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ОНКОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ У ЛЬВОВІ:  
ВІД ПЕРШИХ КРОКІВ ДО СТАНОВЛЕННЯ

Резюме. У другій половині ХІХ століття в усьому світі почався бурхливий розвиток наук. В українському 
науковому середовищі та у львівському, зокрема, було зроблено неймовірну кількість відкриттів, нові при-
строї, висловлено гіпотези, які в багатьох випадках стали знаковими у контексті світового цивілізаційно-
го розвитку. Винахідництво торкнулось усіх без винятку галузей технічних та природничих наук, у тому 
числі й медицини. Це невелике дослідження має на меті хоча б частково відновити  імена геніїв — наших 
співвітчизників, які принесли славу нашому народу. Відкриття українця Івана Пулюя, винаходи львів’ян 
Юзефа Ханя-Дембіцкі, Броніслава Сабата, Антонія Цєшинського та інших мають зайняти належне місце 
серед світових наукових досягнень.
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В історії вивчення такого фізичного явища, як ра-
діоактивне випромінювання винаходи українських до-
слідників знаходяться в затінку, а праці Івана Пулюя 
та інших талановитих вчених, на жаль, недооцінені 
ані їх сучасниками, ані нами — їхніми нащадками.

Тим часом, саме Іван Пулюй1, професор Віден-
ського та ректор Празького університетів, працював 
у першій когорті відкривачів Х-променів, сконстру-
ювавши вакуумні катодні лампи власної модифікації, 
які їх генерували.

У 1881 році трубка, сконструйована І. Пулю-
єм як джерело променистого світла, була відзначена 
Срібною медаллю на Міжнародній електротехнічній 
виставці в Парижі. В усьому світі вона стала відома 
як «лампа Пулюя» і навіть була у промисловому ви-
робництві впродовж тривалого часу. Цілу серію нау-
кових публікацій під загальною назвою «Промениста 
енергія і так званий четвертий стан матерії» Іван Пу-
люй надрукував німецькою мовою у віденських жур-
налах у 1880–1882 роках [40, 41, 42], перевиданих Ан-
глійським фізичним товариством англійською мовою 
у Лондоні у 1889 році. У них він докладно описав ви-
димі катодні промені. Як було встановлено Пулюєм, 
такі лампи, крім флуоресціюючого світла, генерува-
ли й особливі промені, здатні проникати крізь люд-
ське тіло.

Чи не найбільшої уваги заслуговує висловлене 
ним вдале трактування природи та мікроскопічно-
го механізму виникнення Х-променів на відміну від 
помилкових гіпотез, висунутих К. Рентгеном. Про-
демонструвавши 6 лютого 1896 року на засіданні 
математично-природничого відділу Віденської ака-
демії наук високоякісні світлини хребта мертвої дво-
місячної дитини, туберкульозної руки одинадцяти-
річної дівчинки та інших частин людського тіла, ви-
конаних з допомогою Х-променів, І. Пулюй першим 
звернув увагу на перспективу їх практичного засто-
сування у медицині — вони були настільки чіткими, 
що дозволяли виявляти патологічні зміни в тілах па-
цієнтів.

  
                 Іван Пулюй                              Лампа Пулюя©  О. М. Стадник, О. В. Тріль, 2015
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Саме світлини Пу-
люя, а не Рентгена (sic!) 
довгий час репродукува-
ли на своїх сторінках про-
відні європейські газе-
ти та журнали для публі-
кацій про відкриття неві-
домих Х-променів. Диво-
вижні результати україн-
ського фізика, які вико-
ристовують зараз у кож-
ній лікарні, не принесли 

тоді своєму авторові ні визнання, ані прибутків.
При цьому американські фізики саме завдяки 

«лампі Пулюя» мали можливість відтворити Х-про-
мені. Професор обсерваторії у Вісконсині (США) 
Е. Фрост свідчить: «Коли я прочитав про відкриття 
Рентгена, то відразу продивився всі Круксові труб-
ки і серед них знайшов таку, що виділяла значні 
X-промені. Детально оглянувши її, я констатував, 
що це трубка конструкції Пулюя... Ця трубка виді-
ляє сильні промені... З нею я поводився дуже обереж-
но, бо усвідомлював, що в ті часи вона була однією 
з найкращих ламп в Америці. Тепер вона зберігаєть-
ся в Дермонтському музеї, США» [19]. Високої якості 
світлин вчений досягнув, використовуючи лампу осо-
бливої конструкції, виготовлену ним 14 роками рані-
ше до повідомлення Рентгена. За її допомогою було 
отримано першу Х-променеграму на американському 
континенті.

Внесок львів’ян у розвиток даної галузі фізи-
ки був не менш вагомим. Відомі публікації львівсько-
го фізика Чеслава Бадачевського з питань проведення 
досліджень із використанням трубки Крукса, резуль-
тати яких були представлені науковим колам у 1882 р. 
[1]. Львівський фізик проф. Францішек Добжинський 
1890 року у Львові, а згодом на зборах Академії наук 
у Відні оголосив доповідь про електромагнітні хвилі, 
отримані за методом Герца, що проникають через де-
рево, яке є електричним ізолятором. Крім того, він ви-
явив, що ці хвилі впливають на чутливу фотопластин-
ку як звичайне світло. Єдиний вагомий недолік: експо-
зиція мала бути тривалою — 3 години [18].

Із відкриттям Х-променів у 1895 році та радіоак-
тивності у 1896 р. розпочався розвиток багатьох га-
лузей науки, зокрема, й медицини. Вивчення прово-
дились у декількох напрямках: дослідження як фізич-
них явищ, променеві дослідження в медицині з метою 
діагностики захворювань, використання Х-променів 
та радіоактивних властивостей нововідкритих хіміч-
них елементів, зокрема радію та торію, в лікувальних 
цілях.

«Х-променеманія» та «радіоманія» не оминула 
й львівське наукове середовище.

Існує інформація, що вже на 1896 рік у світі 
було надруковано 15 публікацій на тему застосування 
Х-променів у діагностиці. Серед них віднайдено моно-
графію львівського фізика Зигмунда Коростеньського 
[24]. У період Першої світової війни та в міжвоєнні 
роки в ряду перших у Польщі фізиків, що займалися 

питаннями радіоактив-
ності, був проф. Ста-
ніслав Лорія2.

