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инішнього року виповнюється 80 років з
часу заснування Львівського санітарно-
бактеріологічного інституту (НДІ епіде-
міології та гігієни ЛНМУ імені Данила
Галицького). Усі ці роки діяльність інсти-
туту була спрямованою на запобігання
поширенню особливо небезпечних та
керованих засобами масової імунопро-
філактики інфекційних захворювань, на
встановлення ролі етіологічних чинників
у розвитку екозалежних хвороб, на
пошук альтернативних моделей для ток-
сикологічних досліджень.

Нині лабораторії інституту укомплек-
товані сучасним обладнанням, що до -
зволяє використовувати як класичні
методи лабораторного аналізу, так і
передові методи діагностики (ПЛР у
режимі реального часу, імунофермент-
ний аналіз, люмінесцентна мікроскопія).
Наявність сучасного навігаційного та
інформаційно-комунікаційного облад-
нання дозволяє впроваджувати у прак-
тику епідеміологічного нагляду ГІС-тех-
нології.

Мета дослідження. Ретроспективне
дослідження етапів створення, розвит-
ку та основних напрямків науково-
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забруднення об’єктів навколишнього середовища на розвиток
екозалежних захворювань та стан здоров’я населення.

Ключові слова: епідеміологія, гігієна, наукові
дослідження, історичні аспекти, природно-вогнищеві
інфекції, керовані інфекції, екозалежні захворювання.

УДК 61.001.5 https://doi.org/10.32402/dovkil2020.03.073

D3-20 b:D2-16 b.qxd  28.08.2020  12:17  Page 73



практичної діяльності інсти-
туту; оцінка внеску науковців
у розвиток профілактичної
медицини.

Матеріали та методи
дослідження. Аналітичний,
системно-історичний. 

Результати та їх обгово-
рення. Інститут заснований
1939 року, проте передумови
до його створення беруть
початок від 1921. Цього року
на кафедрі загальної біології
медфакультету університету
Яна Казимира у Львові поль -
ський професор Рудольф
Стефан Вайґль (всесвітньо
відомий вчений-біолог, пара-
зитолог, мікробіолог, імунолог)
створив лабораторію висип-
ного тифу і почав боротися з
цієї грізною інфекцією. [1].

Вайґлю Р. вдалося отрима-
ти ефективну вакцину проти
висипного епідемічного тифу
завдяки розробці способу
культивування та накопичен-
ня рикетсій Провачека у
кишечнику вошей через
штучне їх зараження рикет-
сіями та методиці лаборатор-
ного утримання популяції
вошей Реdiculus humanus.

Саме вакцина була тим
стрижнем, що сформувала
колектив лабораторії, яку у
подальшому називали «Ін -
сти тут Вайґля». 

До цієї сильної і консолідо-
ваної команди 1928 року
приєднався студент медфа-
культету Генріх Мосінґ. Про -
йшовши усіма щаблями від
волонтера до виконувача
обов’язків директора Львів -
ського санітарно-бактеріоло-
гічного інституту (1944), він
зберіг наукову спадщину
Р. Вайґля і, взявши у свої
руки виробництво вакцини,
зробив вирішальний внесок у
ліквідацію висипного епіде-
мічного тифу на великій
частині Євроазійського кон-
тиненту. 

Промислове виробництво
вакцини почалася 1940 року,
що зафіксовано офіційним
документом – Постановою
Раднаркому УРСР № 677 від
21 травня про створення
Львівського санітарно-бакте-
ріологічного інституту з
виробничим відділом для
виготовлення бактерійних
препаратів. На організацію
інституту було асигновано
близько 4-х мільйонів карбо-
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ванців, надано і відремонто-
вано будівлю на вултці По -
тоцького, 45 (нині – вул. Ге -
нерала Чупринки). 

Крім цього, було організова-
но радгосп, підсобні майстер-
ні, конюшню на 150 коней. У
виробничій частині інституту
виготовляли вакцину проти
висипного тифу і бактеріоло-
гічні препарати, у науковому
підрозділі досліджували та
вивчали питання, пов’язані з
проблемами боротьби з пара-
зитарними інфекціями та про-
веденням протиепідемічних
заходів у шести західних обла-
стях України.

