
Календар відзначення у 2021 році в області пам’ятних дат, історичних подій, 
річниць створення медичних закладів, ювілеїв видатних лікарів Чернігівщини 

Дата Знаменний період, річниця 
2021 100 років від дня народження Куликової Клавдії Хрисанфівни 

(1916–1986). Головний лікар обласної лікарні (1955–1960), 
завідувачка жіночої консультації та гінекологічного відділення 
міського пологового будинку, позаштатний міський акушер-
гінеколог, лікар вищої категорії. 

2021 220 років від дня народження Нарановича Павла Андрійовича 
(1801- 1874), доктора медицини, професора, лейб-хірурга 
Височайшого двору. Народився на Чернігівщині. 

2021 265 років від дня народження Піддубика-Сущевського Петра 
Карповича (1756-1811), хірурга, педагога, науковця. Народився в 
Чернігові. Працював міським лікарем у Борзні.  

2021 265 років від дня народження Політковського Федора 
Герасимовича (1756-1809), видатного клініциста ХVІІІ ст. 
Народився на Чернігівщині. Прихильник активної терапії. Один із 
перших пропагандистів профілактичної медицини. Автор  
фундаментальної праці «Огляд найважливіших відкриттів, теорій і 
систем лікувальної науки від 1700 до 1790 року». 

2021 255 років від дня народження Саполовича Якова Йосиповича 
(1766-1830), видатного хірурга, доктора медицини, професора. 
Народився у Срібному. Створив разом з Н.К. Карповським нові 
хірургічні набори для полкових і морських лікарів. 

2021 265 років від дня народження Травлінського Антона Яковича 
(1756-1830), штаб-лікаря. Народився в Ічні. Працював в 
Чернігівській, Київській, Катеринославській губерніях. 

05 
січня 

85 років від дня народження Палієнко Анатолія Івановича 
(05.01.1936 – 23.06.2002). Головний лікар Ічнянської центральної 
районної лікарні (1976–2002). За його керівництва Ічнянський район 
став школою передового досвіду з організації поліклінічного 
обслуговування, акушерсько-гінекологічної служби, організаційно-
методичної роботи. 

11 
січня 

80 років від дня народження Шаталюк Алли Степанівни. 
(11.01.1941). Завідувачка поліклінічного відділення обласного 
онкологічного диспансеру (1982–2006), лікар променевої терапії. 
Організатор Асоціації жінок, що перенесли рак молочної залози       
«Вікторія», лауреат конкурсу «Жінка року-1999. 

06 
лютого 

85 років від дня народження Бугрей Ольги Василівни (06.02.1936), 
Завідувачка гінекологічного відділення Чернігівського обласного 
онкологічного диспансеру (1972–1977), (1984–1991), заступник 

головного лікаря з медичної частини (1977–1981), лікар онко-
гінеколог вищої  кваліфікаційної категорії. 

10 
березня 

100 років від дня народження Крамаренка Василя Пилиповича 
(10.03.1916-27.11.1998),  доктора фармацевтичних наук. Народився 
в с. Бережівці Ічнянського району. Працював у Києві і Львові. 
Наукові дослідження присвячені вивченню проблем судово-



хімічного аналізу. Створив школу хіміків-токсикологів. Автор 240 
наукових праць і 5 монографій.   

14 
березня 

85 років від дня народження Чибісової Євдокії Іванівни 
(14.03.1936 – 21.02.2004). Завідувачка відділення травмованих та 
недоношених новонароджених Чернігівського міського пологового 
будинку (1966-1992), педіатр-неонатолог вищої кваліфікаційної 
категорії, головний позаштатний спеціаліст з неонатології 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації, засновник 
неонатологічної служби області. 

28 
березня 

80 років від дня народження Шмакова Юрія Георгійовича 
(28.03.1941–08.12.2012 ). Головний лікар Чернігівської міської 
лікарні № 3 (1983–2012), академік Академії технологічних наук, 
заслужений лікар України, кандидат медичних наук. За його 
керівництва лікарня стала багато профільним лікувально-
профілактичним закладом європейського рівня.  

12 
травня 

140 років від дня народження Богомольця Олександра 
Олександровича (12.05.1881-19.07.1946), видатного патофізіолога.  
Дитинство та юність пройшли у Ніжині (1888-1904 рр.). Організував 
у Києві інститут експериментальної біології та патології. Створив 
геронтологічну школу та школу патофізіологів. Одним з перших 
почав вивчати гіпертонічну хворобу. Автор багатотомного 
керівництва по патологічній анатомії. 