Знаково, що зі 
Льво ва   вийшла перша 
стаття  щодо застосу-
вання  Х-проме нів в уро-
логії  з метою діагнос-
тики сечо кам’яної хво-
роби [23] (М. Герман, 
1899). У 1900 р. у збір-
нику Львівського уні-
верситету було надру-
ковано роботу офталь-
молога проф. Еманюеля 
Махека3 про застосуван-
ня Х-променів для вилу-
чення металевих чужо-
рідних тіл при травмах 
ока та орбіти, що було 
особливо важливо для 
промислової та військо-
вої медицини [29]. Об-
стеження проводились 
у рентгенкабінеті (за-
кладі) львівських ліка-
рів Вільгельма Гельма-
на та Генрика Вол  лі  ша4. 
В особливо складних 
випадках світлини, які 
тоді називали скіаграма-
ми, виконувались   у Від-
ні.

В останні роки ХІХ ст. у ЛЗШ (Львівському за-
гальному шпиталі) почали активно організовувати 
рентгенологічні лабораторії та впроваджувати рентге-
нологічні обстеження при найрізноманітніших захво-
рюваннях: достовірно відомо, що у 1899 р. хірургіч-
на клініка придбала рентгенапарат [23]. З часом в усіх 
відділеннях Загального шпиталю та клініках були 
встановлені рентгенапарати.

Якщо у Львові першими відкрили рентгензаклади 
В. Гельман та Г. Волліш, то станом на 1908 рік вже іс-
нував Рентгенівський інститут Юлія Майзельса по вул. 
3-го травня, 11 (нині Січових Стрільців), в якому по-

чали використовува-
ти лікування із застосу-
ванням рентгенівських 
променів та радіоте-
рапію [66]. На 1912 р. 
функціонували ще й ін-
ші рентгензаклади. Ли-
ше Броніславу Саба-
ту  належали Рентгенів-
ський інститут по вул. 
Чар нєцкого, 3 (нині 
Вин ниченка) та За-
клад рентгенівський та 
електромедичний по 
вул. Лєлєвеля, 2 (нині 

Один із перших (1895 р.) 
Пулюєвих знімків. Рука 

доньки дослідника Наталі

Скіаграма.  
Видрук зі статті Е. Махека 

(Księga pamiątkowa 
Uniwersytetu Lwowskiego) 

за 1900 р.

Броніслав Сабат

Станіслав Лорія
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Поповича). По вул. Сикстуській, 31 (нині Дорошенка) 
розміщувався Рентгенівський інститут та хімічна лабо-
раторія Е. Зільберштайна [48].

Значний вклад у розвиток світової радіології вніс 
проф. Броніслав Сабат5.

У 1911 р. він опрацював та отримав патент на ме-
тодику рентгенокімографії, котра давала можливість 
фіксувати перебіг рухових явищ внутрішніх органів, 
зокрема серця та великих судин [43, 44]. Іншим ме-
тодом, винайденим Б. Сабатом, була ендорадіологія 
(1929) [45], суть якого полягала в отриманні рентге-
нівських зображень за допомогою спеціальної лам-
пи, введеної в порожнину таких внутрішніх органів, 
як пряма кишка, шлунок або стравохід6.

У 1907 р. проф. Антонієм Цєшинським7 у праці 
«Atlas radiologiczny zdjęć dentystycznych» було сфор-
мульовано правила ізометрії в стоматологічній радіо-
логії, що дало можливість виготовлення рентгенів-
ських фото зубів із відображенням дійсної довжи-
ни кореня зуба (т. зв. «Ізометрія Цєшинського»). Цим 
власне й було закладено підвалини для розвитку рент-
геностоматології та широкого застосування рентгенів-
ських знімків з метою діагностики та лікування зубів. 
У міжвоєнний період він винайшов цілу низку при-
строїв, що полегшували роботу лікаря-радіолога, до-
кладно опрацював техніку виконання інтра- та екс-
траоральних рентгенівських знімків. Результати бага-
торічних досліджень професор виклав у підручнику 
зі рентгеностоматології8, що вийшов друком у 1926 р.

Рис. 2. Ізометрія Цєшинського

Можна стверджувати, що завдяки концентрації 
у Львові високого рівня фахівців з фізики, хімії та ме-
дицини, рентгенологія та радіотерапія на теренах 
України були започатковані саме у нашому місті.

Серед перших спеціалістів, які почали дослі-
джувати та використовувати лікувальну дію радію 
та Х-променів при різноманітних захворюваннях, зо-
крема при онкопатології, були лікарі Державного за-
гального шпиталю та клінік лікарського факультету 
Львівського університету.

Першим доказом застосування радію у Львові 
з лікувальною метою є спільна публікація львівських 
лікарів та хіміків Львівського університету. У 1912–
1913 роках проведено вивчення впливу радію на об-
мін речовин при подагрі. Результати опубліковано 
у Львівському лікарському тижневику [49].

Публікація про результати лікування радієм у Львівському 
лікарському тижневику (1913 р.)

Крім того, робота була надрукована у пре-
стижному німецькому журналі «Zeitschrift für die 
experimentelle Pathologie und Therapie», №14 за 1913 р.

Другою публікацією стала інформація, пода-
на у 1913 р., про стан радіотерапії в гінекології [30]. 
На засідання Львівського гінекологічного товариства 
кількома лікарями (проф. акушерства А. Марс, рент-
генолог Е. Майзельс, гінеколог Ф. Косьміньскі та ін.) 
було підготовлено ґрунтовну доповідь про стан радіо-
терапії в гінекології в світі та Львові. Впродовж остан-
ніх років молоді спеціалісти стажувались у провідних 
шпиталях та клініках Європи з питань лікування он-
козахворювань у жінок. Оскільки радій чи торій ко-
штували нечувано дорого, то акценти було поставлено 
на рентгенотерапію.

Знаковим можна вважати виступ на ІІ з’їзді поль-
ських інтерністів, що проходив у Львові 1914 р. [37], 
львівського (українського) лікаря, ім’я якого асоцію-
ється із терапією — Мар’яна Панчишина9. Його з пов-
ним правом можна назвати першим українським рент-
генологом, оскільки з самого початку своєї професій-
ної діяльності він багато уваги приділяв вивченню 
та використанню Х-променів 
у внутрішній медицині. Ви-
датний лікар бачив у роз-
витку рентгенології велике 
майбутнє. Одними із перших 
його досліджень були тера-
певтичний вплив рентгенів-
ських променів на глибокі 
дихальні шляхи та питання 
лікування злоякісних ново-
утворень за допомогою рент-
генівських променів10. Відо-
мі його доповіді на засідан-
ні Львівського лікарського 

Рис. 1. Принцип ендорадіології Б. Сабата

Мар’ян Панчишин
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товариства (1918)11 про рентгенотерапію у внутрішній 
медицині на І з’їзді українських лікарів, що відбувся 
у Львові у листопаді 1924 року.