У наступні 5 років, зберігаю-
чи основну місію, виробницт-
во вакцини Вайгля, інститут
декілька разів змінював свою
назву. У 1941-1944 роках це
був Інститут дослідження ви -
сипного тифу і вірусів Вер -
ховного командування армії
(Institut fur Fleckfieber und
Virusforschung Ober kommando
des Heeres). Чи сельність спів-
робітників у цей період згідно
з алфавітним списком (Alfa -
betyczny wykaz osуb zatrud-
nionych w instytucie prof.
Rudolfa Weigla I zawody niek-
tуrych z nich po II Wojnie  swia-
towej) становила 514 осіб,
разом з донорами досягала
3000. Протягом дня інфікува-
ли до 1 мільйона вошей, а
загалом під час Другої світо-
вої війни зроблено 6 мільйонів
ампул вакцини. 

Воєнними діями 1944 року
було зруйновано будівлю ін -
ституту на вулиці Потоцького,
45, та у липні того ж року від-
новлено роботу інституту під
назвою «Львівський інститут
епідеміології, мікробіології та
гігієни». Відповідно до рішен-
ня Ради Народних Комісарів
УРСР від 31.07.1944 № 788,
Постанови виконавчого Ко -
мітету Львівської обласної
ради трудящих і Виконавчого
комітету Львівської Міської
Ради Депутатів трудящих для
виробничих відділів і науково-
дослідних лабораторій виді-
лено п’ятиповерховий буди-
нок на вул. Зеленій, 12 загаль-
ною площею 8900 м2, імуніза-
ційну стайню (вул. Зелена,
14), склодувну майстерню
(вул. Уєйського, 4), житловий
будинок (вул. Красинського,
4), віварій (вул. Святого
Миколая, 4), підсобне госпо-

дарство у селі Каменопіль
Яричівського району (100 гек-
тарів орної землі, 3 стайні, 1
корівник, 1 склад, 4 житлові
будинки).

У максимально короткі тер-
міни в інституті було організо-
вано відділи з виготовлення
висипнотифозної вакцини ме -
тодом Вайґля та методом
Кронтовської, протикірної вак -
цини, розливочний, Пас те -
рівський відділи, правцеву
лабораторію та музей живих
культур.

Чисельність наукових співро-
бітників у той період становила
10 осіб (д-р мед. наук Л.А. Чор -
на, кандидати медичних наук
Г.С. Мосінґ, І.С. Кузь, Н.І. Му -
зика, науковці Н.Д. Вітлінський,
А.С. Гришина, М.С. Коган, 
С.Л. Савенкова, А.І. Прохо рен -
ко, А.І. Остраниця), більшість з
яких не мала навичок роботи у
наукових лабораторіях і вироб-
ничих відділах. Також в
Інституті працювало 98 лабо-
рантів, з яких 75 були задіяні у
виробництві вакцини методом
Вайґля.

Інститут став координато-
ром і консультативно-мето-
дичним центром для органів
практичної охорони здоров’я
та наукових закладів з запобі-
гання поширенню інфекційних
захворювань. Напрямками ді -
яльності були наукове опра-
цювання питань інфекційної
патології з розробкою нових
способів їх діагностики та
профілактики, виготовлення
сироваток і вакцин, підготовка
лікарів-мікробіологів. 

За перший десяток років
роботи налагоджено випуск
низки вакцин, сироваток, діаг-
ностичних препаратів, удо -
сконалювались техніка та
якість бактерійних препаратів.
Протягом багатьох років виго-
товлялася висипнотифозна,
антирабічна, БЦЖ, пента-вак-
цини, дизентерійний бакте-
ріофаг, черевнотифозний фаг,
сироватка проти кору, віспо-
вий детрит, дифтерійний ана-
токсин, гемоглобулін із пла-
центарної крови тощо.

