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Резюме
Целью работы был анализ истории пульмонологии по нумизмати-

ческим материалам. Отрасль исторической науки нумизматика (от 
латинского «numisma» � монета) зародилась в XIX веке и стала тесно 
связанной с экономикой, политикой, культурой и правом, включает в 
себя тематическое изучение монет, медалей и плакет. Лучше всего 
историю пульмонологии иллюстрируют различные формы медальер-
ного изобразительного искусства (экзонумия или паранумизматика), а 
медаль стала прообразом памятной (мемориальной) монеты. 

В данной работе представлен католог 94 нумизматических мате-
риалов (85 медалей, 6 плакет, 3 монет), в том числе некоторых уни-
кальных, впервые приведенных, отражены этапы развития изучения 
использования лечебных факторов, есть ссылки на значительные 
исторические события, упоминаются краткие биографии медиков (37 
персон), внесших неоценимый вклад в формирование этой научной 
дисциплины. На медалях можно встретить портреты украинских меди-
ков прошлого – О. Авиловой, Б. Вотчала, В. Образцова, Н. Стражеско, Д. 
Чеботарева, Ф. Яновского. К большому сожалению, пока память о зна-
менитых врачах прошлого недостаточно отмечена выпуском нумизма-
тической продукции, поэтому в будущем надеемся на планомерный 
подход к этому делу, на целенаправленную пропаганду достижений 
пульмонологии средствами нумизматики, которая подает наглядный 
пример для изучения истории медицины, способствует повышению 
уровня образованности врачей. Авторы рассчитывают на появление 
новых интересных материалов таких малых форм изобразительного 
искусства.

Ключевые слова: медицина, пульмонология, история, нумизма-
тика.
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Abstract
The aim of the survey was to analyze the history of pulmonology 

using numismatic materials. The branch of historical science numismatics 
(from the Latin “numisma” - coin) originated in the 19th century and 
became closely related to economics, politics, culture and law; it includes 
the thematic study of coins, medals and plaques. The history of 
pulmonology is best illustrated by various forms of medalistic educational 
art (exonum or paranumism), and the medal became the prototype of a 
commemorative (memorial) coin. 

This work presents a catalog of 94 numismatic materials (85 medals, 
6 plaques, 3 coins), including some unique ones, presented for the first 
time, which reflects the stages of development of the therapeutic factors. 
There are the references to significant historical events, brief biographies 
of physicians (37 personalities) who have made an invaluable contribution 
to the formation of this scientific discipline. On the medals there can be 
found portraits of Ukrainian doctors from the past – O. Aviliva, B. Votchal, 
V. Obraztsov, M. Strazhesko, D. Chebotarev, F. Yanovskiy. 

Unfortunately, the memory of famous doctors of the past has not 
been sufficiently marked by the release of numismatic products. So in the 
future we hope for a systematic approach to this matter, for the purposeful 
promotion of the achievements of pulmonology by numismatics means, 
which provides an illustrative example for studying the history of medicine, 
contributing to an increase in the level of education of doctors. The 
authors expect the appearance of new interesting materials of such small 
forms of art.
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Пульмонологія має довгу історію [1, 2], а її початок розвит-
ку налічує понад три тисячоліття [3]. Стародавні греки описува-
ли моделі дихання, але не пов’язували їх з легенями, а вважали, 
нібито, «проходженням повітря через пори шкіри» [4]. Є відо-
мості, що ще в епоху античності європейські та азіатські лікарі 
розрізняли окремі хвороби легень і вже намагалися лікувати їх 
диференційовано [5]. Понад 200 років тому з’явилася оксиге-
нотерапія захворювань системи дихання [6], а з початку ХХ 
століття – інструментальні бронхопульмональні лікувально-
діагностичні методи й відповідні прилади [7, 8].

Історію пульмонології, як до речі, і іншої медичної спе-
ціальності, з успіхом можуть відзеркалювати нумізматичні 
матеріали [9, 10]. Слово «нумізматика» походить від латинсько-
го «нумізма» (монета), що означає «звичай, який встановився, 
громадський порядок, традиція, правова норма». У зв’язку з 
цим «монета» (одиниця вартості, металевий грошовий знак) 
стала похідним поняття «повної міри, законної норми». 

