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Все на світі має свою історію. 
Мудрець сказав: “Хто не пам’ятає 
минулого, немає майбутнього” 

 своєї родини 

 свого народу 

 своєї професії 

 

Людина повинна знати історію: 

Наш симпозіум дає можливість  
вибудувати ретроспективу нашої  
професії в Україні 



… Господь Бог – перший 
анестезіолог 
“І навів Господь Бог на 
чоловіка міцний сон, і , коли він 
заснув, взяв одно з ребер 
його… і створив Господь Бог з 
ребра взятого у чоловіка, 
жінку…” 
    
   
 
  Старий Заповіт, 2:21-22 



Відкриття наркозу. 16 жовтня 
1846 р. 

William T.G. Morton 

1819 - 1868 

Джон К. Уоррен:  
“Gentlemen, this no humbug”  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Morton_inhaler.jpg


William Morton прожив коротке життя (48 
років); він не став багатим і щасливим, але 
нащадки визнали його вклад у розвиток 
цивілізації 

В Бостоні є пам’ятник “Першовідкривач 
наркозу”, на якому слова хірурга J. Bigelow: 

“Уільям Мортон, винахідник і творець 
анестезуючих інгаляцій.., до нього в усі часи 
хірургія була жахом, після нього наука 
одержала управління над болем”. 



Vincent Robinson “Victory over 

Pain” (1946) 
 «Піонери знеболення були 

посередніми людьми. В результаті 
випадковості вони «приклали» руку до 
цього відкриття. Однак були фігури 
крупного масштабу, які прийняли 
участь в цьому відкритті. І серед них 
найбільш великим як Людину і Вченого 
слід вважати Пірогова»  

 



Великий російський хірург –  
Микола Іванович Пірогов (1810 – 1881) 



Кроки до перемоги над болем:  
М.І. Пірогов 

 1846, жовтень: в експерименті на 
тваринах, на собі, на здорових 
добровольцях (своїх асистентах) вивчив 
дію ефіру 

 1847, 14 лютого: з успіхом провів першу 
операцію під наркозом (Обухівська 
лікарня, СПб.) 

 1847, травень: випустив першу в світі 
монографію про наркоз “Практические и 
физиологические исследования по 
этеризации” французькою мовою 

 



Що заставило М.І. Пірогова опублікувати 
свою книгу французькою мовою? 

 Він написав: “Можно ли ждать быстрого 
прогресса в развитии  родного языка в стране, 
где около трона в высших кругах, детских 
будуарах слышится говор на чуждом 
(французском – прим. наша) языке и где знание 
его сделалось не средством, а целью 
образования? Это… лишило нас научной и 
классической литературы на русском языке”. (1) 
Так міг сказати лише істинний патріот Росії. 

(1) Пирогов Н.И. – Севастопольские письма и воспоминания.  
М., И-во АПН РСФСР, 1950,с. 240 



М.І. Пірогов вперше (1854 – 1855 рр.) 
використав наркоз під час Кримської війни:  
10 тис. наркозів, без жодної наркозної смерті 



Національний музей – садиба        
М.І. Пірогова в м. Вінниця, Україна 



John Snow (1813-1858) – перший 
професійний анестезіолог у Англії 



John Snow: 

 Встановив 5 стадій наркозу, покази та 
протипокази до наркозу 

 Винайшов: наркозні маски, випаровувач 
для рідких інгаляційних анестетиків 

 Написав книгу “Про інгаляцію парів ефіру” 
(1847) 

 Проводив знеболення двох останніх 
пологів (з 9) Королеві Вікторії. Ефект був 
чудовий. Її чоловік, принц Альберт при 
наступних пологах сам почав давати 
“потроху хлороформ”. Поки що єдиний 
принц-анестезіолог в історії. 

 



Валентин Феліксович Войно-Ясенецький: 
Лікар, Людина,Священник 

…”я изучал медицину с исключительной 
целью быть всю жизнь деревенским, 
мужицким врачом, помогать бедным 
людям”. 

 став хірургом: ”… общий наркоз с 
плохим помощником несравненно 
опаснее самой операции”. 

 

 1908 – 1909 перші наукові роботи В.Ф. 
Войно-Ясенецького з регіонарної 
анестезії 

 1916 захист докторської дисертації 
“Регионарная анестезия” 

Св. Лука 
1877 – 1961 



Валентин Феліксович Войно-
Ясенецький 
 володів енциклопедичними знаннями 
 виконував бездоганно свій лікарський 

обов’язок в умовах земських лікарень 
 його могутній інтелект отримав 

натхнення в глибокій вірі в Господа Бога 
 “Наука без религии – небо без Солнца. 