Завдяки науковим дослід-
женням і розробкам, які про-
водились в інституті, вдалося
досконально вивчити механіз-
ми розвитку керованих інфек-
цій: кашлюка, дифтерії, прав-
ця, газової і дрімаючої анае-
робної інфекції, сальмонельо -
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зів, черевного тифу і парати-
фів, дизентерії, коліентеритів,
грипу, поліомієліту і поліоміє-
літоподібних захворювань, а
також інфекційних хвороб
рикетсійної та арбовірусної
етіології. 

Теоретичні дослідження та
практичні розробки науковців
започаткували розвиток та
розширили знання з важливих
проблем епідеміології, мікро-
біології, вірусології, крайової
інфекційної патології, імуно-
логії, екології та гігієни.

На базі гігієнічного відділу,
який понад 30 років очолюва-
ла д-р медичних наук, проф.
Е.С. Турецька, вивчалася біо-
логічна дія факторів довкілля
на організм людини у селітеб-
них зонах та на виробництві,
роль продуктів харчування
(мікроелементи, вітаміни) у
функціональному стані орга-
нізму.

У відділі працювали відомі
науковці: д-р медичних наук,
професор А.І. Столмакова, д-
р мед. наук М.М. Покров -
ський, кандидати медичних
наук: К.П. Новікова, Н.Н. Са х -
новська, Л.І. Брилинський,
А.К. Беккер, І.О. Нагірна,
Н.В. Безсмертнова, Р.С. Кузів,
Р.І. Ладанівський, В.Е. Кар -
мазін, Л.І. Євдокимова, І.Д. Об -
ба рі ус, А.В. Вербинець, Я.Г. Бо -
рис, В.А. Пластунов, Я.Г. Киш ко.

Завдяки комплексним нау-
ковим дослідженням отрима-
но узагальнені дані з гігієніч-
ної оцінки нових галузей про-
мисловості Львівщини, стану
довкілля у зоні розміщення
гірничо-хімічних комбінатів;
розроблено рекомендації з
профілактичного харчування
працівників; обґрунтовано
гранично допустимі концент-
рації пилу сірчаної руди у
повітрі виробничих примі-
щень; обґрунтовувалися гра-
нично допустимі концентра-
ції хімічних речовин в атмо-
сферному повітрі та воді
водойм. 1972 року канд. мед.
наук М.М. Ратпан створив
господарсько-розрахункову
лабораторію з нормування
хімічних речовин.

У лабораторії гігієни харчу-
вання, яку очолювала д-р
мед. наук, проф. А.І. Стол -
макова (підготувала 20 канди-
датів наук, 2 докторів наук),
вивчали роль аліментарного
фактора у виникненні енде-

мічного зобу та проблеми
стафілококових харчових
отруєнь; встановлено взає-
мозв’язок між вмістом вітамі-
нів В1, В2, В6 і D та функцією
щитоподібної залози.

У подальшому науковцями
(д-р медичних наук, проф.
І.Н. Безкопильним, кандида-
тами мед. наук Е.А. Кордиш,
Г.В. Шишкою, О.О. Тарасюк,
В.М. Литюком) продовжено
дослідження антропотехно-
генного забруднення об’єк-
тів довкілля та стану здо-
ров’я населення на території
потужних промислових під-
приємств нафтовидобувної,
нафтопереробної та сірчаної
промисловості. 

У лабораторії раневих ін -
фекцій, яку очолювала д-р
мед. наук, проф. Л.О. Чорна,
проводилися дослідження
епідеміологічних, мікробіоло-
гічних особливостей правця
мирного часу. 

У1944-1960 роках Л.О.Чор -
на була заступником дирек-
тора з наукової роботи, під-
готувала 20 кандидатів наук,
2-х докторів наук. За керів-
ництва проф. Л.О. Чор ної
підтверджено гіпотезу про
можливість інфікування лю -
дини вегетативними форма-
ми збудника Clostridium te -
tani, обґрунтовано природ-
но-ендемічний характер по -
ширення правця (Л.О. Чор -
на, С.С. Чумаченко); обґрун-
товано доцільність внутріш -
ньоартеріального введення
протиправцевої антитоксич-
ної сироватки для лікування
хворих з тяжкими випадками
правця (Я.І. Алексевич); ви -
дано вкрай важливі для того
часу накази МОЗ СРСР і
Укра їн ської РСР про заходи
бо ротьби та ліквідації правця
мирного часу. На базі інсти-
тутустворено Республі кан -
ський центр з боротьби з

правцем, який функціонує й
донині.

