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Алергологія є відносно молодою медичною нау-
кою. Термін «алергія» з’явився лише на початку 
XX ст. Його придумав австрійський педіатр К. Перкі 
в 1906 р., коли помітив, що у деяких дітей введення 
протидифтерійної сироватки призводить до незвич-
них реакцій. Вчений назвав це явище «алергією» (від 
грец. allos – інший і ergia – здатність до дії). Але ціл-
ком зрозуміло, що це не стосується самих алергічних 
захворювань, а лише початку періоду, коли настало 
адекватне розуміння сутності цієї проблеми. Так, 
наприклад, навряд чи ще знайдеться захворювання, 
уявлення про яке і підходи до лікування якого за-
знали б такої еволюції, як це сталося з бронхіаль-
ною астмою (БА).

З проявами алергічних хвороб люди стикалися вже 
давно. Так, імовірно, від блискавичної форми алер-
гічного шоку помер у 2540 р. до н. е. (поширеніше 
датування близько 3050 р. до н. е.) фараон Менес – 
перший земний правитель Стародавнього Єгипту, 
після того як його вкусила оса. А у папірусі, який 
датований приблизно 1600 р. до н. е., є досить точ-
ний опис клініки БА.

Одним з перших, хто описав алергію, був 
Гіппократ. У V ст. до н. е. він описав шкірні ви-
сипання і розлади травлення, що з’являлися у па-
цієнтів після вживання певної їжі. Введення тер-
міну «астма», що з грецької означає «тяжке дихання», 
також приписують Гіппократу. В його роботах зу-
стрічаються вказівки на те, що астма носить спас-
тичний характер, а причинами, що спричинюють 
задуху, є вогкість і холод. Гален у II ст. до н. е. опи-
сав алергічний риніт: один з його сучасників, по-
нюхавши троянду, почав чихати. Приблизно через 
тисячоліття вивченням алергії зайнявся всесвітньо 
відомий арабський медик Авіценна. Його відкрит-
тям став весняний нежить, що з’являвся під час 

цвітіння трав. Лікувати цей вид алергії Авіценна 
пропонував за допомогою муміє: приймати всере-
дину і мазати ніс.

Перші важливі дані про сутність БА були отри-
мані в 80-х роках XIX ст., коли П. Ерліх описав ео-
зинофіли і базофіли. Мюллер, учень Ерліха, виявив 
еозинофіли в мокротинні хворих на БА і назвав 
їх клітинами Ерліха. Згодом Лейден і Шарко опи-
сали продукти розпаду еозинофілів, що були наз-
вані кристалами Шарко–Лейдена.

До кінця XIX і початку XX ст. були сформовані те-
орії, у яких було здійснено спробу пояснити похо-
дження БА: рефлекторно-судомна (теорія неврозу), 
інтоксикаційна і теорія бронхоспазму. Припущення 
про алергічне походження БА озвучили лікарі 
Е. О. Манойлов (1912) і Н. Ф. Голубов (1915), які 
звернули увагу на те, що за механізмом розвитку 
БА нагадує анафілаксію.

Цікаво простежити еволюцію лікування астми 
на прикладі відомих людей, що хворіли на неї. Так, 
Ч. Діккенс (1812–1870) лікував астму опіумом – за-
гальноприйнятим у той час методом; французький 
письменник М. Пруст (1871–1922) як засіб лікування 
пив холодне пиво; Т. Рузвельт (1858–1919) лікував 
БА тільки трав’яним чаєм. Комендант Кубинської 
революційної армії Е. Че Гевара (1928–1967) до ре-
волюційних подій був лікарем, працював в Інституті 
алергології і застосовував ін’єкції адреналіну для лі-
кування тяжких нападів астми.

На сьогодні досягнуто помітного прогресу у ви-
вченні та лікуванні БА. Важливим у здійсненні те-
рапії даної патології, особливо під час сезонного 
загострення або нападу БА, є можливість доставки 
препаратів безпосередньо до locus morbi. Тому при 
наданні екстреної та невідкладної медичної до-
помоги все ширше застосовується небулайзерний 
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метод інгаляційної терапії (від лат. nebula – туман, 
хмара), який відомий ще з 1859 р. (J. Sales-Girons, 
Paris). 

Сьогодні в Україні бригади швидкої медичної до-
помоги (ШМД) оснащено сучасною дихальною апа-
ратурою для проведення оксигенотерапії та штучної 
вентиляції легень, а також впроваджено метод небу-
лайзерної терапії, що особливо важливо при наданні 
допомоги дітям та дає змогу доставляти високі дози 
інгаляційних глюкокортикостероїдів та β

2
-агоністів 

під час загострення БА та хронічного обструктив-
ного загострення легень (ХОЗЛ). Так, наприкінці 
2013 р. в Україні було придбано 1 412 машин екс-
треної медичної допомоги, в тому числі автопарк 
КМСШМД був поповнений автомобілями, що ма-
ють все необхідне обладнання, у тому числі сучасну 
дихальну апаратуру та небулайзери.

Далі розповідь йтиме про сторінки історії ШМД – 
служби, що пройшла в своєму розвитку довгий шлях. 
Історики згадують про перші спроби надання ШМД 
єгипетськими жерцями, які накладали пальмове ли-
стя при переломах кінцівок з метою іммобілізації. 
Гіппократ описував методи невідкладної допомоги 
при травматичних ушкодженнях тощо.

