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НАУКОВІ ПОШУКИ ЗАСОБІВ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ КИЇВСЬКИХ
УЧЕНИХ-ЛІКАРІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ –
ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті розкриваються найважливіші теоретичні та практичні аспекти
специфічної профілактики, які закладалися ученими Київського університету
св. Володимира в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Встановлено, що за сприянням професорів Київського університету
св. Володимира, членів Товариства київських лікарів та Товариства боротьби
із заразними хворобами в Києві було засновано Бактеріологічний інститут
(1890 р.) та Пастерівську станцію (1896 р.). Згодом ці науково-дослідні
установи увійшли в структуру Київського Бактеріологічного інституту.
Київський Бактеріологічний інститут перетворився на своєрідний
науково-дослідний центр, який розробляв технології приготування специфічних
засобів для проведення профілактики і лікування низки інфекційних хвороб, а
також здійснював підготовку спеціалістів-бактеріологів для практичної
діяльності в санітарно-епідеміологічній службі. З’ясовано, що під
безпосереднім керівництвом професора О. Д. Павловського розроблена і вперше
в країні застосована протидифтерійна сироватка, на благодійні кошти
збудований Бактеріологічний інститут. Професори О. Д. Павловський та
В.К. Високович здійснювали підготовку з теоретичної та практичної
бактеріології для лікарів.
Ключові слова: епідеміологія, бактеріологія, профілактика, епідемія,
О. Д. Павловський, В. К. Високович, холера, віспа, дифтерія, скарлатина, сказ,
Бактеріологічний інститут, Пастерівська станція.

В статье раскрываются важнейшие теоретические и практические
аспекты специфической профилактики, которые закладывались учеными
Киевского университета св. Владимира во второй половине XIX - начале ХХ века.
Установлено, что при содействии профессоров Киевского университета св.
Владимира, членов Общества киевских врачей и Общества борьбы с заразными
болезнями в Киеве был основан Бактериологический институт (1890 г.) и
Пастеровскую станцию (1896 г.). Впоследствии эти научно-исследовательские
учреждения вошли в структуру Киевского Бактериологического института.
Киевский бактериологический институт превратился в своеобразный
научно-исследовательский центр, который разрабатывал технологии
приготовления специфических средств для проведения профилактики и лечения
ряда инфекционных болезней, а также осуществлял подготовку специалистовбактериологов для практической деятельности в санитарно-эпидемиологической
службе. Установлено, что под непосредственным руководством профессора
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и
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противодифтерийная сыворотка, на благотворительные средства построен
Бактериологический институт. Профессора А. Д. Павловский и В. К. Высокович
осуществляли подготовку по теоретической и практической бактериологии для
врачей.
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This article deals with the most important theoretical and practical aspects of the
peculiar prophylaxis, which were elaborated by scientists of St. Volodymyr
University of Kyiv in the second part of XIX – beginning of XX century.
We have proved that the Bacteriological Institute (1890) and Pasterivska Station
(1896) were founded by the professors of St. Volodymyr University of Kyiv and
members of Doctors Community in Kyiv and Infectious Diseases Treatment
Community. Later these research institutes became a part of Bacteriological
Institute in Kyiv.
So that Bacteriological Institute began to develop the technologies of preparation
of peculiar methods to conduct the prophylaxis and infectious diseases treatment and
also began to train specialists-bacteriologists for the work in the sanitary and
epidemiological institutions. The founder of the Infectious Diseases Treatment
Community was O. D. Pavlovskyi, who made a significant contribution into the
infectious diseases treatment, assisted in searching the peculiar ways of treatment
such diseases as diphtheria, scarlet fever, tetanus, and theoretically proved the
etiology of such dangerous disease as gas-gangrene. Under permanent guidance of
Professor O. D. Pavlovskyi, the antidiphtheritic serum was elaborated and used in
the country. The charity of the treatment of this disease was donated to build the
Bacteriological Institute. Professors O. D. Pavlovskyi and V. K. Vysokovych
performed the training of the doctors in the theoretical and practical bacteriology.

