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Третій випуск із серії «Охорона здоров’я Вінниччини в 

особах» присвячено діяльності заслуженого лікаря України, 
талановитого керівника, лікаря-хірурга Будкевича Григорія Яковича. 
24 січня минає 120 років від дня його народження, але й досі 
пам’ятає і шанує Бершадщина те, що було зроблено цією 
непересічною людиною. Природна мудрість, далекоглядність, 
талант організатора, помножені на неабияку хірургічну 
майстерність, служили її жителям три десятки років.  

Бібліографічний покажчик стане в нагоді тим, хто вивчає 
історію медицини, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, а також 
усім, кого цікавить постать Григорія Яковича Будкевича. 
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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 
В рамках проекту «Охорона здоров’я Вінниччини в особах» 

обласна наукова медична бібліотека продовжує серію випусків 
бібліографічних покажчиків, присвячених керівникам та кращим 
спеціалістам галузі.  

24 січня минає 120 років з дня народження заслуженого 
лікаря Української РСР, головного лікаря Бершадської районної 
лікарні, головного хірурга Бершадщини - Григорія Яковича 
Будкевича.  

Третій випуск серії присвячений вшануванню пам’яті цього 
талановитого керівника та лікаря-хірурга.  

Ще давньогрецькі філософи вважали, що людину людиною 
зробили її власні руки. Ця точка зору особливо імпонує лікарям-
хірургам. Хірургія в перекладі з грецької означає «рукодіяння», 
відчуття інструмента, відчуття найменшого дотику і найтоншого 
проколу - це притаманно лише хірургам, причому не всім. У 
класного хірурга пальці є найкращими інструментами. Будкевич був 
Хірургом, Лікарем - за станом душі, Лікарем до кінчиків пальців, 
Лікарем з великої літери, лікарем Божою милістю.  

“Хірургія – це найголовніше у моєму житті, – писав 
Будкевич.  

Будкевич Григорій Якович уособлює собою категорію людей 
не тільки відданих, але й до останку закоханих у свою професію, 
лікарів – професіоналів. Постать Будкевича повертає нас у часи 
становлення, а потім, відновлення медичної галузі після 
спустошливої другої світової війни, він не лише 30 років 
розбудовував Бершадську лікарню, а й створював колектив 
однодумців: творчий, професійний. 

При підготовці видання використовувались фонди та 
каталоги ВОНМБ, ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Інтернет ресурси. 
Покажчик містить матеріали, які дають можливість зберегти 
невеликий зріз скороминущої історії нашого народу через призму 
медичної галузі частини Вінниччини, через призму історії життя і 
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діяльності однієї непересічної людини, що залишила слід в історії 
Бершадщини. Покажчик складається з текстової частини з 
фотоматеріалами та бібліографічної, яка містить бібліографічні 
описи друкованих публікацій про Будкевича Г.Я. та сучасний стан 
галузі охорони здоров’я Бершадського району. 

Записи розміщені за алфавітом авторів та назв. 
Укладачі вдячні колишньому бібліотекареві Бершадської ЦРЛ 

Німчук Людмилі Михайлівні, яка багато років докладала зусилля до 
вивчення та збереження історії лікарні та безпосередньо життя і 
діяльності такої значимої для Бершадської землі людини - 
Будкевича Г.Я. Саме її знахідки і публікації дали можливість 
підготувати даний покажчик. 

Також висловлюємо подяку Гончарук Ніні Дмитрівні, 
бібліотекареві Бершадської ОЛІЛ, за надані до покажчика 
фотоматеріали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Покажчик розміщений на сайті бібліотеки: 
http://www.vinmedlib.org.ua/bibliografichnij-pokazhchik  
 
 
 

 
 

http://www.vinmedlib.org.ua/bibliografichnij-pokazhchik
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ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ 

 
Народився Григорій Якович 24 січня 1900 року у с. Кальник 

Дашівського (нині Іллінецького) району Вінницької області у 
звичайній селянській родині.  
У 1914 – 1918 роках - навчався у Миколаївській морській 
фельдшерській школі. 
У 1922 році – працював фельдшером Дашівської лікарні.  
У 1922-1927 роках – студент Київського державного медичного 
інституту. Після закінчення отримав диплом лікаря хірурга-
гінеколога. Пропрацювавши у Чечельницькій, Томашпільській, 
Ямпільській лікарнях, був направлений до Бершадської районної 
лікарні, яка на той час називалась народною.  
З липня 1934 року очолює колектив лікарів у Бершаді. У свої 34 
роки він був уже сформованим досвідченим хірургом і 
організатором охорони здоров’я. 
24 червня 1941 року – мобілізований в ряди Червоної Армії і 
призначений начальником медичної частини та головним хірургом 
евакогоспіталю №2035 та евакогоспіталю №4655. 
17 вересня 1945 року Григорій Якович повертається з фронту і 
одразу ж приступає до виконання своїх посадових обов’язків 
завідувача лікарнею.  
За проведену якісну та сумлінну роботу по відбудові Бершадської 
районної лікарні Будкевич Г.Я. нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора 
У жовтні 1954 року Г.Я. Будкевич є делегатом VIII з’їзду хірургів 
УРСР від Вінницької області. 
У 1955 році Г.Я. Будкевич призначається головним лікарем району, 
одночасно виконуючи і обов’язки головного лікаря районної 
лікарні. 
У 1957 році Міністерство охорони здоров’я УРСР відзначає роботу 
Бершадської районної лікарні та сумлінну працю її керівника, 
Будкевичу Г.Я. оголошується подяка МОЗ УРСР. 