Век ХХ стал свидетелем глубокой 
религиозности: физика А. Эйнштейна, 
врача А. Швейцера, физиолога И.П. 
Павлова, офтальмолога В.П. Филатова, 
геохимика В.И. Вернадского, хирурга  
С.С. Юдина. (1)” 
 (1) Войно-Ясенецкий В.Ф. (Святитель Лука) «Наука и религия» – 2-е 

Издание – Симферополь: ОАО СГТ, 2009 – 160 с. 



Тенденції розвитку вітчизняного 
знеболювання в 20-ті рр. ХХ ст. 
 На з’їздах і в публікаціях вітчизняних 

хірургів постійно йшла дискусія щодо 
хірургічного знеболення: наркоз чи 
локальна анестезія? 

В.Л. Покотило і В.А. Шаак 
Я.О. Гальперін і Н.А. Куковєров 
П.А. Купріянов і О.В. Вишнєвський 

 Місцева анестезія в кінці 20-х років стає 
домінуючим методом знеболення, 
особливо в районних лікарнях                
(В.Ф. Тальковський, Я.Б. Дінерман з 
Умані) 



Програмна доповідь проф. В.Л. Покотило на ІІ 
з’їзді хірургів Одеської губернії (1924 р.) 

 «Понятие безболезненности операций 
понимается разными хирургами очень 
различно. Многим приходилось 
слышать, как т.н. безболезненные 
операции сопровождались такими 
криками, что нервы это отказывались 
переносить.» 

 



Доповідь професора-псіхіатра Д.Б. Франка на 
ІІІ-му Всеукраїнському з’їзді хірургів (1928 р.) 

 «Страх перед операцией, перед смертью, 
страх перед ножом и страданиями – все это 
могучие факторы, которые могут пошатнуть 
равновесие психики». 

«Душевные заболевания в связи с 
хирургическими операциями». 



Вітчизняне знеболення в 30-х 
роках ХХ ст. 

 Опустилась “залізна завіса” 

 Медицина і хірургія в стані підготовки до 
війни, або епідемії травм, як сказав 
геніальний М.І. Пірогов 

 Розробка методів знеболювання з прицілом 
на воєнний період, в умовах браку коштів та 
майже відсутнього медичного виробництва 

Тенденції розвитку були зумовлені низкою 
соціально-політичних факторів: 



Тенденції вітчизняної науки і практики 
знеболювання в 30-ті рр. ХХ століття 

 1938 р.: перевидано капітальну працю О.В. 
Вишневського «Местное обезболивание по методу 
ползучего инфильтрата» 

 1938 р.: опублікована монографія І.С. Жорова 
«Неингаляционный наркоз в хирургии». 
Представлена оригінальна методика в/в 

гексеналового наркозу, який виконує оперуючий 
хірург в одну із вен операційного поля 

 1938 р.: в клініках Баку та інш. лікарнях почали 
використовувати ін’єкційний ефірно-масляний наркоз 
за методом Топчибашева 

 1936 – 1940 рр.: побудовано 2 заводи по виробництву 
закису азоту в Києві і Свердловську. Почато масове 
впровадження знеболювання родів (О.Ю. Лурьє) 



Нєговський Володимир Олександрович 
(19.03.1909 – 02.08.2003) 

 Народився  у м. Козельці 
Чернігівської обл., Україна 

 В 1974 р. в Італії вийшла книга 
“Великі імена ХХ ст. – медики”, 
в якій його назвали Padre della 

Rianimazione. 



В.О. Нєговський 

 1936 р.: створив першу в світі лабораторію 
експериментальної фізіології з оживлення 
організму 

 1943 р.: монографія «Восстановление жизненных 
функций организма, находящегося в состоянии 
агонии или периода клинической смерти» 

 1945 р.: монография «Опыт терапии состояния 
агонии и клинической смерти в войсковом 
районе» 

 1964 р.: організував перше в СРСР відділення 
реанімації в клін. лікарні ім. С.П. Боткіна 

 1985 р.: створив інститут загальної реаніматології 
АМН СРСР 



Методы обезболивания в войсковом 
районе 
Вид обезболивания, % 1й год 2й год 3й год  4й год 

Местная анестезия 81,2 77,4 65,5 55,3 

Ингаляционный наркоз 16,7 21,9 33,0 43,0 

Спинномозговая 
анестезия 

- 0,1 0,3 0,3 

Неингаляционный наркоз 
(Гексенал) 

1,5 0,2 0,4 0,5 

Неингаляционный наркоз 
+ эфир 

0,3 0,1 0,1 0,1 

Прочие виды 
обезболивания 

0,3 0,3 0,7 0,8 

Итого 100 100 100 100 

*Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг., 
т.3, М., Медгиз, 1953, стр. 508. 



