическом институте. (24 февраля 1920 г. – 23 сентября 1920 г.). – 18 

арк. 

209. Державний архів Харківської області, м. Харків  
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 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.1  

 спр.2. Документы  о домовладениях губернского отдела здравоохранения 

(договора, сводные ведомости, переписка). (19 октября 1922 г. – май 1925 г.).  – 

80 арк. 

210.  Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.1  

 спр. 8. Протоколы заседаний по вопросу организации сельско-хозяйственной 

колонии «Здравница» и материалы к ним (договора, докладные записки, сметы и 

др.). Том 1. (7 апреля 1924 г. – 24 декабря 1925 г.). – 442 арк.   

211. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.1  

 спр. 9. Протоколы заседаний по вопросу организации сельско-хозяйственной 

колонии «Здравница» и мтаериалы к ним (договора, докладные записки, сметы и 

др.). Том 2. (20 октября 1925 г. – 30 мая 1926 г.).  – 252 арк.   

212. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.1  
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 спр. 10. Протоколы заседаний по вопросу организации сельско-хозяйственной 

колонии «Здравница» и мтаериалы к ним (договора, докладные записки, сметы и 

др.). Том 3. (1 мая 1926 г. – 30 сентября 1926 г.).  – 259 арк.   

213. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр. 11. Документы о состоянии лечебной сети г. Харкова и развитии медико-

санитарной работы (проекты резолюций, тезисы к докладам). (26 ноября – 19 

декабря 1924 г.). – 255 арк. 

214. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр.14. Положение о врачах-интернах. Обязательства врачей. (1 ноября 1924 г. – 

21 марта 1925 г.). – 31 арк. 

215. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр.15. Приказы № 97 – 257 по Харьковской губернской инспектуре 

здравоохранения. (5 января  -  17 июня 1925 г.).  – 177 арк. 

216. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  
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 спр.16. Приказы № 98 – 247 по Харьковской губернской инспектуре охраны 

здоров’я. (28 января  1925 г. – 29 июля 1925 г.). – 71 арк. 

217. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр.17. Приказы  №  101 – 284 по Харьковской губернской инспектуре охраны 

здоров’я. (2 февраля – 12 сентября 1925 г.).  –  319 арк. 

218. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр.25. Документы по вопросу ревизионного обследования колонии «Здравница» 

(протоколы, акты, балансы и др.). (25 ноября 1925 г. – 5 декабря 1927 г.). – 92 арк. 

219. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр. 38. Документы о результатах обследования санитарно-эпидемиологического 

состояния Харьковского округа, санпрофилактической и санпросветительской 

деятельности органов здравоохранения (постановления, протоколы). (7 апреля – 

21 апреля 1926 г.). – 19 арк. 

220. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  
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 спр.46. Документы о деятельности сельско-хозяйственной колонии «Здравница» 

(доклады, отчеты, списки сотрудников, переписка и др.). (17 мая  - 13 сентября 

1927 г.). – 238 с. 

221. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр.47. Документы о деятельности город ской секции охраны здоровя 

(инструкции, протоколы, переписка и др.). (26 ноября 1927 г. – 15 января 1930 г.). 

– 429 арк. 

222. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.1  

 спр. 53. Протоколы № 43 – 62 заседаний Коллегии окружной инспектуры 

здравоохранения. (6 июля – 7 сентября 1928 г.). – 34 арк. 

223. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр.56. Протоколы заседаний Совета консультантов и Научного Совета курорта 

«Березовские минеральные воды». (20 февраля 1928 г. – 28 марта 1932 г.). – 67 

арк. 

224. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  
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оп.1  

 спр. 79. Документы по вопросу организации самостоятельного санитарно-

просветительного театра (проект, положения, переписка и др.). (24 февраля 1929 

г. – 18 декабря 1929 г.). – 343 арк. 

225. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.1  

 спр. 81. Резолюции по докладам секции здравоохранения Харьковского 

горсовета. (9  сентября 1929 г. – 24 марта 1930 г.). – 103 арк. 

226. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.1  

 спр. 89. Документы о деятельности комиссии охраны материнства и детства 

(планы, отчеты, переписка и др.). (4 октября 1929 г. -  3 сентября 1930 г.). – 194 

арк. 

227. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр.102. Документы о матеріально-бытовом  состоянии медицинских 

работников. (2 января 1930 г. – 2 февраля 1930 г.). – 217 арк. 

228. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  
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оп.1  

 спр. 105. План работы на 1930 год и отче о работе секции здравоохранения 

горсовета за 1928 – 1929 гг. (1 октября 1930 г.). – 57 арк. 

229. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр. 125. Документы об обследовании лечебных учреждений (протоколы, планы, 

отчеты и др.). (1 сентября 1929 г. – 18 ноября 1930 г.). – 141 арк. 

230. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр.134. Документы по вопросу организации  оздоровления детей. (24 мая  1929 

г. – 30 декабря 1930 г.). – 375 арк. 

231. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр. 148. Документы  санитарно-эпидемиологической инспектуры  по вопросу 

борьбы с заразними заболеваниями (циркуляры, рапорта, переписка и др.). (16 

апреля – 18 сентября 1925 г.). – 21 арк. 

232. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.1  
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 спр. 195. Документы о введении платы за лекарства (постановления, 

распоряжения, протоколы и др.). (9 марта – 18 июля 1929 г.). – 63 арк. 

233. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр. 216. Переписка с различными организациями по вопросу источников 

финансирования и  и расходования средств на охрану здоровя по г. Харкову и 

районам округа. (18 октября 1929 – 16 февраля 1930 г.). – 47 арк. 

234. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.2  

 спр. 1. Документы о состоянии  и деятельности  лечебных учреждений округа 

(циркуляры, тезисы к докладам на Х Харьковском губернском съезде 

здравоохранения, именные списки районних врачей, переписка и др.). (22 

сентября 1923 г. – 22 сентября 1924 г.). – 168 арк. 

235. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг. 

 оп.2  

 спр.12. Циркуляры Народного Комиссариата Здравоохранения и Харьковской 

губернской инспектуры охраны здоровья по вопросам медицинского 

обслуживания трудящих ся. (8 апреля 1924 г. – 9  июня 1925 г.). – 192 арк. 

236. Державний архів Харківської області, м. Харків  
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 ф. Р-855 – Инспектура охраны здоровья Харьковского окружного 

исполнительного комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских 

депутатов,  г. Харьков, 1920 – 1931 гг.  

оп.1  

 спр. 34. Документы о порядке ликвидации колонии «Здравница» и организации 

на ее территории детской колонии им. Г.И. Петровського (виписка из протокола, 

инструкция). (28 марта 1928 г.). – 2 арк. 

237. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1001 – Харьковский губернский отдел профессионального союза 

«Медсантруд», гор. Харьков 

 оп. 1. (1920 – 1925 гг.) 

 спр. 682. Протоколы научных конференцій врачей медицинских учреждений 

Харьковской губернии. 1924. – 21 арк. 

238. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1001 - Харьковский губернский отдел профессионального союза 

«Медсантруд», гор. Харьков 

 оп. 1. (1920 – 1925 гг.) 

 спр. 898. Протоколы научных конференцій врачей медицинских учреждений 

Харьковской губернии. 1925. – 23 арк. 

239. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1001 - Харьковский губернский отдел профессионального союза 

«Медсантруд», гор. Харьков 

 оп. 1. (1920 – 1925 гг.) 

