
235  СУМСЬКА СТАРОВИНА №XXХ 2010

НІКІТІН М.Ю.

СТАН ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСЬКОЇ МЕДИЦИНИ В 1865-1914 рр.
(НА ПРИКЛАДІ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ПОВІТУ

ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)

Зроблено спробу аналізу стану та основних напрямків діяльності
земських медичних закладів на території Лебединського повіту Харківської
губернії у 1865-1914 рр.

Важливі зміни, які охопили європейську цивілізацію на межі ХХ-ХХІ
ст., стали основою для розбудови української державності. Демократичні
процеси, що відбуваються в Україні, потребують проведення ряду реформ в
економічній, політичній та духовній сферах. Серед актуальних завдань
сьогодення залишається реформа місцевого самоврядування та системи
охорони здоров’я. Завдання, які вирішує сучасна влада і суспільство, за своїм
характером і значенням нагадують реформи другої половини ХІХ ст. Зокрема,
як і тоді, у сучасних умовах в Україні відбуваються серйозні зміни в житті та
становищі її громадян. У цьому контексті особливого значення набуває досвід
земств в організації ефективної системи медичного обслуговування
населення. Створені відповідно до закону 1864 р. в більшості регіонів України
земства накопичили багатий досвід у вирішенні господарських, соціальних
та гуманітарних проблем на місцях. Важливе місце в діяльності земств
займала робота зі створення і організації мережі лікувальних закладів, зокрема,
і в українських губерніях.

Запозичення досвіду земств може сприяти виведенню сучасної
медицини з кризового стану. Саме тому актуальними є наукові роботи, що
вивчають гуманітарну діяльність самоврядних інституцій на регіональному
рівні. В них аналізуються конкретні шляхи подолання негативних явищ щодо
медичного обслуговування населення наприкінці XIX - на початку XX ст.

В контексті регіональних досліджень на особливу увагу заслуговує
діяльність Харківського земства з охорони здоров’я населення. З 1865 до
1914 рр. в губернії була створена досить дієва система медичного
обслуговування на засадах доступності, відпрацьовані механізми
взаємовідносин земських чиновників з лікарями та фельдшерами та ін.

З часу проведення земської реформи 1864 р. дослідники робили спроби
аналізу різних аспектів діяльності новостворених самоврядних структур.
Праці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. були присвячені дослідженню
різних напрямків діяльності земств (господарській, гуманітарній та ін.)1.
Автори (серед яких були і представники земств) давали різні оцінки діяльності
самоврядних структур. У деяких працях містилися теоретичні розробки, в
інших - використовувався багатий фактичний матеріал.

За часів домінування марксистсько-ленінської методології в радянській
історіографії ставлення до земств було досить критичним. Певні зміни
відбулися з другої половини 50-х років ХХ ст. Розширюється тематика
досліджень, в науковий обіг вводяться нові джерела. Вчені зосередили свою
увагу на вивченні діяльності земств у загальноросійському аспекті, окремі
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дослідження містили історіографічні огляди дореволюційних і радянських
робіт2. Серед тем, які цікавили дослідників 50-х - 80-х років, була і проблема
участі земств у розбудові системи охорони здоров’я. В цей час з’являється
низка праць, автори яких - історики та історики медицини - зробили спробу
аналізу діяльності земств у даній сфері3.

З отриманням Україною незалежності у вітчизняній історіографії
виникає потреба переосмислення вже відомих фактів, залучення нових
джерел і спроба їх характеристики без ідеологічного навантаження. Особливу
увагу впродовж останніх років вчені приділяють всебічному аналізу діяльності
земств в громадському житті, господарській та культурно-гуманітарній сферах
(в тому числі на регіональному рівні)4.

Актуальність та наукова значущість дослідження ролі земств Харківщини
у медичному обслуговуванні населення в 1865-1914 рр. загострюється
відсутністю відповідних узагальнюючих праць у сучасній вітчизняній
історіографії, а також необхідністю проаналізувати процес становлення та
розвиток земської медицини в губернії. Це і обумовило мету статті. Автор
даної статті ставить за мету прослідкувати процес становлення і розвитку
основних напрямків діяльності земства з організації медичного обслуговування
населення у Лебединському повіті Харківської губернії в 1865- 1914 рр.