7 

 

У 1959 році Будкевичу Г.Я. присвоєне почесне звання «Заслужений 
лікар Української РСР»  
До 28 лютого 1962 року Григорій Якович займає посаду головного 
лікаря Бершадської центральної районної лікарні. З урахуванням 
стану його здоров’я, переводиться на посаду завідувача хірургічним 
відділенням, де працює до останнього дня свого життя. 
27 квітня 1964 року Г. Я. Будкевич помер. 
 
 

НАГОРОДИ ТА ЗВАННЯ 

 

 1942 рік –медаль «За бойові заслуги»; 
 1945 рік – орден Червоної Зірки; 
 1946 рік – медаль «За перемогу над Німеччиною»; 
 1953 рік – Орден Трудового Червоного Прапора; 
 1959 рік – звання заслужений лікар УРСР.  
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“Найбільше досягнення для хірурга – 
здоровий пацієнт, який забуває про його 

існування”. 
                                                           Генрі Марш 
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ТАЛАНОВИТИЙ ЛІКАР І НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ОРГАНІЗАТОР 

 

Відданість справі- безмежна 
(Стаття Л.Німчук, яка була опублікована в газеті 

«Бершадський край» 20 січня 2010 року.) 

 
 Бершадську районну лікарню, яка деякий час після 

земської називалась народною, з липня 1934 року очолив Григорій 
Якович Будкевич. У Бершадь приїхала людина незвичайна, 
талановита, високопорядна, а найголовніше - чудовий лікар-хірург. 
Народився Г.Я Будкевич в с. Кальник Дашівського району 24 січня 
1900 року у звичайній робітничо-селянській родині. Він сам в 
автобіографії написав: батько працював на цукровому заводі, мама 
займалася сільським господарством. У 1914 році вступив в Морську 
фельдшерську школу, після закінчення якої працював фельдшером, 
а в 1922 році зарахований до Київського Державного медичного 
інституту. Працював лікарем хірургом, завідувачем районними 
лікарнями у Вінницькій області. З приїздом Г.Я. Будкевича у 
Бершадь починається нова епоха у роботі районної лікарні. На той 
час тут працюють щонайменше 4-5 лікарів. Серед них рентгенолог і 
фтизіатр М.Є. Гофман, окуліст і терапевт М.Б. Рашковський, хірург 
Г.Я. Будкевич, дитячий лікар і інфекціоніст А.Х. Новаковський, 
акушер і венеролог А.Е. Броверман. Крім лікарів, працюють 
фельдшери П.М. Юрко, Д.К. Гладунчик, акушерки А.Грабовська, К.Г 
Стець, медичні сестри А.Т. Сироватіна, К.Л. Гольдберг та інші. 

Завідувач Бершадською районною лікарнею Г.Я. Будкевич 
був не тільки талановитим лікарем-хірургом і акушер-гінекологом, а 
й надзвичайно обдарованим організатором охорони здоров'я. 
Ветерани-медики, які працювали з ним у довоєнний період, з 
особливою теплотою згадували про Григорія Яковича, як керівника 
лікарні. Він зумів організувати навколо себе колектив однодумців, 
сумлінних, високваліфікованих та відповідальних медичних 
працівників, це була дружна родина медиків. 
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1941 рік приніс найстрашніше лихо – війну. 
Майже всі лікарі, фельдшери та медсестри були або 

мобілізовані, або евакуйовані. У червні 1941 року був мобілізований 
в ряди Червоної Армії і призначений начальником медичної 
частини і головним хірургом евакогоспіталю Г.Я. Будкевич. За 
відмінні показники у лікуванні бійців та командирів Червоної Армії 
він був нагороджений у 1942 році медаллю «За бойові заслуги», у 
1945-му - орденом Червоної Зірки, медаллю «За перемогу над Ні-
меччиною», багатьма іншими нагородами. 

У 1945 році на нашу землю прийшла така жадана і така 
вистраждана Перемога. Все більше щасливих посмішок можна було 
побачити на обличчях людей, але для медичних працівників 
почалася нова «війна», і ворогами були інфекційні хвороби, 
виснаження, поранення. У Бершадську районну лікарню 
повертається завідувач Г.Я. Будкевич. Він одразу поринув у роботу 
по відновленню лікарні, а головне – по наданню медичної 
допомоги хворим. 

У листопаді 1945 року затверджується план розгортання 
медичних установ району на 1945-1946 роки. Виконання даного 
плану вимагало неабияких зусиль. 

Лише протягом січня - червня 1946 року в районі було 15 
спалахів висипного та поворотного тифу. Медичні працівники 
виїжджали на села для ліквідації вогнищ інфекції. 

1947-й позначений на скрижалях історії як рік голоду, 
підтвердженням цього є квітень, коли у Бершаді відкривається 
додаткове відділення дистрофіків, вводиться новий штат. 
Усвідомлюючи те, що в даному відділенні перебувають на лікуванні 
надзвичайно важко хворі, Григорій Якович переводить 
найдосвідченіших медичних сестер з інших відділень. 