 спр. 942. Материалы о культурно-просветительной работе среди членов 

профсоюза и списки медицинских учреждений Харьковской губернии. – 1922 – 

1925 гг. – 419 арк. 

240. ДАХО ф. Р-1001 - Харьковский губернский отдел профессионального союза 

«Медсантруд», гор. Харьков 

241.  оп. 1. (1917 – 1925 гг.) 
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242.  спр. 21. Уставы Центрального бюро профсоюзов г. Харькова, 

Всероссийского профсоюзо «Все медсантруд» и положение о его местных 

комітетах. 1920 г. – 87 арк. 

243. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1001 - Харьковский губернский отдел профессионального союза 

«Медсантруд», гор. Харьков 

 оп. 1. (1917 – 1925 гг.) 

 спр. 177. Бюллетени Центрального Коми тета Союза «Всемедсантруд». 1921. – 

54 арк. 

244. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1639 – Изюмский окружной исполнительный комитет Советов Рабочих, 

Крестьянских и Красноармейских депутатов, г. Ізюм 

 оп. 1. (1922/23 – 1929/30 гг) 

 спр. 1. Протоколы заседаний сесій, пленумов и президиума Харьковского 

губисполкома, заседаний Харьковского губплана и Харьковского 

губэкономсовещания. (13 марта – 27 дек. 1923). – 245 арк. 

245. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр.  

оп. 1. 

 спр. 8. О передаче колонии «Здравница» Окружной инспектуре народного 

образования (25 листопада 1925 р – 4 травня 1928 р). –  253 арк. 

246. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр.  

оп. 1. 

 спр. 13. Годовой отчет по Управлению платными лечебными учреждениями 

(1925 – 1926 рр.). – 48 арк. 

247. Державний архів Харківської області, м. Харків  
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 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр. 

 оп. 1 

 спр. 32. Приказы и распоряжения по Управлению платными лечебными 

учреждениями. (30 листопада 1927 р. – 25 лютого 1928 р.). – 15 арк. 

248. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр.  

оп. 1 

 спр. 33. Протоколы, тезисы  по докладу о хозяйственном положении Управления 

платными лечебными учреждениями. Сводная смета лечебных учреждений. – 113 

арк. 

249. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр. 

оп. 1. 

 спр. 59. Протоколы, докладные записки и переписка о медицинском 

обслуживании больных, о состоянии хозяйства, о финансировании курорта. (20 

лютого 1930 р. – 15 листопала 1930 р.). – 469 арк. 

250. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр. 

 оп. 1 

 спр. 61. Приказы и выписки из протоколов заседаний секретариата Харьковского 

окрисполкома об установлении единой таксы в платных лечебных учреждениях и 

переписка по этому вопросу. (1 жовтня 1930 р. – 25 жовтня 1932 р.). – 268 арк. 

251. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр.  

оп. 1. 
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 спр.70. Таксы за лечение в платных лечебных учреждениях. (28 лютого 1931 р. – 

1 квітня 1932 р.). – 63 арк. 

252. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр. 

 оп. 1 

 спр. 71. Протоколы совещаний уплатлеча о порядке произведения  и оплате за 

производство абортов. (20 жовтня 1931 р. – 30 жовтня 1931 р.). – 2 арк. 

253. Державний архів Харківської області, м. Харків  

 ф. Р-1959 – Харківське окружне управління платними лікувальними закладами, 

1923 – 1932 рр.  

оп. 1. 

 спр. 74. Циркуляры и распоряжения  Управления платными лечебными 

учреждениями. (28 січня 1932 р. – 20 листопада 1932 р.). – 84 арк. 

254. Державний архів Харківської області, м. Харків  

ф.  Р-1962 – Отдел здравоохранения Исполнительного комитета Харьковского 

городского совета депутатов трудящих ся 

 оп.1. (1926 - 1935) 

 спр. 973. Материалы  о состоянии детских домов в Харькове (докладные 

записки, протоколы, положения). (4 янв – 7 дек. 1933 г.). – 138 арк. 

255. Двадцать пять лет деятельности Украинского туберкулезного института 

научно-исследовательского института (1921-1946) / Под ред. проф. 

Б.М.Хмельницкого. – Х., 1946 – 103 с. 

256. Движение эпидемических заболеваний на Украине за сентябрь-ноябрь 1922 

года // Профилактическая медицина. – 1922. – № 4 – 5. –  С. 267. 

257. Дворец здоровья: Харьковский третий единый диспансер // Медицинский 

работник. – 1934. – № 6. –  С. 22 – 24.  

258. Декрет о страховании на случай болезни, принятый ЦИК Советов РК и Кр. 

Депутатов 22 дек. 1919 г. Уезд. Екатериносл. Губ. страх. раб. группы. Б.м, б.и., 

1919. 
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259. Декрет Совета Народних Комиссаров РСФСР об открытии частных 

лечебных заведений и аптек // Становление и развитие здравоохранения в 

первые годы Советской власти. Сб. документов и материалов. 1917-1924 гг. – 

М., 1966. – С. 213. 

260. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР об учреждении Народного 

Комиссариата Здравоохранения // Становление и развитие здравоохранения в 

первые годы Советской власти. Сб. докум. и материалов. 1917 – 1924 гг.  – М., 

1966. – С. 87 – 88. 

261. Декрет Совета Народных Комиссаров от 1 апреля 1920 года // Бюллетень 

Народнього Комисарьята Охорони Здоровя. – № 2 (вересень-грудень). – 1920 

року. – Х., 1921. – с.1. 

262. Декрет СНК о бесплатной передаче больничным кассам лечебных 

учреждений // Декреты Советской власти. – М.: Изд-во полит. литр-ры, 1971. – 

Т. 5. – С. 54. 

263. Дело об убийстве врача Эстерман // Хроника здравоохранения. – 1927. – № 6 

– 7. – С. 25. 

264. Державний архів Харківської області. Путівник. – Х.,  1959. – 532 с.  

265. Десять лет Всеукраинского государственного института патологии и 

гигиены труда / Сост.: М. Ген, З. Горкин, Э. Каган – Х.: Медиздат, 1934. – 69 

с. 

266. Десять лет работы Украинского института неотложной хирургии и 

переливания крови им. проф. Н.П. Тринклера. – Х., 1940. – 63 с. 

267. Десять лет Третьего единого диспансера. 1923-1933. – Х., 1934. – 37 с. 

268. Детский санаторий //  Коммунист. – 1921. –  28 мая. 
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271. Деятельность отделов // Известия народного Комиссариата Здравоохранения 

УССР. – 1919. – № 1 – 2. – С. 27 – 39. 
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272. Деятельность рабмеда // Вопросы страхования. – 1923. – № 51 – 52. –  С.79. 

273. Диспансер (УПНИ) за 25 лет // 25 лет Украинского психоневрологического 

института. – Харьков, 1945. – С. 108 – 113. 
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279. Досягнення охорони здоров’я в Українській РСР – К., 1958. – 352 с. 

280. Дояр Л. В. Звільнення жіноцтва УСРР від соціально-етичних хвороб (перша 
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Додатки



Додаток А. 1.  

Тривалість робочого дня медичного персоналу Харкова за профгрупами та статтю у 1926 році. 