В.И. Домрачев: 

 «Местная анестезия, как извозчик, 
вывозила советскую хирургию на 
необъятных просторах нашей великой 
страны в самое упорное время 
строительства социализма и, особенно, 
на всех фронтах военного времени»  

В книге: Труды Всесоюзной конференции хирургов 
травматологов и анестезиологов. М., Медгиз, 1960 



Післявоєнний період… 

 велика кількість хворих з наслідками ран і 
травм органів грудної клітки 

 велика кількість хворих на запущені форми 
туберкульозу 

 

Набуває актуальності торакальна хірургія 

Для розвитку торакальної хірургії необхідний 
метод знеболення, який забезпечує: 

 адекватне знеболення 

 компенсацію порушень, зумовленою 
відкриттям грудної клітки 

 



ВМА імені Кірова, клініка Хірургії 
проф. П.А. Купріянова 
1946 р.: відрядження лікаря Анічкова Мілія 

Миколайовича на 3 міс. в клініку Б’йорка 
(Швеція). Він оволодів методом ендотрах. 
анестезії, привіз в клініку ендотрах. трубки, 
ларингоскоп і апарат інгал. наркозу Мак-
Кессона. 

1946 р.: в клініці ВМА проведення операцій під 
ендотрах. наркозом з ШВЛ 

1947 р.: використання міорелаксанта хлористого 
Д-тубокурарину 

1948 р.: перша в СРСР монографія М.М. Анічкова 
і М.С. Григорьєва “Интратрахеальный наркоз в 
хирургии” 



Начальник клініки ВМА ім. 
Кірова, академік, Герой Соц. 
Праці 
 
Вніс великий внесок у 
формування анестезіології  як 
самостійної науково-
практичної дисципліни в 
СРСР 

Купріянов Пьотр 
Андрійович 

1893 – 1964 рр. 



Внесок П.А. Купріянова у 
формування анестезіології 
1946 р.: перші торакальні операції під 

ендотрахеальним наркозом. 
1954 р.: створив у своїй клініці одне з 

перших відділень анестезіології, де 
працювали М.М. Анічков, Б.С. Уваров, 
В.П. Стасюнас, Н.А. Мещєряков. 

1956 р.: перші курси з анестезіології, потім 
перша кафедра анестезіології в СРСР. 

1957 р.: на кафедрі П.А. Купріянова 
пройшли стажування з анестезіології доц. 
А.І. Тріщинський і А.Я. Маловічко – 
засновники анестезіології в Україні 



Академік М.М. Амосов – 
фундатор анестезіології в Україні 

1913 - 2003 

 Один із засновників торакальної хірургії 
та кардіохірургії в СРСР 

 1955 – 1970 рр. – зав. кафедри грудної 
хірургії Київського ІУЛ 

 1957 р. організував 1-й цикл спеціалізації 
з анестезіології на кафедрі грудної 
хірургії в Київському ІУЛ, випуск 16-ти 
лікарів анестезіологів 

 1983 р. створив і очолив НДІ серцево-
судинної хірургії 

 Створив українську школу 
біокібернетики 

 Автор кількох художніх і філософсько-
публіцистичних творів 

 2000 р. – увійшов до 1-ї десятки 
особистостей , якими пишається Україна 



Видатний український хірург 
 
Працюючи Міністром охорони здоров’я 
України (1954-1956 рр.) та ректором 
інституту удосконалення лікарів (1957-
1959 рр.), сприяв створенню нової 
спеціальності “анестезіологія” в Україні 

Братусь Василь  
Дмитрович 

1917 – 2008 рр. 



Анатолій Іванович 
Тріщинський 

1923 – 2009 рр. 

Засновник анестезіології та ІТ в Україні 
 1950 р. клінічна ординатура з 

нейрохірургії 

 1955 р. кандидатська дисертація 
“Неврологические синдромы, 
обусловленные поражением 
тройничного нерва” 

 1958 р. доц. курс анестезіології при каф. 
грудної хірургії 

 1967 створення першої в Україні кафедри 
анестезіології та ІТ, яку очолював 
протягом 29 років 

 1960 – 2003 рр. головний анестезіолог 
МОЗ України 

 1964 р. створення НМТ (асоціації) 
анестезіологів України, очолював до 
2004 р. 