На працівників районної лікарні та сільських медичних 
закладів покладаються важкі обов'язки і дуже суворий контроль за 
їх виконанням. Особливо контролювали роботу дільничних 
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медсестер, які зобов'язані були щоденно проводити подвірні 
обходи своєї дільниці, виявляти інфекційних хворих, щоденно 
звітувати про результати виконаної роботи. 

У липні 1950 року за ініціативи Григорія Яковича та з метою 
покращення профілактичної роботи на селі встановлюється єдиний 
профілактичний день для всіх медустанов району - четвер. Також 
роботу лікарень і диспансерів організовують за дільничним 
принципом, при всіх ФАПах створюються колгоспні пологові 
будинки, з'являється новий термін - районний спеціаліст: 
райвенеролог - М. Я. Коваленко, райгінеколог - Г.Г. Будкевич 
(донька Григорія Яковича), райпедіатр – А . Х .  Новаковський. 

Самовіддану працю медиків району відзначає обласний 
відділ охорони здоров'я - колективи Бершадських райлікарні та 
райсанстанції були визнані кращими у 1949 році серед медичних 
установ області. Портрети головлікаря Г.Я. Будкевича та завідувача 
районної СЕС Г.А. Кацо були розміщені на фотовиставці Міністерства 
охорони здоров'я УРСР в Києві. 

 

1949 рік. Колективи Бершадської лікарні та Бершадської санстанції 
визнані найкращими серед медичних установ області 
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Початок 50-х років відзначився періодом посилення 
захворюваності на туберкульоз, а тому, згідно з розпорядженням 
облздороввідділу, всі лікарські дільниці зобов'язані були придбати 
пневмотораксні апарати, дільничні лікарі обов'язково оволодіти 
методикою накладання повторного пневмотораксу. З 1953 року 
починають проводити щеплення проти туберкульозу - БЦЖ - 
новонародженим у пологових будинках. 

3 8 по 12 жовтня 1954 року головний лікар Бершадської 
районної лікарні Григорій Якович Будкевич бере участь у 8 з'їзді 
хірургів УРСР, як делегат від Вінницької області та хірург з багатим 
стажем роботи. Програмною темою з'їзду була «Нагнійні процеси 
легень», вперше обговорено питання диспансеризації хірургічних 
хворих. 

У 1955 році розформовується райздороввідділ, і головний 
лікар районної лікарні вже працює головним лікарем району. Г.Я. 
Будкевич практично суміщає дві посади в одній. Працівники 
медичних установ району працюють все в тому ж напруженому 
режимі і їх сумлінну працю відзначає Міністерство охорони здоров'я 
УРСР, а головному лікареві в 1957 році оголошується подяка МОЗ 
УРСР. В 1959 році Г.Я. Будкевичу присвоєне звання заслужений лікар 
УРСР. 

1962 рік приніс нову форму управління в галузі охорони 
здоров'я. У зв'язку з укрупненням сільських районів, 
започатковується формування системи якісно нових типів 
лікувально-профілактичних закладів на районному рівні - ЦРЛ. За 
своїми функціями Бершадська центральна районна лікарня (ЦРЛ) 
перетворюється не лише на центр спеціалізованої медичної 
допомоги населенню району, але й стає центром оперативного уп-
равління лікувально-профілактичними закладами району, 
виконавцем функцій колишнього районного відділу охорони 
здоров'я. Таким чином, заслужений лікар України Григорій Якович 
Будкевич став першим головним лікарем медичного закладу нового 
типу - ЦРЛ. 
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Та вже через два місяці через погіршення стану здоров’я (так 
було записано в книзі наказів) Будкевича переводять на посаду 
завідуючого хірургічним відділенням, а керівником Бершадської 
ЦРЛ і головним лікарем району призначається Іван Васильович Ган-
ський, з приходом якого починається черговий новий етап розвитку 
охорони здоров'я Бершадщини. 

Григорій Якович Будкевич - це лікар за станом душі і 
велінням серця. Лікарі Віра Михайлівна та Феофан Антонович 
Мулярчуки, які приїхали у Бершадь на запрошення Григорія 
Яковича, ті, кому пощастило з ним працювати, оперувати, згадують, 
що кожен його рух під час операції був настільки філігранним, 
відточеним, здавалося його руками керував Всевишній, ні навіть 
більше - він володів божественними руками. 

Після раптової смерті Г.Я. Будкевича 27 квітня 1964 року 
влада району вирішила перейменувати вулицю Лікарняну - на 
вулицю Будкевича. Населення Бершадщини досі шанує та поважає 
пам'ять про людину і професіонала, головного лікаря району з 1934 
по 1962 рік Григорія Яковича Будкевича. На корпусі колишнього 
хірургічного відділення районної лікарні встановлено меморіальну 
дошку. Деякий час біля склепу, в якому похований Г.Я. Будкевич, 
приносили клятву Гіппократа студенти Бершадського медичного 
училища. 
 

 

Згадаймо лікаря Григорія Будкевича 

(Стаття Л. Німчук, яка була опублікована в газеті «Бершадський 
край» 23 січня 2015 року.) 
 

Григорій Якович Будкевич…  
 

У 1934 році він був призначений у Бершадь. Приїхав уже 
сформованим досвідченим хірургом і організатором охорони 
здоров’я, хоч було йому лише 34 роки. Його природна мудрість, 
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далекоглядність, талант організатора, помножені на неабияку 
хірургічну майстерність, служили жителям Бершадщини три десятки 
років. 