Key words: epidemiology, bacteriology, prophylaxis, epidemic, O. D. Pavlovskyi,
V. K. Vysokovych, cholera, plague, smallpox, diphtheria, scarlet fever, hydrophobia,
Bacteriological Institute, Pasterivska Station.
Упродовж останніх років в Україні спостерігаються ризики несприятливої
епідеміологічної ситуації, що пов’язано із незадовільним станом у сфері
імунопрофілактики,

військово-політичними

викликами

і

загрозами,

вимушеною міграцією населення сходу, негативними тенденціями захисту
людей від керованих інфекційних хвороб. Критична ситуація, що склалася
через недостатню забезпеченість вакцинами, загрожує спалахами інфекційних
захворювань, яких можна уникнути. Водночас забезпечення санітарноепідемічного благополуччя населення – це один із критеріїв національної
безпеки країни. У зв’язку з цим слід ураховувати всі можливі ризики
погіршення ситуації, щоб можна було б попередити їх або бути напоготові їх
оперативно усувати.
Враховуючи вищезазначене, сьогодні назріла потреба звернутися до
досвіду боротьби з інфекційними хворобами наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.,
коли війни та епідемії забирали життя багатьох людей. Саме завдяки розробці
вченими-лікарями бактеріологічних препаратів та їх застосуванні в лікарській
практиці вдалося долати такі небезпечні інфекційні хвороби як віспа, холера
чума, дифтерія та ін. А результати їхньої діяльності слугують теоретичним і
практичним фундаментом подальшого розвитку профілактичних технологій в
охороні здоров'я з урахуванням сучасних хвороб та досягнень в справі
збереження здоров'я населення.
Всебічне розкриття наукових здобутків київських учених-бактеріологів,
епідеміологів у подоланні і профілактиці інфекційних хвороб заслуговує на
відтворення і узагальнення як в історичних дослідженнях, так і сучасній
лікарській практиці.
Огляд джерел і літератури із зазначеної проблеми свідчить, що в
українській історіографії останніх років з’явилася низка праць, в яких
відображується діяльність Товариства київських лікарів, в якому формувалися

наукові-теоретичні та практичні аспекти епідеміології та бактеріології.
Зокрема, в 2010 р. до 170-річчя утворення Товариства київських лікарів вийшли
статті В.В. Загороднього і В.Т. Нековаля [3] та О.М. Ціборовського [21]. З цієї
ж нагоди Національна наукова медична бібліотека видала бібліографічний
покажчик за редакцією генерального директора НМБУ Р.І. Павленко, у якому
відображується науковий доробок членів Товариства київських лікарів та
подаються описи їхніх друкованих праць за період з 1840 по 1928 рр.[18].
Розглядаючи діяльність учених-мікробіологів, С.П. Руда у монографії
«Нариси з історії мікробіології в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (2000)
розкрила науково-практичні результати, отримані членами Київського та
Новоросійського медичних товариств [15].
Окремі аспекти діяльності Товариства боротьби із заразними хворобами
висвітлені в публікації С.С. Дяченка [2].
Основні

напрями

санітарно-протиепідемічної

діяльності

Товариства

київських лікарів відображені в низці статей та монографічному дослідженні
Н.І. Коцур «Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь
епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ – 20-і рр. ХХ століття) [4; 5],
публікації Н.І. Самойленко [16].
Водночас історіографічний аналіз показує важливість і необхідність
подальших досліджень, присвячених питанню розробки і впровадженню та
ефективності специфічних бактеріологічних засобів у боротьбі з епідеміями в
другій половині ХІХ – початку ХХ ст., матеріально-технічного, фінансового
забезпечення діяльності самоврядних медичних організацій, особистісного
виміру надбань вітчизняної науки на тлі викликів часу.
Метою представленої статті є цілісне відтворення діяльності київських
учених-лікарів у пошуках засобів специфічної профілактики проти небезпечних
інфекційних хвороб на терені України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.
Слід відзначити, що саме в другій половині ХІХ століття великих
масштабів набуло поширення епідемій холери, дифтерії, чуми, черевного тифу,
дизентерії і як наслідок - висока смертність серед дитячого і дорослого

населення. Зокрема, Київ «пережив» 13 епідемій азіатської холери. Епідемія 1872
року була найлютішою, смертність від неї складала 48%.
Як відомо, друга половина XIX ст. увійшла в історію медицини як ера
медичної бактеріології і епідеміології. Особливо помітну роль в профілактиці
інфекційних захворювань відіграли медичні товариства – Товариство
київських лікарів та Товариство боротьби із заразними хворобами, в яких
працювали провідні вчені в галузі бактеріології, епідеміології, мікробіології,
патологічної анатомії і фізіології, професори

Київського університету св.