В епоху Середніх віків з’являються перші письмові 
згадки про створення служби, яка надавала медичну 
допомогу пораненим та хворим воїнам-християнам, 
коли точилася запекла війна між хрестоносцями 
та військами лідера мусульман султана Саладіна. 
Саме тоді на Сході з’явився прототип майбутньої 
служби швидкої допомоги [1–3].

Розвиток медичної допомоги  
у період Госпітальєрів 

У середині XI ст., за різними джерелами – 
в 1048 або 1070 р., один з купців італійського при-
морського міста республіки Амальфі, що знаходи-
лось на півдні Неаполя, отримав дозвіл на відкриття 
госпіталю в Єрусалимі, недалеко від місця Гроба 
Господнього. Лікарні надали ім’я Іоана Хрестителя. 
Незабаром тут зібралося невелике братство чен-
ців, яке доглядало за хворими та пораненими па-
ломниками, які приїжджали з Європи. А сам госпі-
таль перетворився на великий монастир. Згодом тут 
побудували новий великий госпіталь. Перших бра-
тів-ченців стали називати госпітальєрами, або іоа-
нітами. В 1099 р. братство іоаннітів було перетво-
рено на орден [1, 2].

Служба порятунку постраждалим  
в XVI–XVIII ст.

У 1767 р. в Антверпені, Гамбурзі, Парижі виникло 
товариство надання допомоги постраждалим, були 
влаштовані рятувальні пункти, куди доброволь-
ці-санітари доставляли потерпілих. На жаль, це по-
чинання не отримало розвитку і відродилося лише 
в другій половині XIX ст.

У Нью-Йорку ШМД почала функціонувати 
в 1868 р. Американські станції швидкої допомоги, 

починаючи з таких у Нью-Йорку, були влаштовані 
переважно при лікарнях і мали відділення з ліжками 
для осіб, які після надання першої допомоги по-
требують подальшого лікування. Після отримання 
звістки про катастрофу станція висилала на місце 
пригоди карету з санітарами. У разі необхідності са-
нітари викликали по телефону лікаря (рис. 1). 

Такі самі станції існували в Іспанії, навіть у ма-
леньких містах. Бригади ШМД – Ambulances 
Urbaines – з’явилися у Парижі, вони існували за ра-
хунок міського управління і головним чином пере-
возили потерпілих в лікарню або додому [3].

Пізніше, 10 липня 1877 р., у Великобританії за по-
середництва ордена Святого Іоана була створена 
Асоціація швидкої допомоги Святого Іоана. ШМД 
у Лондоні з’явилася в 1878 р. Тоді було створено то-
вариство St. John Ambulans Association, на головній 
станції якого були склади аптекарських і перев’язу-
вальних засобів, необхідних при наданні першої ме-
дичної допомоги. Товариство мало відділення у ба-
гатьох містах Англії, причому в містах з населенням 
більше 100 000 чоловік лікарі виїжджали на місце 
пригоди в супроводі санітарів. У містах з меншою 
кількістю населення першу допомогу надавали са-
нітари.

Німецькі товариства Samariter-Verein виникли 
з ініціативи професора Ф. А. фон Есмарха [3]. 
Перше таке товариство з’явилося в 1881 р. в м. Кілі. 
Впродовж короткого періоду кількість таких това-
риств почала зростати. Більшість з них виконували 
місію навчання першій допомозі при раптових не-
щасних випадках до прибуття лікаря. Створювалися 
школи самаритян, в яких лікарі читали лекції з ана-
томії, фізіології та надання першої допомоги [3].

У 1883 р. підрозділ швидкої допомоги Святого 
Іоанна був відкритий у Канаді (провінції Квебек). 
Незабаром після цього почали працювати курси 
першої допомоги в Кінгстоні, провінції Онтаріо. 
Упродовж наступних 10 років канадська організа-
ція зросла до національних масштабів і в 1892 р. вже 
мала 12 філій. 

У 1891 р. був виданий дозвіл на заснування під-
розділу Асоціації швидкої допомоги Святого Іоанна 
в Західній Австралії. З 1911 р. в австралійських 

Рис. 1. Автофургон швидкої допомоги, 
створений в Америці Г. Фордом, XIX ст.
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шахтарських селищах, школах вивчались основи 
першої медичної допомоги. 

Провісником руху Святого Іоанна в Індії був 
Махатма Ганді. В 1899 р. він сформував корпус 
ШМД, який брав участь у Другій англо-бурській 
війні.

Віденська станція ШМД
У 1881 р. у Віденському театрі комічної опери ста-

лася велика пожежа, під час якої постраждало дуже 
багато людей. В місті було достатньо обладнаних 
клінік, проте, коли трапилася ця біда, понад добу 
багато людей не могли отримати медичну допомогу. 
300 постраждалих з опіками лежали біля стін теа-
тру, і ніхто не міг прийти їм на допомогу. Загинуло 
479 чоловік. На наступний день віденський лікар 
Я. Мунді звернувся до мецената Г. Вільчака з пропо-
зицією організувати Товариство лікарів швидкої до-
помоги, і невдовзі, в 1881 р., з’явилося Добровільне 
товариство спасіння. Саме тоді перед магістратом 
Відня постало питання: як організувати невідкладну 
допомогу на місці події, хто саме повинен займатися 
евакуацією постраждалих? Задля вирішення подіб-
них проблем і була створена відома у світі Віденська 
станція ШМД [5].