27 
травня 

80 років від дня народження Ісаханова Олександра Георгійовича 
(27.05.1941-25.01.2015). Завідувач 1-го кардіологічного 
(інфарктного) відділення Чернігівської міської лікарні № 1 (1976-
2015), лікар-кардіолог вищої категорії, заслужений лікар України. 

09 
червня 

80 років від дня народження Гончаренка Володимира Антоновича 
(09.06.1941 – 16.03.2018). Завідувач відділу охорони здоров’я (1984–
1992), заслужений лікар України.  

18 
червня 

140  років від дня народження Пучківського Олександра 
Митрофановича (18.06. 1881-14.12.1937). Видатний отоларинголог, 
доктор медицини. Завідував кафедрою отоларингології Київського 
медінституту. Автор підручника «Хвороби вуха, носа та горлянки». 
Створив українську школу оториноларингології. Народився в                   
с. Красне Батуринського району. У 1937 році був репресований і 
розстріляний. Його ім’я було викреслене з історії української 
медичної науки і освіти. 1957 р. було реабілітовано. 

06 
липня 

80 років від дня народження Єрка Івана Петровича (06.07.1941). 
Завідувач 1-го хірургічного та абдомінального відділення обласного 
онкологічного диспансеру (з 1977). Уперше в області став робити 
операції на стравоході при кардіоезофагальному раку. Впровадив 
нові оперативні втручання при раку шлунка, підшлункової залози 
тощо. Автор майже 100 друкованих наукових праць. 

15 
липня 

95  років від дня народження Моргуна Івана Федоровича 
(15.07.1926). Головний лікар Чернігівської обласної дитячої лікарні 
(1972–1986). Учасник Великої Вітчизняної війни. Один із 
засновників кардіологічної служби на Чернігівщині. 



 
 
 

22 
липня 

100 років від дня народження Єфіменко Марії Гнатівни (22.07. 
1921–16.11.1994). Завідувачка відділу кадрів Чернігівського 
обласного відділу охорони здоров’я (1949–1959), директор 
Чернігівського медичного училища (1959–1978). Заслужений лікар 
України. Зробила великий внесок у підготовку медичних 
працівників середньої ланки. 

1 серпня 70 років від дня заснування Чернігівської обласної лікарні 
(01.08.1951). 

13 
серпня 

80 років від дня народження Мележик Алли Панасівни 
(13.08.1941). Завідувачка педіатричного відділення Чернігівської 
дитячої міської поліклініки (1977–1988), Чернігівської міської 
дитячої поліклініки №2 (1988–2010). За часи її керування завдяки 
значній профілактичній роботі, введенню нових методик лікування 
знизились показники захворюваності дітей. 

22 
вересня 

130 років від дня народження Сидорука Федора Фавстовича. 
(22.09.1891-16.01.1980). Завідувач акушерсько-гінекологічного 
відділення (1934 –1941), головний лікар Ічнянської районної лікарні 
(1957–1972), заслужений лікар України.  

19 
жовтня 

95 років від дня народження Нікуліної Галини Григорівни 
(19.10.1926). Засновниця рентгенологічнї служби Чернігівської 
обласної дитячої лікарні (1956–1988), лікар-рентгенолог вищої 
кваліфікаційної категорії. 

20 
жовтня 

90 років від дня народження Хоменка Василя Васильовича 
(20.10.1931–09.07.1993). Заступник завідувача обласного відділу 
охорони здоров’я (1958–1980), головний лікар Чернігівського 
обласного протитуберкульозного диспансеру (1980–1993). 
Заслужений лікар України. 

12 
листопада 

85 років від дня народження Сергієнка Василя Васильовича 
(12.11.1936). Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, 
обласний гастроентеролог (1967–2003), завідувач  
гастроентерологічного відділення обласної лікарні (1975–2000). 

17 
грудня 

85 років від дня народження Бугрея Анатолія Антоновича 
(17.12.1936). Засновник нейрохірургічної служби Чернігівської 
обласної лікарні (1969–2001), нейрохірург вищої категорії, 
позаштатний обласний нейрохірург (1969–2001), кандидат медичних 
наук. Автор 32 друкованих праць та 21 раціоналізаторського 
нововведення. 

27 
грудня 

95 років від дня народження Рубець Марії Яківни (27.12.1926–
31.01.2010). Завідувачка гінекологічного відділення обласної лікарні 
(1965–1977), завідувачка гінекологічного відділення міського 
пологового будинку (1977–1984). 