Проф. М. Панчишин проводить обстеження 
пацієнта на рентгенологічному апараті у кабінеті 

протитуберкульозного диспансеру на Устияновича, 14 
(фото 1938 р. з Музею історії медицини Галичини 

ім. М. Панчишина)

В 1903 році у Львові було відкрито амбулаторію 
«Народна лічниця». Оскільки вона фінансувалась ви-
ключно із добродійних внесків, то не мала змоги об-
ладнати рентгенологічну лабораторію. У Радіологіч-
ному інституті Ю. Майзельса за погодженням керівни-
цтва обох лікувальних закладів для безоплатного об-
слуговування пацієнтів Народної лічниці щоденно на-
давались окремі години [66].

Придбання рентгенапарата у першій українській 
лікарні Львова стало можливим тільки у 1928 році. 
Незмінним керівником рентгенологічного кабінету 
до 1946 р., до реорганізації лічниці у 3-тю міську лі-
карню, була лікар Ярослава Криштальська12.

У травні 1929 року у власному будинку проф. 
М. Панчишина по вул. Устияновича, 14 було відкри-
то протитуберкульозний диспансер. Обладнання для 
лікарського кабінету та сучасний рентгенапарат було 
придбано за власні кошти цієї видатної людини [65].

Був відомим у свій час у львівських медичних ко-
лах Еміль Майзельс13. Його інтереси охоплювали усі 
аспекти застосування Х-променів та радіоактивнос-
ті в медицині. У 1937 р. він був делегатом v Міжна-
родного з’їзду радіологів у Чикаго14. Вважався найкра-
щим спеціалістом у лікуванні онкозахворювань рент-
генпроменями.

Його авторству належить низка фахових публі-
кацій високого рівня не тільки в польській медичній 
пресі, а й у періодичних виданнях США та Австрії15. 

Еміль Майзельс, тримаючи руку на пульсі сучасно-
го стану розвитку рентгенотерапії злоякісних новоут-
ворень, опрацьовував питання помилок діагностики 
[34], встановив правила радіотерапії при злоякісних 
новоутвореннях [31], заакцентував важливість вико-
ристання декількох джерел опромінення [33], вивчав 
біологічний вплив променів залежно від фізичних па-
раметрів [32, 35] тощо. Відомі його праці у співав-
торстві із проф. К. Бохєньскі16 [3] та проф. А. Цєшин-
ським [8]. Також Е. Майзельс співпрацював із видат-
ним львівським математиком Гуґо Штайнгаузом17 над 
дослідженнями, метою котрих було використання ма-
тематики у медицині: суть досліду полягала у розра-
хунках просторової локалізації недоступних об’єктів 
під контролем рентгенівських променів. Результатом 
цієї співпраці стало створення пристрою — інтрові-
зора (introwizor), який був використаний при вико-
нанні оперативних втручань у Львівському військо-
вому шпиталі для видалення шроту (картечі) з череп-
ної коробки (всього таких операцій було виконано 4). 
1938 року апарат був запатентований у США та проде-
монстрований на з’їзді рентгенологів у Варшаві та Мі-
ністерстві військових справ [69].

Іншим фахівцем ви-
сокого класу був асис-
тент хірургічної кліні-
ки, радіолог Юзеф Ханя-
Дембіцкі18. Студіював 
рентгенологію під керів-
ництвом Г. Гольцкнех-
та19. В останні роки жит-
тя працював над власною 
атомною теорією, котрою 
намагався пояснити при-
роду променевої енер-
гії [68]. Мав публікації 
не лише польською, а й 
німецькою, французькою та англійською мовами20.

Член-кореспондент Міжнародного товариства 
професорів лікарської радіології у Відні, член Поль-
ського лікарського радіологічного товариства, пер-
ший львів’янин, котрого було обрано членом British 
Institut of Radiology у 1925 р., він двічі обирався деле-
гатом міжнародних з’їздів радіологів: 1-го у Лондоні 
у 1925 р. та 2-го у Стокгольмі у 1928 р. [38].

Юзеф Ханя-Дембіцкі у 1922–1923 рр. опублі-
кував ґрунтовні статті про теорію та засади радіо-
терапії новоутворень, лікування рентгенівськими 
променями [9, 10, 12], а також «Необхідну інфор-
мацію в галузі рентгенотерапії для практичних лі-
карів» [11] із детальними рекомендаціями в розрі-
зі окремих нозологій, у 1925 — «Про місце рент-
генології в медицині» [13]. У 1928 р. за його автор-
ством було на друковано статтю «Навчання рентге-
нології на лікарських студіях» [17], яка яскраво де-
монструвала наскільки серйозно та фахово стави-
лись львівські наукові медичні кола до питання роз-
витку й визнання радіології як спеціальності. Ним 
було опрацьовано проект апарата для рентгеноло-
гічних досліджень у ветеринарії, який у 1925 р. був 

Ю. Ханя-Дембіцкі
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представлений на І Міжнародному з’їзді радіологів 
у Лондоні [16], де отримав нагороду.

Після епохальних відкриттів Х-променів та радіо-
активності науковці вбачали в нових засобах, певною 
мірою, панацею від такої страшної недуги, як рак. Пи-
тання лікування злоякісних новоутворень та станов-
лення радіотерапії виявилися взаємопов’язаними.

У середині ХІХ ст. онкологія не вважалась окре-
мою спеціальністю. У Львові з метою лікуванням 
зло якісних захворювань у ЗШ було виділено окре-
мі палати у відділеннях внутрішніх хвороб, хірургіч-
ному та гінекологічному. Трохи пізніше, наприкінці 
ХІХ ст., онкологічні ліжка функціонували офіційно: 
у 1873 році у гінекологічному відділенні ЗШ було роз-
горнуто 4 онкологічних ліжка [53]. Окремі ліжка для 
онкохворих жінок у гінекологічному відділенні було 
створено за ініціативою завідувача цього відділення 
Загального шпиталю А. Чижевіча21, чим було закладе-
но основи для становлення онкогінекології у Львові.