Длительность                                       

рабочего дня 

 

 

Профгруппы 

Мужчины Женщины Обоего пола 
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Врачи абс. число 66 76 85 50 9 89 81 49 14 9 155 157 134 64 18 

Врачи относ. число 23,0 26,7 29,7 17,5 3,1 36,8 33,5 20,2 5,8 3,7 29,4 29,7 25,4 12,1 3,4 

Зубные врачи абс. число 9 6 1 - - 44 5 1 - 1 53 11 2 - 1 

Зубные врачи относ. число 56,2 37,5 6,3 - - 86,2 9,8 2,0 - 2,0 79,1 16,4 3,0 - 1,5 

Фармацевты абс. число  45 35 16 12 4 62 31 4 4 - 107 66 20 16 4 

Фармацевты относ. число  40,1 31,3 14,3 10,7 3,6 61,4 30,6 4,0 4,0 - 50,2 31,0 9,4 7,5 1,9 

Средний персонал абс. число 44 38 7 1 2 210 123 33 18 34 254 161 40 19 36 

Средний персонал относ. число 47,8 41,3 7,6 1,1 2,2 50,4 29,4 7,9 4,3 8,1 49,8 31,6 7,9 3,6 7,1 

Младший персонал абс. число 3 194 18 8 9 18 508 44 49 48 21 702 62 57 57 

Младший персонал относ. число 1,3 83,7 7,7 3,4 3,9 2,7 76,2 6,6 7,3 7,2 2,4 78,1 6,9 6,3 6,3 

Хоз-адм. персонал абс. число 31 324 83 47 28 59 292 50 20 16 90 616 133 67 44 

Хоз-адм. персонал относ. число 6,0 63,1 16,2 9,2 5,5 13,5 66,7 11,5 4,6 3,7 9,5 64,8 14,0 7,1 4,6 

Всего абс. число 798 673 210 118 52 482 1040 181 105 108 680 1713 391 223 160 

Всего относ. число 15,8 54,0 16,8 9,4 4,1 25,1 54,3 9,4 5,5 5,7 21,5 54,1 12,3 7,0 5,1 

[853, с. 11] 

 



Додаток А. 2. 

 

Сумісництво лікарів станом на 1 січня  1924 року 

 

Назва 

спеціальності 

Сумісництво 

на 2-х посадах 

Сумісництво 

на 3-х посадах 

Сумісництво 

на 4-х посадах 

Усього 

сумісників 

Терапевт 37 6 - 43 

Хірург 21 6 - 27 

Венеролог 7 2 - 9 

Педіатр 12 2 - 14 

Рентгенолог 8 2 - 10 

Окуліст 7 2 2 11 

ЛОР 5 4 - 9 

Санітарний 4 - - 4 

Гінеколог 12 4 - 16 

Психіатр 10 5 1 16 

Судовий 1 1 - 2 

Усього 124 34 3 161 

  

[793, с. 17] 
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Додаток А. 3. 

 

 

Такса за лікування в санаторіях для дорослих (поч. 30-х рр.). 

 

Соціальний стан  хворих Їхній заробіток Вартість 1 ліжкомісця на 

30 днів 

Робітники підприємств До 210 крб. 210 

Службовці До 150 крб. 210 

Члени партії - 210 

Ударники за офіційною 

книжкою 

- 210 

Червоноармійці та 

партизани 

- 210 

Установи та організації 

за їхній рахунок за 

договором 

- 210 

Робітники підприємств  Понад 210 240 

Службовці 151-250 240 

Кустарі кооперативні До 250 240 

Службовці та 

кооперативні кустарі 

250-350 270 

 

Службовці та 

кооперативні кустарі 

Понад 350 300 

 

        [250, арк. 111] 
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Додаток А. 4.  

 

  

 

Вартість послуг 

поліклінічної медичної допомоги мережі уплатлік 

(такси, що вводилися з 22 березня 1932 року) 

 

 

 

Назва процедури Вартість  

Прийом у лікаря 2 карб 

Рада консультанта 3 карб 

Маніпуляція від середнього медперсоналу 1 карб 

Проста амбулаторна операція під анестезією 3 карб 

Складна амбулаторна операція під анестезією 5 карб 

Велика перев’язка  3 карб 

Всі електропроцедури – за сеанс 2 карб 

Виклик консультанта додому 10 карб 

Виклик лікаря додому (вдень та вночі) 5 карб 

Виклик середнього медперсоналу вдень 2 карб 

Добове чергування медсестри (харчування за рахунок хворого) 15 карб 

  

Примітка: для непрацюючих надлишок 50 %  

 

[251, с.7] 
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Додаток А. 5. 

 

 

 

Такса на зуболікування у мережі уплатліку (вводилася з 1932 року) 

 

Назва процедури Вартість 

Прийом у зублікаря 2 карб 

Пломба без лікування 3 карб 

Пломба з лікуванням 5 карб 

Екстракція без наркозу 3 карб 

Екстракція з наркозом 5 карб 

Зуб на гумі передній  6 карб 

Зуб на гумі корінний 3 карб 

Чистка зубів  3 карб 

Лікування зубів 5 карб 

 

 

[251, с.7] 
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Додаток А. 6.  

 

 

Вартість стаціонарної  лікувальної допомоги у мережі уплатлік у 1934 році. 

 

 

Працюючі  родини з заробітком …. Сплачують 

за 1 ліжко-

день 

до 50 карб 3 карб 

Від 51 до 75 карб 4 карб 

Від 76 до 100 карб 5 карб 

Від 101 до 150 карб  6 карб 

Від 151 до 200 карб 7 карб 

Від 201 до 250 карб 8 карб 

Від 251 до 300 карб 9 карб 

Від 301 до 400 карб 10 карб 

Від 401 до 500 карб 11 карб 

Від 501 і вище 12 карб 

непрацюючі 15 карб 

 

[408, с. 47] 
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Додаток А. 7. 

 

 

Мережа лікувально-профілактичних закладів  міста Харкова станом на 1929 рік 

 

 

Назва закладу Станом на 01.1929 року 

Лікарні та інші стаціонари 22 

Кількість койок в стаціонарах 2151 

Амбулаторії, поліклініки, поліклінічні 

відділення 

14 

Тубдиспансери, кабінети 7 

Вендиспансери, кабінети 3 

Дитячі та жіночі консультації 16 

Здоровпункти на виробництві 16 

Дитячі ясла 46 

Дитячі санаторії 6 

Молочні кухні 5 

Станції швидкої допомоги 2 

Санепідемстанції 1 

Дезстанції 1 

Будинки санітарної просвіти 1 

Кількість лікарів  1066 

  

[498, с. 37] 
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Додаток А. 8. 

 

 

Лікарні Харкова станом на 1920 рік та кількість ліжок у них 

 

 

 

Назва Штатна кількість 

койок 

1-ша рад лікарня 550 

2-га рад лікарня 950 

3-тя рад лікарня 70 

4-та рад лікарня (Сабурова дача) 1200 

5-та рад лікарня (в мин. Кропоткіна) 140 

6-та рад лікарня (в мин. Єленінська) 70 

7-ма рад лікарня (в мин. Дитяча 

венерична) 

130 

8-ма рад лікарня (в мин. Дитяча шкірна) 100 

9-та рад лікарня (в мин. Лікарня 

Червоного Хреста) 

175 

10-та рад лікарня (в мин. Ортопедичний 

Інститут) 

210 

11-та рад лікарня (в мин. Гіршмана) 90 

12-та рад лікарня (в мин. 