Він успішно поєднував роботу головного лікаря і головного 
хірурга. Це багатьох дратувало, адже авторитет лікаря Будкевича у 
районі в ті часи був вищим за авторитет тодішніх партійних лідерів. 
У його особистості дивовижним чином поєднувалися висока 
ерудиція, глибокі знання, велика обізнаність у всіх напрямках 
розвитку медицини, а ще людська здатність до співчуття і бажання 
допомогти своїм колегам. Він пам’ятав імена всіх своїх працівників, 
був чудовим співрозмовником, мудрим учителем, відданим 
другом, хірургом із двома правими руками і талановитим 
керівником. 

Кажуть, що у кожного хірурга підсвідомо сформована жага 
до перемоги над хворобою, смертю, болем. І досі немає лікаря, 
який би міг зрівнятися за популярністю серед пацієнтів і колег з 
Григорієм Яковичем, який був лікарем милістю Божою в нашому 
районі і за його межами. Г. Я. Будкевичу були вдячні тисячі людей, 
яким повернув здоров’я і життя. При цьому, як людина, Григорій 
Якович був скромним, вразливим, надзвичайно уважним і 
доброзичливим до хворих, великим працелюбом, який прагнув до 
постійного пізнання і самовдосконалення. Найголовнішим у його 
житті була хірургія, яку він просто боготворив. Хірургія – головна 
наука і практика, хірургія – стиль життя, думок, мрій. 

Коли на нашу землю прийшла війна, він, не задумуючись, 
пішов на фронт, де були дуже потрібні його руки, розум, серце 
хірурга. Вже 24 червня 1941 року був мобілізований в ряди Червоної 
Армії і призначений начальником медичної частини та головним 
хірургом евакогоспіталю 2035 та евакогоспіталю 4655. За відмінні 
показники у лікуванні бійців та командирів Червоної Армії Г.Я. 
Будкевич був нагороджений у 1942 році медаллю «За бойові 
заслуги», у 1945-му – орденом Червоної Зірки, у 1946-му – медаллю 
«За перемогу над Німеччиною». У його повоєнному житті було 
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багато відзнак і перемог. Саме Г.Я. Будкевич і досі є єдиним у районі 
заслуженим лікарем УРСР. 

Але головною відзнакою, найбільшою нагородою для 
Будкевича стала народна пам’ять багатьох поколінь про величезний 
обсяг зроблених хірургічних операцій, пам’ять про великого 
земляка, пам’ять про ЛІКАРЯ, який ніс зцілення, віддаючи себе без 
останку хворим людям. 

Г. Я. Будкевич мав незаперечний авторитет серед колег та 
підлеглих, його рішення не обговорювались, до його думки 
прислухалися, а доручення виконувались беззаперечно. 

Хірург від Бога, він ніколи не зупинявся на зробленому чи 
вивченому – жага до знань ніколи не полишала Григорія Яковича. 
Його ерудованість вражала і не лише в хірургії, яка тоді була широко 
профільною медичною галуззю, він був прекрасним, надзвичайним 
клініцистом і неперевершеним організатором охорони здоров’я. А 
часи були нелегкі. Згадаймо історію… Як жилося українському 
народу в 30-50 роки: голод, війна, репресії… 

А посеред цих жахливих проблем – епідемії інфекційних 
захворювань, виснаження голодом, післявоєнний травматизм…. 

Будкевич був людиною виняткової доброти та толерантності, 
це відчували всі медичні працівники і пацієнти. 

Він багато часу приділяв спілкуванню з пацієнтами, таким 
чином міг більше дізнатися про стан хворого: фізіологічний і 
психологічний. Проте в стосунках з усіма оточуючими ніколи не 
було фамільярності, він жодного разу не переступив межу 
професійної етики. 

Усе своє життя працював професійно з величезною повагою 
до людей, умів чітко визначити шляхи і методи досягнення 
поставлених завдань. За спогадами лікарів ветеранів, Г.Я. Будкевич, 
повертаючись додому після складних операцій, мав звичку 
прилягти на диванчик з хірургічним журналом, він багато читав, 
особливо цікавився різними незвичайними випадками із практики 
інших лікарів, а потім через 15-20 хвилин вставав і казав: «Піду 
пройдуся». І це означало лише одне: Будкевич ішов провідати 
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післяопераційних хворих. Медичні сестри дивувалися із того, що 
вже сам прихід Будкевича до хворого додавав пацієнту сил і 
оптимізму, наче його присутність мала лікувальні властивості. 
Чомусь часто так траплялося, що Будкевич інтуїтивно приходив у 
хірургічне відділення саме в той момент, коли була необхідна його 
допомога – термінова операція, яку міг виконати лише він. 
Практично живучи через дорогу від хірургічного відділення, він жив 
у хірургії, його думки завжди були саме там… Його любов до людей 
і здатність до самопожертви проявлялась у тривалих годинах, 
проведених за операційним столом і біля ліжка пацієнта, коли 
виходжував безнадійних хворих людей, які хотіли жити та боролись 
проти хвороби разом із лікарем. Енергійності лікаря Будкевича 
можна було лише позаздрити: він головний лікар усієї лікарні, він 
головний хірург району. Будкевич оперує сам щодня і не один раз, 
він навчає оперувати інших, молодих колег, консультує хворих, 
повертає до життя практично приречених, кожної хвилини робить 
усе, що у людських силах, аби згуртувати колектив лікарні. 

