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Ювілеї

Одеській обласній клінічній лікарні виповнилося 60 років. Це
були роки невпинного зростання лікувальної установи міського
значення, перетворення її у потужний регіональний комплекс охо-
рони здоров’я, здатний вирішувати найскладніші завдання, об-
ладнаний сучасною технікою. Використовуючи у своїй практиці
новітні технології, цей комплекс відіграє неабияку роль і в роз-
витку медичної науки, адже тут працює чимало вчених, а тісна
співпраця з науковцями — насамперед з Одеського державного
медичного університету — є його найбільш характерною рисою.

Присвячуючи цей розділ журналу розповіді про минуле, сьо-
годення і прийдешнє провідної медичної установи Одещини, ми
вітаємо всю медичну спільноту зі знаменним ювілеєм і сподіває-
мося, що у подальшому колектив лікарні досягне ще значніших
успіхів.

У цьому році медична спіль-
нота Одеси урочисто святкує
60-річчя з дня заснування
Одеської обласної клінічної лі-
карні, відкритої у 1948 р. на базі
МКЛ № 2, розташованій на
вул. Польовій, 5 (нині вул. акад.
Воробйова). Відтоді почалася
славна історія співробітництва
Одеського медичного інституту
ім. М. І. Пирогова й Одеської
обласної клінічної лікарні [1].

У 50-х роках на базі відділень
обласної лікарні були розташо-
вані такі кафедри Одеського
медичного інституту ім. М. І. Пи-
рогова:

— госпітальної хірургії педіа-
тричного та санітарно-гігієніч-
ного факультетів (нині кафед-
ра хірургії № 1). У різний час
кафедрою завідували видатні
вчені: проф. І. Я. Дейнека (1953–
1970), проф. Г. О. Подоляк
(1970–1977), проф. О. М. Гра-

нов (1977–1980), проф. О. П. До-
ценко (1980–1991). З 1991 р. ка-
федру очолює з. д. н. т. України,
лауреат Державної премії Ук-
раїни, проф. В. В. Грубнік [2; 3];

— анестезіології (нині кафед-
ра анестезіології, інтенсивної
терапії з післядипломною підго-
товкою). Першим завідувачем
кафедри був проф. Л. М. Аря-
єв (1969–1976), потім кафедру
очолювали проф. В. П. Стасю-
нас (1976–1980), проф. О. І. Ба-
хар (1980–1982), проф. А. С.
Владика (1982–1986); з 1986 р.
кафедрою завідує з. д. н. т. Ук-
раїни, проф. П. М. Чуєв;

— травматології та ортопедії
(нині кафедра травматології,
ортопедії та військово-морської
хірургії). Завідувачі кафедри:
проф. І. Г. Герцен (1960–1988),
проф. В. Ф. Венгер (1988–2007),
з 2007 р. кафедру очолює проф.
Ю. В. Сухін [4];

— оториноларингології. За-
відували кафедрою проф.
О. М. Пучковський (1920–1922),
проф. О. І. Гешелін (1922–1952),
доц. М. І. Гаршин (1952–1955),
проф. Л. А. Зарицький (1955–
1963), проф. В. Д. Драгомирець-
кий (1963–1990), проф. О. В. Дю-
мін (1990–2002), з 2002 р. —
проф. С. М. Пухлік;

— нейрохірургії (нині кафед-
ра нейрохірургії та неврології).
Завідував кафедрою проф. А. П.
Король (1980–2001), з 2001 р.
— проф. А. С. Сон [5];

— туберкульозу (нині кафед-
ра фтизіопульмонології). Заві-
дували кафедрою: проф. Д. Л.
Меєрсон (до 1957 р.), проф. М. І.
Тараненко (1957–1987), проф.
О. Н. Нерсесян (1988–1999), з
1999 р. кафедру очолює проф.
О. К. Асмолов [7];

— рентгенології і медичної
радіології (нині кафедра онко-
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логії, променевої діагностики та
терапії з курсом радіаційної ме-
дицини). Завідували кафед-
рою: проф. Є. Д. Дубовий (1944–
1973), проф. В. М. Соколов
(1973–1976; 1987–2007), проф.
С. Г. Антипов (1977–1986) [1; 5].

За багато років співробітницт-
ва колективів Обласної клінічної
лікарні та медичного інституту
розроблено чимало нових, пере-
дових на той час технологій ліку-
вання, оперативних втручань,
втілено у практику охорони здо-
ров’я багато наукових розробок,
винаходів і раціоналізаторських
пропозицій. Виконувалися дер-
жавні та регіональні науково-
практичні програми. Впровадже-
но кураторство над сільськими
лікувально-профілактичними
закладами фахівцями кафедр
медичного інституту.