Хололногірська) 

50 

13-та рад лікарня (в мин. Трудівників 

армян) 

Нема даних 

14-та рад лікарня (в мин. Допомоги 

породіллям) 

Нема даних 

15-та рад лікарня (в мин.Основянський 

шпиталь) 

300 

16-та рад лікарня (в мин. Ізолятор №1) 250 

17-та рад лікарня (в мин. Ізолятор №3) Нема даних 

18-та рад лікарня (в мин. Барак при 

ХПЗ) 

75 

19-та рад лікарня  50 

20-та рад лікарня 120 

21-ша рад лікарня 50 

1-ша туберкульозна  лікарня 20 

2-га туберкульозна лікарня 11 

 

[201, арк. 17] 
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Додаток А. 9. 

 

Список лікувальних закладів, підвідомчих підвідділу лікувальної медицини 

Губздороввідділу станом на 1920 рік 

№ з/п Назва лікувальної установи Адреса 

1. 1-ша радянська лікарня вул. Благовіщенська, 25 

2. 2-га радянська лікарня вул. Корсиківська, 35 

3. 3-тя радянська лікарня вул. Благовіщенська, 10 

4. 4-та радянська лікарня імені Свердлова вул. Конюшенна, 34 

5. 5-та радянська лікарня (дитяча) вул. Дворянська, 11 

6. 6-та радянська лікарня  на розі Спиридонівської 

та Надєждинської  

7. 7-ма дитяча лікарня (венерична) вул. Конюшенна, 22 

8. 8-ма радянська лікарня (дитяча шкірна) вул. Клочківська, 2 

9. 9-та радянська лікарня (І-й хірургічний 

шпиталь) 

Вознесенська площа, 5 

10. 10-та радянська лікарня (ортопедичний 

інститут) 

на розі Різдвяної та 

Благовіщенської 

11. 11-та  радянська  лікарня (очна імені 

Гіршмана) 

 вул. Шевченківська, 12 

12. 12-та радянська лікарня 

(Холодногірська лікарня) 

вул. Катеринославська, 

152 

13. 13-та радянська лікарня (лікарня армян) вул. Вознесенська, 5 

14. 14-та радянська лікарня (допомога 

породіллям) 

Мала Гончарівка, 19 

15. 15-та радянська лікарня (Основянський 

шпиталь) 

Велика Основа 

16. 16-та радянська лікарня (ізолятор №1) вул. Благовіщенська, 17 

17. 17-та радянська лікарня (ізолятор №3) Технологічний Інститут  

18. 18-та радянська лікарня (барак при 

лікарні  ХПЗ) 

вул. Плеханівська, 126 

19. 19-та радянська лікарня Балашовський вокзал  

20. Університетська клініка Харитоненківський пров. 

21. Пологова лікарня вул. Старо-Московська, 

105 

Амбулаторії 

1. 1-ша медична дільниця вул. Зміївська, 49 

2. 2-га медична дільниця вул. Кладовищенська, 4 

3. 3-тя медична дільниця Воскресенський пров., 4 

4. 4-та медична дільниця Велика Панасівка, 24 

5. 5-та медична дільниця вул. Старо-Московська, 

78 

6. 6-та медична дільниця Журавлівка, 14 

7. 7-ма медична дільниця вул. Пушкінська, 14 
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8. 8-ма медична дільниця вул. Пушкінська, 7 

9. 9-та медична дільниця вул. Клочківська, 62 

10. 10-та медична дільниця вул. К. Лібкнехта, 70 

11. 11-та медична дільниця вул. Чорноглазівська, 14 

12. Дитяча гінекологічна амбулаторія вул. Колодезна, 18 

13. Гарнізонна амбулаторія Вознесенська площа, 5 

14. Амбулаторія на Лисій Горі вул. Черкаська, 12 

15. Амбулаторія пр. 1-му селянському 

будинку 

Павлівська площа 

16. Амбулаторія при Губодязі вул. Різдвяна, 12 

Венерична амбулаторія 

17. 1-ша радянська венерична лечебниця Троїцький провулок, 2 

Туберкульозні амбулаторії 

18. 1-ша туберкульозна лечебниця Вознесенська площа, 12 

19. 2-га туберкульозна лечебниця вул. Пушкінська, 6 

Зубні амбулаторії 

20. 1-ша міська зубна амбулаторія Армянський пров.,3 

21. 2-га міська зубна амбулаторія вул. Катеринославська, 

21 

22. 3-тя міська зубна амбулаторія вул.Котляревська 

23. 4-та міська зубна амбулаторія вул. Журавлівська, 54 

24. 5-та міська зубна амбулаторія вул. Петинська, 71 

25. 6-та міська зубна амбулаторія вул. Чорноглазівська, 14 

26. 7-ма міська зубна амбулаторія вул. Клочківська, 55 

Шкільні амбулаторії 

1. 1-ша шкільна амбулаторія вул. Ветеринарна, 26 

2. 2-га  шкільна амбулаторія Михайлівський 

провулок, 10 

3. 3-тя шкільна амбулаторія вул. Мало-Панасівська, 

35 

4. 4-та шкільна амбулаторія Павлова дача, провулок 

Павлівський при 12-й 

школі 

5. 5-та шкільна амбулаторія вул. Батуринська, 25 

6. 6-та шкільна амбулаторія вул. Катеринославська, 

151 

Консультації з питань материнства та малятства 

1. Консультація №2 вул. Куликовська, 12 

2. Консультація №3 вул. Журавлівська, 8 

3. Консультація №4 вул. Петинська, 21 

4. Консультація №5 вул. Кладовищенська, 59 

Санаторії 

1. Дергачівський село Дергачі 

2. Санаторій «Ріпки» село Ріпки 
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3. Санаторій для дітей, хворих на 

кістковий туберкульоз 

вул. Пушкінська, 96 

 

[189, арк. 350] 
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Додаток А. 10. 

 

Список лікувальних закладів підвідомчих міському  підвідділу лікувальної 

медицини Губздороввідділу станом на 1920 рік 

 

№ з/п Назва лікувальної установи Адреса 

МІСЬКІ АМБУЛАТОРІЇ 

1. 1-ша медична дільниця вул. Зміївська, 49 

2. 2-га медична дільниця вул. Кладовищенська, 4 

3. 3-тя медична дільниця Воскресенський пров., 4 

4. 4-та медична дільниця Велика Панасівка, 24 

5. 5-та медична дільниця вул. Старо-Московська, 

78 

6. 6-та медична дільниця Журавлівка, 14 

7. 7-ма медична дільниця вул. Пушкінська, 14 

8. 8-ма медична дільниця вул. Пушкінська, 7 

9. 9-та медична дільниця вул. Клочківська, 62 

10. 10-та медична дільниця вул. К. Лібкнехта, 70 

МІСЬКІ ЛІКАРНІ 

1. 1-ша радянська лікарня вул. Благовіщенська, 25 

2. 2-га радянська лікарня вул. Корсивківська, 35 

3. 3-тя радянська лікарня вул. Благовіщенська, 10 

4. Очна лікарня вул. Шевченківська, 11 

5. 1-ша радянська дитяча лікарня вул. Дворянська, 11  

6. 2-га радянська дитяча лікарня вул. Спиридонівська  

7. Ізолятор №1  вул. Благовіщенська, 17 

8. Ізолятор №3 Технологічний інститут 

9. Лікарня при Балашовському бараці Балашовський барак 

10. Лікарня при Харківському 

паровозобудівному заводі 

вул. Петинська 

11. Ізолятор №2 вул. Старо-Московська, 

103 

12. Барак залізничників Балашовського 

вокзалу 

Нема даних 

13. Барак для покалічених воїнів вул. Садово-

Куликовська, 7 

14. Барак для дітей з захворюваннями 

шкіри 

вул. Чеботарська, 52 

15. Єврейська амбулаторія вул. Чорноглазівська, 14 

16. Лікарня імені Свердлова (в минулому 

Сабурова дача) 