Будкевич провів десятки тисяч оперативних втручань, 
активно оперував найскладніших, найважчих пацієнтів, вселяючи в 
них віру і надію, рятуючи життя. У 1962 через погіршення стану 
здоров’я (так було записано в книзі наказів) Григорія Яковича 
Будкевича звільняють із посади головного лікаря. Це було 
величезним стресом. І стан здоров’я у нього був нормальним. 
Насправді все було інакше. Тодішня партійна верхівка не могла 
змиритися із народною славою лікаря Будкевича, який не просто 
був геніальним хірургом і організатором охорони здоров’я, він був 
лікарем для усіх і він був дуже чуйною людиною. Неодноразово 
Григорія Яковича запрошували на «розмову» у райком партії. 
Приводом було те, що він суміщав дві посади – головного лікаря і 
завідувача хірургічним відділенням. Багато часу приділяв саме 
хірургічній діяльності. «Хірургія – це найголовніше в моєму житті, – 
писав Будкевич. – Я відмовляюсь від посади головного лікаря, але 
залишаюся хірургом». Так було написано в його заяві. 
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Написано було декілька скупих слів, а в них стільки 
невимовленого болю. Людина, яка жила лікарнею і її хворими, 
людина, яка із дому поспішала на роботу уже одягнена в халат, щоб 
навіть хвилинки не витратити часу, не отримала від влади доброго 
слова подяки, а лише докори, докори, докори.  

На жаль, так складається життя, що в будь-які періоди історії 
знаходяться заздрісники, недоброзичливці, люди, які не 
спромоглися чогось досягти власною працею. Їхній метод – 
наклепи, доноси, анонімки, приниження, безпідставні 
звинувачення… Такі були і в часи Будкевича, саме вони й поранили 
серце лікаря…  

Того дня, коли перестало битись величезне, полум’яне серце 
лікаря Будкевича, всі були вражені цією страшною звісткою: і рідні, і 
колеги, і пацієнти. На жаль, доля відвела йому дуже мало часу 
земного життя. Але кожен прожитий день вплітався у величезний 
ланцюг щоденних мужніх поєдинків лікаря за життя пацієнтів. 

27 квітня 1964 року новина миттєво рознеслася по району – 
раптово захворів Григорій Якович. Хвороба Будкевича викликала у 
місті переполох. Це відчували колеги лікарі. Заходили люди. 
Безперервно дзвонив телефон. Захворів лікар, ні не просто лікар – 
захворів корифей Бершадської медицини. Він рятував життя людей, 
протягом тридцяти років очолював лікарню. А хто ж врятує його 
зболене серце? Як бути його завтрашнім пацієнтам, які вірили у 
нього і сподівалися лише на нього… Поповзли різні чутки і 
домисли… Що стало причиною раптової хвороби? Хто став цією 
причиною? 

Як врятувати серце лікаря, що було віддане людям? Сили, 
намагання, допомога колег були марними – через день Будкевича 
не стало. По району поповзли різні чутки – не зробили уколу, 
зробили не той укол, не врятували, не схотіли, не спромоглися…. 
Серед населення з’явилася навіть певна паніка – як Бершадь 
житиме без Будкевича, хто нас рятуватиме?.. 

Велич його особистості була настільки гігантською, що лише 
від усвідомлення того, що оперував Будкевич, приходило 
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полегшення та впевненість в одужанні. І сьогодні поміж нас живуть 
люди, які були його пацієнтами і згадують Григорія Яковича, як 
свого рятівника. Завдяки своєму таланту та постійному прагненню 
до удосконалення, Григорій Якович Будкевич повернув до життя 
тисячі пацієнтів, які і досі пам’ятають руки хірурга від Бога. 

Відмінні професійні якості та неперевершена хірургічна 
майстерність, а ще людяність і працелюбність здобули для 
Будкевича авторитет серед хворих, що є найвищою відзнакою 
лікаря. Якось підсумовуючи свою хірургічну діяльність, Микола 
Амосов сказав: «Хірургія була моїм стражданням і щастям». Певно, 
так можуть казати лише глибоко віддані хірургії люди, про яких 
згадуватиме не одне покоління пацієнтів. 

Приміщення хірургічного корпусу, де 30 років оперував 
 Г.Я. Будкевич 
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Склеп, де похований Будкевич Г.Я. 

Меморіальна дошка на корпусі хірургічного відділення лікарні 
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Щаслива Бершадська земля, на якій працював такий 
лікар 

(З книги Л.Німчук «Лікарі: нарис про родину лікарів») 
 

 
Г. Я. Будкевич, 1962 р. 

 
Григорій Якович уже тоді добре усвідомлював: від того, як 

буде забезпечена кадрами лікарня, залежить половина успіху. 
Кожна його поїздка в обласний відділ охорони здоров’я мала 
принести свої плоди. Там він частенько зустрічав молодих лікарів. І 
якщо лікар, молодий спеціаліст, чимось сподобався, запав у душу 
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головного лікаря Будкевича, Григорій Якович робив усе, щоб 
переманити молодих спеціалістів до Бершаді.  

Саме на запрошення Григорія Яковича Будкевича молоді 
лікарі Мулярчуки: Феофан Антонович і Віра Михайлівна переїхали 
до Бершаді. З травня 1960 року Феофан Антонович був зарахований 
у Бершадську ЦРЛ на посаду лікаря-хірурга а Віра Михайлівна на 
посаду акушера-гінеколога.  

