Семінарське заняття №3
з теми:
Розвиток медицини від первісного суспільства до розвитку медицини Київської
Русі.
Актуальність теми:
Перші спроби організувати лікувально-санітарну справу в Західній
Україні відносяться до другої половини XVIII століття У середині XVIII століття
запроваджувалась Східної (Великої) України система медичного обслуговування,
згідно з якою в губерніях створювалися прикази громадського піклування (так
звана приказна медицина). Але рівень надання медичної допомоги міському
населенню в установах цієї системи був низьким, а в селах їх практично не
існувало. Лише на кінець XIX століття припадає відкриття перших навчальних
закладів для підготовки медичних сестер в Західній Україні. Перша школа
медичних сестер була створена лише у 1895 році при загальній лікарні у Львові.
Вона була організована і фінансувалась крайовим відділом здоров'я спільно з
Товариством Червоного Хреста. Навчання в школі в різні періоди часу тривало від
2 до 6-7 місяців. З початком першої світової війни така підготовка була припинена
і відновилась у 1922 році. У наш час медицина використала все позитивне, що в
тяжких умовах створили наші попередники. З останньої чверті XIX ст. і до
Жовтневої соціалістичної революції "центральною фігурою у вітчизняній
медицині був земський лікар", - так охарактеризував значення земського лікаря
професор М.В. Скліфосовський, голова І Пироговського з'їзду.
Навчальні цілі заняття:
Знати :
- медицину стародавніх слов’ян;
- медицину України часів Київської Русі;
- медична справа в Україні ХVІІ та ХVІІІст.;
- розвиток медицини на українських землях ХІХ ст.;
- медицину України у наш час.
Вміти:
- аналізувати розвиток медицини;
- застосовувати свої знання при потребі.

Питання для семінару -дискусіїї
1. Що Ви можете розповісти про медицину стародавніх слов’ян?
2. Охарактеризуйте медицину України часів Київської Русі.
3. Які особливості медицини західної України ХVІІІ – ХІХ ст.?
4. Що Ви можете розповісти про медицину східної України ХVІІІ – ХІХ ст.?
5. Яких видатних вчених України Ви знаєте?
6. Охарактеризуйте розвиток медицини на українських землях ХІХ ст.
7. Як виникла земська медицина?
8. Зміни та досягнення медицини України ХХ – ХХІ ст.
Орієнтовна навчальна карта для самостійного вивчення навчальної
літератури по темі: Розвиток медицини від первісного суспільства до розвитку
медицини Київської Русі.
Завдання
1.Вивчити розвиток медсестринства.

2.Питання контролю знань:
- медицину стародавніх слов’ян;
- медицину України часів Київської
Русі;
- медична справа в Україні ХVІІ та
ХVІІІст.;
- розвиток медицини на українських
землях ХІХ ст.;
- медицину України у наш час.

Вказівки до виконання
Література:
1.Основна. М.Б.Шегедин,
Н.О.Мудрик „Історія медицини та
медсестринства” ст. 206 – 223, 238 –
320.
2.Додаткова. Ю.Зайцев „Історія
України”