Володимира.
У Статуті товариства київських лікарів, яке було засноване в 1849 р.,
зазначалося, що на його засіданнях повинні розглядатися питання епідемічних
хвороб, причин їх виникнення і поширення та шляхів їх подолання. Ці питання
не могли залишатися поза увагою членів Товариства київських лікарів. У
зв’язку з епідемією вони не лише виявляли причини виникнення, поширення
епідемій та розробляли заходи щодо профілактики захворювань, але й брали
безпосередню участь у їх подоланні.
На

засіданнях

вдосконалювалися

Товариства

організаційні

київських
форми

лікарів

охорони

розглядалися

здоров’я,

і

санітарного

оздоровлення Києва, соціальні аспекти профілактики туберкульозу, венеричних
хвороб, алкоголізму, боротьба з дитячою смертністю тощо. Дослідник В. Плющ
підкреслює, щоб висвітлити діяльність товариства, зокрема, «зміст доповідей,
що були прочитані в ньому, треба було б написати цілі томи» [13, с.1].
Тривалий час Товариство київських лікарів було єдиним науковомедичним товариством у Києві. Водночас, незважаючи на ту велику
профілактичну і протиепідемічну роботу, яку проводило товариство у
подоланні епідемій, воно не могло повністю задовольняти запити лікарської
громадськості у знаннях про заразні хвороби та здійснювати комплекс заходів
по боротьбі з ними. Відчувався глибокий розрив між тогочасним рівнем знань
про заразні хвороби, новими методами їх лікування і профілактики (щеплення
проти сказу; лікування протидифтерійною сироваткою; заснування в Одесі в

1886 р. першої в колишній царській Росії і другої після Парижа
бактеріологічної лабораторії), з одного боку, і станом цієї справи у Києві — з
іншого. В самому товаристві не було достатньої кількості лікарів-фахівців у
цій галузі, бактеріологія як наука почала тільки зароджуватися в Києві.
Діяльність медичного факультету при Київському університеті св. Володимира
свідчила про можливість об'єднання невеликої кількості вчених та ентузіастівлікарів, які вбачали в новій науці — бактеріології великі перспективи в
боротьбі з інфекційними хворобами. У зв’язку з цим серед професорів
медичного факультету Київського університету св. Володимира виникла
ініціатива про заснування окремого товариства. 2 листопада 1894 р. відбулися
перші збори професорів-клініцистів і бактеріологів Київського університету св.
Володимира, які схвалили пропозицію про заснування Товариства
боротьби із заразними хворобами та

для

обрали редакційну комісію для

вироблення проекту статуту згаданого товариства і господарчий комітет.
Відкриття товариства для боротьби з заразними хворобами відбулося 14 квітня
1895 р. Відповідно до статуту товариство поставило завдання: 1) створення
Бактеріологічного інституту для виготовлення засобів проти заразних хвороб;
2) відкриття лікарняних установ для лікування заразних хвороб; 3) сприяння в
боротьбі з заразними хворобами урядовими, громадськими установами і
окремими особами шляхом організації санітарних загонів, прищепних станцій,
постачання лікувальними засобами, які є в розпорядженні товариства;
4) поширення серед населення знань щодо причин, способів лікування і
профілактики заразних хвороб, влаштування публічних читань, відкриття
курсів для підготовки санітарного персоналу, видання і поширення популярних
брошур і книг відповідного змісту [19].
Діяльність Товариства боротьби з заразними хворобами проходила в
тісній співпраці з Товариством київських лікарів. А більшість провідних
учених у галузі епідеміології, мікробіології та бактеріології Київського
університету св. Володимира були членами обох товариств. Саме тому деякі
питання бактеріології і епідеміології обговорювалися на засіданнях Товариства

