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В статті розглядаються санітарно-епідеміологічні проблеми 

м. Олександрівська першої половини XX ст., становлення санітарно-
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Події сьогодення в галузі епідеміологічних захворювань вимагають 

більш ґрунтовної уваги до медицини в цілому. Санітарно-епідеміологічна 

служба є невід’ємною складовою частиною Державної служби медицини 

катастроф України. Її становлення у нашому місті розпочалось наприкінці 

XІX ст. і продовжувалось надалі. Матеріали з колекції Б.Я. Грінберг дають 
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можливість доповнити наші знання з розвитку медичної галузі 

м. Олександрівська першої половини XX ст. [1-8]. 

Дана стаття має за мету привернути увагу до стану медицини 

м. Олександрівська першої половини XX ст., епідемій туберкульозу, тифу, 

малярії, віспи та інших. Використовуючи системний метод, було 

проаналізовано колекційний матеріал Б.Я. Грінберг (Рєзнікової), який у 

1979 р. у кількості семи одиниць було передано до фондів Національного 

заповідника «Хортиця» її донькою, Л.Д. Грінберг, та введено до наукового 

обігу. 

З кінця XIX ст., для організації контролю за епідеміологічною 

ситуацією, територія м. Олександрівська була поділена на 16 санітарних 

дільниць, з призначенням на кожній з них окремого опікуна [9, с. 104]. Згідно 

інструкції, на цю посаду обиралися люди, які користувалися загальною 

повагою і повинні були слідкувати за санітарним станом будівель на їх 

дільниці та здоров’ям громадян. Обов’язки виконувалися на громадських 

засадах [9, с. 105]. 11.07.1883 р. Міська Рада створила постійну Санітарну 

комісію, куди входили представники самої Ради, державні лікарі та 

працівники поліції. Її завданням було створення планів для боротьби з 

епідеміями, проведення профілактичних заходів, вивчення санітарного стану 

міста, контроль за якістю їжі [9, с. 104]. 

На початок XX ст. санітарно-епідеміологічна ситуація у 

Олександрівську залишається складною, мав місце низький рівень санітарної 

освіти населення. Питання боротьби з епідемічними захворюваннями були 

покладені на земських лікарів. У Катеринославській губернії функціонував 

санітарно-бактеріологічний інститут [10, с. 142]. Проте, щорічно тут 

реєструвалося більше 150 тисяч випадків захворюваності на малярію, час від 

часу вирували епідемії дифтерії, тифу, холери, віспи, скарлатини, постійною 

проблемою був туберкульоз [11, с. 106]. Летальність серед хворих на 

туберкульоз, госпіталізованих у загальні лікарні, становила 25%, що 
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вказувало на тяжкість уражень і становило епідемічну небезпеку для 

пацієнтів з іншою патологією [12]. У 1911 р. в Олександрівську була 

заснована перша в Україні філія Всеросійської ліги боротьби з 

туберкульозом, яку очолив лікар Г.А. Бєрдічевський [9, с. 110]. У відділенні 

Ліги опікуни-добровольці проходили попереднє навчання стосовно 

характеру праці, пов’язаної з відвідуванням та обслуговуванням хворих на 

туберкульоз вдома. Велика увага приділялася вивченню умов проживання 

хворих [11, с. 53-54]. Також, з 1911 р. кожного 20 квітня проводилися дні 

«Білої Ромашки», коли через статті у газетах, плакати, брошури, поштові 

листівки, пересувні виставки, лекції та бесіди пропагували заходи 

профілактики туберкульозу, його розпізнавання та лікування [11, с. 56]. 

У 1912 р. при Міській Управі замість інституту добровільних опікунів 

було створено колегіальний орган – Санітарне опікунство, яке 

підпорядковувалося Санітарній комісії. До нього входили представники 

Міської Думи, лікарі, завідуючий водогоном. Останній здійснював контроль 

джерел водопостачання. Фінансування відбувалося із Міської Ради, а також 

за рахунок добровільних внесків та проведених благодійних заходів [9, 

с. 105-106]. З лютого 1912 р. у місті вводилася посада санітарного лікаря, 

обов’язками якого був контроль якості продуктів харчування і води, 

стеження за чистотою у місті, перевірка готелів, промислових та 

торгівельних закладів, шкіл [9, с. 108]. 