Нумізматика, яка зародилася в XIX столітті, є галуззю історичної 
науки, пов’язаної з економікою, політикою, культурою і правом 
[11]. До нумізматичних матеріалів належать монети, медалі й 
плакети (від французького «плакетта» – «пластинка», «плак» – 
«тонкий шматочок металу»). Якнайкраще ілюструють історію 
пульмонології різні форми медальєрного образотворчого 
мистецтва (екзонумія або паранумізматика). Медаль є проо-
бразом пам’ятної (меморіальної) монети [10].

Зараз понад 20000 монет, медалей та плакет складають 
область медичної нумізматики [12]. На перших монетах з 
медичною тематикою містилися бог Асклепій зі своїм посохом, 
змія й кадуцей [13]. Перший винахід металевої монети із засвід-
чуючими зображеннями і написами належить у двох сусідніх 
регіонах Егеїди – в Лідійському царстві на західному узбережжі 
Малої Азії (685 р. до р. х.) та на острові Егіна в Греції (між півос-
тровом Пелопонес і Аттікою). Підкреслимо, що медицину було 
відображено вже на античних монетах Стародавніх Греції та 
Риму [14].

З метою оцінки розвитку світової пульмонології, відображе-
ної на нумізматичних матеріалах, нами вперше проаналізовано 94 
монети, медалі та плакети, які за багато років склали певний ката-
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зокрема перкусія й аускультація. Питання вистукування груд-
ної клітки розробляв знаменитий французький лікар, уродже-
нець Дрикура, випускник медичного факультету Паризького 
університету (1782 р.) Корвізар Жан Нікола (1755–1821) [рис. 
27], який в 1797 році організував в столиці Франції кафедру 
внутрішніх хвороб в колежі де Франс, з 1807 року був лейб-
медиком Наполеона І [19].

Один із засновників Київської терапевтичної школи, дійс-
ний статський радник Образцов Василь Парменович (1849–
1920) [рис. 28] запропонував метод перкусії пальцем, що зіско-
взує з іншого. В. П. Образцов народився в Грязовці на 
Вологодщині Російської імперії, в 1875 році закінчив 
Петербурзьку медико-хірургічну академію, в 1893–1918 рр. 
обіймав посаду професора, а згодом завідувача кафедри спе-
ціальної патології Київського університету Св. Володимира. 

Видатний лікар-терапевт, пульмонолог, нащадок козаць-
ко-дворянського роду Яновський Феофіл Гаври лович (1860-
1928) [рис. 29–30], який народився в селі Манківці на Поділлі 
(тепер Дунаєвецький район Хмельниччини), в 1884 році закін-
чив медичний факультет Київського університету Св. 
Володимира, в 1905–1921 рр. працював в Новоросійському 
(Одеському) університеті, в 1921–1928 рр. — в Київському 
медичному інституті, За його ініціативою засновано на Київщині 
та в інших містах України багато протитуберкульозних закладів 
санаторного типу. Описав причину казеонозної пневмонії. 
Розробив спосіб перкусії грудної клітки одним другим паль-
цем, що зараз широко використовується лікарями в педіатрич-
ній практиці.

лог з коротким описом історичних подій. Умовними позначками в 
даній роботі стали: [] — монета, [] — медаль, [] — медаль з 
підвіскою, [] — плакета.

Результати

У «Канону медицини» (том 3) видатний персько-таджиць-
кий вчений, уродженець Афшана (поблизу Бухари) Авіценна
(Абу Алі Хусейн Ібн Абдаллах Ібн Сіна) (980–1037) [рис. 1–22] 
вперше детально описав різні захворювання легень, предста-
вив відомі на той час питання анатомії й фізіології органів 
дихання, подав клінічні варіанти кашлю, охарактеризував про-
яви кровохаркання [15]. У 1002 році Авіценна переїхав до сто-
лиці Хорезма Ургенч, став придворним медиком саманідських 
емірів та дайлемітських султанів, деякий час перебував на 
службі візиром в Хамадані. Уродженець Брюсселя, випускник 
Старого Льовенського університету, знаменитий бельгійсько-
нідерландський вчений Ван Гельмонт Ян Баптиста (1580–
1654) [рис. 23–24] вважав хвороби легень пов’язаними з 
«нечис тою кров’ю», але негативно ставився при такій патології 
до кровопускання [16].