Бершадська лікарня одразу ж стала для Мулярчуків рідним 
домом. Досвіду набували поряд зі справжнім корифеєм хірургії, 
заслуженим лікарем УРСР Г. Я. Будкевичем. Навіть жили на 
території лікарні у прямому і переносному значенні цих слів - у 
кабінеті Григорія Яковича.  

 
 

Зі спогадів Феофана Антоновича : 
«Щаслива Бершадська земля, на якій 
працював такий лікар», - підсумував Феофан 
Антонович Мулярчук. У його уяві знову і 
знову з'являлися картинки спільних 
оперативних втручань, консиліумів, нарад... 
Техніка виконання хірургічних операцій Г.Я. 
Будкевича була бездоганною. У післявоєнні 
часи саме завдяки його таланту, його 

прагненню, його наполегливій сумлінній праці були врятовані тисячі 
людей, подекуди безнадійно хворих. Людяність, порядність, 
інтелігентність, сміливість помножені на високий професіоналізм, 
рятували людей руками, розумом і серцем хірурга, лікаря, 
головного лікаря. 
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Схожа історія і з лікарями Аллою Василівною та Олександром 
Христофоровичем Шапринськими. Після закінчення вузу у 1950 р. за 
направленням родина Шапринських працювала на Миколаївщині: 
Олександр Христофорович – лікарем інфекціоністом, Алла 
Василівна – педіатром. У 1959 році у Вінницькому обласному відділі 
охорони здоров'я вони зустріли Григорія Яковича Будкевича, який 
вмовив Олександра Христофоровича Шапринського переїхати на 
роботу у м. Бершадь. Так, із 1959 року сім'я лікарів Шапринських 
почала працювати у Бершадській лікарні Олександр Шапринський 
завідував інфекційним відділенням районної лікарні й довгі роки 
очолював інфекційну службу Бершадського району. Дружина 
Олександра Христофоровича - Алла Василівна тривалий час 
працювала районним педіатром.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Шапринський О.Х. Шапринська А. В. 
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА З РОЗВИТКУ БЕРШАДСЬКОЇ ЦРЛ 

 
Історія становлення Бершадської ЦРЛ своїми коренями сягає 

самого початку 20 століття. Достеменно відомо, що у 1907 році у 
Бершаді практикував земський лікар Романовський М.В. та лікар 
цукрозаводу Л.Є. Вайнштейн. 

Романовський М.В. – бершадський земський лікар, який 
спочатку працював, як вільно практикуючий земський лікар. 
Відомості про нього є у медичному щотижневому виданні 
«Практическій врачь» за 1910 рік. Саме із цього джерела стає 
відомо, що це був дипломований лікар, який давав «факультетську 
обіцянку» і перебував у складі Кам’янець -Подільського лікарського 
товариства. Відзначився лікар Романовський М.В. тим, що 
застосовував власний метод лікування туберкульозу. І чутки про 
чудодійний засіб лікаря рознеслись по всій країні, до нього за 
допомогою їхали з усіх кінців матінки - Росії. Проте, як згодом 
виявилося, метод мав побічні дії, і, після смерті однієї хворої, 
почалося судове розслідування за результатами якого з’ясувалося, 
що лікар Романовський намагався лікувати туберкульоз 
препаратом, що містив фосфор. 

За свідченнями ветерана праці, колишньої старшої акушерки 
ЦРЛ Сутовської Ірини Трохимівни, земський лікар Романовський 
М.В. і є засновником Бершадської лікарні. 

У 1911 році Бершадська земська лікарня має 10 стаціонарних 
ліжок, працюють лікар, санітарка та робітник. Усі вони проживали 
на території лікарні. 

Із 1919 року у Бершаді запроваджуються принципи 
радянської медицини: створюються так звані робмеди – лікарні 
робітничої медицини, медична амбулаторія для бідних, де 
працював лікар Гофман Мойсей Євсейович. 

У 1922 році в Бершадській народній лікарні працює вже 17 
медичних працівників. 

 



24 

 

У 1925 році в Бершаді функціонує Бершадська районна 
лікарня, яка координує роботу усіх медичних закладів (дитяча 
консультація, онкопункт, тубдиспансер). 

Для забезпечення лікарень та медичних установ району 
медичними кадрами у 1930 році в Бершаді функціонують курси 
медичних сестер, які відкрито при допомозі організації “Червоного 
Хреста”. Тут викладають місцеві лікарі: Будкевич Г.Я., Новаківський 
А.Х., Гофман М.Є., Рашковський М.Б., Вінталова Є.Н., Пручес Б.С.  

З 1934 року завідуючим рай лікарнею призначають лікаря – 
хірурга Будкевича Григорія Яковича. 

Якою у ті роки була медицина? У 1937-му на спиртовому 
заводі і меблевій фабриці діяли медпункти та медпункти у селах 
району. 
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У період Великої Вітчизняної війни територія Бершадщини 
була окупована але лікарня працювала, надаючи допомогу 
пораненим та інфекційним хворим, яких на той час було дуже 
багато. Із особистої справи відомо, що медичну допомогу місцевим 
жителям надавав фельдшер меблевої фабрики Гладунчик Давид 
Костянтинович. 