У 1983 р. Обласну клінічну
лікарню було переведено в но-
вий клінічний комплекс за адре-
сою: вул. Заболотного, 28. Сьо-
годні на базі Обласної клінічної
лікарні розташовані кафедри:
акушерства та гінекології № 1 і
№ 2; анестезіології, інтенсивної
терапії з післядипломною під-
готовкою; хірургії № 1; оторино-
ларингології; травматології, ор-
топедії та військово-морської хі-
рургії; урології та нефрології;
внутрішньої медицини № 1 з
курсом серцево-судинної пато-
логії; нейрохірургії і неврології;
госпітальної педіатрії та неона-
тології [1; 8].

До складу акушерсько-гінеко-
логічної служби Обласної клі-
нічної лікарні входять пологовий
будинок (відкритий у 1983 р.),
гінекологічне відділення, центр
жіночого здоров’я, центр невід-
кладної акушерсько-гінеколо-
гічної допомоги [9].

Співробітники кафедр аку-
шерства та гінекології № 1 і
№ 2, а також госпітальної педіа-
трії та неонатології працюють ра-
зом із колективом цієї установи.
Зокрема, спільні зусилля спря-
мовані на виходжування ново-
народжених дітей з критично ма-
лою масою тіла — 500 г і біль-
ше. Нині дитяче реанімаційне
відділення у пологовому будин-

ку Обласної клінічної лікарні
відповідає всім світовим стан-
дартам. Співробітники кафедр
акушерства та гінекології № 1 і
№ 2, а також госпітальної педіа-
трії та неонатології проводять на-
укову та навчально-педагогічну
роботу. Успішно реалізується
програма репродуктивного здо-
ров’я. Завдяки взаємопорозу-
мінню адміністрації Обласної
клінічної лікарні та керівництва
Одеського державного медич-
ного університету навчання со-
тень студентів, інтернів і ліка-
рів-курсантів здійснюється на
сучасному матеріально-техніч-
ному та навчально-педагогіч-
ному рівнях.

Сьогодні кафедра хірургії
№ 1 розташована на базі чоти-
рьох хірургічних відділень: за-
гальної хірургії, гастрохірургії,
судинної та торакальної хірургії.
Лікарі відділень хірургічного
профілю працюють у тісному
контакті зі співробітниками ка-
федри. Так, наприклад, протя-
гом усього часу існування від-
ділення судинної хірургії його
куратором і науковим керівни-
ком є проф. А. І. Трегубенко.
Науковий керівник і куратор від-
ділення торакальної хірургії —
доц. В. І. Байдан, який раніше
завідував цим відділенням. За
ініціативою проф. В. В. Грубні-
ка кабінет ендоскопії та ультра-
звукової діагностики реоргані-
зований у відділення ендоско-
пічної діагностики та втручань
під ультразвуковим контролем.
На базі хірургічних відділень з
участю співробітників медично-
го університету відкрито цент-
ри хірургічної ендокринології,
хірургічної паразитології та то-
рако-пульмональний. Науковці
університету поєднують працю
в операційних із навчально-пе-
дагогічним процесом і наукови-
ми дослідженнями.

У практику роботи хірургіч-
них відділень Обласної клініч-
ної лікарні впроваджено сучасні
лікувально-діагностичні техно-
логії: лапароскопічні, ендоско-
пічні, відеоторакоскопічні втру-
чання. Завдяки спільним зусил-
лям адміністрації Обласної клі-

нічної лікарні та колективу ка-
федри створено центр телеме-
дицини. Співробітниками ка-
федри вже проведено чотири
міжнародних телемости, 75 ур-
гентних і більше 50 планових
телемостів із колегами з райо-
нів області. Подальший розви-
ток телекомунікаційної мережі у
недалекому майбутньому дасть
змогу суттєво покращити рі-
вень консультативно-діагнос-
тичної та лікувальної допомоги
навіть у найвіддаленіших ра-
йонних лікарнях. Велика робота
проводиться на післядиплом-
ному етапі навчання: тільки за
останні 5 років на кафедрі хі-
рургічних хвороб навчалися по-
над 350 лікарів-інтернів і кур-
сантів передатестаційних цик-
лів, циклів стажування, тематич-
ного удосконалення тощо [1; 8].

Великий обсяг роботи вико-
нують співробітники кафедри
внутрішньої медицини № 1 із
курсом серцево-судинної пато-
логії. У 2007 р. в Обласній клі-
нічній лікарні відкрито кардіохі-
рургічний центр із найсучасні-
шим обладнанням. Завідувач ка-
федри д-р мед. наук Ю. І. Кар-
пенко бере активну участь у ро-
боті цього центру.