В XVII столітті італієць, випускник Болонського університе-
ту, відомий морфолог, один із фундаторів мікроскопічної ана-
томії та гістології легень Мальпігі Марчелло (1628–1694) [рис. 
25–26] обіймав посаду професора теоретичної медицини в 
Пізанському університеті, де відкрив в легенях капіляри й виз-
начив їх зв`язок між артеріями та венами, чим заклав фунда-
мент подальшого вивчення функції дихання [17, 18].

Основою діагностики захворювань легень були і залиша-
ються в теперішній час фізичні методи обстеження хворого, 
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Особливу увагу перкусії та аускультації легень, змінам 
фізичних властивостей їх тканин у зв`язку з анатомо-функціо-
нальними порушеннями приділяв відомий чеський лікар, 
урод женець Пльзеня (Богемія), випускник Віденського універ-
ситету Шкода Йозеф (1805–1881) [рис. 31], що описав ознаку 
ексудативного плевриту – наявність тимпанічного звуку при 
перкусії вище рівня ексудату (1839 р.). Знаменитий німецький 
вчений, уродженець Рацібужа (Ратібора) у Верхній Сілезії 
(сучасна територія Польщі), випускник медичного факультету 
Берлінського університету, засновник експериментальної 
патології в Европі Траубе Людвіг (1818–1876) [рис. 32] з 1853 
року працював головним лікарем відомої лікарні Шаріте, з 
1857 року — обіймав посаду професора в Інституті Фрідріха 

працював в Санкт-Петербурзі, Казані, Москві (з 1838 року обій-
мав посаду професора кафедри патології й терапії в alma 
mater).

Безперечно, чималий внесок в пульмонологічні дослід-
ження зробили французькі вчені, до яких належать: 1) уродже-
нець Меца, випускник Страсбурзького університету Бюргер 
Леон (1898–1988) [рис. 44]; 2) випускник Паризького універси-
тету (1853 р.), професор кафедри патології і терапії в alma 
mater Потен П`єр Карл Едуард (1825–1901) [рис. 45–46], що 
запропонував семіотичну класифікацію хвороб легень і винай-
шов апарат для відсмоктування ексудату із плевральної порож-
нин; 3) уродженець Марей-Сюра Луї П`єр-Шарль аАлександер
(1787–1872) [рис. 47], який з 1816 року працював в Україні 

Вільгельма, а з 1872 року — в alma mater, де вперше надав варі-
анти лихоманки при хворобах легень, описав перкуторну озна-
ку лівобічного ексудативного плевриту або гідротораксу.

Фундатором діагностичного методу аускультації легень 
(1816 р.) був видатний французький лікар, уродженець Кемпера 
(департамент Фіністер), випускник шпиталю Нанта Лаеннек 
Рене Теофіл Гіацінт (1781–1826) [рис. 33–42] [20, 21]. Шум тертя 
плеври при сухому плевриті та феномен плескоту (шум падаю-
чої краплі) при гідропневмотораксі у відомому творі «Вчення 
про грудні хвороби» у 1838 році описав відомий російський 
терапевт, корінний москвич Сокольський Григорій Іванович
(1807–1886) [рис. 43], який у 1828 році закінчив медичний 
факультет місцевого університету, а в 1832 році — «професор-
ський інститут» при Дерптському (Тартусь кому) університеті, 

(Одеса), а з 1820 року — у Франції (Париж). Окрім того, про-
блемам трансфузіології крові при хворобах бронхолегеневої 
системи присвятив свої дослідження англійський вчений, 
уродженець Лондона, випускник Абердінського університету 
в Шотландії Гордон-Тейлор Гордон (1878–1960) [рис. 48].

Багато зробив у вивченні діагностики, патогенезу й ліку-
ванні гострої пневмонії та хронічних неспецифічних хвороб 
легень російський військовий вчений-терапевт Молчанов 
Микола Семенович (1899–1972) [рис. 49], який народився у 
Гдові (Петербурзька губернія Російської імперії), закінчив у 
1923 році Військово-медичну академію.

Фундатором вчення про бронхопульмональні мікози був 
італійський лікар, уродженець Мазамета Боллінеллі Роберт 
Георг (1922–1984) [рис. 50], сифілітичну пневмопатію описав і 
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виділив критерії її діагностики знаменитий російський тера-
певт, уродженець Саратовської губернії, випускник медичного 
факультету Московського університету (1852 р.) Захар`їн 
Григорій Антонович (1829–1897) [рис. 51–52]. 