На 1913 р. у м. Олександрівську працювало шість лікарень з бараками 

для інфекційних хворих на 250 ліжок [11, с. 25]. За сприяння Ліги, була 

відкрита протитуберкульозна амбулаторія з лабораторією та аптекою, де 

хворим на сухоти можна було купити ліки за гуртовими цінами. 

Неплатоспроможні пацієнти отримували їх безкоштовно – на той час широко 

використовувалося загальнозміцнювальне і симптоматичне лікування [11, 

с. 53-54]. Слід зауважити, що обсяг завдань, які виконувала амбулаторія з 
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опікунами, відповідав функціям сучасного протитуберкульозного 

диспансеру, особливо у питаннях просвіти населення [11, с. 56-57]. 

На санітарно-епідеміологічні умови міста впливав рівень розвитку 

комунального господарства, який не відповідав потребам мешканців. Так, у 

перші десятиріччя XX ст. водогін забезпечував тільки центральні вулиці [13, 

с. 95]. 

У цей період долучається до санітарно-епідеміологічної справи нашого 

міста Берта Яківна Рєзнікова, яка народилась у 1885 р. у м. Гуляйполе, а з 

1909 р. стала мешканкою Олександрівська. Вона працювала помічником 

аптекаря. Від 23.11.1907 р. маємо Свідоцтво №3198 Ради Імператорського 

Московського Університету про складення нею іспитів при медичному 

факультеті та затвердження її у ступені Провізора з відзнакою [1]. З 1912 р. 

Берта Яківна відкриває хіміко-бактеріологічний кабінет для дослідів з 

необхідним обладнанням, про що свідчить Посвідчення-дозвіл Лікарського 

Відділення Катеринославського Губернського Правління від 19.07.1912 р. 

[2]. У період радянсько-української війни вона продовжувала працювати в 

лабораторії, яка обслуговувала місцеві лазарети та лікарні. Радянською 

владою була надана Довідка №1105 від 16.04.1919 р. відділу охорони 

здоров’я УСРР про не підлягання реквізиції її квартири та лабораторії. У цей 

час Берта одружилася з інженером Д.О. Грінбергом [3]. 

Визнання професійної діяльності родина отримала і від командувача 

Революційною повстанською армією Махна. В Посвідченні провізору 

Б.Я. Рєзніковій та її чоловіку, інженеру Д.О. Грінбергу, штабу № 438 

Партизансько-Повстанської Української армії імені «Батько-Махно» від 

07.10.1919 р., сказано про визнання їх трудовими елементами і не підлягання 

їх обкладенням та реквізиції їхнього майна [4]. 

В подальшому Берта Яківна продовжує працювати на посаді 

бактеріолога у гарнізонному лазареті, що зафіксовано у Посвідченні № 332 

від 06.06.1920 р. [5]. 
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У цей час медично-санітарною справою у Радянській Україні керував 

Народний комісаріат охорони здоров’я. Фінансування санітарної частини 

проводилось із державного бюджету, лікувальної мережі – із місцевих 

джерел [10, с. 143]. Згідно Положення Раднаркому від 27.06.1920 р., на рівні 

губерній створювалися санітарно-епідеміологічні відділи, які координували 

роботу як на селі, так і в містах [11, с. 107]. 

З червня 1922 р. у складі хіміко-бактеріологічної лабораторії було 

виділено окрему ланку – санітарно-гігієнічну лабораторію. Коли на початку 

серпня у місті спалахнула епідемія паразитарного тифу, санітарним 

прибиранням у місті займався підвідділ благоустрою окркомунгоспу, 

відповідно вимог якого всі домоволодіння міста мали ввести посаду 

двірників, відремонтувати дахи і прилеглі тротуари [10, с. 144]. 