вул. Конюшенна, 34 

17. Харківська пологова лечебниця вул. Старо-Московська, 

105 

18. Харківський Ортопедичний інститут вул. Різдвяна, 15 
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19. Університетська клініка провулок 

Харитоненківський 

20. Холодногірська лікарня вул. Катеринославська, 

152 

21. Лечебниця для армян вул. Вознесенська, 5 

22. Олександрівська лечебниця лікарів-

спеціалістів 

вул. Олександрівська, 2 

23. Венерологічна лечебниця провулок Троїцький, 2 

24. Основянський шпиталь Основа 

25. Дергачівський санаторій село Дергачі 

26. Санаторій «Ріпки» село Ріпки 

27. 1-ша фельдшерська школа Сабурова дача 

28. 2-га фельдшерська школа Ряснянського вул. Вознесенська, 8 

29. Гарнізонна амбулаторія Вознесенська площа, 5 

30. Лазарет для хворих на висипний тиф провулок 

Харитоненківський 

31. Лечебниця Авербаха вул. Римарська, 19 

32. Лечебниця Бреслава вул. Чернишевська, 25 

33. 1-ша радянська туберкульозна 

лечебниця Авдакової 

вул. Пушкінська, 6 

34. 1-ий хірургічний шпиталь Вознесенська площа, 5 

35. міський санітарно-епідемічний підвідділ Купецький узвіз 

36. військово-санітарний підвідділ вул. Чернишевська, 24 

 

[200, арк. 89] 
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Додаток А. 11. 

 

Загальні відомості про туберкульозні диспансери м. Харкова 

 

№ 

з/п 

Назва диспансеру Місце 

знаходження 

Характер 

диспансеру 

Райони, які  

обслуговує 

1. Центральний ім. 

Р. Коха 

площа 

Фейєрбаха, 12 

відкритий Нетечинсько-

Воскресенський, 

Заїківка, 

Іскринський, 

Старо-

Московський 

2. Нагірний вул. Карла 

Лібкнехта, 52  

відкритий Нагірний, 

Журавльовка, 

Піски 

3. Робітничий при 

Інституті Робмеду 

вул. 

Свердловська, 

34 

закритий 

(прийом тільки 

застрахованих)  

Центаральний, 

Панасівка, 

Катеринославсько-

Благовіщенський, 

Гончарівка, 

Москалівка 

4. Залізничний Мала 

Панасівка, 35 

закритий 

(прийом тільки 

транспортників) 

по всьому місту 

5. Робітничий при 3-

й робітничій 

поліклініці 

Корсиківська, 

35 

закритий 

(прийом тільки 

застрахованих)  

Павлова дача, 

Качанівка, 

Паровозобудівний, 

Сабурова дача, 

Урал, Чугуївка 

6. Студентський вул. Садово-

Куликовська, 

6 

закритий 

(прийом тільки 

студентів) 

по всьому місту 

7. Холодногірський вул. 

Свердловська, 

152 

відкритий Лиса Гора, 

Холодна Гора, 

Новосьоловка  

8. Ново-Баварський  за містом, р-н 

Нової Баварії 

відкритий приміські райони 

 

[516, с.12] 
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Додаток А. 12. 

 

 

Епідемічні захворювання в Харкові у 1921 році по місяцях 

 

1921 
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В
іс

п
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січень - 307 179 265 316 10 96 19 26 27 

лютий - 323 114 341 182 3 124 13 16 20 

березень - 329 109 257 234 11 94 12 20 25 

квітень 5 292 49 179 213 15 85 21 27 19 

травень 56 210 52 238 372 31 119 39 29 15 

червень 619 62 95 150 213 158 95 30 19 6 

липень 650 35 309 117 219 147 76 59 28 10 

серпень 193 35 530 122 189 78 77 103 21 6 

вересень 51 29 464 83 215 83 23 118 69 5 

жовтень 28 55 296 84 286 73 84 157 44 - 

листопад 20 178 188 362 491 48 43 44 32 2 

грудень 5 385 173 395 608 31 153 42 23 4 

ВСЬОГО 1627 2320 2558 2593 3538 688 1069 657 354 139 

 

 

[347, с.57] 
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Додаток А. 13. 
 

 

Фінансування лікувальних установ міста в першій половині 30-х років 
 

Рік Джерело фінансування Асигнування 

(в тис. карб.) 

1932 Місцевий бюджет 10503,4 

Кошти соцстраху 15987,7 

Інші джерела 567,3 

1933 Місцевий бюджет 11773,0 

Кошти соцстраху 16657,3 

Інші джерела 3031,7 

1934 Місцевий бюджет 16313,9 

Кошти соцстраху 20379,0 

Інші джерела 1808,7 

 

 

[408, с. 54] 
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Додаток А. 14. 
 

 

 

Порівняння потреб дитячих будинків та  шкіл у ремонті  у 1924 році 

 
 

Потреба в ремонті 

дитбудинки школи 

Побілка – 95% Побілка – 98% 

Вставити скло – 65% Вставити скло – 40% 

Відремонтувати туалети – 50% Відремонтувати туалети – 12% 

Відремонтувати дах – 30% Відремонтувати дах – 25% 

Відремонтувати водопровід – 30%  

Відремонтувати підлогу – 10%  

 

 

[172, арк. 31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А. 15. 

 

Розповсюдження інфекційних хвороб у 1925-1926 рр. по Харкову  
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[ 492, с. 78]



Додаток А. 16. 

 

Розповсюдження інфекційних хвороб у 1926-1927 рр. по Харкову 
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[493, с. 67-68]



Додаток А. 17. 

 

 

Розповсюдження інфекційних хвороб у 1927-1928 рр. по Харкову  
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[494, с. 74-75] 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А. 18. 

 

Реальний розподіл житлової площі по районах міста у 1923 році  

при нормі 20 кв. арш. на 1 людину. 
 

№ з/п Назва району Кількість житлової 

площі, кв. арш. (м
2
) 

1. Нагірний 18,9  (9,5) 

2. Старо-Московський 15,8  (7,9) 

3. Гончарівський 14,8  (7,4) 

4. Катеринославсько-Благовіщенський 14,4  (7,2) 

5. Москалівський 11,9  (5,95) 

6. Нетеченсько-Воскресенський 11,8  (5,9) 

7. Холодногірський 11,3  (5,65) 

8. Пісковський 11,0  (5,5) 

9. Качанівський 11,0  (5,5) 

10. Панасівський 10,7  (5,35) 

11. Лисогірський 10,6  (5,3) 

12. Чугуївський 10,6  (5,3) 

13. Павлова дача 10,5  (5,25) 

14. Іскринський 10,5  (5,25) 

15. Середній 10,0  (5) 

16. Журавлівський 10,0  (5) 

17. Сабурова дача 9,6  (4,8) 

18. Уральський 9,5  (4,75) 

19. Паровозобудівний 9,3  (4,65) 

20. Заіківський 9,3  (4,65) 

21. Новоселівський 8,3  (4,15) 

 

[411, с.92]



Додаток А. 19. 
 

Новий житловий фонд Харкова, зведений у 1930 – 1934 роках. 