Відомий австрійський лікар-терапевт, уродженець 
Вюрцбурга (Німеччина) Бамбергер Євген (1858–1921) [рис. 53] 
вивчав медицину в університетах Відня і Вюрцбурга, працював 
у «Кранкенхаузі Алгемайне» у Відні, з 1891 року обіймав посаду 
директора з внутрішньої медицини в Рудольфшпиталі, де при 
легеневій гіпоксії описав генералізований осифікуючий гіпер-
остоз («генералізований остеофітоз», «пахіперіостит»), який 
виявляється пальцями у формі «барабанних паличок» і нігтями 
у вигляді «годинникових стекол». У дітей подібну ознаку захво-
рювань легень подав корінний мешканець Ліона, випускник 
місцевого університету, за фахом отоларинголог Мунье-Кун 
Пьер Луи Эдмонд (1901–1998) [рис. 54]. Ще один французький 
отоларинголог, уродженець Хагетмау Любе-Барбон Фернан
(1857–1948) [рис. 55–56] керував пульмонологічною службою у 
департаменті Ланд, де медичний колеж Сен-Пьер-дю-Мон 
носит зараз його им'я.

Патологічний тип дихання при легеневому кетоацидозі та 
клінічні прояви ураження легень у хворих на некротизуючий 
системний васкуліт (вузликовий панартеріїт, «periarteritis 
nodosa») вперше у 1886 році описав знаменитий німецький 
вчений Куссмауль Карл Філіп Адольф Конрад (1822–1902) [рис. 
57], який народився в Грабені (біля Карлсрує), навчався на 
медичному факультеті Гейдельберзького університету, працю-
вав військовим хірургом, стажувався у Вюрцбурзі, обіймав 
посади професора медицини і директора клінік в Гейдельберзі 
(від 1857 р.), Ерлангені (1859 р.), Фрайбурзі (1859–1876 рр.) і 
Страсбурзі (з 1876 по 1889 рік) [22]. Австрієць Краус Фрідріх
(1858–1936) [рис. 58] з 1893 року працював професором 
Віденського університету, а від 1902 року почав обіймати поса-
ду директора клініки Шаріте в Берліні. Йому належать наукові 

дослідження, що стосуються змін кислотності крові та респіра-
торного газообміну, а також патології легень при анемії [23]. 

Відомий учений-терапевт, засновник вітчизняної клінічної 
фармакології як самостійної наукової дисципліни, уродженець 
Києва, випускник медичного факультету Київського універси-
тету (1918 р.) Вотчал Борис Євгенович (1895–1971) [рис. 59] 
працював у Києві, Німеччині й Москві, розробляв проблеми 
оцінки порушень зовнішнього дихання, а для діагностики 
бронхообструкції запропонував пробу форсованого видиху.

Як не дивно, а хвороби легень та бронхів у людей похило-
го й старечого віку одним із перших почав вивчати знаменитий 
французький невролог, уродженець Парижа Шарко Жан-
Мартін (1825–1893) [рис. 60–63], котрий з 1860 року обіймав 
посаду професора медичного факультету Паризького універ-
ситету, за два роки – керманича лікарні в Сальпетрієрі, а в 1872 
році зайняв кафедру патологічної анатомії в Парижі. 

Фундатором геріатричної пульмонології є видатний укра-
їнський вчений, академік Чеботарьов Дмитро Федорович
(1908–2005) [рис. 64–65], все життя якого було пов`язане з 
Києвом, де народився, закінчив медичний інститут (1933 р.), 
працював в alma mater, інститутах фізіології (1945–1952 рр.), 
клінічної медицини, вдосконалення лікарів (1954–1961 рр.), а у 
1961 році очолив Інститут геронтології АМН СРСР. 

Питання реактивності бронхо-легеневої системи у хворих 
похилого віку вивчав академік Чорноруцький Михайло 
Васильович (1884–1957) [рис. 66], який в 1908 році закінчив 
Петербурзьку військово-медичну академію, працював в alma 
mater, а з 1922 року – в Петроградському медичному інституті.