У 1944-му одразу ж після визволення Бершадщини 
приміщення районної лікарні займає військовий госпіталь, а сама 
лікарня функціонує в приміщенні районної санстанції та дитячої 
консультації. Було організовано райздороввідділ, районну лікарню 
№1 і №2, туберкульозний, венерологічний диспансери, пункт для 
онкологічних хворих. 

Найбільшою проблемою є нестача кадрів, особливо лікарів. 
На посади лікарів призначають студентів медінституту на час літніх 
канікул чи виробничої практики, багато студентів працює в сільській 
місцевості. 

На кінець 1944 року в Бершадській районній лікарні вже 
працює чотири лікаря, практично без вихідних та свят, майже 
цілодобово. 

У травні 1945 року дві лікарні були об'єднані в одну - 
районну. Створюється дитяча консультація, відновила роботу СЕС. А 
коли у вересні 1945 р. Г.Я. Будкевич повернувся з фронту, його 
призначили головним хірургом та завідуючим лікарнею.  

У другому півріччі 1946 року в лікарні вже працювало 67 
чоловік, з них четверо - лікарів, 19 – медсестер, мали підсобне 
господарство. 

У 1947-му для обслуговування населення, виснаженого 
голодом, відкрилося спеціалізоване нове, додаткове відділення. У 
цьому ж році у практику роботи ввели чергування по лікарні 
медиків, яких крім, завідуючого, було вже 5. 

СЕС працювала над локалізацією вогнищ особливо 
небезпечних інфекцій - сипного тифу, туберкульозу, кору, 
скарлатини, туляремії. Лікарі районної лікарні щотижня виїжджали 
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у села для обробки вогнищ інфекцій, проводили щеплення, 
хлорували джерела водопостачання. 

Чимала робота проводилася і з профілактики захворювань, 
посилювалася увага до проведення імунізації населення проти 
дифтерії, проводилися тижневики боротьби з раком. 

 Період боротьби з інфекційними хворобами затягнувся аж 
до середини 50-х років. 

З липня 1950 року, з метою покращення профілактичної 
роботи, встановлюється єдиний профілактичний день в районі – 
четвер. 

У 1962 році запроваджується нова форма управління – 
центральна районна лікарня., за своїми функціями ЦРЛ 
перетворювалася на центр спеціалізованої медичної допомоги 
населенню району, центр управління ЛПЗ району. 

В 1972 році завершується будівництво основного 
стаціонарного корпусу Бершадської ЦРЛ, тут функціонують 
хірургічне, дитяче, терапевтичне та відділення анестезіології і 
інтенсивної терапії. Трохи пізніше збудовані інфекційне відділення, 
овочесховище, пральня, гаражі, патологоанатомічне відділення 
ЦРЛ. 

У 1988 році завершено будівництво нової поліклініки на 375 
відвідувань за зміну. 

У 1992 році ліжковий фонд ЦРЛ становив 475 ліжок, 
фактично порівнюючи із 1962 роком лікарня виросла більш ніж у 6 
разів.  
 
Головні лікарі Бершадської ЦРЛ – продовжувачі справи  та 
послідовники Будкевича Г. Я.: 

Ганський Іван Васильович 
Гринчишин Олексій Трохимович 
Нечипоренко Леонід Федорович 
Турчанович Георгій Леонідович 
Куковіца Іван Гаврилович 
Залецький Василь Анатолійович 
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СУЧАСНИЙ СТАН БЕРШАДСЬКОЇ ЛІКАРНІ 

 
Зерна доброти, таланту, порядності, відданості медичній 

професії, посіяні визначним земляком, підтримані його 
послідовниками, дають свої щедрі плоди і сьогодні. Бершадська 
окружна лікарня інтенсивного лікування у XXI столітті - це сучасний 
лікувально-профілактичний заклад, в якому справу Будкевича Г.Я. 
продовжують нові покоління лікарів-професіоналів. Сьогодні інші 
проблеми стоять перед медиками району, але мета залишилася та 
ж сама - покращення стану здоров'я людей. 

 
 
 

Згідно рішення № 621 Вінницької обласної Ради від 08.11. 
2013 р. “ Про перейменування та затвердження статутів окремих 
медичних установ та закладів” Бершадську центральну районну 
лікарню перейменовано на Бершадську окружну лікарню 
інтенсивного лікування. 

З 3 жовтня 2018 року Бершадська окружна лікарня 
інтенсивного лікування реорганізована в комунальне некомерційне 
підприємство «Бершадська окружна лікарня інтенсивного 
лікування». 

 Новий корпус Бершадської ОЛІЛ 
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КНП «Бершадська ОЛІЛ» - є багатопрофільним лікувально-
профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої 
спеціалізованої медичної допомоги в умовах цілодобового 
стаціонару дорослим та дітям з гострими станами або загостренням 
хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності 
лікування та догляду, надання кваліфікованої лікувально-
діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим згідно з нормативами надання стаціонарної 
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню 
із Бершадського, Чечельницького, Теплицького районів, це – майже 
110 тисяч осіб.  

Очолює лікарню з осені 
2016-го – Брикуля Лілія Іванівна.  
В грудні 2017 року проведено  
ресертифікацію закладу, 
отримано сертифікат 
відповідності вимогам 
національного стандарту СУЯ 
(системи управління якості) ДСТУ 
ІSO 9001-2015. Акредитаційною 

комісією Департаменту охорони 
здоров’я Вінницької ОДА проведено акредитацію лікарні та 
присвоєно вищу акредитаційну категорію. 