У 1923 р. відбувся спалах епідемії малярії. Цього ж року почалося 

створення санітарно-епідеміологічної служби України (Постанова від 

01.06.1923 р. «Про санітарні органи республіки»). Продовжували 

функціонувати надзвичайні санітарні комісії, завданням яких було 

впровадження профілактичних запобіжних заходів у боротьбі з епідеміями 

[11, с. 107]. Суттєву допомогу місту у забезпеченні медикаментами 

здійснювала Американська адміністрація допомоги (АРА) [14]. 

Наступного року, через розповсюдження епідемічних хвороб, пленум 

Запорізької санкомісії від 13 лютого 1924 р. визначив серед нагальних 

потреб: необхідність побудови каналізації та встановлення нових фільтрів 

води [10, с. 145-146]. З 1924 р. замість повітів створюються округи 

(Запорізький округ складався з 12 районів) та затверджується штат: один 

санітарний лікар, два районних санітарних лікаря, три дезінфектора, 

завідуючий лабораторією, один лаборант, чотири санітарки; у районах – 

епідгрупа та один віспоприщеплювач [11, с. 107]. З 1925 р. почали 

створюватися спеціалізовані санітарні служби: житлово-санітарна, санітарно-

харчова, промислово-санітарна. Народним комісаріатом були видані перші 
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норми, які регламентували якість та склад стічної води при скиданні у 

водоймище [11, с. 108]. 

Навесні 1926 р. у місті реєструються часті випадки сказу. Незважаючи 

на те, що спецпідрозділ щомісяця відловлював до 150 бродячих собак, їх 

кількість не зменшувалася – нові приходили із найближчих сіл [10, с. 147]. 

Наступного року, у зв’язку із поширенням скарлатини, вперше було 

проведено широкомасштабну кампанію щеплень – понад 15 тис. [10, с. 147]. 

Важливою подією 1927 р. став початок будівництва Дніпровської ГЕС. 

До міста прибували нові робітники, що створювало додаткове навантаження 

на комунальне господарство, санітарний стан. У грудні 1927 р. був створений 

медико-санітарний відділ при Дніпробуді, який започаткує санепідстанцію 

Ленінського (сучасного Дніпровського) району нашого міста [11, с. 108]. З 

березня 1930 р. цей відділ був перейменований у медсануправління (МСУ), 

яке підпорядковувалося Управлінню будівництвом, але знаходилося під 

загальним керівництвом та контролем НК Здрава УРСР. На жаль, ця 

структура не враховувала специфічні особливості медико-санітарної роботи 

саме на будівництві та не мала відповідних фахівців, а лише висувала вимоги 

ліквідування санітарних порушень, не пояснюючи як це зробити і скільки це 

буде коштувати [15, с. 36-38]. 

Наступні кілька років місцева влада займалася поліпшенням побутових 

умов мешканців та медичного обслуговування. У 1928 р. була продовжена 

кампанія по щепленням, але для 80 тисячного населення Запоріжжя цього 

було замало. Через скупченість новоприбулих будівників на заїжджих 

дворах, гуртожитках та відповідно – антисанітарію, стався спалах кишкових 

захворювань, тифу [10, с. 148]. Наслідком цього стала розробка 5-річного 

плану розвитку комунального господарства, в основу якого було покладено 

забезпечення водою і світлом, спорудження будівель загального санітарного 

значення і т.д. [10, с. 148]. Була розширена мережа лікувальних закладів, 

значною мірою за рахунок робітничої і відомчої медицини, збільшилась 
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кількість аптек. На 1929 р. у місті Запоріжжя налічувалось: 3 поліклініки 

(одна в стані будівництва), 8 амбулаторій, 3 лікарні, 1 пологовий будинок, 1 

рентген-кабінет, 9 аптек. Санітарні організації і заклади складалися з 

тубдиспансеру, нічного тубсанаторію, вендиспансеру, будинку немовляти, 

малярійної станції, епідемічного загону, дезінфекційного загону, окружної 

санітарно-бактеріологічної лабораторії та пастерівського пункту для 

боротьби зі сказом [10, с. 150-151]. 