У 1889 р. для Добровільного товариства спасіння 
побудовано власне приміщення. В ньому були кім-
нати для старшого лікаря та чергових лікарів, біблі-
отека з читальнею, приміщення для приймального 
покою, канцелярії, аптеки, зали для засідань това-
риства, читання курсів надання першої допомоги 
при нещасних випадках приватним особам, полі-
цейським чинам та ін. На станції працювало 14 лі-
карів, одночасно чергували 5 медиків. Санітарний 
транспорт Відня був кінним (рис. 2). Виїжджали 
навіть у найближчі до Відня міста, для цього мали 
свій власний вагон на одній із залізничних станцій 
Відня. Успіх Станції перевершив найсміливіші очі-
кування. 

Невдовзі станції ШМД, створені за зразком ві-
денської, з’явилися в багатьох європейських мі-
стах, наприклад, в Бордо, Мюнхені та ін. На по-
чатку ХХ ст. станції ШМД були відкриті і в Україні: 
в Києві, Одесі, Харкові та інших великих містах.

Зародження ШМД 
у Києві

З а р о д ж е н н я  Ш М Д 
у Києві можна віднести 
до 1881 р. Стаціонарну 
медичну допомогу на той 
час надавали в універси-
тетських, приватних або 
відомчих клініках.

За ініціативи Това рис-
тва київських лікарів був 
організований Гурток лі-
карів з метою лікар-
ських чергувань, головою 
якого був відомий лікар 
Ф. Г. Яновський (рис. 3), який був одним з органі-
заторів Київського туберкульозного інституту (нині 
Національний інститут фтизіатрії і пульмоноло-
гії ім. Ф. Г. Яновського НАМН України), у якому 
він працював консультантом і був головою вченої 
ради [16]. 

В 1881 р. почесний член цієї організації, професор 
Ю. І. Мацон (з 1870 по 1883 р. він очолював київське 
відділення Товариства Червоного Хреста) запропо-
нував відкрити в місті станцію ШМД. Незабаром 
перша станція відчинила свої двері. Вона розмі-
стилася на вул. Хрещатик, 18, у будинку, де засі-
дала Міська Дума [15]. Тут на добровільних засадах 
працювали до двадцяти лікарів (рис. 4). Діяльність 
пункту мала характер здебільшого філантропічний. 
Допомога при нещасних випадках і травмах надава-
лася безкоштовно, а за виїзди треба було платити. 

Поступово кількість звернень збільшувалася, і че-
рез деякий час пункт швидкої допомоги був уже 
не в змозі задовольнити зростаючі потреби киян. 
Крім того, деякі лікарі відмовлялися від неприбут-
кових викликів, а інші звільнялися. Отже, в місті 
назріла проблема організації повноцінної служби. 

Так у 1884 р. було створене Товариство швидкої 
медичної допомоги, яке мало свій статут, затвердже-
ний Міністерством внутрішніх справ. Першим голо-
вою правління був міський голова В. М. Проценко. 
До нової організації увійшли засновники, покро-
вителі, почесні, довічні та дійсні члени і, власне, 

Рис. 2. Санітарний транспорт Відня у XIX ст. Рис. 3. Лікар 
Ф. Г. Яновський 

Рис. 4. Будинок Міської Думи (вул. Хрещатик, 18), 
на третьому поверсі працював пункт ШМД, 1883 р. 
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працівники: професори університету К. Вагнер, 
В. Високович, М. Оболонський, І. Сікорський, 
К. Трітшель, А. Абрагамсон, Л. Бродський та ін. [11].

Товариство доклало чимало зусиль для того, щоб 
30 червня 1902 р. почала працювати Київська стан-
ція ШМД (спочатку рятувальної). Функціонувала 
вона на кошти, зібрані на благодійних вечорах, по-
жертвування та асигнування Київської міської думи. 
Ініціатором відкриття станції ШМД був громадський 
діяч професор К. Модзелевський. Розміщувалася 
служба в тісних і непридатних приміщеннях будинку 
по вул. Пироговській, 6. До нашого часу будинок 
не зберігся, але сьогодні на цій території стоїть інша 
будівля (рис. 5). Тут були обладнані приймальня, 
кімната для чергових лікарів, перев’язувальна, ам-
булаторія, аптека, канцелярія тощо.

Першим завідувачем був лікар Є. Ф. Гнус [4]. У день 
відкриття станція мала у своєму розпорядженні дві 
австрійські кінні карети, придбані на пожертви ві-
домих меценатів М. А. Терещенка, А. А. Абрамсона, 
В. В. Контовта та київських велосипедистів-любите-
лів. Для виїздів придбали 6 коней. Кожна карета була 
укомплектована двома скринями: в одній зберігали 
хірургічні інструменти, перев’язувальні матеріали, 
ліки, в іншій – протиотруйні засоби. Карети були 
також оснащені подушкою з киснем, підголівником, 
ношами тощо. У разі масових травм на станції збе-
рігалися для кожної карети перев’язувальні матері-
али, пожежні маски, шини. У 1909 р. 2-га Київська 
біржова артіль подарувала станції карету-ландо для 
перевезення хворих пасажирів із залізничного вок-
залу в місто [4].