Тривалий час заступником
директора з наукової роботи
була д-р мед. наук, проф.
Є.О. Шабловська, за керів-
ництва якої вивчались епіде-
міологічні проблеми зооноз-
них та паразитарних інфекцій-
них хвороб, екологія збудни-
ків, проводився моніторинг за
сибіркою та сказом.

Ключовими підрозділами
інституту були і залишаються
лабораторії, в яких проводять-
ся дослідження з запобігання
поширенню особливо небез-
печних інфекційних захворю-
вань, викликаних арбовіруса-
ми та рикетсіями. Постановою
КМУ від 19.12.2001 № 1709
унікальну колекцію штамів
рикетсій та арбовірусів, у тому
числі виділених на території
України, якою володіє інсти-
тут, віднесено до наукових
об’єктів, що становлять націо-
нальне надбання України. 

Висипнотифозну лаборато-
рію (лабораторію рикетсійних
інфекцій) створено 1940 року.
Протягом 1944-1973 років її
керівником був всесвітньо
відомий науковець, д-р мед.
наук Г.С. Мосінґ, який ство-
рив вітчизняну школу рикет-
сіологів.

Лабораторія від 1956 року
була методичним центром з
висипного тифу та філіалом
Всесоюзного центру з рикет-
сіозів, а у подальшому на її
базі створено Український
науково-методичний центр з
рикетсіозів.

За керівництва Г.С. Мосінґа
продовжувались започатко-
вані проф. Р. Вайґлем дослід-
ження з проблеми висипного
тифу, враховуючи високу
захворюваність у повоєнні
роки. Завдяки цим фунда-
ментальним та прикладним
дослідженням АМН СРСР
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було визнано дві форми
висипнотифозних захворю-
вань – епідемічного висипно-
го тифу та рецидивного
висипного тифу – хвороби
Брилла. У інституті розроб-
лено імунобіологічні препа-
рати з місцевих штамів
рикетсій Провачека, виділе-
них Г.С. Мосінґом у 1940-
1950 роках, які виготовляли-
ся на базі виробничої части-
ни: «Діагностикум рикетсій-
ний Провачека для РА» та
«Антиген рикетсійний Прова -
чека для РНГА». Саме ці єдині
вітчизняні препарати викори-
стовувалися в Україні для
своєчасної лабораторної
діагностики висипного тифу
та рецидивної форми – хво-
роби Брилла. Також ґрунтов-
но вивчались питання етіоло-
гії, клініки та епідеміології
інших рикетсіозів – п’ятиден-
ної (траншейної) гарячки та
пароксизмального рикетсіо-
зу.

Від 1973 року лабораторію
рикетсійних інфекцій очолю-
вав д-р мед наук, професор
М.Д. Климчук. 

За розробленим ним мето-
дом доведено ефективність
дії на рикетсії Провачека хлор-
тетрацикліну та окситетрацик-
ліну. М.Д. Климчук підготував
4-х кандидатів наук.

Згодом керівниками лабо-
раторії стали його учні – канд.
мед. наук, с.н.с. І.І. Курганова,
З.Г. Кушнір, І.Д. Геник. 

Перші дослідження з вив-
чення гарячки Ку на заході
України проведені К.М. Си -
няком у 50-ті роки минулого
століття. Масові випадки
захворювань, викликані цією
інфекцією у 1975-1977 роках у
Чернівецькій та Івано-Фран -
ківській областях, спонукали
до подальших досліджень.
Після спалаху інфекції 1980 р.
у Закарпатській області цілес-
прямовані дослідження про-
водилися у лабораторії Ку-
гарячки за керівництва д-ра
мед. наук М.Б. Мак симовича.
1995 року вперше в Україні
описано смертельний випа-
док хронічної гарячки Ку у 34-
річного мешканця Львів щини.
Подальшими цілеспрямова-
ними та поглибленими дослід-
женнями доведено її поши-
рення у Львівській області.
Природні осередки ви явлено
в усіх ландшафтно-географіч-
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них зонах, визначено домі-
нуючі види носіїв і переносни-
ків інфекції серед кровосис-
них кліщів та мишовидних гри-
зунів. 