Сформовані у 1865 р. земства Харківської губернії прийняли від
“Приказів громадської опіки” дрібні лікарні і всю медичну справу в повітах.
Як правило, земства використовували практику поділу повітів на дільниці,
які обслуговували лікарі та фельдшери. Зараз важко собі уявити, але кожен
медичний працівник  обслуговував лікарську дільницю (площею приблизно
150х150 верст). Фізичні навантаження були значними. Необхідно було не
лише об’їхати дільницю, але й прийняти значну кількість хворих (інколи до
150 на день). Такі навантаження могли витримувати лише молоді та віддані
справі люди. Як правило не займаючись приватною практикою, земські лікарі
не пішли шляхом західноєвропейських країн, де перемогла концепція
медичної допомоги у вигляді приватних взаємовідносин між лікарем та
пацієнтом (на правах ремесла або торгівлі). Земська медицина другої
половини ХІХ ст. в Російській імперії часто була суто громадською акцією.
Діяльність медиків була суспільною службою, у тому числі й серед лікарів
Лебединського повіту.

В 1865 р. у Лебединському повіті Харківської губернії працювало 2
лікаря, які мешкали у повітовому центрі. Повіт обслуговували 4 фельдшери.
Першим серйозним випробуванням для земської медицини в регіоні стала
холера 1866 р. Відсутність достатньої кількості медичного персоналу та
медикаментів змусила земство запросити на тимчасову роботу 4 лікарів і 16
фельдшерів. У Лебедині в цей час працювала одна лікарня на 20 ліжок, яка
розміщувалася у приватному будинку. 22 лютого 1866 р. лікарню було
передано земству. Її очолив перший земський лікар (з оплатою 600 руб. на
рік) і фельдшер (120 руб.), якому було надано квартиру5.

Наступним напрямком роботи земства і земської медицини стала
боротьба з сифілісом та віспою, які були поширені серед населення повіту.
Для боротьби з сифілісом гласний В.Добросельський пропонував запросити
3 лікарів (з оплатою 600 руб. на рік кожному) і 2 фельдшерів (по 100 руб.
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кожному). Крім цього, необхідно було виділити кошти на 3 лікарні (по 300
руб. на кожну), на медикаменти (600 руб.) і на інші потреби (100 руб.). Однак
скрутне фінансове становище управи змусило відмовитися від цих планів.
Також з 1866 р. в Лебединському повіті, на думку земців, недостатньо
ефективно була організована справа віспощеплення населення. Громади, які
не мали спеціалістів серед селян, були змушені запрошувати їх за власні кошти.

Такий стан медичного обслуговування населення був пов’язаний з тим,
що в сільській місцевості існувала роз’їзна система (стаціонарні амбулаторії
були відсутні). Лікар їздив до різних населених пунктів або за викликом,  або
в справах перевірки фельдшерів. За відсутності стаціонарів і наявності великих
територіальних дільниць нижчі верстви суспільства не отримували належної
медичної допомоги, що вело до поширення різних хвороб і значної смертності.
Медицина потребувала коштів і земці стояли перед дилемою “или дать
хорошее, но немногим, или поступиться качеством и дать посредственное
серое но многим” медичне обслуговування6. В червні 1868 р. окремі гласні
запропонували залучати благодійні кошти для розбудови системи охорони
здоров’я у повіті. Але поміщики, які до 1861 р. у своїх маєтках утримували
лікувальні заклади, не поспішали допомагати земству у складній ситуації.
Відсутність розвинутої мережі спеціалізованих закладів і належної медичної
допомоги змушувала населення повіту згадувати народну медицину і
звертатися до місцевих знахарів та повитух.

Надання допомоги лікарськими дільницями
Лебединського повіту в 1914 р.7
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Амбулаторія 
Лебединської лікарні 