В аптеці станції був запас лікарських засобів, 
шафа для дезінфекції формаліном, автоклав, сухий 
стерилізатор. В амбулаторії станції надавали першу 
медичну допомогу потерпілим. 

Штат станції у ті часи складався з докторського 
персоналу (завідувача і 8 чергових лікарів), 5 саніта-
рів, 3 візників, двірника, кур’єра і економа. Щодня 
з 9-ї ранку до 23-ї вечора чергували 2 лікаря. Вночі 
залишався чергувати 1 лікар. Постійно, забудь-якої 
погоди напоготові стояла запряжена кіньми ка-
рета, яка через 1–2 хв після звернення по допомогу 

виїжджала на виклик. Її місце відразу займала інша 
карета. У випадках виникнення пожеж з великою 
кількістю потерпілих залучали додаткові медичні за-
соби та скликали весь персонал станції. Протягом 
6 міс 1902 р. станція виконала 2 006 виїздів.

Згідно зі статутом, Товариство мало на меті на-
давати безкоштовну ШМД при нещасних випадках 
і раптових захворюваннях, що траплялися на вули-
цях Києва, в усіх публічних місцях і на роботі в ме-
жах міста, також надавали таку допомогу мешкан-
цям приватних осель, але тільки у разі загрози життю 
хворого. В інших випадках послугами рятувальної 
станції можна було скористатися за плату (до 10 руб. 
за перевезення), заразних хворих не обслуговували 
взагалі. Цікавим було ще одне правило: щоб доста-
вити на станцію постраждалого, потрібно було по-
кликати постового городового або чергового двір-
ника, які мали відвезти хворого на станцію ШМД, 
від чого вони не мали права відмовлятися [11, 12].

Карети виїжджали для надання допомоги при тяж-
ких травмах, нещасних випадках та раптових захво-
рюваннях, які сталися не пізніше ніж за 1–2 год 
з моменту звернення або коли стан хворого не давав 
змогу доставляти в лікарні міста звичайним тран-
спортом [13].

Станція користувалася все більшим визнан-
ням у жителів міста, але коштів для її функціону-
вання бракувало. Для підтримки роботи проводили 
благодійні вистави, видавали календарі, довідкові 
та адресні книги, випускали художні марки, лис-
тівки. Був створений Дамський комітет, який орга-
нізовував бали, вечори Cabaret, кошти від яких ішли 
на потреби станції швидкої допомоги.

Фінансові справи поліпшувалися і завдяки допо-
мозі знаменитих філантропів – Л. І. Бродського, 
братів Терещенків, С. С. Могильовцева, подружжя 
Попових та ін. Це дало можливість придбати садибу 
по вул. Володимирській, 33, куди станція переїхала 
у 1907 р. (рис. 6). Садиба належала професору-аку-
шеру Г. Рейну [11]. Пан Рейн тривалий час працю-
вав у Київському університеті св. Володимира, але 
згодом був переведений до Петербурга. Свою са-
дибу в Києві передав у розпорядження Товариства 

Рис. 6. Станція швидкої допомоги під час її знаходження 
на вул. Володимирській, 33 (1907–1912 рр.) 

Рис. 5. Київ, вул. Пирогова, 6 – будинок, побудований 
на місці зруйнованої першої станції ШМД у м. Києві, 

яка функціонувала в 1902–1907 рр.
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швидкої допомоги. Але довго затриматися тут пер-
сонал не зміг, земельна ділянка була замалою. Тому 
в 1913 р. її обміняли на садибу по вул. Рейтарській, 
22. Тимчасово станція перебазувалася на вул. 
Ново-Павлівську (сьогодні Юрія Коцюбинського). 
Почалося будівництво нової станції ШМД.

На кращий фасад лікарні оголосили конкурс. 
Переміг проект відомого Київського зодчого 
Й. Зекцера, витриманий в дусі флорентійського 
ренесансу. Тонко промальований фасад був при-
крашений ліліями – символом Флоренції, а також 
шестикутними зірками, які в той час слугували по-
ширеною емблемою швидкої допомоги. На пер-
шому поверсі передбачалося 15 приміщень для лі-
карів, прийому хворих, аптеки та інших службових 
потреб. Проектування й будівництво було здійснено 
в 1912–1914 рр. (рис. 7). Станція почала працювати.

Цікава історія цього будинку: в післявоєнні роки тут 
знаходилося Міністерство охорони здоров’я і стан-
ція ШМД. У радянські часи тут працювали відомі 
лікарі. З 1953 р.  відкрито терапевтичне відділення, 
яке очолив професор Є. І. Ліхтенштейн, і хірур-
гічне відділення, що стало базою торакальної хірургії 
Інституту вдосконалення лікарів під керівництвом 
професора М. М. Амосова. На 3-му поверсі можна 
побачити вікна операційної, в якій М. М. Амосов 
в 1955 р. зробив унікальне хірургічне втручання – 
під час операції на сердці використав загальний нар-
коз. До цього часу цього в Радянському Союзі не ро-
бив ніхто [13]. 