Неврологічне відділення Об-
ласної клінічної лікарні з 2002 р.
є базою кафедри нейрохірургії
та неврології медичного універ-
ситету. Спільно з лікарями Об-
ласної клінічної лікарні розроб-
лені методи хірургічної профі-
лактики та лікування судинних
захворювань нервової системи,
впроваджені способи лікуван-
ня церебральних венозних дис-
гемій та вісцерального больо-
вого синдрому. Заплановано
відкриття цереброваскулярного
нейрохірургічного центру [6].

Чималий обсяг консультатив-
ної та лікувальної роботи вико-
нують співробітники кафедри
урології та нефрології, розта-
шованої на базі чотирьох відді-
лень Обласної клінічної лікарні:
урологічного, нефрологічного,
трансплантації та гемодіалізу.
Перша трансплантація нирки
проведена завідувачем кафед-
ри урології та нефрології проф.
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Ф. І. Костєвим разом із завіду-
вачами відділень транспланто-
логії В. О. Сагатовичем і судин-
ної хірургії О. Г. Івановим. Спів-
працівники кафедри разом із
лікарями урологічного відділен-
ня виконують понад 600 опе-
рацій на рік, використовуючи
сучасні лікувальні технології:
трансуретральну резекцію про-
стати, оптичну уретротомію, пер-
кутанну нефростомію тощо.

Ортопедотравматологічне
відділення Обласної клінічної
лікарні — одна з баз кафедри
травматології, ортопедії та війсь-
ково-морської хірургії. Очолює
відділення проф. О. М. Поліво-
да, професор цієї кафедри та
головний позаштатний фахівець
травматолог-ортопед Управлін-
ня охорони здоров’я та меди-
цини катастроф Одеської об-
ласної держадміністрації.  Спів-
робітниками кафедри та відді-
лення розроблені й використо-
вуються високоефективні ме-
тоди лікування патології опор-
но-рухового апарату, з участю
проф. О. М. Поліводи викону-
ються найновіші оперативні
втручання з тотального ендо-
протезування кульшового та ко-
лінного суглобів при різнома-
нітній їх патології.

Завдяки плідній співпраці
викладачів кафедри оторино-
ларингології з лікарями отори-
ноларингологічного відділення
Обласної клінічної лікарні в лі-
кувальну роботу впроваджено
сучасні методи мікрохірургічно-
го видалення пухлин гортані й
ендоскопічні операції на прино-
сових пазухах (проф. С. М. Пух-
лік). Подальшого розвитку набу-
ло хірургічне лікування, що по-
кращує слух при хронічному
гнійному середньому отиті й ото-
склерозі (доц. К. Г. Богданов).

Відділення анестезіології та
інтенсивної терапії — базові для
кафедри анестезіології, інтен-
сивної терапії з післядиплом-
ною підготовкою (завідувач ка-
федри — з. д. н. т. України,
проф. П. М. Чуєв). Ця кафед-
ра проводить активну наукову
й організаційно-методичну ро-
боту з удосконалення реаніма-

ційно-анестезіологічної служби
в Обласній клінічній лікарні та
інших лікувальних закладах ре-
гіону. Завдяки співробітництву
викладачів кафедри, багато з
яких, до речі, працюють також
у відповідних відділеннях Об-
ласної лікарні, і лікарів відді-
лень анестезіології, реанімації
та інтенсивної терапії, у прак-
тику реанімаційно-анестезіоло-
гічної служби впроваджені най-
сучасніші методи корекції по-
рушень водно-електролітного
балансу у хірургічних хворих,
анестезіологічного забезпечен-
ня в ендовідеоскопічній хірургії,
трансплантології, судинній хі-
рургії; використовуються сучас-
ні методики регіонарної анес-
тезії: плексусна й унілатераль-
на спінальна анестезія, подов-
жена епідуральна блокада [10;
11].

Результатом плідної співпра-
ці співробітників кафедр Одесь-
кого державного медичного уні-
верситету й Обласної клінічної
лікарні стало впровадження в
практику охорони здоров’я чи-
сельних винаходів і раціоналі-
заторських пропозицій у різних
галузях медицини, розробка но-
вих методик операцій на ор-
ганах черевної та грудної по-
рожнин, магістральних судинах,
опорно-руховому апараті. Спіль-
на справа, до якої залучені ви-
кладачі Одеського державного
медичного університету та фа-
хівці Обласної клінічної лікарні
і в подальшому сприятиме успі-
хам у наданні медичної допомо-
ги населенню Одеси й Одесь-
кої області.
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