В Москві народився, де в 1855 році закінчив медичний 
факультет університету, видатний терапевт, засновник науко-
вої медицини в Російській імперії Боткін Сергій Петрович
(1832–1889) [рис. 67–76], який в 1867 році першим вказав на 
можливість при ревматичному ураженні серця змін легень 
(«ревматична легеня»), що стало підставою для визначення 
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ревматизму як загального (системного) захворювання внаслі-
док перенесенної стрептококової інфекції. Слід зазначити, що 
на медалі Наукового товариства пульмонологів СРСР [рис. 77] 
ліворуч зображено портрет С.П.Боткіна.

Професор (з 1897 року), академік (від 1943 року), Герой 
Соціалістичної Праці (1947 р.) Стражеско Микола Дмитрович
(1876–1952) [рис. 78–82] досліджував стан функції легень (зов-
нішнє дихання, газообмін) при недостатності кровообігу, виз-

Київського медичного інституту.
Першим саркоїдоз легень описав португальський лікар 

Віллар Том Джордж (1913–1980) [рис. 83], верхівковий рак 
легень — уродженець американського Берлінг тона (штат Нью-
Джерсі), випускник Філадейфійського університету Панкост 
Вільям Генрі (1834–1897) [рис. 84], ураження легень при систем-
ному червоному вовчаку та системній склеродермії — знаме-
нитий вчений, уродженець Західної Канади, випускник 

начив поняття «легенево-серцева недостатність». Він народив-
ся в Одесі, де закінчив місцеву гімназію, а в 1899 році — медич-
ний факультет Київського університету Св. Володимира, пра-
цював у Київській міській та Олександрівській лікарнях, від 
1902 року – у Військово-медичній академії Санкт-Петербурга, з 
1908 року – в alma mater, у 1919–1922 рр. обіймав посаду 
завідувача кафедри Одеського університету, а потім — 

Торонтської медичної школи, а потім Монреальського універ-
ситету Ослер Вільям (1849–1919) [рис. 85–87]. 

Першим почав детально вивчати пневмоконіоз уродже-
нець французького Парамма, головний лікар центру Бар-ле-
Дюк (з 1915 року), професор Паризького університету (з 1920 
року), засновник в Парижі Інституту промислової гігієни й 
медицини праці (1933 р.) Дювуар Моріс (1880–1948) [рис. 
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88–89]. Дослідження, пов`язані з пневмоконіозом, успішно 
проводили два угорських вчених — Андьян Янош (1886–1969) 
[рис. 90], котрий народився і навчався в Будапешті, був керів-
ником Белклінської пульмонологічної клініки, а також уродже-
нець румунського Сібіу, випускник Клуж-Напокського універ-
ситету, Президент товариства легеневої медицини імені 
Ф. Коранї Ковач Ференц (1888–1983) [рис. 91].

У французькому Беллєм-ан-Орні народився торакальний 
хірург Тюфьє Теодор-Марін (1857–1929) [рис. 92], який першим 
з успіхом виконав пульмонектомію. Пластику бронхів й трахеї 
та проблеми екстреної допомоги при спонтанному пневмото-
раксі розробляла в Києві Авілова Ольга Матвійовна (1918–
2009) [рис. 93], що народилася у Бежиці на Брянщині, закінчила 
у 1941 році Смоленський медичний інститут, стала фундатором 
української наукової школи реконструктивної легеневої хірур-
гії, а операцію підключично-легеневого анастомозу для ліку-
вання легеневої гіпертензії запропонував і впровадив у прак-
тику уродженець американського Каллодена (штат Джорджия), 

випускник університету Джона Копкінса Блелок Альфред 
(1899–1964) [рис. 94].

Висновок 

На закінчення відзначимо, що вивчення пульмонології 
обов’язково включає поглиблене знайомство з її історією. Як 
казав англійський письменник Р. Л. Стівенсон (1850–1894), 
«спогади — це чарівні одяги, які від вживання не зношуються», а 
його співвітчизник О. Вайльд (1854–1900) стверджував: «Єдиний 
наш борг перед історією — це постійно її переписувати». На 
превеликий жаль, поки що пам’ять про знаменитих лікарів 
минулого недостатньо відзначена випуском нумізматичної 
продукції, тому в майбутньому сподіваємося на планомірний 
підхід до цієї справи, на цілеспрямовану пропаганду досягнень 
пульмонології засобами нумізматики, яка подає наочний при-
клад для вивчення історії медицини, сприяє підвищенню рівня 
освіченості лікарів. Ми розраховуємо на появу нових цікавих 
матеріалів таких малих форм образотворчого мистецтва.
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