Разом з М. М. Амосовим біля самих витоків леге-
невої хірургії стояв Г. Г. Горовенко, який зміг роз-
винути її в самостійний науковий і практичний на-
прям, який і дотепер є пріоритетним у вітчизняній 
галузі охорони здоров’я [18].

В лікарні працювали видатні вчені: професор 
О. М. Авілова, професор І. П. Лернер, Г. А. Даштаянц, 
Є. В. Андрущенко, І. П. Дєдков. 

Київська станція ШМД на початку ХХ ст. 
У 1913 р. Товариство придбало на пожертвування 

4 автомобілі і звернулося до Міської думи з прохан-
ням зобов’язати всі екіпажі в місті звільняти дорогу 
автомобілям і каретам ШМД (раніше це стосувалося 

тільки пожежних ко-
манд).

Почалася Перша сві-
това війна, в головному 
корпусі станції 29 серпня 
1914 р. відкрився хірур-
гічний лазарет. На за-
міну головного корпусу 
Товариству дали безпро-
центний кредит на 25 ро-
ків у розмірі 100 тис. крб. 
Але станція так і продо-
вжувала працювати у флі-
гелі по вул. Рейтарській, 
22. У воєнний час на стан-
цію ШМД були покладені додаткові завдання з пе-
ревезення поранених з вагонів санітарних летючок. 
У роки громадянської війни, під час вуличних боїв 
у місті, медичні працівники станції активно нада-
вали медичну допомогу всім пораненим.

Незважаючи на розруху, безробіття, голод та від-
сутність належного фінансування, швидка допо-
мога в м. Києві продовжувала функціонувати. 
У 1919 р. був опублікований декрет про націоналі-
зацію станції швидкої допомоги, але фінансування 
лишалося мізерним. У зв’язку з цим Губвиконком 
у 1923 р. дозволив збирати пожертви серед киян 
і підприємств на підтримку швидкої допомоги, а та-
кож здійснювати платне перевезення хворих [4].

Популярність ШМД постійно зростала. Якщо 
в 1924 р. було виконано 6,3 тис. виїздів, то в 1933 р. – 
вже 16,5 тис. Згодом справа ШМД перейшла в дер-
жавні руки. Перші спеціалізовані бригади почали 
функціонувати ще в довоєнні роки: в 1932 р. ство-
рили першу акушерську бригаду, 1934 р. – педіа-
тричну.

У 1940 р. на станції щодоби виїжджали 18 бригад 
швидкої допомоги, працювало 270 чоловік, з яких 
49 були лікарями. У цей останній передвоєнний рік 
було виконано 53,8 тис. виїздів. 

У період німецько-фашистської окупації стан-
ція ШМД не працювала. Обладнання, майно, апа-
ратура, майстерні, документація – все було розгра-
бовано або знищено. Вціліли тільки приміщення. 
Після звільнення Києва в 1943 р. станція відно-
вила свою роботу. Під час війни загинуло близько 
100 осіб персоналу. Все потрібно було починати спо-
чатку. Отримали лише один вантажний автомобіль 
і один візок. Лікарі ходили на виклики переважно 
пішки. Штат станції складався всього з 9 чоловік. 

У 1945–46 рр. станція отримала 11 вантажних авто-
мобілів. З 1948 р. почали надходити санітарні авто-
мобілі ГАЗ-АА, а з 1953 р. – легкові ЗМ і ЗІС. У цей 
непростий для київської станції час в 1948 р. колек-
тив очолила Н. А. Ленгауер (рис. 8).

Під її керівництвом станція перетворилася на пере-
довий медичний заклад не тільки в Києві, а й в усьому 
колишньому Радянському Союзі [14]. З’являють ся 
підстанції ШМД. В основу територіального 

Рис. 7. Будинок ШМД (вул. Рейтарська, 22), 2016 р. 
Рис. 8. Н. А. Ленгауер 

(1908–1997)

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ



39

АСТМА ТА АЛЕРГІЯ, № 2 • 2016

обслуговування населення був закладений радіальний 
принцип, який давав можливість ефективно, упро-
довж 15 хв доїхати до хворого. В березні 1963 р. стан-
ція отримала нове приміщення по вул. Леніна, 37-б 
(сьогодні Б. Хмельницького). Будівля мала 42 кім-
нати, конференц-зал, бібліотеку, їдальню, гараж, цен-
тральну диспетчерську, оснащену новітньою апарату-
рою зв’язку.

З метою підвищення якості роботи персоналу 
впродовж десятиліть планувалося постійне нав-
чання медичних кадрів. Лікарі проходили стажу-
вання, наприклад, при заснуванні Київської стан-
ції перші лікарі були направлені в м. Варшаву. 
Там вони впродовж місяця працювали на станції. 
Організовувалися цикли лекцій, які читали досвід-
чені лікарі виїзних бригад. Відпрацьовувалися нави-
чки роботи з медичною апаратурою штучної венти-
ляції легень, зовнішнього масажу серця та ін. Лікарів 
направляли з відривом або без відриву від роботи 
на робочі місця в лікарні та інститути. Розвивалося 
наставництво. З 1961 р. бригади отримали дихальну 
апаратуру, дефібрилятор, одноканальний електро-
кардіограф тощо. 