київських лікарів. Зокрема, на черговому засіданні товариства 18. ІІ. 1895 р.
лікар Е.Л. Скловський виступив з доповіддю на тему: «Про значення
бактеріологічного дослідження для етіології і профілактики дифтерії», в якій
повідомив про епідемічну ситуацію дифтерії та про своєчасну постановку
діагнозу завдяки бактеріологічному обстеженню, яке було надруковано в
«Трудах Общества киевских врачей» [17, c. 56-59]. На засіданні Товариства
київських лікарів 15 квітня 1895 р. лікар Д.В. Сахновський зробив
повідомлення про результати лікування хворих на дифтерію шляхом введення
протидифтерійної сироватки в Київській губернії. Зокрема, із 20 хворих на
дифтерію в с. Бабинці 12 осіб були в тяжкому стані, при введенні всім хворим
сироватки видужало 17 осіб, померло лише 3 особи [14, c. 41-42]. На цьому ж
засіданні виступив професор О.Д. Павловський з доповіддю на тему:
«Результати, отримані в Києві при лікуванні дифтерійною кров’яною
сироваткою», в якій вказав на високу ефективність протидифтерійної
сироватки в лікуванні хворих, яка становила 85%, а також звернув увагу на
своєчасність її введення від початку хвороби [14, c. 43-44]. Голова Товариства
київських лікарів, професор Ф.А. Леш на річному засіданні 28 жовтня 1895 р.
підкреслив вагомі результати в боротьбі з дифтерією завдяки тому, що в Києві
виготовлялася сироватка.
На одному із засідань Товариства київських лікарів професором
О.Д. Павловським було продемонстровано спосіб приготування сироватки з
показом приладів, дифтерійних культур і різних її видів. Професор Ф.А. Леш
також вказав на вагомі результати роботи Товариства київських лікарів за 55
років існування, зокрема, в галузях гігієни, санітарії, епідеміології і
бактеріології, а також заслуги в заснуванні в Києві Бактеріологічного інституту
[8, c. 1-8].
З метою пошуку засобів специфічної профілактики проти дифтерії
Товариство

боротьби

з

заразними

хворобами

відрядило

професора

О.Д. Павловського, який на той час очолював кафедру хірургічної патології і
терапії медичного факультету Київського університету, в Париж і Берлін.

Ознайомившись із закордонним досвідом, О.Д. Павловський
проект-технологію виготовлення

обґрунтував

протидифтерійної сироватки в Києві. Це

сприяло в подальшому відкриттю Бактеріологічного інституту – важливого
наукового центру в подоланні епідемій на теренах Російської імперії.
Слід відзначити, що саме професор О.Д. Павловський, як відомий
патологоанатом і бактеріолог, доклав чимало зусиль для приготування
протидифтерійної

сироватки.

За

його

ініціативою

для

приготування

протидифтерійної сироватки було засновано в Києві лабораторію і станцію.
Лабораторія містилася при кафедрі загальної хірургічної патології і терапії
головного корпусу університету св. Володимира, станція — в орендованому
приміщенні по Нікольсько-Ботанічній вулиці, буд. № 9. Як зазначає
М.Г. Холодний,

лабораторія

професора

Київського

університету

О.Д. Павловського була «розсадником біологічних знань не лише серед
студентства Київського медичного факультету, але й в більш ширших колах»
[20, c. 95].
Приготування протидифтерійної сироватки було розпочато з 8 листопада
1894 р. Перша сироватка була виготовлена 5 січня 1895 p., a вже 20 січня її
продемонстрували на нараді професорів-клініцистів і головних лікарів м.
Києва, де обговорювалося питання про порядок забезпечення нею лікувальних
закладів і про вживання сироватки на практиці з лікувальною метою. 21 січня
1895 р. ця сироватка була вжита при лікуванні хворої на дифтерію дитини в
Київській єврейській лікарні [2, c. 787]. Це була перша вітчизняна
протидифтерійна

сироватка,

яка

перевищувала

за

своєю

лікувальною

ефективністю існуючі на той час зарубіжні сироватки Берінга, Ру та Буйвіда.
Підвищенню її активності сприяла нова схема імунізації коней, запропонована
О.Д.

Павловським,

за

якою

дифтерійний

токсин

вводився

разом

з

антитоксином. Для порівняння: бактеріологічні інститути Парижа та Берліна
випускали сироватку з 50-75 антитоксичними одиницями, в той час як
бактеріологічна

лабораторія

м.

Києва

300 антитоксичними одиницями [6, c. 298].

виготовляла

сироватку

з

Отже, протидифтерійна сироватка в Україні була виготовлена вперше, і
раніше від інших міст — у Києві. Подальше застосування і вивчення
лікувальної ефективності сироватки було доручено лікарям-терапевтам разом з
бактеріологами.
Бактеріологічна лабораторія професора О.Д. Павловського стала також
місцем розробки протихолерної сироватки (1893 р.). Для імунізації людини
вчений запропонував підшкірні вприскування кров'яної сироватки тварин,
заздалегідь щеплених проти холери, або здобутого з неї антитоксину.
Протихолерна сироватка О.Д. Павловського у 1895 р. почала успішно
застосовуватись в Німеччині та Японії [15, c. 142].
Усвідомлюючи необхідність широкого розгортання робіт з бактеріології,
О.Д. Павловський став одним з засновників «Товариства по боротьбі з
заразними

