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Основні дати життя і діяльності

1897 р.          -        народився в м. Ростов-на-Дону.

1916-1921 рр.  -        вчиться у Ростовському медичному інституті.

1924-1933рр.   -        працює на посадах асистента, доцента кафедри  
                                   акушерства і гінекології

1933 р.              -        працює на посаді професора кафедри акушерства і 
                                   гінекології Ростовського медичного інституту

 1937 р.             -        доктор медичних наук
  

       1938р.             -        надрукована монографія « Аутотрансплантация яичников в
                                        переднюю камеру глаза кролика»

1938-1941 рр.  -        очолює кафедру, одночасно працює деканом, а згодом – 
                                   проректором з науково-навчальної роботи.

1941-1942 рр.  -        приймає участь у Великій Вітчизняній війні, керуючи 
                                   хірургічним відділенням військового госпіталю.

 1942-1946 рр.  -       очолює кафедру акушерства і гінекології ІУ –го 
                                   Московського медичного інституту, а згодом – 
                                   Астраханського медінституту.

1946-1948 рр.   -       завідує гінекологічною клінікою Ростовського інституту
                                    онкології та радіології.

1949-1951 рр.   -         працює головним акушером Чернівецької області, член 
                                     ради пологодопомоги МОЗ СРСР та УРСР.

1948 р.-1963рр. -       очолює кафедру акушерства і гінекології Чернівецького  
                                    медичного інституту.

1963 р.              -         раптово помер і похований у Москві на Востряківському
                                     кладовищі
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Кроки поступу та наукових здобутків

          Людвіг Борисович Теодор народився у 1897 р. у сім’ї службовця в Ростові-
на-Дону. У 1908-1916 рр. навчався у Дніпропетровській гімназії. У 1916 році 
поступив, а у 1921 – закінчив медичний факультет Ростовського медичного 
інституту, де залишився працювати на кафедрі акушерства та гінекології.
         У 1918 році добровільно пішов до лав Червоної Армії,  на фронті Л.Б. 
Теодор перебував до 1920 року.  
         У Ростовському медичному інституті протягом  20 років він працював на 
різних посадах: ординатора (1921-1925 рр.), асистента (1925-31 рр.), доцента, а з 
1938 року – на посаді професора. 
        Уподовж 1938-41 рр. очолював кафедру акушерства і гінекології і одночасно 
працював деканом, а згодом – проректором з науково-навчальної роботи. 
Отримав звання доктора медичних наук у 1937 році,  у 1938 році - став 
професором.
         Підсумком його наукових досліджень у той період стала монографія «Ауто-
трансплантация яичников в переднюю камеру глаза кролика» (1938 г.)
        У 1941-1942 рр. Людвіг Борисович Теодор очолював хірургічне відділення 
військового  шпиталю.  Був відізваний з армії і направлений у м. Фергану, де 
працював (1942-1946 рр.) завідувачем кафедри акушерства 4-го Московського 
медичного інституту, а згодом - Астраханського медичного інституту. У 1946-
1948 рр. завідував гінекологічною клінікою Ростовського інституту онкології та 
радіології.
          У 1948 р. Людвіг Борисович Теодор пройшов за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри акушерства і гінекології Чернівецького медичного інституту, 
де пропрацював по 1963 рік.
      Людвіг Борисович був одним із засновників кафедри.
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             Більшість співробітників цієї кафедри мали достатній практичний стаж, 
але не мали досвіду  у викладанні та науковій роботі. Тому до 1951 р. на кафедрі 
виконувались поодинокі наукові роботи, не було жодної захищеної дисертації. 
Умови для навчання були недосконалими, лікувальна база знаходилась у 
незадовільному стані, не вистачало наочних посібників, таблиць та апаратури.
Тому багато часу приділялося удосконаленню методів викладання предмету, 
розробці методичних матеріалів для студентів, а також поновленню матеріальної 
бази кафедри. 
                   Під керівництвом Людвіга Борисовича Теодора розроблялися питання 
діагностики і лікування запальних процесів жіночих статевих органів, 
діагностики термінів вагітності, своєчасного виявлення гестозів вагітних, 
лікування онкологічних захворювань жіночої статевої системи, гінекологічної 
патології. Вченими кафедри за цей час було написано 33 наукові праці, 
підготовлено і захищено 14 кандидатських і 1 докторська дисертації. У власному 
доробку Людвіг Борисович мав 36 опублікованих праць, 1 монографію. 
        Професор Л.Б.Теодор у 1945-1951 рр. одночасно працював обласним 
акушером-гінекологом Чернівецької ради  з пологової допомоги при МОЗ СРСР 
та УРСР.

Професори С.М.Савенко, Б.Л.Радзіховський, Л.Б. Теодор
на святковій демонстрації (травень 1961)
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          Під керівництвом професора Л.Б. Теодора асистентом М.О.Лозинським 
розроблена і впроваджена в практику методика тканинної терапії, психопрофі-
лактичної підготовки вагітних до пологів, виправлення неправильних положень 
плода, вивчення проблем маткових кровотеч і пізніх гестозів та своєчасної 
діагностики токсикозу вагітних.
            З 1954 року для навчального процесу використовувався онкологічний 
диспансер, де велися дослідження онкологічних захворювань жіночої статевої 
системи. 
             Професор Теодор Л.Б. і працівники кафедри багато уваги приділяли 
лікувальній роботі, організації допомоги при пологах у місті та області, 
наполегливо працювали над підвищенням кваліфікації лікарів.

Професор Л.Б.Теодор та колектив кафедри
(1957 р.)