На Київській станції ШМД постійно велася ро-
бота зі створення і розвитку спеціалізованих бри-
гад швидкої допомоги. Перша спеціалізована бри-
гада ШМД була організована в 1956 р. і призначена 
для невідкладної допомоги хворим з гострими по-
рушеннями психіки. У 1994 р. спеціалізовані пси-
хіатричні бригади були відокремлені від станції. 
У 1960 р. на станції починає функціонувати спеціа-
лізована протишокова бригада. У 1984 р. протишо-
кову бригаду перейменували на травматологічну, 
до них приєднали гематологічну, токсикологічну, 
дитячу реанімаційну. У 2000 р. з’явилися бригади 
інтенсивної терапії і реанімації.

З 1961 р. розвивається кардіологічна служба 
ШМД. Вперше в Україні на Київській станції ор-
ганізована спеціалізована тромбоемболічна бри-
гада (СТЕБ). Її ініціатором і першим керівником 
був Д. Б. Зільберман. Практичний та методичний 
вклад в організацію цієї служби внесли відомі про-
фесори Українського науково-дослідного інституту 

кардіології ім. М. Д. Стражеско І. К. Слідзевська 
та Н. А. Гватуа. У 1984 р. СТЕБ перейменовують 
на спеціалізовану кардіологічну бригаду, у 1996 р. – 
на спеціалізовану кардіореанімаційну. З’являються 
неврологічні та педіатричні бригади.

У 1975 р. Київську станцію ШМД очолює 
І. Г. Усіченко. Почався новий виток розвитку цієї 
служби. Розпочато будівництво окремих примі-
щень для підстанцій. З 1979 р. виділяються кошти 
на прид бання санітарних автомобілів. Відбувається 
заміна санітарного автотранспорту на автомобілі 
марки «РАФ-977», з 1997 р – «Газель».

У 1979 р. на Київській станції на базі відділу пе-
ревезень створюється відділ госпіталізації для всіх 
медичних закладів міста з довідковою службою про 
госпіталізацію хворих та лінійний контроль. Цей 
відділ став корегувати графіки чергувань лікарень 
та відділень з ургентної стаціонарної допомоги.

З метою удосконалення діяльності диспетчер-
ської служби в її роботу впроваджується електрон-
но-обчислювальна техніка. З 1960 р. Київська стан-
ція швидкої допомоги стає Республіканською, 
а з 1965 р. – Всесоюзною школою передового дос-
віду. З 1989 р. Київську міську станцію ШМД очо-
лює заслужений лікар України А. В. Вершигора. 
Під його керівництвом приміщення ШМД було ре-
конструйоване, диспетчерська зала обладнана най-
сучаснішою апаратурою (рис. 9, 10). У приміщенні 
станції з нагоди 100-річного ювілею відкрився му-
зей, експозиція якого розповідає про історичне ми-
нуле станції. 

Сьогодні служба ШМД м. Києва має великий загін 
фахівців, для неї створили цілий парк дійсно швид-
ких карет ШМД, збудували велику лікарню на вул. 
Братиславській та мережу підстанцій. 

Станція ШМД в м. Одеса
В Одесі 29 квітня 1903 р. розпочала роботу одна 

з перших (тоді в Російській імперії) станцій ШМД 
(рис. 11). Біля витоків служби, що мала нада-
вати населенню Одеси екстрену медичну допо-
могу, було Товариство одеських лікарів, керівником 
якого тривалий час був відомий вчений-бактеріолог 

Рис. 9. Будинок ШМД по вул. Б. Хмельницького, 
37-б, – Центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф, 2016 р.

Рис. 10. Диспетчерська зала в Центрі екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф, 2016 р. 
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Я. Ю. Бардах. Організаційний комітет очолив граф 
М. М. Толстой. Допомагала йому в створенні служби 
невідкладної медичної допомоги городянам Одеси 
його мати графиня О. Г. Толстая. Організаційний 
комітет членів Товариства одеських лікарів для об-
лаштування станції ШМД домігся виділення від 
міської управи земельної ділянки. Граф Толстой ре-
тельно вивчав віденський досвід, цікавився всіма по-
дробицями роботи, навіть брав участь разом з черго-
вими лікарями у виїздах як санітар. 

Для будівництва одеської станції та закупівлі об-
ладнання був оголошений збір добровільних пожер-
твувань серед населення міста. Головним меценатом 
виступив сам граф М. М. Толстой, який особисто 
виділив понад 100 тис. золотих рублів.

Нарешті, 29 квітня 1903 р. станція відкрилася. 
Виїзні бригади комплектувалися лікарем, двома са-
нітарами і кучером. У перший рік роботи станція 
мала дві карети і п’ять пар коней. Бригади чергу-
вали цілодобово: дві – в денний час і одна – в ніч-
ний. Почала працювати амбулаторія, яка цілодобово 
надавала медичну допомогу. У перший рік роботи 
за допомогою звернулися 2 400 чоловік.

За 110 років роботи на станції були створені спеці-
алізовані бригади – педіатрична, кардіологічна, не-
врологічна, психіатрична [6].