 
 

Одноповерхових будівель нема 

Багатоповерхових будівель 56,7% 

Двоповерхових будівель 43,7 % 

Капітальних споруд (кам’яних) 100 % 

Населення, що мешкає в будинках, 

приєднаних до водогону 

100 % 

Населення, що мешкає в будинках, 

приєднаних до каналізації 

100 % 

Середня норма житлоплощі на 1 мешканця – 7,1 м
2
 

 

[119, с. 7] 
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Додаток А. 20. 

 

 

Зростання кількості лікувальних закладів робітничої медицини  

з 1922 по 1926 рік. 
 

 

Назва установи На І/1922 На І/1924 На І/1925 На І/1926 

Робітничих поліклінік 6 9 10 10 

Амбулаторій 0 0 3 5 

Рентгенкабінетів 1 3 4 8 

Консультацій 0 7 10 11 

Тубдиспансерів 3 3 4 4 

Вендиспансерів 0 1 2 5 

Аптек 6 9 13 28 

Лікарень 2 2 5 5 

Районних лікарів 0 60 78 105 

 

[388, с. 109] 
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Додаток А. 21. 

 

 

Плановий розподіл коштів робітничої медицини (на прикладі 1922 року) 
 

 % бюджету 

На амбулаторно-поліклінічну допомогу 54 

Ліжкове лікування 15 

Відрахування Всеукраїнському запасному фонду  та 

Соцстраху 

17 

Боротьба з соціальними хворобами 4 

Охорона материнства та дитинства 4,5 

Санітарне просвітництво 1 

Науково-дослідницька робота, диспансеризація 1 

Амортизація споруд (будівельний фонд) 2 

Організаційні розходи 1,5 

 

[748, с. 1303] 
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Додаток А. 22. 

 

Мережа лікувальних закладів  Харкова станом на 1921 рік. 

 

 

 

Тип лікувальної установи Кількість у Харкові 

Лікувальні заклади націоналізовані 33 

Лікувальні заклади нововідкриті 13 

Кількість ліжок для заразливих  хворих 2287 

Кількість ліжок для незаразливих хворих 3653 

Кількість лікарських дільниць - 

Кількість лікарських амбулаторій 28 

Кількість фельдшерських пунктів - 

Кількість аптек 43 

Дитячих будинків 6 

Ясел 6 

Будинків матері і дитини - 

Амбулаторій дитячих 3 

 

[203, арк. 54] 
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Додаток А. 23. 

 

Вартість ліжко-місця в мережі уплатліку у 1930 році. 

 

 
 

Ставка заробітної платні Такса за добу 

до 50 крб.  2 крб. 50 коп. 

51 – 75 крб.  3 крб. 50 коп. 

76 – 100 крб.  4 крб. 00 коп. 

101 – 150 крб. 4 крб. 50 коп. 

151 – 210 крб.  5 крб. 50 коп. 

211 – 250 крб.  6 крб. 50 коп. 

251 – 300 крб. 7 крб. 00 коп. 

301 і вище 8 крб. 00 коп. 

непрацюючий елемент 10 крб. 0 коп. 

 

[191, арк.192] 
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Додаток А. 24. 

 

Зростання кількості ясел для маленьких харків’ян з 1924 по 1927 роки. 

 

 

 1924-1925 рр. 1925-1926 рр. 1926-1927 рр. 
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м. Харків 16 670 23 975 24 1005 

 

 

[490, с. 89] 
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Додаток А. 25. 

 

Дані щодо виконання плану лікувальними закладами 

(за результатами першої п’ятирічки ). 
 

 

Заклади % виконання плану 

Поліклініки 200 

Амбулаторії 109,5 

Медсанпункти та пункти першої 

допомоги 

116,3 

Медсанцехи 50 

Тубдиспансери 200 

Вендиспансери 300 

Лікарняні ліжка 120,7 

Консультації 175 

Постійні ясельні ліжка 56,3 

Профамбулаторії та ОЗДП 100 

Санбаклабораторії 25 

Дезустановки 300 

 

[389, с.13] 
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Додаток А. 26. 

 

 

Завантаженість  лікарів хворими у Харкові у 1926 році 
 

 

Спеціальність Кількість хворих на одну годину 

Терапевт 6,3 

Хірург 12,8 

Шкірно-венеролог 8,3 

Акушер-гінеколог 6,8 

Дитячий 5,0 

Нервовий 4,3 

Очний  7,1 

ЛОР 8,6 

Зубний 3,9 

 

[748, с. 1304] 
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Додаток А. 27. 

 

Рівень фінансування медичних закладів з основних джерел 

 

Рік Бюджет міськради Фонд меддопомоги 

застрахованим 

1926-1927 2635720 карб. 3311281 карб. 

1927-1928 2783302 карб 3668474 карб. 

 

[490, с. 77] 
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Додаток Б. 1. 
 

 

Черкес Даниїл Самойлович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Б. 2.  

 

 

Проект міського фонтанчику для пиття (початок 30-х років), які з середини 1930-х 

років встановлювалися у місцях громадського скупчення у  Харкові. 



Додаток Б. 3. 

 

Сонячні ванни у дитячому санаторії (початок 30-х років ХХ ст.) 
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Додаток Б. 4. 

 

 

Світолікувальний кабінет 

 
 

 

 

 

 



Додаток Б. 5. 

 

 

Прийом виклику черговим на станції швидкої допомоги 
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Додаток Б. 6. 

 

Протиалкогольна  пропаганда у кінотеатрі перед сеансом. 
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Додаток Б.7. 

 

 

Портрет Оболенського І.М. – засновника станції швидкої допомоги у Харкові 

(портрет  зберігається у музеї станції швидкої допомоги) 

 

 

 
 



 

 

334 

 

 

Додаток Б. 8. 

 

Відомий шинок на Благовіщенському  ринку, в якому  нелегально реалізовувалися 

лікеро-горілчані напої 
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Додаток Б. 9. 

 

Сучасне  видання «Спогадів санітарного лікаря»   у повному варіанті 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[http://www.library.gov.ua/html/nov/ist-2011-2.html] 
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Додаток Б. 10. 

 

 

 

Приватна лікарня Дрентельн, яка надавала акушерсько-гінекологічну допомогу 

переважно жінкам-робітницям (розташовується по  вул. Плеханівській) 

 

 

 
 

[718, с.6] 
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Додаток Б. 11. 

 

Викриття самогонщика міліцейськими органами 
 

 

 

 
 

[73, с.7] 
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Додаток Б. 12. 

 

 

Нищення Ново-Троїцької церкви – за комуністичними переконаннями саме церква 

спіткала до алкоголізму. 

 

 
 

[87, с. 5] 
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Додаток Б. 13. 

 

 

Притулок для жінок Окрсобесу № 1. 
 

 

 
 

[837, с. 15] 
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Додаток Б.14. 

Перший автомобіль швидкої допомоги «Лянча». 

 

 

 

 

[фото з власного архіву] 
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Додаток Б. 15. 

 

Карети швидкої допомоги, які почали  використовуватися з   1931 року. 

 

 

 
 

 

[фото з музею станції швидкої допомоги] 
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Додаток Б.16. 

Четвертий єдиний диспансер 

 

 

 

 

 

[847, с.3] 
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Додаток Б.17. 

 

 

Олександрівська міська лікарня 

 

 

 
 

 

 

[732, с. 128] 
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Додаток В. 1. 

«За ушко да на солнышко» 

 Как всем известно, НЭП не прошел мимо даже здравоохранения и в больших 

центрах советского союза имеются  частные лечучреждения. 

