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ДАЙДЖЕСТ 
 
 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО  
КЛІНІЧНОГО ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ 

 
К 85-річчю дерматовенерологічної служби Вінницької області 

 
С.Є.Бельц  

 
 

Офіційних документів про заснування диспансеру в державному архіві Вінницької 
області не має. В архівній довідці державного архіву Вінницької області № 06-230 від 
18.11.1999 року зазначено, що в документах Подільської губернської робітничо-селянської 
Інспекції є акт за 23 червня 1924 року про перевірку роботи Вінницького центрального 
шкірно-венерологічного диспансеру, де вказано, що він був заснований в лютому 1921 році в 
м.Вінниці, засновником якого став лікар-дерматовенеролог Е.Л.Проневич, який став його 
першим головним лікарем, також під його керівництвом в Вінницький області розпочали ві-
дкривати перші шкірно-венеричні пункти.  

В той час Вінницький обласний клінічний шкірно - венеричний диспансер був розмі-
щений в цегляному приміщенні по вулиці Першотравневій 57. Спочатку мав вигляд невели-
кої медичної споруди з амбулаторією і стаціонаром на 50 ліжок з невеликим штабом лікарів 
на 6-7 одиниць, приміщення складається з 26 кімнат.  

 

 
 

Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер  
 
 

Також в архівній довідці державного архіву Вінницької області 06-317 від 22.09.2003 
року зазначено, що в лютому 1921 року у м.Вінниці був заснований венерологічний диспан-
сер. В рукописах, які збереглися до цього часу, є інформація, що приміщення, в якому в май-
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бутньому буде відкрито диспансер, побудував лікар Патла в 1910 році. В цьому приміщенні 
спочатку було виділено чотири палати для лікування хворих на шкірні і венеричні хвороби.  

З 1925 по 1932 рік існував Вінницький окружний шкірно-венерологічний диспансер, а 
з 1932 року Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер, який крім 
обслуговування населення Вінницької області обслуговував частину населення Хмільниць-
кої та Житомирської областей.  

В 1934 році була створена кафедра шкірних та венеричних хвороб на базі Вінницького 
обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру. Першим завідувачем кафедри був 
професор С.А.Глауберзон (1934-1937 рр). Підчас Великої Вітчизняної війни мережа дерма-
товенерологічної служби була зруйнована.  

В 1947 році в м.Вінниці відкривається міський шкірно-венерологічний диспансер. 
Диспансер в той час знаходився на міському забезпеченні, з обмеженим штатом лікарів і се-
реднього медперсоналу, можливості для виїзду лікарів на Вінницькі райони не було, тому 
було вирішено, що усі хворі, що знаходяться в районах, повинні проходити лікування в 
м.Вінниці. І на базі Вінницького міського клінічного шкірно-венеричного диспансера в 1950 
році зі своїм штатом лікарів в 10 одиниць був відкритий обласний клінічний шкірно-
венеричний диспансер, де вже лікувались не лише жителі м.Вінниці, але і хворі з усієї Він-
ницької області. В ті роки обласний шкірно-венеричний диспансер провів велику роботу по 
зниженню свіжих форм сифілісу, гонореї, по ліквідації вогнищ грибкових захворювань в ди-
тячих будинках, підготовка кадрів венерологів, по організації серологічної допомоги.  

В 1953 рік міський і обласний шкірно-венеричний диспансер було вирішено об’єднати 
в один медичний заклад, що отримав назву Вінницький обласний шкірно-венеричний диспа-
нсер, який існує до цього часу, головним лікарем якого стала Марія Михайлівна Лотарьова. 
Оновлений диспансер представляв собою вже великий обласний лікувальний заклад в якому 
нараховувалось 20 лікарських одиниць, обладнаний новітньою технікою, мав потужну лабо-
раторію з клінічним і серологічним відділом, добре обладнаний фізіотерапевтичний кабінет і 
рентгенкабінет для лікування шкірних хворих. В той час в шкірно-венеричному диспансері 
налічувалось в стаціонарі 75 ліжок.  