Пізніше лікуванням новоутворень жіночої стате-
вої сфери займались хірурги, зокрема Гжегож Зємбіц-
кі22. Вже на початку своєї медичної кар’єри Г. Зємбіцкі 
виявив зацікавленість онкологією23. Саме він вперше 
виконав оперативні втручання при раку молочної за-
лози, головного мозку, новоутвореннях матки, шлун-
ка, сечостатевих шляхів, ЛОР-органів [63].

Відомі його виступи на засіданнях Львівського лі-
карського товариства та праці в медичних часописах, 
присвячені розробці та впровадженню нових мето-
дик лікування та оперативних втручань при раках різ-
ної локалізації. Наприклад, у своїй статті за 1896 рік24 
Г. Зємбіцкі детально описав позитивний ефект вико-
ристання нового методу оперативного втручання влас-
не при лікуванні карциноми матки.

Також ще у 1899–1900 рр. Адам Соловій25, май-
бутній завідувач акушерсько-гінекологічного відді-
лення ЗШ, у своїх статтях [51, 52] вже піднімав пи-
тання лікування новоутворень матки та перебігу вагіт-
ності при раку.

На зламі ХІХ–ХХ століть питання лікуван-
ня онкологічних захворювань жваво обговорюва-
лись на сторінках медичних часописів та на фахо-
вих з’їздах лікарів. Так, у 1901 р. на ХІ з’їзді хірургів 
Польщі [14] значна частина виступів була присвяче-
на етіології раку (львівські лікарі П. Куцера, С. Руфф, 
проф. Г. Зємбіцкі та Л. Ридигєр). У 1907 р. за підсум-
ком Х з’їзду польських лікарів та натуралістів у Льво-
ві було ухвалено рішення «В справі протиракової ак-
ції» [15], основними пунктами якого було створення 
протиракових інституцій (комітетів) на території дер-
жави, відкриття притулків для невиліковних хворих, 
проведення статистичних досліджень з метою ви-
вчення закономірностей захворюваності на злоякісні 
новоутворення та розробки ефективних методів ліку-
вання.

Питання лікування злоякісних новоутворень піс-
ля Першої світової війни набуло особливої актуаль-
ності, оскільки захворюваність почала зростати осо-
бливо в осіб молодого працездатного віку. Про це свід-
чили численні статистичні [22, 25, 58] та клінічні 

дослідження, які проводили як патологоанатоми, так 
і лікарі-практики у львівських медичних закладах.

Почали виділятись окремі напрямки онкології. 
Так, питаннями онкогематології впритул займався 
Юзеф Вічковські26, від самого початку своєї професій-
ної діяльності27 і в подальшому, перебуваючи на поса-
ді старшого ординатора відділення внутрішніх хвороб 
№1 ЗШ [59, 60].

Відомі публікації у PGL про лікування радієм раку 
матки — проф. Адам Соловій (1923)28; лікування лімгра-
нулематозу, цукрового діабету та захворювань нирок — 
статті з клінік внутрішніх хвороб [27, 50, 55, 56], акушер-
ської [46] та хірургічної [20, 21, 36]. Піонером у застосу-
ванні радію в лікуванні пухлин сечового міхура (спіль-
но із Е. Майзельсом) та простати [26] був проф. Станіс-
лав Лясковніцкі29. Варті уваги публікації 1929 р. — ліка-
рів М. Сейдлера [47] з акушерсько-гінекологічного від-
ділення лікарні Каси хворих та М. Унгара [57] з єврей-
ської лікарні св. Лазаря у Львові.

Під керівництвом проф. К. Бохєньскі30 новий по-
штовх для розвитку отримала онкогінекологія. При 
акушерсько-гінекологічній клініці у 1921 р. було ство-
рено онкологічний підрозділ (ракова станція, Stancjа 
rakowа), лікування в якому проводилось рентгенів-
ськими променями на спеціально для цього закупле-
ному апараті. Лікування радієм було впроваджено зна-
чно пізніше (ор. 1929), оскільки його закупівля була 
пов’язана із деякими труднощами.

Крім того, було надруковано кілька цікавих нау-
кових публікацій, в яких висвітлювались питання зна-
чення радію у лікуванні раку матки, про техніку закла-
дання препаратів у випадках раку шийки матки тощо 
[4]. У спільній праці Е. Майзельса та проф. К. Бохєнь-
скі [3], крім результатів лікування раку матки, подано 
випадки використання радію при злоякісних новоутво-
реннях інших органів: сечоводу, піхви, а також при ви-
никненні метастазів. У подальшому проф. К. Бохєнь-
скі неодноразово звертався до даної теми [5, 6, 7].

У своїй статті за 1924 р. [2] керівник акушерсько-
гінекологічної клініки проф. К. Бохєньскі використав 
систематизацію випадків у пролікованих пацієнток 
у різних групах відповідно до прийнятих засад стаді-
ювання захворювання. Перша група складалась із хво-
рих, поширеність процесу в яких вимагала лікуван-
ня чи оперативного втручання. Друга група — погра-
ничні випадки захворювань. Третя група — випадки 
неоперабельні, з поодинокими метастазами. І четвер-
та група — занедбані, невиліковні випадки з множин-
ним метастазуванням. Згодом ця систематизація була 
покладена в основу клінічної класифікації злоякісних 
новоутворень.

Цікавий факт: у 1930 р. проф. фізики С. Лорія 
на засіданні Львівського лікарського товариства чи-
тав лекції про лікування променевою енергією [28], 
що можна вважати вищим ступенем співпраці науко-
вих кіл Львова, потенціалу шпитальних відділень, тео-
ретичних кафедр та клінік Львівського університету.

Маючи потужне наукове та інтелектуальне під-
ґрунтя, Львів став третім містом у тогочасній Польщі, 
в якому було розпочато організовану боротьбу з раком.
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Перед прийняттям важливого рішення — ство-
рення онкологічного осередку — було проведено ве-
личезну організаційну та аналітичну роботу [54]. Се-
ред установ Галичини було розповсюджено анкету 
з метою встановлення поширення та захворюванос-
ті на злоякісні новоутворення. Паралельно працюва-
ли патанатоми над статистикою частотного діапазо-
ну летальності від раку на матеріалі розтинів помер-
лих у Загальному шпиталі. Додатковим стимулом став 
Всепольський з’їзд боротьби з раком, який проходив 
у 1925 р. у Варшаві.