хворобами»,

яке

стало

ініціатором

відкриття

Київського

бактеріологічного інституту (1896). 21 жовтня 1896 р. на урочистому засіданні,
присвяченому відкриттю інституту, професор О.Д. Павловський у доповіді
«Заразні хвороби і боротьба з ними» розкрив сутність першого, прихованого
періоду інфекції (так званого елімінаційного), протягом якого організм прагне
позбутися збудника, виділивши його назовні [12, c. 27].
У Бактеріологічному інституті було створено два відділи: відділ для
проведення щеплень, який очолив професор В.К. Високович і сироватковий, на
чолі якого став професор О.Д. Павловський. Згодом до Бактеріологічного
інституту було перенесено пастерівську станцію, антидифтерійну лабораторію
і станції, які на той час були в тимчасово орендованих приміщеннях.
Слід також відзначити внесок О.Д. Павловського в розробку проблем
інфекційного процесу та імунітету. Про вагомість цих розробок професор
В.К. Високович відзначав, що вченому вдалося розширити межі досліджень,
вивчаючи долю мікробів в організмі від моменту потрапляння до виведення їх
назовні, а також вплив на ці процеси охолодження, травмування, голодування,
алкоголізму тощо. Результатом цих досліджень стало поглиблене уявлення про
сутність фагоцитозу. У своїх публікаціях на сторінках журналу «Російська

медицина» О.Д. Павловський зазначав: «фагоцитоз, за нашими дослідами, є
феноменом, що підкоряється властивостям хімічних соків організму. Останні...
визначають хід і течію інфекції, силу і ступінь фагоцитозу. Фагоцитоз є
феноменом, вкрай мінливим у організмі. Фагоцити направляються лише у ті
мікробні вогнища і захоплюють тих мікробів, що вже

ослаблені хімічними

соками організму» [11, c. 57].
Наприкінці XIX ст. професор О.Д. Павловський провів низку досліджень у
різних

напрямках

епідеміології

і

мікробіології.

Він

досліджував

мікроорганізми, що знаходяться в повітрі, розробив технологію одержання
сироватки проти стрептококової інфекції та правцю, створив препарат
риносклерин для лікування риносклероми (1897), розробив живильне середовище для туберкульозних бактерій тощо.
Під час першої світової війни О.Д. Павловський займався дослідженням
газової гангрени, присвятивши цьому питанню досить ґрунтовну працю
«Газова гангрена. Газова флегмона і бронзова рожа. Етіологія і клініка» (1917).
Вчений проаналізував причини поширення та наслідки цієї небезпечної
хвороби. «Серед інфекційних хвороб втягнених у сучасну велику війну
європейських народів газова гангрена є найстрашнішою, найжахливішою
інфекцією, при спостереженні клінічної картини якої завмирає від жаху
людська думка. Французи слушно пишуть, що вона з'являється у "forms
foudroyantes (блискавичній формі), як "spectacle terrible desastreus" (жахливе
трагічне видовище)» [10, c.1]. М.І. Пирогов, що спостерігав її в Криму під час
Кримської війни, залишив яскраві клінічні описи цієї страшної хвороби, яка у
1854-1855 рр. призводила в гангренозних відділеннях Севастополя до 100%
смертності [10].
Серед

теоретичних

О.Д. Павловський
М. Вейнберга.

досліджень

особливо

Ним

також

з

етіології

виділяв

роботу

було

відмічено

учня

газової

гангрени

І.І. Мечникова

оригінальність

–

роботи

О.О. Богомольця, майбутнього видатного патофізіолога, президента Академії
наук України, по вивченню одного з випадків газової гангрени [1, c. 1163-1164].

Узагальнюючи результати вивчення багатьох випадків газової гангрени,
О.Д. Павловський одержав нове підтвердження раніше сформульованого ним
принципу класифікації інфекційних хірургічних хвороб, розробленого на основі
клінічного перебігу захворювання [9]. Зроблений ним щодо цієї хвороби
остаточний висновок цілком слушно можна віднести до низки інших заразних
хвороб: «Майбутнє у лікуванні газової гангрени належить вакцинотерапії,
серотерапії та хемотерапії. До вироблення останніх і повинні бути спрямовані в
цей час всі зусилля експериментальної медицини» [10, c. 112].
Таким чином, професор Київського університету св. Володимира, член
Товариства київських лікарів, організатор Товариства по боротьбі з заразними
хворобами