У 1932 р. була створена відомча санітарна станція Дніпробуду, у складі 

якої були протиепідемічний та дезінфікуючий відділи, промислова та 

бактеріологічна лабораторії. Будівельний майданчик, до якого входили 

ДніпроГЕС та заводи Дніпрокомбінату, був поділений на п’ять санітарних 

районів на чолі з відповідними лікарями, які підпорядковувалися санітарній 

станції. У 1934 р. була започаткована Держсанінспекція, а у 1939 р. – 

Запорізька обласна СЕС [11, с. 108-109]. 

На жаль, в колекції переданих документів Б.Я. Грінберг (Рєзнікової) 

відсутні матеріали кін. 20-30-х рр. XX ст. З початком радянсько-німецької 

війни Берта Яківна працювала у медчастині м. Магнітогорськ. До цього вона 

була евакуйована разом з родиною в м. Ворошиловськ (сучасний Алчевськ) 

(Посвідчення евакуаційне №5 від 15.08.1941 р.). У складі родини були 

зазначені, окрім Берти Яківни та її чоловіка, дочка – Лідія Давидівна, яка і 

передала нам комплекс документів, онук – Євген, мати – Клара Давидівна, 

тітка – Наталія Давидівна [6]. 

Після війни Берта Яківна повернулась у наше місто та продовжила 

діяльність у галузі медицини, а саме у МСЧ Дніпробуду, де обіймала посаду 

завідуючої клінічною лабораторією до 1955 р. За цей час отримала від 

районного відділу охорони здоров’я та райкому профспілки медпрацівників 

за зразкову працю почесну грамоту від 08.03.1950 р. [7]. Через п’ять років, у 

70-річному віці, вона піде з життя. 
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Що стосується повоєнного розвитку санітарно-епідеміологічної служби 

нашого міста, з 01.01.1949 р. Санітарно-епідеміологічна станція 

Медсанчастини «Дніпробуду» стала «Райсанепідстанцією Медсанчастини 

Дніпробуду» (згідно копії виписки з наказу №4 від 1.01.1949 р.) [8]. У квітні 

1952 р. була створена єдина районна санепідстанція, до якої увійшли 

санепідстанції Дніпробуду і Ленінського (сучасного Дніпровського) району 

[11, с. 125]. Це може бути певним підсумком створення санітарно-

епідеміологічних служб нашого міста першої половини XX ст. 

Таким чином, в даній роботі було хронологічно систематизовано 

історію розвитку санітарно-епідеміологічної служби нашого міста. ЇЇ 

становлення розпочалося з кінця XІX ст. зі створення постійної Санітарної 

комісії. Постанова від 01.06.1923 р. «Про санітарні органи республіки» 

сприяла виникненню спеціального штату та служб. Важливим доповненням з 

1927 р. став медико-санітарний відділ при Дніпробуді, який започаткував 

санепідстанцію Дніпровського району нашого міста. У 1934 р. була створена 

Держсанінспекція, а у 1939 р. – Запорізька обласна СЕС. У квітні 1952 р. 

заснована єдина районна санепідстанція, до якої увійшли санепідстанції 

Дніпробуду і Ленінського району, що стало підсумком створення санітарно-

епідеміологічних служб нашого міста першої половини ХХ ст. 

Що стосується діяльності Б.Я. Грінберг (Рєзнікової) у медичній галузі 

міста, слід відмітити відкриття у 1912 р. хіміко-бактеріологічного кабінету, а 

також подальшу роботу на посаді бактеріолога у гарнізонному лазареті. 

Після Другої світової війни Берта Яківна продовжила діяльність у МЧС 

Дніпробуду, де обіймала посаду завідуючої клінічною лабораторією. 
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