З ініціативи лікарів Львівського державного за-
гального шпиталю, зокрема директора Анджея По-
горецького, старшого ординатора ІІ відділення вну-
трішніх хвороб Вітольда Зємбіцького, проф. Рома-
на Ренцького, лікарів Казімєжа Вєнцковського, Ма-
ріяна Осуховського та деяких інших посадових осіб, 
у 1929 р. у Львові було створено Протиракове това-
риство ім. святого Лаврентія. Метою засновників 
було якнайповніше використання для співпраці наяв-
них потужностей та об’єднання наукового потенціалу 
шпитальних відділень, теоретичних кафедр та клінік 
медичного факультету Львівського університету, вете-
ринарної академії та закладів гігієни Львова. Фінансо-
ву підтримку цей проект отримав від владних та про-
мислових інституцій, серед яких субвенції Департа-
менту служби здоров’я при Міністерстві внутрішніх 
справ, Ради м. Львова, Галицької ощадної каси, а та-
кож від приватних осіб. В цілому, близько ста фірм 
з усієї Польщі переказали кошти та обладнання.

У 1931 р. ЗШ отримав можливість відкри-
ти відділення на 16 ліжок у окремому приміщен-
ні, так званий Zakład św. Wawrzyńca Państwowego 
Szpitala Powszechnego we Lwówie — Заклад св. Лав-
рентія Державного загального шпиталю у Львові. 

Як заакцентував віце-президент товариства Вітольд 
Зємбіцкі у промові, проголошеній на відкритті першо-
го у Львові онкологічного відділення [62], ідея ство-
рення протиракового закладу обговорювалась в ме-
дичному середовищі ще з 1919 року (власні дані — 
з 1907 [15]). Передумовами цього стали стрімкий ріст 
захворюваності та смертності внаслідок онкологічних 
хвороб, а також відкриття радію та початок його засто-
сування для медичних цілей.

Корпус першого на Галичині онкологічного відділення, 
організованого у Державному загальному шпиталі  
у Львові (нині Львівська обласна клінічна лікарня).  

Фото з Польської газети лікарської (Polska gazeta lekarska), 
№51 за 1931 р.

Це невелике шпитальне відділення охоплюва-
ло спеціалізованим лікуванням (у т. ч. радіотерапією) 
близько чотирьохсот хворих щорічно. Проте найбіль-
шим досягненням товариства було проведення анкету-
вання та статистичних досліджень з метою виявлення 
поширення раку в Польщі31.

Витяг зі статті К. Вєнцковського про статистику раку  
(фото з Польської газети лікарської (Polska gazeta lekarska), №51 за 1931 р.)
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Наступним кроком у розвитку протиракової бо-
ротьби було створення у 1937 р. радіологічного від-
ділу при клініці внутрішніх хвороб, ініціатором яко-
го був керівник клініки проф. Роман Ренцкі32 [39, 61].

Станом на 1939 р. у Львові було офіційно заре-
єстровано 3 радіологи — спеціалісти лікування раді-
єм та 23 рентгенологи — спеціалісти з опромінення. 
Е. Майзельс займався одночасно радіологією та рент-
генологією. Серед інших лікарів у списку рентгеноло-
гів подано ім’я Я. Криштальської-Рудницкої33.

У 1940 році після реорганізації Загального шпи-
талю та медичного факультету Львівського універси-
тету саме на базі протиракового відділення було ство-
рено онкологічну клініку. Довгий час посада керівни-
ка клініки була не зайнята. Під час німецької окупа-
ції 1941–1944 рр. клініку раку очолював Е. Майзельс 
[67]. У 1944 р. клініка поновила свою роботу в складі 
Медичного інституту. Та у 1944–48 рр. посада завіду-
вача була не зайнята, очевидно, не знайшлося спеціа-
лістів відповідного профілю чи фахового рівня.

У наступні роки було прийнято декілька доленос-
них рішень.

Згідно з наказом №45 від 08.08.1948 р., онколо-
гічну клініку, колишнє протиракове відділення Загаль-
ного шпиталю, було реорганізовано із відкриттям он-
кологічних ліжок у клініках: 25 ліжок променевої те-
рапії — у клініці пропедевтичної терапії, 30 онколо-
гічних ліжок — у клініці пропедевтичної хірургії, 
20 ліжок — у клініці шпитальної хірургії та 10 онко-
гінекологічних ліжок [64]. Після реорганізацій клінік 
та повернення шпиталю статусу самостійної устано-
ви вже під назвою Львівська обласна клінічна лікарня 
у 1959 р. на базі онкоклініки було створено онкологіч-
не відділення, проте посада керівника далі не зайня-
та. Вже впродовж кількох місяців наказом №164 від 
09.09.1959 р. онковідділення ліквідовано з наступ-
ним розгортанням онколіжок: уроонкологічних — 15 
та онкохірургічних — 10.

Державний загальний шпиталь у Львові. 1939 р. 
(нині — Львівська обласна клінічна лікарня). 

Фото A. Лєнкєвіча (з колекції І. Котлобулатової)

На даний час онкологічні ліжка функціонують 
у проктологічному, урологічному та отоларингологіч-
ному відділеннях ЛОКЛ — по 20 у кожному із них.

У подальшому в рамках реорганізації ЗШ рентге-
нологічні кабінети та відділення продовжували функ-
ціонувати в новій лікувальній структурі. Лікування 

радієм широко використовувалось у клініці пропе-
девтичної хірургії, яку очолював проф. Г. П. Ковтуно-
вич34. щодо навчального процесу, то у 1946 р. було ор-
ганізовано курс рентгенології при кафедрі пропедев-
тичної терапії, у 1955 — кафедру рентгенології та ме-
дичної радіології, очолювану доц. Я. А. Кришталь-
ською. При реорганізації клінік в ЛОКЛ Я. А. Кри-
штальська також очолила рентгенологічний відділ лі-
карні.

У 1946 р. за прикладом радянської системи охо-
рони здоров’я було організовано протираковий дис-
пансер. Розташовувалась нова установа по вул. Пуш-
кіна, 45 (нині ген. Чупринки) у приміщенні колишньої 
жіночої гімназії ім. королеви Ядвіги.