Невідкладна медична допомога в лікарні надається 
відділенням невідкладної (екстреної) медичної допомоги, в якому в 
цілодобовому режимі забезпечується надання медичної допомоги 
пацієнтам, які доставляються бригадами екстреної медичної 
допомоги Бершадської станції ЕМД, а також пацієнтам, які 
звернулися за наданням невідкладної (екстреної) медичної 
допомоги особисто. Цілодобову невідкладну (екстрену) медичну 
допомогу надають лікарі невідкладної медичної допомоги: хірург, 
педіатр, акушер гінеколог, анестезіолог; середні медичні 
працівники: рентгенлаборант, клінічний лаборант. За потреби 
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ургентну допомогу надають лікарі: неврологи, отоларингологи, 
офтальмологи, нарколог, терапевти. 

Спеціалізована амбулаторна медична допомога в 
Бершадському районі надається лікарями діагностично- 
консультативної поліклініки на 178 відвідувань за 
зміну. Функціонують 20 ліжок денного стаціонару при амбулаторно-
поліклінічному закладі. 

У діагностично-консультативній поліклініці медичну 
допомогу пацієнтам надають лікарі - вузькі спеціалісти: хірург, 
уролог, невролог, офтальмолог, офтальмолог дитячий, нарколог, 
психіатр, психіатр дитячий, невролог дитячий, терапевт, 
ендокринолог, травматолог, отоларинголог, дерматовенеролог, 
онколог, інфекціоніст, лікар ЛФК, стоматолог-терапевт, стоматолог-
хірург, стоматолог-дитячий, фтизіатр, акушер-гінекологи. 

Медична допомога в КНП «Бершадська ОЛІЛ» надається в 
стаціонарних відділеннях із ліжковим фондом 190 цілодобових 
ліжок (терапевтичне, дитяче, перинатальний центр, інфекційне, 
неврологічне, хірургічне з травматологічними та 
отоларингологічними ліжками), крім того 6 ліжок відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії.  

За словами головного лікаря Бершадської ОЛІЛ Брикулі Л.І.: 
“За останні роки лікарня стала сучасним закладом у діагностичному 
і лікувальному напрямках. Тут працює новітній апарат спіральної 
комп’ютерної томографії (виробник – Німеччина, фірма «Сіменс», 
2018 р.), який зробив великий прорив у діагностиці важких 
захворювань. Сучасні також апарати ультразвукової діагностики, 
цифровий рентгенапарат на два робочих місця. Заклад сповна 
забезпечено новими апаратами штучної вентиляції легень, 
дефібриляторами, електрокардіографами. Придбано 
лапароскопічну стійку, завдяки якій постійно проводяться 
оперативні хірургічні та гінекологічні втручання. Дооснащено 
клініко-діагностичну лабораторію, відділення переливання крові; в 
хірургічне відділення придбано новий хірургічний стіл та операційну 
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діодну лампу; значно оновлені відділення: дитяче, екстреної 
медичної допомоги та перинатальний центр.” 

В хірургічному відділенні Бершадської ОЛІЛ працюють 11 
хірургів, із них 4 – з вищою категорією, 6 – із першою і один лікар-
інтерн. Щороку проводиться до 1700 операцій: невідкладні 
оперативні втручання на черевній порожнині, планові грижі, 
операції на венах нижніх кінцівок. Травматологічні оперативні 
втручання з приводу остеометалосинтезу довгих трубчатих кісток, 
ендопротезування тазостегнових суглобів; лікування остеохондрозу 
хребта, деформуючого артрозу суглобів. 

Отоларингологічні оперативні втручання з приводу резекції 
переділки носа, ощадлива нижня конхотомія, поліпотомія носа, 
ендоназальна етмоїдотомія, тонозілектомія (дорослі), дренування 
гайморових пазух, розкриття абсцесів. 

В пренатальному центрі проводяться оперативні втручання 
на жіночій статевій сфері: матка, яєчники, маткові труби. 

Завдяки придбанню лапароскопічної стійки проводяться 
оперативні втручання лапароскопічним методом. Лікарями КНП 
«Бершадська ОЛІЛ» успішно проведені такі лапароскопічні операції: 

• лапароскопічні холецистектемії, 
• лапароскопічне видалення ендометріоїдних кіст обох 

яєчників, 
• лапароскопічне видалення додатків зліва, 
• діагностична лапароскопія у зв’язку з діагнозом «кіста 

яєчника». 
Сучасний стан лікарні за матеріалами сайту 
http://bershad.health.org.ua/ та публікаціями головного лікаря 
Брикулі Л.І. в періодичних виданнях: 
 

1. Брикуля, Лілія. Медична допомога - доступна, якісна, 
висоспеціалізована / Головний лікар Л. Брикуля // 
Бершадський край. - 2019. - № 17 від 17 квітня. - С. 2. - 
Бібліогр. в кінці ст. 

http://bershad.health.org.ua/
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2. Кривоніс, О. "Реформи у галузі потрібні, як повітря", - каже 
головний лікар Бершадськї окружної лікарні інтенсивного 
лікування Лілія Брикуля / О. Кривоніс // Вінниччина. - 2017. - 
№ 22. - С. 4. 
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