У 1960-х роках значно роз-
ширилися дослідження з вив-
чення фауни і біології крово-
сисних членистоногих у захід-
них областях України, роз-
початі ще у 1950-ті роки, вста-
новлено циркуляцію збудників
кліщового вірусного енцефа-
літу, що послужило початком
вивчення його епідеміології та
розробки профілактичних за -
ходів. 

1968 року на базі лаборато-
рії вірусології утворено лабо-
раторію природно-вог нище -
вих інфекцій (згодом – транс-
місивних вірусних ін фекцій). 

Першим керівником лабора-
торії був д-р мед. наук, проф.
І.А. Виноград, який створив
наукову школу арбовірусоло-
гів, підготував 6 кандидатів та
1 доктора наук. Він від 1978
року водночас був і заступни-
ком директора з наукової
роботи.

1973 року лабораторія
стала опірною базою Все -
союзного Центру екології
вірусів. За керівництва Ви -
нограда І.А. проведено пріо-
ритетні фундаментальні до -
слідження, виділено понад
100 штамів арбовірусів, от -
римано унікальні дані щодо
їхньої екології та епідеміоло-
гії особливо небезпечних ар -
бовірусних інфекцій в Україні.
Встановлено наяв ність при-
родних вогнищ арбовірусів
кліщового енцефаліту Захід -
ного Нілу, Сін дбіс, серологіч-
ної групи Каліфорнійського
енцефаліту, Батаї, Укуніємі,
Трібеч-Кемерово, активність
яких проявляється спорадич-
ними випадками та спалаха-
ми захворювань людей. 

Вперше досліджено меха-
нізми передачі арбовірусів у
популяції кровосисних кома-
рів в Українському Поліссі,
розкрито особливості меха-
нізмів формування природних
вогнищ «комариних» арбові-
русів (Г.В. Білецька); встанов-
лено особливості формування
природних вогнищ «кліщових»
арбовірусів на прикладі вірусу
Укуніємі у Закарпатті (Паль -
чевський М.В.). 

Вивчення особливостей
цир куляції арбовірусів у різ-

них ландшафтно-географіч-
них зонах України, їхніх
біологічних властивостей
(О.О. Омельченко, І.М. Ло -
зинський) сприяло встанов-
ленню їхньої ролі у крайовій
інфекційній патології.

У середині 1980-х років за -
початковане дослідження ге -
морагічної гарячки з нирко-
вим синдромом, яка викли-
кається хантавірусами. 1985
року С.С. Чумаченко та І.М.
Лозинським розшифровано
епідемічний спалах цієї інфек-
ції у Коломийському районі
Івано-Франківської області.
Вперше в Україні випадки
захворювань серед людей
були підтверджені лаборатор-
но. 

Дослідженнями зі скринін-
гу хіміопрепаратів та індук-
торів інтерферону для екс-
треної неспецифічної профі-
лактики арбовірусних захво-
рювань встановлено інтер-
фероніндукувальну актив-
ність нових вітчизняних пре-
паратів та їхню ефективність
при експериментальному клі -
щовому вірусному енцефалі-
ті (Жиравецький М.І., Коз -
ловськийМ.М.).

У 1990-х роках за ініціативи
та керівництва Г.В. Білецької
розпочато дослідження но -
вих для України нозологій –
хвороби Лайма (О.Б. Се -
менишин) та гранулоцитар-
ного анаплазмозу людини
(І.І. Бень). Вивчено структуру
природних вогнищ та клініко-
епідеміологічні особливості
мікст-інфекцій.

Від 2002 року лабораторію
очолює канд. мед. наук,
с.н.с. І.М. Лозинський. Ви -
явлено і визначено за ступе-
нем епіднебезпеки нові при-
родні вогнища ряду арбові-
русів та хантавірусів. 2005
року на базі лабораторії ство-
рено два Українські науково-
методичні центри: з кліщово-
го вірусного енцефаліту та
природно-вогнищевих хво-
роб арбовірусної етіології, а
також з вивчення проблеми
іксодових кліщових бореліо-
зів. Для розробки та вироб-
ництва імунобіологічних пре-
паратів проведено цілеспря-
мований відбір потенційних
штамів-продуцентів із колек-
ції штамів арбовірусів.