О.Д. Павловський

зробив

вагомий

внесок

у

боротьбу

з

інфекційними хворобами, сприяв розробці специфічних засобів подолання
таких хвороб як дифтерія, скарлатина, правець, риносклерома, теоретично
обґрунтував етіологію такої небезпечної хвороби, як газова гангрена.
4 лютого 1896 р. відбулося відкриття в Києві Пастерівської станції для
лікування сказу. У цей

день було щеплено 5 осіб з Волині, покусаних

тваринами. Нова для Києва установа мала назву «Киевская Пастеровская
станция для лечения укушенных бешеными животными», містилася вона
тимчасово в будинку по Жилянській (тепер Жаданівського) вул., № 39 [19,
c.112].
Товариство боротьби з заразними хворобами спрямовувало свою роботу,
насамперед, на протиепідемічних заходах. Воно створило санітарну комісію,
метою якої стала допомога місту в організації благоустрою і протиепідемічних
заходах. У звіті про діяльність товариства за 1903 р. зазначалося, що під час
спалаху холери в Києві така допомога була особливо відчутна [7, c.172].
У зв’язку з епідеміями холери в Києві за рекомендацією ради Товариства
боротьби із заразними хворобами Бактеріологічний інститут розпочав
приготування холерної вакцини, а також протихолерної і протичеревнотифозної сироваток, які показали високу ефективність у подоланні цих хвороб.
З часом Бактеріологічний інститут почав розширювати випуск бактерійних

препаратів для проведення

специфічної профілактики і лікування інших

інфекційних хвороб.
Окрім поширення медичних і бактеріологічних знань серед населення,
Товариство по боротьбі із заразними хворобами взяло на себе підготовку кадрів
спеціалістів-бактеріологів. Зокрема, 23 лютого 1897 р. на засіданні товариства
було прийнято рішення про відкриття систематичних курсів із теоретичної і
практичної бактеріології серед лікарів. Перший курс (з 20 квітня по 20 травня
1897 р.) читав О.Д. Павловський, другий (з 20 травня по 20 червня) –
В.К. Високович. У наступні роки ці курси повторювались, а програма щороку
удосконалювалася. Для читання теоретичної частини запрошувалось широке
коло фахівців Київського університету св. Володимира. Практичні заняття
проводилися в спеціальному приміщенні, обладнаному всіма необхідними
приладами

для

роботи

з

бактеріальними

культурами

та

дрібними

експериментальними тваринами.
Таким чином, особливо помітну роль у профілактиці і подоланні епідемій
відіграло Товариство київських лікарів, ініційоване професорами медичного
факультету Київського університету св. Володимира. З метою вдосконалення
знань про небезпечні інфекційні хвороби, методи їх лікування, профілактики
та обґрунтування на науковій основі антибактеріальних засобів у подоланні
епідемій, наприкінці ХІХ століття в Києві було створено Товариство боротьби
із заразними хворобами.
За сприянням професорів Київського університету св. Володимира, членів
Товариства київських лікарів та Товариства боротьби із заразними хворобами в
Києві було засновано Бактеріологічний інститут (1890 р.) та Пастерівську
станцію (1896 р.). Згодом ці науково-дослідні установи увійшли в структуру
Київського Бактеріологічного інституту.
Київський Бактеріологічний інститут перетворився на своєрідний науководослідний центр, який розробляв технології приготування специфічних засобів
для проведення профілактики і лікування таких

інфекційних хвороб, як

дифтерія, холера, скарлатина, газова гангрена, а також здійснював підготовку

спеціалістів-бактеріологів

для

практичної

епідеміологічній

Під

безпосереднім

службі.

діяльності

в

санітарно-

керівництвом

професора

О.Д. Павловського розроблена і вперше в країні застосована протидифтерійна
сироватка, яка показала високу профілактичну та лікувальну ефективність.
Отже, з огляду на сучасний стан специфічної профілактики в Україні є всі
підстави вважати, що добровільні асоціації лікарів у формі товариств, створені
близько 170 років потому, є в наші дні прикладом професіоналізму і активної
громадянської позиції для медиків усіх спеціальностей, а результати їхньої
діяльності слугують теоретичним і практичним фундаментом подальшого
розвитку профілактичних технологій в охороні здоров'я з урахуванням
сучасних хвороб та досягнень в справі збереження і зміцнення здоров'я
населення.
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