


Колись медицину вважали прерогативою винятково

представників сильної статі. Чоловіки пильно оберігали свої

привілеї, тож займатися лікуванням, звичайно, окрім акушерства,

жінкам суворо заборонялося. І от одного разу у школу афінянина

Герофіла прийшов юнак, який забажав опанувати лікарське

мистецтво. Коли настав час застосовувати свої знання на практиці,

він попрямував до будинку, де лежала хвора жінка. Але

добропорядна афінянка відмовилася роздягатися перед незнайомим

чоловіком. Тоді лікар роздягнувся, і виявилося, що він… жінка

Молода афінянка на ім’я Агнодіка, прагнучи отримати лікарське

вміння, не тільки носила чоловіче вбрання, але й відрізала своє

розкішне волосся, що у ті часи, було неприпустимим. Її пацієнтка

швидко одужала та не зберегла таємницю своєї рятівниці. Лікарі

подали скаргу на самозванку, проте все жіноцтво міста постало на

захист Агнодіки. Судді змушені були поступитися й відкрити

жінкам шлях у медицину.



Ще з часів Київської Русі відомі імена

жінок, які займалися благодійністю і

лікуванням хворих.

З історії відомо, що донька чернігівського

князя Мстислава, онука високоосвіченого

Володимира Мономаха, Євпраксія-

Зоя написала трактат «Алімма», що означає

«Мазі». Це перша медична праця, створена

жінкою Київської Русі. Її зміст свідчить, що ця

жінка була обізнаною в медичних питаннях, а

також мала власний досвід лікування хворих за

допомогою народної медицини. В народі її

називали «Добродія».

В даний час примірник "Алімми" зберігається у флорентійській бібліотеці

Лоренцо Медичі. Текст трактату дійшов до нас в неповному вигляді. Він

складається з 29 розділів та структурно поділений на п‘ять частин.

Отож, наша землячка Євпраксія-Зоя — перша у світі відома жінка-

лікар та жінка-науковець. Більше того, її перу належить перша велика збірка про

лікування травами — перша відома у Київській Русі медична праця.



В офіційну медицину жінки прийшли
тільки у XIX ст. Перший крок у цьому
напрямі зробили медсестри.

Всесвітньо відомій засновниці
медсестринської справи Флоренс
Найтінгейл, вихованій у традиціях
англійської аристократичної сім’ї, одного
разу наснився сон, у якому Бог покликав її
служити людям, тому вона пішла на
службу у військовий шпиталь. Флоренс не
злякали антисанітарні умови, у яких
перебували поранені. Через призму часів
ми бачимо наслідки її діяльності: тисячі
жінок з усіх країн світу стали
послідовницями відважної англійки.

У пам’ять про Ф. Найтінгейл 12 травня, у день її народження, в усьому

світі відзначають Міжнародний день медичних сестер. А Червоний Хрест кожні

два роки найкращим медсестрам присуджує найшанованішу медсестринську

нагороду — 50 медалей імені звичайної медсестри Флоренс Найтінгейл.



 Англійка Елізабет Блекуел стала

першою у світі жінкою, якій вдалося

стати дипломованим лікарем, а згодом

ще й отримати вчений ступінь доктора

медицини. Вона також активно

створювала умови для навчання жінок і

1868 році відкрила власний медичний

коледж для жінок. Блеквел народилася

в1821 році, тривалий час працювала

вчителькою для того, щоб заробити

грошей для своєї сім’ї.

У 1840 році, незважаючи на брак прецедентів, Блеквел вирішила

стати лікарем. Після того, як їй відмовили безліч навчальних закладів,

Женевський Коледж зарахував Блеквел, сприйнявши її рішення за жарт та

аж ніяк не сподіваючись, що вона справді вирішить навчатися.

Стикнувшись із опором з боку професорів та однокласників, в 1849 році

Блеквел стала першою випускницею в своєму класі. Згодом, в 1857 році,

разом із Марією Закревською та своєю сестрою доктором Емілі Блеквел,

вона відкрила Нью-Йоркську лікарню для малозабезпечених жінок та

дітей.



Першою жінкою-академіком у

колишньому Радянському Союзі була

фізіолог Ліна Штерн. Освіту вона здобула

в Женеві. У 1917 р. Ліна Штерн стала

першою жінкою-професором у

Женевському університеті. Однак відома,

багата і успішна Ліна 1924 р. повертається в

СРСР. Вона очолює кафедру в МДУ і керує

інститутом фізіології Академії наук, у 1938

р. їй присвоєно звання академіка.

1949 року Ліну Штерн було арештовано у «справі ЄАК». Її

засудили до ув'язнення і заслання Останнє вона відбувала у місті

Джамбул (Казахстан) із серпня 1952 року.

1953 року (після смерті Сталіна) вона повернулася до Москви,

але формально Ліна Штерн була реабілітована у листопаді 1958 року.

Звання академіка було відновлено з 1 квітня 1953 року (розпорядження

Президіума АН СРСР від 1 вересня 1953 року). З 1954 по 1968 роки

вона очолювала відділ фізіології Інституту біологічної фізики АН СРСР.



Перша жінка-лікар із Західної України

(Буковини й Галичини) була Софія Окуневська-

Морачевська (1865–1926 рр.). Вищу освіту вона

здобула в Женеві і стала не тільки першою жінкою-

лікарем Західної України, але й першою в Австро-

Угорщині українкою, яка закінчила університет. Крім

практичної діяльності в Україні і за кордоном, вона

займалася наукою – започаткувала лікування шийки

матки радієм за методикою Марії Склодовської-Кюрі.

Саме Софія Окуневська відчула талант Ольги

Кобилянської, і першою схилила її до написання творів

українською мовою. До того, Кобилянська писала

твори німецькою мовою.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття разом із доктором

Є. Озаркевичем Софія Окуневська працювала над створенням словника

української медичної термінології. Була ініціатором заснування школи акушерів-

гінекологів, опрацювала методику навчання середнього медичного персоналу.

Вперше в Західній Україні організувала курси для сестер милосердя та курси для

акушерок. Активно працювала в створеній у 1897 році ―Лікарській комісії‖, яка

була першою організацією українських лікарів.



Ольга Вадимівна Богомолець — професор

медицини, внучка академіка О.О. Богомольця.

Закінчила Національний медичний університет ім.

О.О. Богомольця у 1989 р., стажувалася в

дерматологічних клініках США. Авторка понад 70

наукових праць і 14 патентів на винаходи у сфері

лікування шкірних захворювань. Капітан запасу

медичної служби. Заснувала у Києві інститут

дерматокосметології.

Координатор Європейської асоціації лазерної дерматології у Східній Європі,

член Американської академії дерматології, Європейської академії дерматології та

венерології, Нью-Йоркської академії наук.

Меценат, ініціатор і координатор соціально-значущих історико-культурних

проектів. Засновник і власниця архітектурно-музейного та комерційно-готельного

комплексу «Замок Радомисль».

Автор-виконавиця романсів та пісень на власні вірші та творів, написаних на

вірші Л. Кисельова, Л. Костенко, О. Теліги, М. Вінграновського, Я. Лесіва,

В. Стуса, Є. Сверстюка,.

Лауреат III Всеукраїнського фестивалю авторської пісні та співаної поезії

"Оберіг", Міжнародного фестивалю "Сопот", володарка спеціального призу

радіостанції "Свобода", премії ім. Василя Стуса (1992), лауреат Слов'янського

фестивалю авторської пісні "Білі вітрила" (1992, м. Київ).


