Микола Іванович Тезяков
(29.11.1859-1925)
Микола Іванович Тезяков народився 29 листопада 1859 р. на Уралі в сім’ї
кріпака-службовця. У 1879-1884 р. навчався
в
Казанському університеті на медичному факультеті.
Після закінчення університету в 1884 р. Микола
Іванович почав свою медичну діяльність дільничним
лікарем у Пермській губернії. З 1889 р. протягом
восьми років М.І Тезяков працює санітарним лікарем
в Херсонській губернії спочатку в Олександрійському,
а потім в Єлисаветградському повітах. Тут він
приділяв
основну
увагу
громадсько-санітарній
діяльності: вивченню рівня санітарного стану
населення,
питань
шкільної
гігієни,
дитячої
смертності, боротьбі з найбільш розповсюдженими
захворюваннями – висипним тифом, трахомою,
дифтерією, сифілісом. Важко переоцінити роль М.І.
Тезякова в організації і проведенні профілактичних
заходів у Херсонській губернії. Він провів, по суті, перше в Україні, та й взагалі в
Росії, конкретне соціально-гігієнічне дослідження в сучасному розумінні цього
слова, присвячене сільськогосподарським робітникам і організації санітарного
нагляду за ними в Херсонській губернії за матеріалами лікарсько-продовольчих
пунктів у 1893-1895 рр., яке одержало високу оцінку і повне схвалення багатьох
фахівців. Одне з значних місць у діяльності і працях М.І. Тезякова займають
епідеміологічні дослідження. Його роботи по організації боротьби з інфекційними
хворобами послужили настільною книгою для багатьох лікарів. Свої гігієнічні
погляди Микола Іванович уперше повідав на 6 з’їзді земських лікарів у 1894 році,
виступивши з доповідями “Дифтерия в Елисаветградском уезде“, “Сифилис в
Херсонской губернии“. У 1915 році М.І. Тезяков був мобілізований в армію і
призначений головним лікарем евакогоспіталю для військовополонених. З 1917
року, працюючи начальником санітарної частини Кавказького фронту,
М.І.Тезяков зумів організувати в Діючій армії комісію, яка займалась питаннями
медичного забезпеченням військ та поширенням гігієнічних знань. Його перу
належать 250 робіт з питань гігієни, санітарної статистики, профілактики
інфекційних захворювань. Микола Іванович Тезяков увійшов в історію охорони
здоров’я України як чудовий земський лікар, соціальний гігієніст, санітарний
статистик, який віддав свій талант, свої сили організації охорони здоров’я на
землі українській.

Довідкова інформації:
1871-1879 – навчання в гімназії Єкатеринбурга.
1879-1884 – навчання на медичному факультеті Казанського університету.
1884-1889 – дільничний лікар Пермської губернії.
1889-1896 – санітарний лікар в Херсонській губернії.
1896-1903 - санітарний лікар Воронежської губернії
1903 – керівник земської санітарної організації Саратовської губернії.
1904 – помічник завідуючого санітарно-статистичним бюро при управлінні
головного начальника санітарної частини Маньчжурської армії.
1915 р. - головний лікар евакогоспіталю для військовополонених.
1917 – начальник санітарної частини Кавказького фронту.
1920 - керівник відділу лікувальних місцевостей Наркомздраву СРСР.