Лабораторію мікробіології
створено 1964 року. Очо -
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лювала лабораторію протягом
1964-1996 років д-р мед. наук,
проф. Л.В. Колотилова, яка
створила школу мікробіологів
і підготувала 6 кандидатів
наук.

Одним з напрямів наукових
досліджень лабораторії було
вивчення етіологічної структу-
ри та епідеміологічних особ-
ливостей кашлюка, парака-
шлюка в умовах специфічної
профілактики (Л.В. Коло -
тилова, О.І. Куриленко). 

Від 1972 року наукові
дослідження лабораторії були
спрямованими на вивчення
мікроценозу верхніх дихаль-
них шляхів у нормі та за респі-
раторної патології, удоскона-
лення лабораторної діагно-
стики та ідентифікацію збуд-
ників бактеріальних респіра-
торних інфекцій. Вперше в
історії вітчизняної медицини
були розроблені критерії
порівняльної оцінки стану мік-
роценозу носоглотки у нормі
та за респіраторної патології.
Значне місце посідали роз-
робки з проблеми внутрі-
шньолікарняних інфекцій та
впливу на їх перебіг гіперба-
ричної оксигенації.

У 1980-х роках лабораторія
мікробіології була Всесо юз -
ним науково-методичним
цен тром з організації заходів

профілактики менінгітів та
удосконалення їх лаборатор-
ної діагностики. 

Дослідження з проблем
епідеміології та профілакти-
ки дифтерії традиційно вхо-
дять до провідних напрямків
наукової діяльності інституту.
У складі епідеміологічного
відділу Інституту роботу з
боротьби з дифтерією очо-
лювала канд. мед. наук І.С.
Давидова, за керівництва
якої працювали молоді вчені
О.М. Костюковська, К.В. Аку -
лінічева, Г.В. Швайдецька,
Є.І. Хлян. Розпочалося пое-
тапне проведення заходів з
боротьби з дифтерією, роз-
роблено нову схему імунізації
дітей зі скороченими інтерва-
лами між ревакцинаціями та
введеням додаткових ревак-
цинацій. За участі науковців
налагоджено виділення збуд-
ника дифтерії на твердих
поживних середовищах, біо-
хімічна ідентифікація та
визначення функції токсино-
утворення у баклабораторіях
ДСЕС.

1986 року після багаторіч-
ної перерви лабораторія
дифтерії відновила свою
роботу за керівництва д-ра
мед. наук, проф. О.М. Кос -
тюковської, яка довела, що
нетоксигенні форми збудни-

ка забезпечують стабільність
виду Corynebacterium diph-
theriae на тлі зниження цирку-
ляції токсигенних форм
серед високоімунного насе-
лення. О.М. Костюковська
підготувала 4-х кандидатів
наук.

Від 1992 року лабораторію
очолила канд. мед. наук,
с.н.с. О.А. Гладка. Робота
лабораторії спрямовувалася
на подолання епідемії дифте-
рії, а інститут визначений як
головна установа в Україні з
питань імунопрофілактики
цієї інфекції. Вперше серед
країн СНД були проаналізова-
ні основні рушійні сили та
причини виникнення епідемії,
передумови, які сприяли під-
вищеній захворюваності, вста -
новлено головні фактори, що
спричинили виникнення за -
хворювань в імунізованих
осіб. Від 2016 року лаборато-
рію очолює О.І. Мотика.