Служба ШМД в м. Харків
З вересня 1895 р. у Харкові з’явився гурток лі-

карів нічних чергувань, який згодом перетворився 
на Товариство швидкої медичної допомоги. Так була 
організована станція ШМД, яка спочатку не мала 
власного приміщення. Для диспетчерської служби 
та персоналу виділили кімнати у флігелі та примі-
щення під стайню на території Олександрівської 
лікарні (нині – Перша міська лікарня). 3 червня 
1912 р. відбулося урочисте закладання власного 
будинку за адресою: вул. Конторська, 41 (нині 
Червоножовтнева, 41).

До 1914 р. в розпорядженні станції у Харкові 
було дві карети, кожна з яких запрягалася парою 
коней, тому на станції була стайня, приміщення 
якої збереглося до наших днів. Існували чіткі пра-
вила для виклику карети, прийняті Товариством 

швидкої медичної допомоги. Виклики прийма-
лися за телефоном. Перша медична допомога на-
давалася вдень і вночі у разі виникнення нещасних 
випадків або раптових захворювань, що траплялися 
з жителями міста поза їхніми квартирами. Лікарі 
не виїжджали до заразних, психічно хворих і п’я-
них. На помешкання городян карети виїжджали 
у разі отруєнь, асфіксії, тяжких поранень, опіків, 
самогубств, травматичних ушкоджень тощо. Карета 
ШМД у денний час мала приїжджати на виклик 
протягом 17 хв, у разі її відсутності виклики не  
приймалися.

Мальовничо описують вигляд екіпажу. Поруч з ку-
черами сиділи два великі чоловіки-санітари, один 
з них тримав у руках ліхтар, яким освітлювали до-
рогу, інший – так званий ручний дзвін, прообраз 
сучасної сирени. Усі транспортні засоби поступа-
лися лікарям дорогою. Всередині карети сидів лі-
кар, там також були ноші та ящик з медикаментами. 
Працівникам надавали спецодяг. 

Сьогодні на вулиці Червоножовтневій, 41, у бу-
дівлі, що збереглася до наших днів, розташоване 
Управління станції ШМД Харківської міської клі-
нічної лікарні швидкої та невідкладної медичної до-
помоги (рис. 12).

За надану допомогу плати не вимагали, незалежно 
від статку потерпілого. Однак у випадках, коли хво-
рих транспортували, передбачалася досить висока 
платня: у супроводі санітара – 10 рублів, лікаря – 
15 рублів.

Міське управління на потреби станції виді-
ляло 5–7 тис. рублів на рік, але цього було вкрай 
мало. Вирішення проблеми фінансування поклали 
на Товариство швидкої медичної допомоги, ор-
ганізатором якого був перший завідувач кафедри 
терапії (1877–1884 рр.) Харківського медичного 
інституту, що була організована на основі терапе-
втичної та хірургічної госпітальних клінік у госпі-
талі Червоного Хреста, професор І. М. Оболенський. 
За ініціативи дружини професора Оболенського 
пані Д. Дієвни почали проводитися різні благодійні 
акції, наприклад День лілової квітки, коли було 
зібрано досить солідну суму грошей на потреби  
станції.

Рис. 12. Будівля станції ШМД на вул. Червоножовтневій, 
41, у м. Харків, 2008 р.

Рис. 11. Будинок станції ШМД в Одесі, 1903 р. 
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Старшим лікарем станції ШМД був М. О. Молохов, 
якого обрали у січні 1910 р. Він мріяв про власний 
стаціонар при станції, і коли почалася Перша сві-
това війна, організував лазарет для хворих та по-
ранених. На думку Молохова, було важливо, щоб 
лікар швидкої допомоги міг спостерігати за лікуван-
ням хворих і таким чином підвищувати свою ква-
ліфікацію.

У квітні 1919 р., відповідно до Декрету Раднаркому, 
станцію націоналізували, але посаду старшого лі-
каря залишили за Молоховим. У 1924 р. отримали 
машину марки «Лянча», яку переобладнали під са-
нітарний автомобіль.

Під час Другої світової війни німці повністю 
розграбували станцію, заборонили її фінансування. 
Через два тижні після окупації зібралися співробіт-
ники станції, щоб вирішити, як організувати роботу. 
Вони знаходили необхідні матеріали та медика-
менти, перев’язувальні засоби, обладнали амбула-
торію, змонтували пристрій для транспортування 
хворих. 

Після війни розвиток станції ШМД відбувався 
значно швидше. Поступово збільшувався штат ме-
дичних працівників, розвивалася база технічних за-
собів. У 1960-х роках почали діяти спеціалізовані 
бригади. Створювалася мережа підстанцій ШМД 
міста. З червня 1977 р. відкрилася лікарня швидкої 
й невідкладної медичної допомоги. Продовжується 

постійне реформування служби ШМД і в наш 
час [7, 8].

ШМД в м. Дніпро 
У 1883 р. у м. Катеринослав (нині – м. Дніпро) 

стався землетрус. Він співпав з святкуванням, яке 
проводив губернатор міста. Це було перше органі-
зоване надання медичної допомоги при масових ура-
женнях, яке очолив К. І. Роде.