 1969 р. перший з’їзд анестезіологів – 
реаніматологів України в м. Львові 



Засновники української школи 
анестезіології 
Професор Л.П. Чепкий: зав. відділ. 
анестезіології НДІ туберкульозу і груд. 
хірургії (1962-1974 рр.). 1974 – 1990 рр. – 
створив і очолив кафедру анестезіології і 
реаніматології Київського мед. інституту 
ім. Богомольця. Автор 20 монографій і 
300 наукових публікацій 



Засновники української школи 
анестезіології 
Професор Л.В. Новицька-Усенко: в 1973 р. 
організувала кафедру анестезіології і 
реаніматології в Дніпропетровській мед. 
академії. Пріоритетні дослідження: 
перфторан, механізми адаптації гомеостазу 
при різних екстремальних станах. Лауреат 
державної премії України та Премії уряду РФ. 
Член-кор. НАН України та НАМН України 



Засновники української школи 
анестезіології 
Професор Р.І. Новікова: в 1973 р. організувала і 
очолила кафедру анестезіології і 
реаніматології Донецького мед. інституту. 

Організатор служби анестезіології в Донбасі 

Професор Г.О. Можаєв (1935-1997): в 1964 р. 
організував курс анестезіології (потім 
кафедру) в Луганському мед. інституті.  
Розробка мед. допомоги постраждалим при 
аваріях на шахтах, організація медицини 
катастроф, заснував ж-л “Укр. журнал 
екстремальної медицини” 



Піонери української 
анестезіології 
Професор В.А. Аркатов (1928-1994 рр.) в 1966 р. 
очолив кафедру анестезіології і реаніматології в 
Українському ІУЛ. Організатор служби в 
Харківському регіоні 
Професор А.Ю. Пащук (1928-1995 рр.) в 1965 р. 
очолив відділ анестезіології Харківського НДІ 
ортопедії і травматології. Видатний фахівець в 
галузі регіонарної анестезії. 
Професор І.Д. Тимчук (1932-1988 рр.) в 1975 р. 
очолив кафедру анестезіології та реаніматології 
Львівського мед. інституту. Один із організаторів 
анестезіологічної служби в західному регіоні 
України. 



Піонери української 
анестезіології 
Професор В.В. Суслов – 1973 р. зав. відділу 
анестезіології та ІТ в Київському НДІ урології. 
Голова ПК “Анестезіологія та ІТ”. Експерт ВАК 
України з фаху “Анестезіологія”. 
Професор В.І. Зубков – учень М.М. Амосова і Л.П. 
Чепкого. З 1971 р. – керівник відділу анестезіології 
і реаніматології в інституті клін. і експ. хірургії. 
Лауреат Держ. премії України. 
Професор В.А. Лісецький – учень М.М. Амосова і 
А.І. Тріщинського. В 1971 р. очолив відділ 
анестезіології і реаніматології Київського НДІ 
рентгенології і онкології. Його наукові розробки 
використовувались в лікуванні постраждалих в 
результаті аварії на ЧАЕС. 



На кафедрі анестезіології та ІТ в 
різний час працювали: 
Доц. Маловічко А.Я. 

Доц. Депутат А.Ю. 

Доц. Заброда Г.С. 

Доц. Жалко-Титаренко В.Ф. 

Доц. Троцевич В.О. 

Доц. Худошин В.К. 

Проф. Бєлєбезьєв Г.І. 

Ас. Погодаєв Б.Г. 

Ас. Слободяник А.Л. 

Ас. Дідовець С.П. 

 

Схиляємо голови перед їх пам’яттю 



Сьогодні на кафедрі працює 20 
співробітників  

Професори: І.П. Шлапак, В.І. Зубков, І.Р. Малиш 

Доктор мед. наук: Л.В. Згржебловська 

Доценти: М.В. Бондар, С.М. Бишовець, Г.О. 
Васильєв, Ф.С. Ващук, А.О. Жежер, С.М. 
Недашківський, М.М. Пилипенко, Л. А. Харченко 

Асистенти: О.А. Галушко, О.Е. Доморацький, Д.О. 
Дзюба, О.М. Дружина, О.А. Лоскутов, А.М. Строкань 

Старші лаборанти: Т.М. Базь, А.Л. Давидова 



На кафедрі проходять підготовку 

 2 аспіранти 
 Виконуються 4 докторських дисертації і 7 

кандидатських робіт 
 Вчаться 8 клінічних ординаторів з України та 

11 клінічних ординаторів з Грузії, Лівану та 
Азербайджану 

 29 лікарів анестезіологів передатестаційного 
циклу 

 33 лікарі-інтерни першого року навчання 
 
Це наше сьогодні і це наша інвестиція в 
майбутнє! 



Шановні колеги! 

 Ми знаємо, що повинні багато 
працювати сьогодні і кожен день 

 Ми маємо обережний оптимізм щодо 
нашого майбутнього 

 Ми цінуємо наші професійні, наукові та 
людські контакти з нашими колегами з 
Великобританії 



Дякуємо за увагу! 