Після реорганізації науково-
дослідних установ 1988 року
до інституту приєднано «Львів -
ський НДІ туберкульозу МОЗ
України», як структурний під-
розділ – відділ епідеміології,
клініки туберкульозу і неспе-
цифічних захворювань легень
та спеціалізовану консульта-
тивну поліклініку фтизіопуль-
монологічного профілю.
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Kuzminov B., Seniuk N., Lozynskуi I.
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Lviv National Danylo Halytskyi Medical University,
Ukraine kuzminovborys@gmail.com

We studied the historical landmarks of the develop-
ment and formation of one of the oldest anti-epi-
demic institutions of Ukraine – the Research
Institute of Epidemiology and Hygiene, summarized
its main achievements, and analyzed the further
prospects. The specialists of the institute have
made a significant contribution to the development
of epidemiological and hygienic science, the study
of naturalfocal especially dangerous infections,
vaccine controlled infections, the development of
measures of epidemiological surveillance and pre-
vention. The complex scientific research with the
participation of the hygienists of various profiles
has established the impact of anthropogenic pollu-
tion of ethe environmental objects on the develop-
ment of eco-dependent diseases and the state of
health of the population.

Keywords: еpidemiology, hygiene, historical
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infections, controlled infections, 
eco-dependent diseases.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ГИГИЕНЫ ЛНМУ им. ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО:
ОПЫТ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Кузьминов Б.П., Сенюк Н.В., Лозинский И.М.
НИИ эпидемиологии и гигиены ЛНМУ им. Данила
Галицкого, г. Львов, kuzminovborys@gmail.com

Исследованы исторические вехи развития одно-
го из старейших учреждений противоэпидеми-
ческого профиля Украины – Научно-исследова-
тельского института эпидемиологии и гигиены,
подведены итоги основных научных достижений.
Специалисты института внесли весомый вклад в
развитие эпидемиологической и гигиенической
науки, изучение природно-очаговых особо опас-
ных инфекций, инфекционных болезней, управ-
ляемых средствами массовой иммунопрофи-
лактики, в разработку мероприятий эпидемио-
логического надзора и профилактики.
Комплексными научными исследованиями с
участием гигиенистов различного профиля
установлено влияние антропотехногенных
загрязнения объектов окружающей среды на
развитие экозависимых заболеваний и состоя-
ние здоровья населения.
Ключевые слова: эпидемиология, гигиена,
научные исследования, исторические аспекты,
природно-очаговые инфекции, управляемые
инфекции, экозависимые заболевания.
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Очолив відділ д-р мед. наук,
проф. В.М. Борис, який пра-
цював над розробкою та удос-
коналенням способів профі-
лактики та лікування тубер-
кульозу у дітей. В.М. Борис
підготував 5 кандидатів і 2-х
докторів наук. 

У колишньому НДІ тубер-
кульозу працювали такі відомі
вчені, д-ри мед. наук, профе-
сори Д.Л. Бронштейн, І.Т. Сту -
кало, Ю.В. Кулачковський,
Б.М. Ковалів, А.М. Хома-Ле -
мішко, А.М. Хома, В.Ф. Поду -
совський, М.О. Черткова,
М.М. Савула, О.Ф. Гаври лен -
ко, Ж.З. Характер, І.Г. Іль -
ницький, Р.Й. Кенс, Л.М. Лит -
вин, В.М. Борис, О.Д. Луцик,
Є.І. Дзись, М.І. Сахелашвілі,
О.П. Костик, Л.І. Миколишин,
д-р біол. наук Р.І. Сибірна. 

Славні традиції науковців-
фтизіатрів львівської школи у
боротьбі з епідемією тубер-
кульозу продовжили канди-
дати мед. наук О.В. Павле -
нко, І.М. Стасюк, Г.А. Іванов,
К.А. Максимович, О.В. Любі -
нець, О.А. Ткач, Н.Л. Кри во -
рученко, І.С. Садовий, О.С.
Снітинська, Л.К. Голубченко,
Н.Р. Гречуха, М.К. Новосад,
І.Д. Самуляк, О.Я. Заверуха,
У.Б. Чуловська, Д.В. Сте бле -
цов, Н.М. Гелетій, кан. біол.
наук: К.Д. Мажак, І.Л. Пла -
тонова.

Науковцями відділу прово-
дяться наукове обґрунтуван-
ня та пошук нових підходів з
виявлення, профілактики та
лікування туберкульозу ле -
гень, особливо хіміорези-
стентних форм, розроб-
ляються нові та вдосконалю-
ються існуючі методи діагно-
стики, профілактики та ліку-
вання, вивчається ефектив-
ність застосування методів
еферентної медицини для
захворювань органів дихан-
ня. 