- - 2057 - 4100 - 2057 4100 

Бобринська  24 15663 5514 6306 6788 8582 11820 15370 
Василівська  9 6194 6324 903 14193 1591 7227 15784 
Тернівська  16 22528 5878 10736 9353 14411 16614 23764 
Рябушкінська  48 19167 4403 11079 6152 14612 15482 20764 
Ольшанська  53 21149 4672 6070 6654 10990 10742 17644 
Ворожбянська  34 22816 5131 11045 10639 14676 16176 25315 
Чупахівська  20 15766 8186 6162 14129 8468 14348 22816 
Штепівська  70 25126 11228 11691 21150 15312 22919 36462 
Міська  1 20903 6324 2781 13462 6604 9105 20066 
Толстянська  23 17675 5570 10115 9613 12623 15685 22236 
Приміська  22 14265 5286 11168 11492 16114 16454 27606 
Межиричська  21 13845 6710 2891 11906 4349 9601 16255 
Олешанська  15 12447 8061 5134 14999 7867 13195 22866 
Недригайлівська  15 9845 784 4100 888 6540 4884 7428 
Всього  371 237389 86129 100181 155518 142739 186309 298476 
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Для створення нової мережі закладів охорони здоров’я земство поділило
повіт у 1868 р. на 2 дільниці (кожна з яких мала свого лікаря і фельдшерів).
Лікар повинен був об’їжджати свою дільницю, лікувальні заклади, приймальні
покої та аптеки з фельдшерами, закріпленими за цими установами. Головною
вимогою до лікаря було обов’язкове проживання на території дільниці.
Високий рівень захворювань населення повіту на дифтерит, холеру та сифіліс
змусив управу поділити повіт на 3 дільниці (1875 р.), а потім і на 5 (1885 р.).
У 1914 р.  в повіті існувало 14 лікарських дільниць, які обслуговували значний
відсоток хворого населення.

Наведені матеріали засвідчують значний внесок земської медицини з
охорони здоров’я населення повіту. Створена мережа була дійсно народною,
адже більшість пацієнтів становили місцеві селяни. Тож, діяльність лікарів і
фельдшерів мала яскраво виявлений соціальний характер і безпосередньо
впливала на повсякденне життя мешканців регіону.

Але часто земство не могло дозволити собі не лише додаткові фінансові
витрати на медицину, а й навіть передбачені кошторисом. В середньому у
перший період існування земств щорічні затрати на медичне обслуговування
населення становили 49-73 коп. на одного мешканця. Управи знайшли
своєрідний вихід із ситуації. Заробітна плата фельдшера становила значно
меншу суму, ніж у лікаря. Тому в губернії і Лебединському повіті почали
масово запрошувати на роботу “ротних фельдшерів”, які отримували за свою
роботу навіть меншу плату, ніж звичайні і таких спеціалістів у повіті було
93%. Саме вони обслуговували питому частину хворого населення8.
Відношення земських лікарів до такої практики яскраво ілюструють деякі
висловлювання: “В условиях, когда фельдшерам дана самостоятельная
практика, фельдшеризм - большое зло”; “ротные фельдшеры, когда самоуверенно
начинают лечить больного, то приносят ему положительный вред”9.

Земські звіти засвідчують, що більшість гласних вважали фінансову
скруту головною причиною, що стримувала надання якісної медичної
допомоги населенню. За перші 25 років свого існування на дільничну
медицину земство витратило 225717 руб. 35 коп. з них: заробітна плата лікарів
- 6833 руб. 15 коп., фельдшерів - 72259 руб. 45 коп., оплата повитух - 5213
руб. 84 коп., витрати на медикаменти - 73674 руб. 44 коп., на боротьбу з
епідеміями - 5866 руб. 12 коп., на відкриття приймальних покоїв - 1870 руб.
35 коп. На лікарню в Лебедині за той же час було витрачено 99510 руб. 18 коп.
(частину зазначених коштів лікарня отримала з хворих за надану допомогу)10.

Необхідно відзначити, що після запровадження міської реформи 1870
р. в більшості міст губернії склалася певна домовленість між земствами і
органами міського самоврядування щодо земських лікарень в містах. Згідно
з законодавством міські самоврядні інституції повинні були опікуватися
питанням охорони здоров’я на території своїх населених пунктів (де вже
працювали земські лікарні).

Муніципальна влада, маючи обмежені кошти, часто орендувала певну
кількість ліжок у земських лікарнях замість того, щоб відкривати нові лікувальні
заклади. В багатьох повітових центрах (Лебедин не виключення) саме земство
несло на собі головний тягар моральної і фінансової відповідальності за
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організацію медичного обслуговування населення.
З 1910 р. земство розпочало реалізовувати програму з будівництва

лікарень у повіті. Для цього щорічно в кошторисі передбачалося 15 тис. руб.
В 1914 р. в результаті реалізації даної програми в повіті працювало 5 земських
лікарень, які були розраховані на 135 хворих.