У 1948 р. при онкодиспансері було відкрито стаці-
онар, але вже в будівлі колишнього Українського това-
риства допомоги інвалідам за адресою: вул. Пушкіна, 
48. Оскільки товариство утримувало шпиталь, то буди-
нок був пристосований до розгортання ліжкової мере-
жі. У цій будівлі установа розміщувалась до середи  ни 
60-х років ХХ ст., відколи була переведена у будівлю 
по вул. К. Маркса, 59 (нині Єфремова), де зараз знахо-
диться поліклінічне відділення онкоцентру.

На початку функціонування онкодиспансер очо-
лювали В. Кельман, О. Розуменко, В. Крамчаніно-
ва. З 1954 до 1981 р. посаду головного лікаря обіймав 
Анатолій Іванович Сек. За його каденції у 1965 р. було 
успішно реалізовано проект будівництва стаціонарно-
го відділення по вул. Броньовій (нині Гашека). Ком-
плекс споруд був розрахований на 130 ліжок. В окре-
мій будівлі розміщена гістологічна лабораторія. Для 
радіологічного відділення було оснащено окремий 
блок приміщень із відповідним протирадіаційним за-
хистом. У 1997 р. онкологічний диспансер отримав 
статус регіонального онкологічного центру. У 2003 р. 
було завершено будівництво нового, обладнаного су-
часною апаратурою корпусу онкоцентру.

Серед тих, хто стояв біля витоків української он-
кологічної служби, помітними постатями є відомі 
українські лікарі, професори А. І. Гнатишак35, Б. Т. Бі-
линський36.

Львівський державний онкологічний регіональний 
лікувально-діагностичний центр. 2015 р.

Втім, діяльність головної онкологічної установи 
області в нових умовах — це вже зовсім інше дослі-
дження.
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Отже, становлення та розвиток рентгенології, 
радіології та онкології на Галичині був би неможли-
вим без наявної потужної фахової практичної та на-
укової бази, закладеної лікарями Загального шпи-
талю на зламі XIX–XX століть, а також їхніми по-
передниками в галузі надання хірургічної та паліа-
тивної онкологічної допомоги. Сто п’ятдесят років 
тому лікарі Крайового загального шпиталю у Льво-
ві (сучасна Львівська обласна клінічна лікарня) за-
клали підвалини майбутнього розвитку онкології 

у Галицькій медицині. Із відкриттям клінік до цієї 
важкої праці — боротьби з раком — у спільних зу-
силлях об’єднались науковий потенціал шпиталь-
них відділень, теоретичних кафедр та клінік медич-
ного факультету Львівського університету. Завдяки 
цьому став можливим потужний розвиток хірургіч-
них наук, впровадження та застосування нових різ-
номанітних методик лікування (рентгено- та радіо-
терапія) та оперативних втручань при злоякісних но-
воутвореннях.
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ПРИМІТКИ
1 Іван Пулюй (1845–1918) — відомий у світі вчений у таких галузях: математиці, астрономії, теології, філософії, фізи-

ці (електротехніка та термодинаміка). Був видатним популяризатором і блискучим педагогом, володів 15 мовами. За видатні 
досягнення у 1910 році імператор Австро-Угорщини Франц-Йосиф призначив Пулюя придворним радником, а в 1916 році 
нагородив відзнакою — Лицарським Хрестом Цісаря Франца-Йосифа. Того ж року вчений отримав пропозицію зайняти по-
саду міністра освіти, однак через поганий стан здоров’я змушений був відмовитися від неї, вийшов на пенсію. Помер 31 січ-
ня 1918 року.

2 Станіслав Лорія (Stanisław Loria, 1883–1958) — професор Львівського університету. Викладав теоретичну та експе-
риментальну фізику, читав курси термодинаміки, гідродинаміки, механіки, теорії електрики і магнетизму, теорії електро-
нів та теоретичної оптики. У 1919 році отримав титул звичайного професора. Серед найбільш відомих праці «Відносність 
і гравітація», у якій викладено основи загальної теорії відносності, та «Ефір і матерія». У 1918–1927 рр. більше відомий 
як фізик-оптик. Цікавився теорією А. Ейнштейна: під час інаугурації зробив доповідь на тему теорії відносності (1920 р.), 
читав лекції, видав книгу на цю тему. У 1914–1917 рр. досліджував радіоактивність в інституті Е. Резерфорда. З 1917 обі-
ймав посаду завідувача кафедри теоретичної фізики, з 1927 — завідувач кафедри експериментальної фізики Львівського уні-
верситету. Під час радянської окупації продовжував працювати. У 1945 р. виїхав до Вроцлава.

3 Еманюель Емерик Махек (Emanuel Emeryk machek, 1852–1930). Після закінчення медфакультету Віденського універ-
ситету проходив практику у Кракові та Гейдельбергу. У Львові розпочав трудову діяльність із ведення приватної практики 
(1884–1892 рр.). З 1892 до 1927 р. обіймав посаду завідувача офтальмологічного відділення Львівського загального шпита-
лю. Також з 1898 р. керував офтальмологічною клінікою медичного факультету Львівського університету (до 1922 р.). Поєд-
нував керівництво відділенням та клінікою очних хвороб. Вважався авторитетом світового рівня в царині окулістики, теоре-
тик та практик. Його новаторські методики оперативних втручань використовуються й досі (наприклад, операція при птозі 
повіки). Ініціатор та виконавець програми лікування трахоми.

4 Вільгельм Гельман (Wilhelm Hellman, 1890–1940) — ветлікар. Про Генрика Волліша інформація відсутня. Вже 1898 р. 
було прийнято робити знімки у відкритій ними рентгенологічній лабораторії.

5 Броніслав Єжи Сабат (Sabat Bronisław Jerzy, 1871–1953). Вивчав рентгенологію та радіологію під керівництвом К. Рент-
гена, потім працював у Парижі в лабораторіях А. Беккереля, Марії та П’єра Кюрі. У Львів молодий лікар прибув 1908 р., 
займався приватною практикою, брав активну участь у засіданнях Львівського лікарського товариства. У 1911–1920 рр. ке-
рував рентгенологічною лабораторією (pracowniа) Загального шпиталю. Починаючи з 1921 р. його професійна діяльність 
пов’язана із лікувальними установами Варшави.

6 Рентгенівські знімки складалися у фільми за допомогою тримачів, зроблених та спроектованих належним чином 
по відношенню до світла.