 Арендатор 30-й сов. б-цы харьковского губздравотдела, д-р Шестопал, 

«почтенный врач», как выражаются старые врачи Харькова, не удовлетворяясь 

солидными барышами, которые им получались за всякого рода аборт-операции и 

проч., решил еще на кой чем подработать и начал, как он говорит, с маленького, но 

выгодного дела, а именно – с систематического нарушения, шаг за шагом, 

колдоговора. Так: 

1) В 1923 г. вместо  месячного отпуска дал запуганным служащим по 2 недели, а 

приказал  говорить что ими  использованы  отпуска месячные. 

2) В ноябре 1923 г., когда сиделка одна добровольно ушла со службы, решил не 

приглашать  с биржи новую, а лучше переложить работу на оставшихся и 

изредка брал  без  биржи  поденную работницу. Которой платил на чай пять 

копеек. В раздаточной ведомости в течение 4-х месяцев он продолжал писать 

фамилию несуществующей сиделки, заставляя расписываться акушерку 

против этой фамилии, что зарплата получена по ставкам союза полностью. 

3) Затем в январе 1924 года с персонала дежурящего в течение 24 часов, брал 

плату за обед, говоря: «и мне хорошо  и вам недурно». 

4)  Когда одна сотрудница, живущая в 4-х верстах от больницы, осмелилась 

указать хозяину, что по  колдоговору ей должны быть выданы  трамвайные 

билеты для поездки на работу и с работы, хозяин побагровел: «да, такой 

невидали в жизни  представить не могу, чтобы работников  хозяин привозил 

на работу и отвозил с  работы за свой счет. Может быть и автомобиль 

прикажете купить для вас?» 
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5) Рабочий день, как правило, установил 12 часов в сутки, говоря: «благое дело 

для моих работников – сутки (24 час.) работает, а другие сутки лежит себе, 

поплевывая в потолок». 

Вся это бессовестная эксплоатация и нарушения Кодекса мало 

удовлетворяли НЭПовскую особу доктора Шестопала, и вот он решился на 

виртуозную проделку:  в платежных ведомостях  медперсоналу велит 

расписываться за полную сумму, а выдает половину. 

Вот здесь-то голубчик и попался прокурору пролетарского суда, 

оказавшего ему гостеприимство в ДОПРе г. Харькова, где и сидит ловкач 

эксплоататор, ожидая возмездия пролетарского суда. 

Медработник частного учреждения, будь на  чеку! 

Всякого зарвавшегося НЭПовца за ушко да в пролетарский суд! 

М. Сухарев 

 

 

[793, с. 17] 
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Додаток В. 2. 

 

Муніципальна лікарняна мережа  станом на 1915 рік. 

 

Клиники Университета Харитоненковский пер. 

 Акушерско-гинекологическая; 

 Глазная; 

 Дерматологическая; 

 Терапевтическая; 

 Хирургическая; 

 Поликлиника нервных болезней и электротерапевтический кабинет имени 

Манько; 

 Поликлиника детских болезней; 

 Терапевтическая госпитальная клиника (при Александровской б-це); 

 Хирургическая госпитальная клиника (при Александровской б-це); 

Клиники женского мединститута 

 Акушерско-гинекологическая; 

 Госпитальная терапевтическая (Александровская больница); 

 Госпитальная хирургическая (Александровская больница); 

 Детских болезней (ул. Александровская, 2); 

 Кожных и венерических болезней (Александровская больница); 

 Офтальмологическая (ул. Сумская, 86); 

 Пропедевтическая (ул. Пушкинская, 29); 

 Терапевтическая факультетская (ул. Пушкинская, 29); 

 Хирургическая факультетская (ул. Сумская, 86); 

Губернская Земская Больница (ул. Конюшенная, 34) 

 Психиатрическое отделение Губернской Земской Больницы (Сабурова дача); 

 Родовспомогательное заведение Харьковского Губернского Земства (ул. 

Старо-Московская, 105); 
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Детская больница общества попечения о больных (ул. Старо-Московская, 103); 

Александровская Городская Больница (ул. Благовещенская, 25); 

Николаевская Городская Больница (ул. Корсиковская, 35); 

Городская глазная больница имени профессора Л.Л. Гиршмана (ул. Т. Шевченко); 

Харьковская городская детская больница имени Кропоткина (ул. Дворянская, 11); 

Харьковская  городская амбулаторная детская и гинекологическая лечебница (угол 

Колодезной  и Колодезного переулка, 18/1); 

Бесплатная амбулаторная лечебница Общества пособия бедным евреям в г. 

Харькове (пер. Плетневский, 9); 

Амбулатория Общества помощи больным учащимся в высших учебных заведениях 

г. Харькова (пер. Слесарный, 14); 

Амбулатория 1-го медицинского участка (угол ул. Молочной и  Змиевской); 

Амбулатория 2-го медицинского участка (ул. Кладбищенская, 4); 

Амбулатория 3-го медицинского участка (ул. Москалевская, 51); 

Амбулатория 4-го медицинского участка (ул. Большая Панасовская, 9); 

Учреждения Общества Красного Креста: 

 Община сестер милосердия Красного Креста; 

 Амбулаторная лечебница Харьковской общины Красного Креста; 

 Стационарная лечебница при Харьковской Общине сестер милосердия; 

Учреждения Харьковского Медицинского Общества (ул. Пушкинская, 14); 

 Лечебница для приходящих больных; 

 Больница имени Донец-Захаржевского; 

 Бактериологическая станция с Пастеровским институтом и институтом для 

приготовления антидифтерийной сыворотки; 

  Приют для помещения укушенных бешенными животными; 

 Химико-микроскопический кабинет; 

Общество ночных дежурств врачей в Харькове (пл. Николаевская, 7); 

Учреждение «Капля Молока» (ул. Конторская, 23). 

[718, с. 8] 
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Додаток В.3. 

 

Приватні лікувальні заклади міста  Харкова станом на 1915 рік 

 

Авдакова А.Н. Лечебница для больных легкими (ул. Благовещенская, 32); 

Андрес Л.И. Лечебница для нервных больных (ул. Чернышевская, 17); 

Арие О.С. Женская лечебница с родильным отделением (ул. Пушкинская, 7); 

Бурак С.М. Лечебница по болезням горла, уха и носа (пер. Театральный, 3); 

Брандсбург Б.Б. Хируругическая лечебница (ул. Пушкинская, 8); 

Бреслав И.С. Лечебница по внутренним и нервным болезням (ул. Сумская, 54); 

Браунштейн Е.П. Глазная лечебница (ул. Рымарская, 28); 

Гольдштейн Я.И. и Хохловник А.Г. Санатория и водолечебница (ул. Ветеринарная, 

3); 

Гаврилко А.С. Хирургическая лечебница (ул. Екатеринославская, 37); 

Голубниченко Н.А. Лечебница хирургических и женских болезней (ул. 

Чернышевская, 91); 

Грейденберг Б.С. Лечебница для нервных и душевных болезней (ул. Епархиальная, 

8); 

Глускин И. Лечебница по горловым, носовым и ушным болезням (ул. 

Екатеринославская, 8); 

Гефтер и Евдокимов. Лечебница по сифилису и мочеполовым болезным (пер. 