Розподіл хворих по земських лікарнях
(1914 р.)11

Матеріали таблиці засвідчують достатню ефективність земських
лікарень. В Російській імперії були визнані досягнення земської медицини
Харківської губернії. Тогочасні фахівці відмічали, що теоретичні і практичні
надбання, практичний досвід Харківського медичного товариства (членами
якого були і деякі лікарі Лебединщини) та проект організації медичної
допомоги (розроблений Полтавським земством) мали важливе значення для
розвитку земської медицини.

Одним з прикладів досягнень земської медицини в Лебединському
повіті можна вважати той факт, що лікарі Василівської лікарні були відомі в
районі вдалим лікуванням захворювань очей. Лікувальний заклад не міг
вмістити усіх хворих (з’їжджалися з усього повіту). Тому хворі винаймали
кімнати поблизу лікарні. Лікар кожного приймав, оглядав, призначав
лікування і проводив процедури двічі на день (з 8 до 9 години та з 17 до 18).
Кожний день лише зі скаргами на захворювання очей в лікарні приймали
10-15 осіб (весною і восени більше).

Незважаючи на труднощі з фінансуванням, площами та обладнанням,
земські лікарі проводили серед населення повіту просвітницьку роботу
санітарнo-гігієнічного спрямування і докладали зусиль для поширення
прогресивних методів лікування. Значні досягнення земської медицини в
хірургії сприяли формуванню серед населення позитивного ставлення до
земств в цілому. Розвитку медицини посприяв, як вже зазначалося, перехід
на стаціонарну систему медобслуговування, який сприяв будівництву нових
лікарень і реконструкції старих.

Успіху земської медицини на місцях сприяла віддана праця лікарів.
Серед найбільш відомих медиків повіту був Костянтин Олександрович
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Загальна кількість місць 59 24 12 28 12 135 
Для хворих сифілісом  8 - - - - 8 
Гостро - інфекційних  9 8 - 8 - 25 
Породіллі 3 - 2 2 - 7 
У 1914 р. пролікували хворих  2009 519 318 589 433 3868 
З них померло  63 21 6 21 7 118 
Хворі провели в лікарні (діб) 25325 9037 4879 8857 5557 53655 
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Зильберник, який з 1878 р. працював лікарем (1 лікарська дільниця).
Працюючи на своїй дільниці (мешкало 200 тис. осіб), він докладав величезних
зусиль для розбудови системи медичних закладів, поліпшення їхнього
матеріально-технічного оснащення, покращення кадрового забезпечення і
використання новітніх методів лікування. Його робота характеризувалася
ефективною практичною діяльністю, зв’язком клінічного, профілактичного і
творчого підходів в організації та якості надання медичної допомоги,
розуміння соціальної природи багатьох захворювань12. К.О.Зильберник
налагодив надання хірургічної допомоги не лише на базі повітової лікарні,
але й в більшості сільських дільничних лікарень. Кількість операцій у повітовій
лікарні постійно зростала (1906 р. - 758, 1908 р. - 962, 1914 р. - 1095). За
обсягом, характером і складністю проведених операцій Лебединська лікарня
була однією з найкращих в губернії. Завдяки його зусиллям було побудовано
декілька лікарень і переобладнано (добудовано) стару повітову13. Життєву
позицію лікаря ілюструють його слова: “Мы должны заботиться о приближении
врачебной помощи к населению и об улучшении ее здесь, на месте”14.

Лебединське земство, часто перебуваючи у фінансовій скруті, на жаль,
часто йшло шляхом економії саме за рахунок медичного обслуговування
населення. Недофінансування галузі призводило до того, що нові лікувальні
заклади мали невеликі площі (без операційних, стерилізаційних та інших
необхідних приміщень). В той же час, необхідно відзначити, що земці розуміли
актуальність “медичного питання”. Ілюстрацією такого розуміння є факти
виділення коштів на відкриття рентгенологічного кабінету у Лебединській лікарні
та санітарно-бактеріологічної лабораторії (обслуговувала Лебединський,
Сумський і Богодухівський повіти). Також, завдяки профінансованому земством
відрядженню до Парижу (на 9 місяців), К.О.Зильберник зміг вдосконалити
свої знання в різних галузях медицини15.