У 1904 р. в Катеринославі було засновано Товариство 
швидкої медичної допомоги, головою ради правління 
якого був лікар Н. М. Оранський. На той час працювало 
3 лікаря. Служба існувала на добровільні пожертвування 
або за невелику плату при наданні допомоги. Перша 
станція ШМД знаходилася на Катеринославському 
проспекті (проспект К. Маркса). Були організовані 
спеціальні нічні чергування лікарів: чергових лікарів 
у цей час не було в жодній лікарні міста. На станції 
працювала амбулаторія, облаштована квартира голов-
них лікарів, зала для зборів, квартири для обслуговую-
чого персоналу. В розпорядженні бригад були дві кінні 
карети. Виїзди здійснювали тільки при нещасних ви-
падках і спробах самогубств.

У 1914 р. у місті було вже 162 лікаря, але ШМД 
до цього часу залишалася без змін, на рівні 
1904 р. Після 1914 р. кількість лікарів на станції збіль-
шилась до 10. Лише у 1937 р. була створена повноцінна 
станція ШМД, організовані підстанції у Ленінському 
та Заводському районах. Перші повоєнні роки харак-
теризувалися відновленням ШМД та відкриттям відді-
лень невідкладної допомоги у великих лікарнях.

Наприкінці 1958 р. служба станції отримала нове 
приміщення по вул. Свердлова, 65, де і сьогодні зна-
ходиться її центральний офіс. У цьому самому бу-
динку в 1959 р. було відкрито стаціонар на 100 ліжок 
(рис. 13). Організована Центральна підстанція, ство-
рилися спеціалізовані бригади. Реформування стан-
ції ШМД постійно здійснюється і тепер [9, 10].

Примітка: в статті використані фотоматеріали 
та експозиції Музею швидкої допомоги. Автори 
статті висловлюють подяку ветерану станції швидкої 
допомоги, розпоряднику музея Д. П. Костіну за до-
помогу в процесі роботи в музеї.

Рис. 13. Сучасна клінічна лікарня швидкої 
допомоги по вул. Свердлова, 65, м. Дніпро 
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Д. В. Добрянский, Н. М. Резникова

Резюме 

Статья посвящена истории становления скорой медицин-
ской помощи (СМП) и особенностям оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи в мире и Украине. Задолго 
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называть госпитальерами, или иоаннитами. В 1099 г. брат-
ство иоаннитов было преобразовано в орден.
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PROVIDING EMERGENCY CARE  

IN THE WORLD AND UKRAINE  

(HISTORICAL ASPECTS)

P. F. Dudka, A. V. Vershyhora, I. P. Tarchenko,  
D. V. Dobryanskiy, N. M. Reznikova

Summary 

This article is dedicated to the history of emergency medical ser-
vice (EMS) and features of emergency medical care in the world and 
Ukraine. Since long before our era people were able to provide emergency 
medical care. In the Middle Ages there was the first written mention 
about the creation of services that were called Hospitallers or Ioannites. 
In 1099 Ioannites Brotherhood was transformed into the Order.

In 1767 in Antwerp, Hamburg, Paris Society providing assistance 
to victims appeared. The American EMS station, beginning with New 
York, was built mainly in hospitals. The origin of the Emergency 
Medical Service in Kiev can be attributed to 1881.

At the initiative of «Kyiv Society of Doctors» was organized «The 
Club of Doctors for Medical Duty», chaired by famous physician 
F. G. Yanovsky. The Company made great efforts to ensure that 
on June 30, 1902 began working Kiev station of EMS (first rescue).
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врачей с целью врачебных дежурств, председателем которого 
был известный врач Ф. Г. Яновский.

Общество приложило немало усилий к тому, чтобы 30 июня 
1902 г. начала работать Киевская станция скорой медицин-
ской (сначала спасательной) помощи.

В период немецко-фашистской оккупации станция СМП 
не работала. После освобождения Киева в 1943 г. станция воз-
обновила свою работу практически с нуля. Около 100 человек 
персонала погибли во время войны. В это непростое для киевской 
станции время, в 1948 г. коллектив возглавила Н. А. Ленгауер. 
Под ее руководством станция превратилась в передовое меди-
цинское учреждение не только в Киеве, но и во всем бывшем 
Советском Союзе.

Параллельно с развитием экстренной медицинской помощи 
в Киеве развивалась она и в других городах Украины, созда-
вались станции СМП, в первую очередь в Одессе, Харькове 
и Днепре.

Ключевые слова: неотложные состояния, скорая медицинская 
помощь, история медицины, общество врачей, Киев.
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During the Nazi occupation station of EMS was not working. After 
the liberation of Kyiv in 1943 the station restored its work from the 
beginning. About 100 employees were killed during the war. In this 
difficult time for the Kiev station in 1948 Natalya Lenhauer led 
EMS. Under her leadership, the station had become a leading in-
stitution not only in Kyiv, but throughout the former Soviet Union. 

In parallel with the development of emergency medical care in Kiev, 
the same process took place in other cities of Ukraine, there were cre-
ated EMS stations, primarily in Odessa, Kharkiv and Dnipro.

Key words: emergency conditions, emergency medical service, his-
tory of medicine, Society of Doctors, Kyiv.
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