7 Проф. Антоній Цєшинський (Antoni Cieszyński, 1882–1941) — завідувач кафедри стоматології медфакультету Львів-
ського університету.

8 «Kurs stomatologii w zakresie wiadomości potrzebnych lekarzowi praktycznemu».
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9 Мар’ян Іванович Панчишин (1882–1943) — лікар і громадський діяч. Організатор Українського лікарського това-
риства, яке очолював багато років, піонер охорони здоров’я в Західній Україні. Закінчив медичний факультет Львівсько-
го університету у 1909 році, працював асистентом кафедри анатомії, з 1912 р. — асистент клініки внутрішніх хвороб. Під 
час Першої світової війни керував протиепідемічними шпиталями, з 1918 р. налагодив медичну службу Української армії. 
За проукраїнську позицію був звільнений із університету. 1919 року відкрив приватний медичний кабінет, у 1924–1925 ро-
ках — ректор Українського таємного університету, після ліквідації якого зосередився на роботі, з 1937 року — керівник від-
ділення внутрішніх хвороб «Народної лічниці». Після окупації Галичини Радянським Союзом з жовтня 1939 року очолю-
вав відділ охорони здоров’я Львівської області, з грудня того ж року — завідувач терапевтичної клініки медичного інститу-
ту. У 1939–1941 рр. як депутат Верховної Ради СРСР надавав допомогу у порятунку від репресій. У роки німецької окупації 
у 1941–1943 рр. — керівник клінік медінституту. Вбивства львівських лікарів, які прокотились Львовом, змусили його пере-
ховуватися від польських бойовиків у митрополичій резиденції на Святоюрській горі. Помер 9 жовтня 1943 року.

10 Лише у 1918 р. дана доповідь була надрукована у №43 Przeglądzie Lekarskim, с.289–291.
11 На Львівському лікарському товаристві М. Панчишин представив пацієнтів, що були проліковані рентгенологічними 

променями: саркома Капоші, склерома трахеї, мієлолейкоз; зміни позитивні — PL, №9, 1918, s.71.
12 Ярослава Криштальська-Рудницька (1898–1966) — радіолог, рентгенолог, завідувач рентгенкабінету Народної лічни-

ці у 1928–1946 рр., доцент курсу рентгенології кафедри пропедевтичної терапії, з 1955 до 1966 р. — завідувач кафедри рент-
генології та медичної радіології Львівського медичного інституту.

13 Еміль Майзельс (Emil meisels, 1890–?) — працював асистентом клінік акушерсько-гінекологічної (1913–1914 рр.) 
та внутрішніх хвороб (1919–1926 рр.), згодом — керівник рентгенологічної лабораторії клініки внутрішніх хвороб. Крім 
того, вів приватну практику у Радіологічному інституті, заснованому його батьком Юлієм Майзельсом у 1908 р. З 1920 до 
1939 р. очолював його. У 1912–1913 рр. проходив стажування у Берліні, Гамбургу, Відні та Фрайбургу з рентгенотерапії. 
У 1941 році очолював онкологічну клініку у Львові.

14 http://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PmC2479121&blobtype=pdf
15 K. Orzechоwski and E. meisels Untersuchunger Über das verhalten des vegetativen Nervensystems in der Epilepsie // 

Epilepsia. p. 293–306. June 1913; meisels E. Torsion Des magens // Acta Radiologica. Jan 1925. vol. 4, N 4. s. 363–367; Liebhart S., 
meisels E. Über die sogenannten Späitschädigungen nach Radiumbest 9 in der Gynäkologie. von Strahlenther // KLINISCHE 
WOCHENSCHRIFT. 1931. №40, 508 (1875 stor.); meisels E. metastasen // Zeitschrift für Krebsforschung. 1937. volume 46, 
Issue 3 Supplement, pp 106–111; Jablonski K., meisels E. Der diagnostische Wert der Cystographie bei Placenta praevia // Zbl. 
Ginäk. 1938. №6. s. 532–538; meisels E. The course of Besnier-Boeck’s disease of the lungs in serial roentgenograms // Amer 
J. Roentgenol. Oct 1940. 44: 564–7.

16 Бохеньскі Казімєж (Bocheński Kazimierz, 1871–1953). Після закінчення медичного факультету Краківського універ-
ситету (1898 р.) працював у Кракові (1898), з 1899 до1920 р. — асистент кафедри та клініки акушерства та гінекології Львів-
ського університету, у 1921–1939 рр. — керівник, у 1939–1941, 1944–1946 рр. — завідувач кафедри Львівського медінститу-
ту. Організував у Львові перший у тогочасній Польщі відділ онкогінекології. З 1946 р. — керівник клініки акушерства та гі-
некології Вроцлавського університету.

17 Гуґо Діонізі Штайнгауз (Hugo Dyonizy Steinhaus,1887–1972) — польський математик, співзасновник Львівської мате-
матичної школи. Відомий як популяризатор науки й афорист. Починав вивчення математики у Геттінгенському університе-
ті (Німеччина). Професор Львівського університету (1920–1941). Був науковим керівником Стефана Банаха (Stefan Banach, 
1892–1945) — польський та український математик, професор Львівського університету та Львівської Політехніки (з 1924), 
декан фізико-математичного факультету Львівського університету (1939), член Польської Академії знань (1924) та член-
кореспондент АН УРСР (1939). Один із творців сучасного функціонального аналізу.

18 Юзеф Ханя-Дембіцкі (Józef Chania-Dębicki, 1877–1930). Закінчив медичний факультет Львівського університету 
у 1901 р. Під час навчання працював у клініці внутрішніх хвороб, займався дослідженнями в галузі фізики, механіки. 
У 1897 р. винайшов прилад світлової регенерації голосу та його реєстрації під час електромагнітної передачі із використан-
ням селенових комірок, який був запатентований під назвою геліофонограф у країнах Європи та Америки (1898). З 1901 р. 
студіював у Відні патанатомію, бактеріологію та рентгенологію. До 1905 р. працював у загальному шпиталі Чернівців, зго-
дом вступив на військову службу (до 1918 р.), паралельно вів приватну практику рентгенолога. У 1905–1906 рр. студіював 
рентгенологію під керівництвом Г. Гольцкнехта. З 1914 р. займається виключно радіологією, керуючи під час війни рент-
генологічними кабінетами у великих військових шпиталях. 1918–1919 рр. — знову у Гольцкнехта. З 1919 до 1923 р. пра-
цює рентгенологом у хірургічній клініці у Львові, викладає радіологію. В кінці 1924 р. вивчає ветеринарну рентгенологію 
у Дрездені, Лейпцигу та Берліні. З 1926 р. — доцент рентгенології у Львівській академії ветеринарної медицини.