Харківська губернія в другій половині ХІХ - ХХ ст. була регіоном, який
спеціалізувався на вирощенні та переробці цукрових буряків. Незамінним
компонентом даного виробництва була вода. Потреба в ній залежала від
технічного оснащення підприємств і технології виробництва. Обстеження
заводів Харківської губернії в 1885-1893 рр. засвідчило, що один цукровий
завод в середньому за добу споживав від 500 тис. до 1 мільйона 12-літрових
відер води за добу16. Майже вся ця вода у забрудненому стані знову
потрапляла у водойми.

У 1885 р. повітовий справник повідомляв у своєму рапорті
Харківському губернатору, що в останніх числах вересня виявлено забруднені
води в р.Псел біля с.Ворожба Лебединського повіту, оскільки сильними
дощами змито в річку багато заводських нечистот, які забруднювали на
своєму шляху пасовища і сіножатки17. На початку 90-х років ХІХ ст. у річках
Харківської губернії, що протікали поблизу заводів, 1 літр води містив 0,515
гр органічних речовин18.

З удосконаленням техніки і технології виробництва все інтенсивніше
забруднювалося навколишнє середовище. З поширенням дифузійного методу
переробки цукрового буряку збільшувалася кількість шкідливих відходів
(шкідливішим стало і виробництво). Рештки виробництва вивозилися на
сільськогосподарські угіддя або звалювалися у водоймища. У 1867 р. площа
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боліт, торфовищ і лук, на які вивозилися залишки цукрового виробництва, в
губернії становила 9 тис. кв. верст19. В процесі розкладу органічних речовин
виділявся сірчаний газ, від якого гинула риба, раки та інші живі організми.
Робітники також відчували на собі шкідливі наслідки виробництва та його
відходів (дихали отруєним повітрям, вживали брудну воду, працювали в умовах
високих температур). Все це сприяло виникненню професійних хвороб.

Земські лікарі Лебединщини часто ставили питання про пряму
залежність і соціальний характер рівня захворюваності робітників від
інтенсивності виробництва. Вони вказували на зв’язок між станом праці на
цукровому виробництві та кількістю “професійних хвороб”. До таких хвороб
вони відносили різні типи пропасниць, запалень, катари шлункового тракту,
ревматизми тощо. Тому високий рівень поширення туберкульозу і дифтериту
був закономірним в родинах селян і робітників регіону. Не всі хворі зверталися
до лікарів, що погіршувало ситуацію в повіті. Лише в 1912 р. у Лебединському
повіті було зареєстровано 2166 хворих з відкритою формою туберкульозу.
Дані по Каменівським яслам не повні, тому ми їх нижче не наводимо.

Діяльність ясел в Лебединському повіті
(1913 р.)21
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Должичанські  15 82 41 47,38 87,91 8,3 15,5 
Розсоховатські  17 90 57 52,30 88,45 7,5 12,6 
Межирічські  13 465 216 121,36 182,60 6,9 10,5 
Лосівські  18 165 101 136,55 182,28 7,6 10,2 
Ворожбянські 
(Чернуські) 

15 96 49 43,42 78,19 5,3 9,5 

Ворожбянські 
(Городищенські) 

16 89 68 47,93 83,46 5,7 10 

Бишкінські  13 156 79 78,86 129,11 6,1 10 
Вільшанські 
(сл.Ольшана) 

12 73 42 19,43 60,25 7,3 22,8 

Недригайлівські  16 дані не 
точні 

125 38,20 79,77 4,8 10,1 

Рябушкинські (1) 14 113 60 43,49 94,80 5,5 11,9 
Рябушкинські  
(2 на Балабовці) 

16 175 82 91,0 136,19 6,3 9,4 

Федорівські  17 44 19 57,0 95,0 9,6 16 
Буймерські  14 256 102 98,44 140,15 6 8,6 
Кирилівські  17 82 43 74,12 117,92 6,5 10,4 
Вільшанські  
(с.Вільшана) 

16 110 43 80,37 123,77 5,3 8,2 

Боровеньківські  13 113 41 34,23 68,33 5,5 11,0 
Бобровські  18 170 79 91,45 5,96 6,2 9,7 
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Особливу стурбованість викликала у земських медиків висока дитяча
смертність. Цей показник здоров’я населення засвідчував, що найбідніші
категорії населення не мали належних умов життя. Саме тому лікарі повіту,
за прикладом інших регіонів, підтримали ідею створення сезонних ясел в
селах на час польових робіт. Перші ясла в повіті виникають у 1900 р. на
кошти губернського і Лебединського земств (з них 2/3 коштів губернського
земства). Розуміння актуальності проблеми змусило губернське земство
щорічно збільшувати витрати на утримання ясел у повіті (1900 р. - 300 руб.,
1904 р. - 500 руб., 1914 р. - 650 руб.). У 1913 р. в Лебединському повіті
зусиллями земців було відкрито 17 ясел в 15 селах.