Протягом років діяльності
інституту керували та забез-
печували передачу знань від
покоління до покоління дирек-
тори. Перший директор —
доцент Сергій Миколайович
Терехов, якого згодом при-
значили директором Київ -
ського бактеріологічного
інституту. У різні роки, дирек-
торами були Сергій Де -
нисович Клюзко (1944-1961),
Ганна Іванівна Столмакова
(1961-1971), Василь Степа -
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нович Петрус (1971-1974),
Валерій Веніамінович Смир -
нов (1974-1977), Іван Ни ки -
форович Безкопильний (1977-
2003), Олександра Олек -
сандрівна Тарасюк (2003-
2016). 

2018 року розпочалася
нова сторінка в історії науко-
вої діяльності та розвитку
інституту. Відповідно до
наказу МОЗ України № 776
від 10.07.2017 «Про реорга-
нізацію Державної установи
«Львівський науково-дослід-
ний інститут епідеміології та
гігієни МОЗ України» інститут
реорганізовано шляхом при-
єднання до Львівського на -
ціонального медичного уні-
верситету імені Данила Га -
лицького.

Інститут очолив д-р мед.
наук, проф. Б.П. Кузьмінов,
за керівництва якого прово-
дяться токсиколого-гігієнічні
дослідження шкідливих хіміч-
них сполук, полімерних мате-
ріалів, засобів побутової
хімії, косметичних препара-
тів, лікарських субстанцій.
Б.П. Кузьмінов підготував 9
кандитатів наук.

2019 року в інституті ство-
рені такі наукові підрозділи:
відділ епідеміології, клініки
туберкульозу; лабораторії:
природно-вогнищевих транс-
місивних інфекцій, молеку-
лярно-генетичних дослід-
жень, вакцинокерованих та
інших бактерійних інфекцій,
санітарної токсикології. Від -
новлено роботу наукової біб-
ліотеки. І надалі функціонує
спеціалізована консультатив-
на поліклініка фтизіопульмо-
нологічного профілю.

Наукові дослідження і роз-
робки науковців інституту
залишаються пріоритетними
і актуальними, адже завдяки
ним ліквідовано небезпечне
інфекційне захворювання —
висипний тиф, подолано епі-
демічний спалах дифтерії у
1990-х роках. Наукові роз-
робки з актуальних проблем
епідеміології, мікробіології,
гігієни та туберкульозу, що
впроваджені у практику охо-
рони здоров’я, стоять на
захисті здоров’я населення
та біологічної безпеки дер-
жави.

Інститут має стратегічне
значення оскільки розташова-
ний на межі з Євросоюзом, на

перетині туристичних шляхів, і
його традиційні наукові
напрямки діяльності мають
важливе значення для забез-
печення біологічної та еколо-
гічної безпеки держави. 

Найближчі перспективи ін -
ституту пов’язані з розвит-
ком і поглибленим вивченням
закономірностей виникнен-
ня, функціонування та епіде-
мічного прояву природних
вогнищ небезпечних бактері-
альних і вірусних інфекцій; з
вивченням генетичної різно-
манітності бактеріальних і
вірусних патогенів; з розроб-
кою нових технологій епіде-
міологічного, мікробіологіч-
ного і молекулярно-генетич-
ного моніторингу збудників
інфекційних хвороб. 

Висновки
Багаторічна науково-прак-

тична діяльність інституту —
невід’ємна частина історії
охорони здоров’я та науково-
го забезпечення епідеміоло-
гічного нагляду.

Інноваційна діяльність ін -
ституту спрямована на підт-
римання сталого епідемічно-
го благополуччя у нашій краї-
ні, захист населення від
інфекційних та екозалежних
хвороб. 

Перспективними, базовими
принципами розвитку діяль-
ності інституту є постійне зро-
стання якості результатів нау-
ково-дослідних робіт, модер-
нізація наукової інформацій-
ної бази, розвиток інновацій-
ної діяльності, трансфер тех-
нологій.
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