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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.
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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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