Ясла відкривалися між 9 і 16 липня і закривалися між 26 липня та 5
червня. Загалом вони працювали 260 днів. В середньому в повіті утримання
однієї дитини становило 10,5 коп. (повне), а вартість продовольства - 6,4
коп. (на день). Ясла відкривалися під наглядом дільничних лікарів, а керували
ними переважно вчителі (в тому числі і народних шкіл). Медичну допомогу
дітям надавали лікарі та фельдшери.

Дітей до ясел приводили рано вранці. О 7-8 ранку давали сніданок,
11-12 - обід (з двох блюд), о 14 - полудник і о 19 - вечеря. Найменшим варили
молочну манну кашу. Чай давали лише в окремих яслах, у більшості ж його
замінювали молоком. М’ясо у перші страви додавали рідко (використовували
сало і рибу). В усіх закладах діти пили кисіль з молоком. Допомога від
меценатів для покращення якості їжі поступала рідко22.

Обладнання у яслах було простим. Окрім інвентаря, який вони мали,
земство додатково закупило новий на суму 58 р. 68 коп. Дітей батьки
забирали додому після закінчення робіт. Ночувати залишалися одиниці.
Вплив новоутворених закладів на дітей був позитивний, стан здоров’я
поліпшувався: “Дети прибавились в весе, поздоровели, порозовели”23. В той
же час, у звітах земства постійно згадується, що яслами ніхто, крім докторів
і завідуючих, не опікується. Певну допомогу інколи надавала церква.

Крім зазначених напрямків діяльності земської медицини, необхідно
відзначити і просвітницьку роботу лікарів та фельдшерів Лебединщини серед
селян. Більшість мешканців повіту були неписьменними або закінчили
парафіяльні школи (у кращому випадку).

За переписом 1897 р. селяни становили 93,2% загального числа
мешканців губернії. Письменними в Лебединському повіті були лише 15,7%
населення24. Земські діячі і лікарі проводили тематичні лекції, роздавали
брошури, присвячені проблемам попередження окремих хвороб і
підвищенню гігієнічної культури населення. На жаль, часто ефективність
окремих заходів була низькоюа, бо вони проводилися вже під час епідемій і
не могли виконати всі поставлені завдання (спостерігалась відсутність
системності у даній сфері).

Таким чином, можна зробити висновок, що рівень медичного
обслуговування населення Лебединського повіту у другій половині ХІХ - на
початку ХХ ст. завдяки діяльності земства, незважаючи на різні перешкоди,
постійно покращувався. В повіті функціонували лікарські дільниці, що
обслуговували 371 населений пункт. Було створено 5 лікарень.
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Велася робота з розширення мережі медичних закладів, покращення
матеріальної бази лікарень. Простежується соціальний характер діяльності
земств при вирішенні проблеми медичного обслуговування населення регіону.
Велася просвітницька робота. В той же час були і недоліки, пов’язані з фінансовою
скрутою і небажанням окремих земців зрозуміти важливість проблеми охорони
громадського здоров’я.

Дана розвідка лише окреслила окремі аспекти історії діяльності земств.
Участь представників окремих соціальних верств і конфесій у соціальній,
освітньо-гуманітарній діяльності земств, їх взаємовідносини з органами
міського самоврядування і місцевою владою потребують подальшого
вивчення на всеукраїнському та регіональному рівнях.
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Никитин М.Ю.
Положение и деятельность земской медицины в 1865 – 1914 гг. (на примере

Лебединского уезда Харьковской губернии)
Сделана попытка анализа положения и основных направлений деятельности

земских медицинских учреждений на территории Лебединского уезда Харьковской
губернии в 1865-1914 гг.

Nikitin M.Y.
The state and activities of Zemstvo medicine in 1865 – 1914 (for example, the Lebedin

district Kharkov province)
The attempt to analyse  the state and the main directions of activities of Zemstvo medicine

institutions in 1865-1914 on the territory of the Lebedin district Kharkov province was made.
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