19 Гвідо Гольцкнехт (Holzknecht Guido, 1872–1931) — відомий австрійський рентгенолог.
20 Klinische Untersuchungen bei Erkrankungen der Lunge. Ztschrft.f.arztl. Fortblindung Nr 18/23. Ueber Stereoskopie. 

Frtschr.a.d.Geb.d.Rntgstr. XXX, 1923. verfahren beim Einstellen der Rontgenrche. Strahlender Xv, 1923. Rontgenbehandlung der 
Kelkopftuberculose. Strahlender XvIII, 1924. Le traitement de la tuberculose du larynx. Journ. De radiol. X 3/26. Bemerkungen 
zum gegenw. Stand der Roentgenologie in der Tierheilkunde, Frtsch. A.d.Geb.d.Rtgenstr. XXXIII 1925. X-Rays and the Problem 
of Races. The British Journal of Radiology, grudzień 1925. Rentgenstrahlen u. die Rassenfrage. Strahlentherapie XXIII/26.

21 Адам Зиґмунт Чижевіч (Adam Zygmunt Czyżewicz, 1841–1910). Закінчив Краківський університет (1865). Вже 
перші публікації свідчили про системне бачення розвитку акушерства. З 1871 року у Львові обіймав посади завідувача 
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акушерського та гінекологічного відділень Загального шпиталю, директора школи акушерок. Займався громадською ро-
ботою: міський радник здоров’я, віце-президент Львова, посол Крайового сейму від Самбора, більше 30 років був членом 
Крайової ради здоров’я та довгі роки її президентом. У 70-х роках ХІХ ст. працював над створенням статуту районних лі-
карів. Саме за його безпосередньої участі були впроваджені в дію основні засади нормування крайової служби здоров’я. 
Організатор шпитальної справи, за його сприяння було побудовано новий акушерсько-гінекологічний корпус у Загально-
му шпиталі.

22 Гжегож Зємбіцкі (Grzegorz Ziembicki, 1848–1915) — завідувач хірургічного відділення ЗШ у 1883–1915 рр. 
 Після закінчення медичного факультету в Парижі (1876 р.) працював там у 1876–1879 рр. У Відні стажувався у Біль-
рота (1880 р.). З 1880 р. — у Львові: очолює хірургічне відділення КЗШ (1883 р.), стає членом Крайової ради здоров’я 
(1888 р.), відзначений орденом Залізної корони (1901 р.). Як талановитий хірург-клініцист, лікар з винятковими органі-
заційними здібностями та баченням перспективи, багато уваги приділяв розвитку хірургії, організації надання хірургіч-
ної допомоги та розвитку хірургічних спеціальностей. Мав різносторонні наукові інтереси: хірургічне лікування судин-
них аневризм, захворювань жовчовивідних шляхів, пухлин яєчників, флегмон заднього середостіння; екстирпації мат-
ки, хірургії брижової сумки; опрацьовував синдром наглої смерті при переломах кісток, питання дитячої хірургії, орто-
педії, нейрохірургії.

23 Його дисертаційна робота, захищена у Парижі, стосувалась пухлин яєчників: «Клінічні дослідження солідних пух-
лин яєчника Essai clinique sur les tumeurs solides de l’ovaire», Paris, 1876.

24 «О francuskiej metodie wycinania macicy przez pochwę z trawłą hemostazą następową». №3. PL.
25 Адам Іван Соловій (Adam Johanne-Jan Sołowij, 1859–1941). Закінчив Яґеллонський університет (1884 р.), спеціалі-

зувався з акушерства та гінекології у Віденському університеті (1884–1887 р.). Після повернення до Львова працював асис-
тентом Львівської акушерської школи (1897–1901), потім у Львівському університеті на кафедрі акушерства та гінекології 
доцентом (1901–1908) та професором (1908–1930). Завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Загального шпиталю 
(1910–1930 рр.). Вперше у Польщі застосував щипці Кьєланда, ним були науково обґрунтовані та розширені покази до опе-
рації кесаревого розтину. Автор чотирьох десятків наукових робіт, у т. ч. монографій. Як спеціаліст-акушер підтримував 
природний перебіг пологів, що свідчить про його глибоке розуміння природи жіночого організму та відповідальне став-
лення до виконання своїх обов’язків. У підручнику для акушерок, виданому у 1911 р., акцентував увагу на показі практич-
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35 Проф. Гнатишак Анатолій Іванович (1917–1997). Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 
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Резюме. Во второй половине ХІХ века во всем мире началось бурное развитие наук. В украинской науч-
ной среде и в львовской, в частности, было сделано невероятное количество открытий, разработаны новые 
устройства, высказаны гипотезы, которые во многих случаях стали знаковыми в контексте мирового ци-
вилизационного развития. Изобретательство коснулось всех без исключения отраслей технических и есте-
ственных наук, в том числе и медицины. Это небольшое исследование имеет целью хотя бы частично вос-
становить имена гениев — наших соотечественников, которые принесли славу нашему народу. Открытие 
украинца Ивана Пулюя, изобретения львовян Юзефа Ханя-Дембицки, Бронислава Сабата, Антония Це-
шинского и других должны занять подобающее место среди мировых научных достижений.
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ONCOLOGY AND RADIOLOGY IN LVIV: FROM THE FIRST STEPS TO ESTABLISHING

Summary. The latter half of the 19th century was marked by worldwide rapid development of science. A great 
number of discoveries were made in the Ukrainian scientific society, in Lviv in particular, including invention of 
new devices, introduction of hypotheses which in many cases became significant in terms of world civilization 
development. Invention activities affected all without distinction technical and natural sciences as well as medicine. 
This study is aimed at least to restore the names of our compatriots in memory, the genii who lent eclat to our 
nation. The discoveries made by Ivan Puliuy, inventions of Lvivian Jozeph Khan-Dembitskyi, Bronislav Sabat, 
Antoniy Tsieshynskiy and others should take a rightful place among the world scientific achievements. 
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