Обласний диспансер проводить велику організаційно-методичну роботу, керуючи всі-
єю мережею проти венеричних закладів Вінницької області, головним чином, шляхом систе-
матичних, планових виїздів лікарів на периферію. Проводиться велика лікувально-
профілактична робота, а також спільно з лікарнею велика консультативна робота і робота по 
підготовці кадрів лікарів дерматовенерологів, лаборантів, серологів і підвищення кваліфіка-
ції лікарів суміжних спеціальностей.  

В 70-х роках в диспансері засновується первина організація «Знання», яка проводить 
певну санаторно-просвітницьку роботу. В 1974 році вона приймала участь в конкурсі на 
кращу організацію лекційної пропаганди і отримала 3-е місце, відмічена Грамотою і грошо-
вою премією міського товариства. По ініціативі диспансера проводять ряд заходів по покра-
щенню шкірно-венерологічної служби в області. В 1972 році в Шпиковській дільничній ліка-
рні відкриття серологічної лабораторії. В 1975 році створена школа передового досвіду на 
базі Бершадського ЦРЛ. В 1976 році школа передового досвіду відкрита на базі Гайсинсько-
го диспансеру. В 1977 році введено в будівництво нову споруду Гайсинського шкірно -
венерологічного диспансеру.  

Головними цілями Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспа-
нсеру є посилення боротьби з розповсюдженням венеричних і шкірних захворювань в облас-
ті, виконує свою роботу згідно плану і керується наказами і указами Міністерства охорони 
здоров’я СССР, УССР.  

В 1979 році створена централізована бактеріологічна лабораторія. За 1980-1982 роки в 
структурі диспансера змін не було.  

Головним лікарем з 1992 року до 2011 року був Бардашевський Олег Борисович який 
здійснив великий внесок в розвиток ВОКШВД.  
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Починаючи з 2011 року головним лікарем стає Бельц Сергій Євгенович. 
 

 
 

С.Є.Бельц  
 

Бельц Сергій Євгенович закінчив в 1985 року Вінницький медичний інститут 
ім.М.І.Пирогова. В 1986 році - інтернатуру з дерматовенерології. З 1985 по 1999 роки працю-
вав лікарем-дерматовенерологом, з 1999 року по 2009 роки - завідуючий шкірно-
венерологічним відділенням. В 2010-2011 роках - замісник головного лікаря по поліклінічній 
роботі. З серпня місяця 2011 року - головний лікар Вінницького обласного клінічного 
шкірно-венерологічного диспансеру. 
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В наші дні Вінницький об-

ласний клінічний шкірно-
венеричний диспансер має таки 
підрозділи: 
1)Лабораторія - єдина у місті та 
області лабораторія для діагнос-
тики шкірних та венеричних за-
хворювань, яка складається з 
трьох відділів - серологічного, 
бактеріологічного та клінічного; 
завідуюча Кузнєцова Л.Д. 
2) Адміністративно – господарсь-
кой персонал.  
3) Персонал кухні.  
4) Загально медичний персонал.  

5) Організаційно-методичний кабінет.  
6) Диспансерне відділення.  
7) Відділення №1 (з 1.07.12 у відділенні 45 ліжок).  
8) Відділення №2 (з 1.07.12 у відділенні 45 ліжок). 
9) Відділення №3 (з 1.07.12 у відділенні 10 ліжок).  
10) Лабораторія клінічна.  
11) Фізіотерапевтичний кабінет.  
12) Нічний терапевтичний пункт.  
13) Приймальне відділення.  
14) Лікарі-інтерни. 

 
На базі Вінницького обласного клінічного шкірно-венеричного диспансера розташо-

вана кафедра шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного універ-
ситету ім.М.І.Пирогова.  
 

           
 
 

З грудня 2009 року завідувачем кафедри шкірних та венеричних хвороб обраний за 
конкурсом на Вченій Раді Вінницького національного медичного університету 
ім.М.І.Пирогова доктор медичних наук Сергій Анатолійович Бондар. 


