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Заступник головного лікаря з медичної частини (1983–2010), завідувач 
кабінету сексопатології (1966–1983), один із фундаторів андросексопатології 
України, лікар-сексопатолог вищої кваліфікаційної категорії. 

Дитинство і юність Володимира 
Брезме пройшли у місті Чернігові.  

Закінчив 10 класів Чернігівської 
школи №8 зі срібною медаллю, що дало 
змогу вчитися в Тернопільському 
державному медичному інституті, який 
закінчив у 1966 році. Повернувшись в рідне 
місто, він з великим ентузіазмом приступив 
до роботи у Чернігівській обласній 
психоневрологічний лікарні, пройшовши 
шлях від лікаря-ординатора до завідувача 
кабінету сексопатології, заступника 
головного лікаря з медичної частини, 
засновника сексопатологічної служби 
Чернігівщини. У перший рік заснування 
сексопатологічної служби на прийом до 
доктора прийшло лише 25 осіб. 

Наполегливість і прагнення лікаря допомогти людям у цьому інтимному 
питанні в подальшому дали позитивні результати і кількість відвідувачів 
збільшилася до 3-х тисяч. 

Публікуються численні статті в газетах, відбуваються регулярні виступи 
по телебаченню, виїзди з лекціями у різні куточки області, – робота 
сексопатологічної служби стала затребуваною. В період існування нашої 
держави має місце дієва співпраця з обласним і міським центрами соціальних 
служб для сім'ї, молоді та дітей обласної держадміністрації й міської ради. 

Володимир Миколайович вважає, що роботи попереду ще дуже багато. 
Навчити молодих людей, сімейну пару моральної відповідальності за 
партнера,  за своє сексуальне здоров’я. Це і є його головним завданням  
лікаря-сексолога. 

Пан Брезме – наш читач з більш ніж 50-річним стажем. Приємно, що він  
дарує бібліотеці книги.   Вони стали ще однією стежкою до сердець 
користувачів у просвітницькій діяльності лікаря. 



Бібліотека має у фонді книги Віталія Топчія «Доктор Брезме. Життя, 
присвячене людям» та «Про сексуальне життя. Відверто від доктора Брезме». 

 
 
З нетерпінням очікуємо появи у фондах бібліотеки третьої книги 

«Любовь и секс с юности и до старости. 330 вопросов и ответов». 
Сподіваємося, новинка буде цікава читацькому загалу. 

 
 

Колектив обласної медичної бібліотеки щиро вітає ювіляра і бажає йому 
міцного здоров’я, творчого довголіття та наснаги. 
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