Діатроптов Петро Миколайович
(1859-1934)
Петро Миколайович Діатроптов народився в 1859 році.
Після закінчення у 1887 році медичного факультету
Московського університету був направлений земським
санітарним лікарем в Херсонську губернію. Це земство
за своїм значенням вважалося тоді вторимо після
Московського.
Петро
Діатроптов
пропрацював
санітарним лікарем Єлисаветградського повіту з 1887 по
1889 рік.
Діатроптов П.М. встановив, що в
Єлисаветградському повіті, спостерігалися майже всі
відомі епідемічні хвороби. Молодий лікар зайнявся
вивченням причин їх виникнення, для чого розробив
абсолютно новий метод реєстрації захворювань за
єдиною
номенклатурою,
затверджений
земським
зібранням. На з'їздах повітових та губернських лікарів, перед членами земської
управи він піднімав питання про необхідність вивчення санітарних умов праці і
побуту сільських робітників. Таким чином, з ім'ям Діатроптова пов'язаний початок
роботи Херсонського губернського земства в області вивчення праці і побуту
сільськогосподарських робітників, що мала історичне значення.
В 1889 році П.М. Діатроптов був направлений санітарним лікарем до Одеси.
У 1892-1907 рр. керував першою в Україні бактеріологічною станцією в
Одесі. Написав низьку праць про холеру, чуму, зокрема «Про чуму» (1897),
про потребу догляду за водопостачанням (1899).
З 1910 р. – працював у Москві. Свої теоретичні знання, практичний досвід
в області гігієни, санітарії, епідеміології, накопичені за роки роботи в
Херсонському земстві та Одесі він намагався застосовувати і в Москві. П.Н.
Діатроптов керував відкритою в 1910 р. першою в Росії кафедрою громадської
медицини на Московських вищих жіночих курсах. Петро Миколайович на власні
кошти відкрив хіміко-бактеріологічну лабораторію, де проводилися аналізи води і
ґрунту для санітарної організації Московського губернського земства,
виготовлялися вакцини і сироватки. А у 1911 р. при лабораторії відкрив курси для
санлікарів.
У 1913-1915 рр. вийшов його підручник «Початковий
курс гігієни».
Поряд
з
науковою
та
викладацькою
діяльністю Діатроптов займався і громадською
роботою,
був
пов'язаний
з
московською
губернською та міською санітарною організаціями,
допомагав їм у розробці питань з епідеміології,
гігієни та санітарії. Він брав участь в просвітницькій
роботі, був членом комісії з розповсюдження
гігієнічних знань у народі при Пирогівському
товаристві. Великою заслугою Діатроптова слід
вважати успішне керівництво Санітарно-гігієнічним
інститутом Державного інституту народної охорони
здоров'я (1919-1930 рр.).
Діатроптову П.М. належить більше 70 робіт з питань санітарії, гігієни,
епідеміології, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних журналах. Чимало
наукових положень вченого не втратили свого значення і в даний час.
У 1928 році П.М. Діатроптову на відзначення його 45-річної наукової та
громадської діяльності одним з перших в країні було присвоєно звання
заслуженого діяча науки.
Помер вчений в 1934 році.

Довідкова інформація:
1887 р.- закінчив медичний факультет Московського університету.
1887-1889 рр. - працював санітарним лікарем Єлисаветградського повіту на
Херсонщині.
1889 р. - санітарний лікар в Одесі.
1892-1907 рр. керував бактеріологічною станцією в Одесі.
1910 р. – працював у Москві.
1919-1930 рр. – заступник директора Санітарно-гігієнічного інституту Державного
інституту народної охорони здоров'я.
1928 р. – присвоєно звання Заслуженого діяча науки.

