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САМОЙЛОВИЧ ДАНИЛО САМІЙЛОВИЧ В
ІСТОРІЇ ХЕРСОНЩИНИ.
Біобібліографічний покажчик

м. Херсон – 2014

Самойлович
(Сущинський)
Данило
основоположник вітчизняної епідеміології.

Самійлович

–

загальновизнаний

Народився Самойлович Д.С., 11 грудня 1744 р. в с.Янівка Черніговської губернії
(тепер с.Іванівка, Чернігівського району, Чернігівської області), в сім’ї священика.
В 1765 р. закінчив медичну школу при Петербурзькому адміралтейському
госпіталі. Працював лікарем Копорського полку, приймав участь в російсько-турецькій
війні (1768-1774 р.р.).
Після захисту докторської дисертації при Лейденському університеті до Росії
повертається в 1783 році.
В цей час на півдні України лютувала чергова епідемія чуми і вразила населення
Келії, Ізмаїла, Бендер, Аккермана, Очакова. Наприкінці літа 1783 р. чума спалахнула в
Херсоні і швидко поширювалася. За наказом Г.Потьомкіна Данило Самойлович прибув у
Херсон в червні 1784 р. Він організував нові карантині кордони, проводив масові
щеплення, розробив методи ізоляції та дезінфекції при чумних епідеміях, що стали
основою діяльності санітарно-протиепідемічної служби. Самойлович Д.С. зробив
клінічний опис смертельної хвороби у праці “Опис чуми, яка була в Херсоні в 1784 році”.
Під керівництвом Д.Самойловича у Херсоні була створена перша в Росії
корпорація лікарів. Після ліквідації чуми він одержав високий чин колезького радника.
В 1787 р. Самойлович Д.С. вдруге прибув у Херсон і блискуче виконав підготовку
госпіталів, лазаретів пограничного карантину до приїзду імператриці Катерини ІІ.
Головного лікаря карантинів України, інспектора Чорноморської лікарської
управи, Данила Самойловича, в 1805 р. не стало.
Життєвий та науковий подвиг видатного лікаря і вченого XVIII ст. заслуговує
поваги.
В покажчику представлено книги та періодичні видання, що налічуються у фонді
Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки.
Розміщення джерел за алфавітом авторів та назв.
Розрахований на різні групи користувачів бібліотеки.
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