Троицкий, 2); 

Давидович. Лечебница и водолечебница (ул. Благовещенская, 10-12); 

Звенигородом Й. Лечебница по детским болезням (ул. Екатеринославская, 19); 

Зеленин. Лечебница по ортопедическим болезням (ул. Мироносицкая, 30); 

«Зеленый берег». Лечебница для нервных и душевных больных (ул. Вознесенская, 

5); 

Ильевич С.А. Лечебница по сифилису и мочеполовым болезням (ул. Сумская, 

21/23); 

Клафт С.Д. Лечебница женских болезней (ул. Сумская, 6); 
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Лившиц П.М. Хирургическая лечебница  (пл. Скобелевская, 27); 

Лихоносов Д.В. И Авербах Г.И. Хирургическяа лечебница (ул. Конторская, 8); 

Мангуби С.В. Лечебница и водолечебница (ул. Гоголя, 3); 

Маргулис Л.Г. Лечебница женских болезней (ул. Екатеринославская, 32); 

Меркурьев В.А. Лечебница по венерическим болезням (ул. Московская, 23); 

Натансон Д.М. Глазная лечебница (пл. Мироносицкая, 11); 

Платонов И.Я. Лечебница нервных и душевных болезней (пл. Скобелевская, 14); 

Пржевальский. Хирургическая лечебница (ул. Вознесенская, 8); 

Рохлин Л.Л. Лечебница по внутренним болезням (ул. Екатеринославская, 40); 

Рыдник Г. Женская и хирургическая лечебница (ул. Конторская, 16); 

Ряснянский М.П. Лечебница для нервных и душевно больных (ул. Вознесенская, 5); 

Ряснянский М.П. Лечебница для приходящих больных (ул. Вознесенская, 5); 

Сагателов. Женская и хирургическая (ул. Дмитриевская, 29); 

Скрыпт А.А. Лечебница по болезням горла, носа и уха (ул. Рымарская, 19); 

Тринклер Н.П. Хирургическая лечебница (ул. Чернышевская, 11); 

Трутовский Я.Я. Лечебница для нервных и душевно больных (ул. Черноглазовская, 

7); 

Фабрикант М.Б. Хирургическая лечебница (пл. Театральная, 5); 

Финк Ю.Ф. Ортопедическая лечебница (ул. Вознесенская, 12); 

Шестопал М.В. Лечебница женских болезней (ул. Рымарская, 34); 

Врачебно-аналитические кабинеты: 

Бокариус Н.С. ул. Чернышевская, 46; 

Зильберг. ул. Мещанская, 6; 

Лейбфрейд Л.М. ул. Пушкинская, 22; 

Маленюк В.Д. ул. Донец – Захаржевского, 5; 

Медицинское Общество. ул. Пушкинская, 14; 

Эрлих С.Л.  ул. Скрипницкая, 8; 

Щавинский С.Б. ул. Сумская 

Аптека Лапина. пл. Торговая, 2.   

[718, с.3-4] 
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Додаток В.4. 

Структура Губернського відділу охорони здоров'я станом на 1920 рік 

Завідуючий Губздороввідділом 

 

Мала колегія 

 

Широка колегія 

 

Секретаріат 

 

Підвідділи: 

 

 

 

 

І. Організаційно-інструкторський: 

- відділ обліку та розподілу медичного персоналу; 

- інструкторський відділ. 

ІІ. Постачання: 

- заготовче відділення; 

- розподільче відділення: секції  

 паливна  молочна  овочева матеріально-технічна 

ІІІ. Кошторисно-фінансовий: 

- кошторисне відділення; 

- контрольне відділення; 

- ревізійно-інструкторське відділення; 

- бухгалтерське відділення: секції 

матеріальна   розрахункова   основна 

ІV. Судово-медичний; 

V. Фармацевтичний: 
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- відділ медичного постачання; 

- контрольно-організаційний відділ; 

- обліково-кошторисний відділ. 

VІ. Лікувальної медицини (з радою при ньому): 

- міське відділення; 

- відділення кваліфікованої допомоги: секції 

 

    шкірно-венерологічна; 

    очна; 

    психоневрологічна; 

    хвороб вуха, горла, носа; 

    дитяча; 

    акушерсько-гінекологічна; 

    лабораторна; 

    рентгенівська. 

- одонтологічне відділення; 

-  евакопункт; 

-  бюро нічних чергувань лікарів; 

- адміністративно-господарське відділення; 

- повітове відділення; 

- відділення визначення та поновлення працездатності: секції 

 

1. поновлення працездатності; 

2. визначення працездатності разом з губернським бюро та центральною комісією; 

3. медико-технічна 

- протезний завод. 

VІІ. Санітарно-технічний: 

- відділення санітарного устаткування; 

- проекційно-консультативне відділення; 

- контрольно-інструкторське відділення. 
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VІІІ. Санітарно-просвітницький: 

- лекторське відділення; 

- відділення медичних шкіл. 

ІХ. Санітарно-епідеміологічний: 

- міське відділення з секцією житлової  санітарії; 

- санітарно-житлове відділення; 

- постійна міжвідомча комісія з промислової санітарії. 

Х. Санітарно-статистичний 

ХІ. Санаторно-курортний (з радою при ньому): 

- санаторне відділення; 

- курортне відділення; 

- транспортно-евакуаційне відділення; 

- адміністративно-господарське відділення; 

- лікарняно-відбірна комісія. 

ХІІ. Туберкульозний (з радою при ньому): 

- санаторна комісія; 

- санітарна комісія. 

ХІІІ. Охорони материнства та дитинства: 

- відділення охорони материнства та малятства: секції 

громадського дитячого харчування 

- відділення притулків та дефективних дітей; 

- відділення шкільної та дошкільної гігієни. 

ХІV. Військово-санітарний: 

- мобілізаційне відділення; 

- лікувально-санітарне відділення; 

- господарське відділення; 

- губернська лазнево-пральна комісія. 

ХV. Політінспекція. 

БЮРО    

[складено авторкою за архівними даними] 
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Додаток В. 5. 

Розподіл медичних пунктів при підприємствах станом на початок 30-х років  

М/п 1-ї поліклініки – Кофок №1, Кофок №2, Тиняковка, Пискунівське трамвайне 

депо та головні трамвайні майстерні, 5-та та 6-та цегельні, керамічний завод, 

друкарні Держвидаву та Трансдруку, броварня ім.. 1-го Травня, фабрика 

«Швейпром №2», лекально-інструментальний завод, фабрика «Червоний Жовтень». 

М/п 2-ї поліклініки – 1-й ліжковий завод, 1-й спиртзавод, радіо-завод. 

М/п 3-ї поліклініки – Харківський паротяго будівельний завод, завод «Серп та 

Молот», Державний електро-механічний завод, велозавод, фабрика ім.. Кутузова, 2-

й  держмлин, сільсько-господарська крайова станція, паперова фабрика на станції 

Рогань. 

М/п 4-ї поліклініки – пожежні частини та міліція, друкарня ім. Блакитного, 

друкарня ім.. Фрунзе, авіазавод, авторемзавод, Укрпайбуд, Будинок Госпрому. 

М/п 5-ї поліклініки – електростанція, 1-й держлісзавод, 6-та тютюнова та 7-ма 

картонна фабрика, 5-та тютюнова фабрика, Центральний телеграф. 

М/п 7-ї поліклініки – фабрика «Червона зірка», завод «Світло Шахтаря», 

проммістечко ВУКСу, завод ім. Шевченка. 

М/п 9-ї поліклініки – фабрика «Червона нитка», завод «Більшовик», 5-та взуттєва 

фабрика, Толкачевський студентський гуртожиток, виробнича частина ХТІ. 

М/п 10-ї поліклініки – канатна фабрика ім. Петровського, броварня, вовномийня.  

[498, с.149] 

 

 