28 серпня 1963 року професор Теодор Людвіг Борисович раптово помер від 
обширного інфаркту міокарда.  Похований видатний вчений на Востряківському 
кладовищі у Москві.
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Учні професора Л.Б. ТЕОДОРА

Під керівництвом професора Людвіга Борисовича Теодора були виконані і 
успішно захищені: 

докторська дисертація:

Борима Т.В.  Основы патогенеза, некоторые вопросы диагностики и 
     лечения    туберкулеза женских половых органов. Т.1-2.                 -   1964 р. 
 

кандидатські дисертації:

Лозинский М.О. Тканевая терапия в акушерстве и гинекологии            -   1951 р. 

Донигевич М.И. Клиническое течение родов при психопрофилак-
     тическом обезболивании                                                                         -   1953 р.

Кузнецов Ф.Д. Рефлекторные влияния с матки на органы дыхания и 
     кровообращения                                                                                       -  1955 р.

Рембез И.Н. Сравнительная оценка некоторых методов лечения 
    слабости родовой деятельности и профилактики ее возникновения -     1956 р.
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Роженко О.И. Влияние анемии на сократительную способность 
       матки                                                                                                      -     1958 р.

Рибалка В.Е. Анализ результатов ручного и инструментального
внутри маточного вмешательства в последовом и послеродовом
 периодах                                                                                                -      1958 р.
   

Тарасенко О.П. Ближайшие и отдаленные результаты пузырного
      заноса за 11 лет по городам Киеву и Черновцам                                -     1958 р. 

Батюк Т.К. Результаты оперативного лечения фибромиомы матки       -    1962 р.

Литвинова Ю.П.  Влияние препаратов спорыньи на сократительную
      деятельность матки при атоническом кровотечении в последовом 

           и раннем послеродовом периодах                                                         -    1964 р.

Капорина Н.В. (Котик)  Состояние капиллярной системы при 
       токсикозах беременности                                                                      -    1963 р.

Ницович Р.М. Функции печени при токсикозах второй половины бере-
      менности                                                                                                    -    1963 р.

Васюк Н.А. Функциональное состояние свертывающей системы
            крови при гинекологических кровотечениях                                       -    1965 р.

     Кантониста К.Г. Показатели некоторых фактов свертывающей
системы крови в динамике нормальной беременности, родов

 и при поздних токсикозах                                                                       -   1965 р.

     Рожило Е.А.  Новые возможности профилактики маточных крово-
       течений в последовом и раннем послеродовом периодах
       сухой и лактазной плазмой                                                                      -   1966 р.
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Серце віддане людям

  

   З вересня 1948 року по 28 серпня 1963 року завідуючим кафедрою акушерства 
та гінекології Чернівецького медичного інституту на 
конкурсній основі був обраний професор Теодор Людвіг 
Борисович (1897 – 28.08.1963 рр.). Він був одним із 
засновників кафедри. У цьому році йому б виповнилось 115 
років.
У вересні 1948 року Теодор Л.Б. пройшов за конкурсом на 
посаду завідувача кафедри акушерства і гінекології 
Чернівецького медичного інституту. Більшість працюючих 
асистентів мали достатній практичний стаж, але не мали 
досвіду у викладанні і науковій роботі. Тому до 1951 року на 
кафедрі виконувались поодинокі наукові праці, не було 
жодної захищеної дисертації. Співробітники кафедри в цей 
період в основному проводили роботу організаційного 

спрямування. Умови для навчання були недосконалими, лікувальна база 
знаходилася в незадовільному стані, не вистачало наочних посібників та таблиць. 
Клініка не була забезпечена необхідною апаратурою. 

З приходом Людвіга Борисовича робота кафедри поступово налагоджувалась, 
покращувалось її матеріальне забезпечення, удосконалювалась методика 
викладання. Поступово було розроблено методичні матеріали для асистентів та для 
самостійної роботи студентів.

Більшу частину свого робочого часу Людвиг Борисович приділяв удосконаленню 
методів викладання предмету, а також поповненню матеріальної бази кафедри. Він 
був надзвичайно цікавим лектором, захоплював своїми розповідями лікарів, 
акушерок та студентів. На кафедрі вивчались та впроваджувалися в практику нові 
методи лікування, успішно використовувались тканинна терапія, 
психопрофілактичне знеболення пологів, виправлення неправильних положень 
плода. 

Працівники кафедри і сам Людвіг Борисович багато уваги приділяли лікувальній 
роботі, організації допомоги при пологах в місті та області, наполегливо працювали 
над підвищенням кваліфікації лікарів.

Велику увагу науковці приділяли своєчасному виявленню гестозу вагітних, 
вивчались проблеми діагностики і лікування запальних процесів жіночих статевих 
органів, діагностики термінів вагітності, лікування онкологічних захворювань 
жіночої статевої системи, гінекологічної патології. Все це дало можливість різко 
знизити кількість пологових травм, мертвонароджуваність та смертність, як 
материнську, так і дитячу.

   За період його роботи колективом кафедри написано 33 наукові праці, з них 28 
– друковані, 4 рукописи, 1 монографія. Під його керівництвом було виконано 14 
кандидатських і 1 докторська дисертації. У власному доробку мав 36 опублікованих 
праць, підготував до друку монографію. 
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  Професор Теодор Л.Б. у 1949-51 рр. одночасно працював головним акушером-
гінекологом Чернівецької області, був членом ради з пологодопомоги при МОЗ 
СРСР та УРСР.
      Під керівництвом професора Л.Б.Теодора асистентом М.О.Лозинським була 
розроблена і впроваджена в практику методика тканинної терапії, у подальшому  
впровадження в практику психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів, 
виправлення неправильних положень плода, вивчення проблем маткових кровотеч 
та своєчасної діагностики токсикозу вагітних продовжувалось.

Професор Теодор Л.Б., як талановитий спеціаліст, обдарований лектор, 
високоерудований хірург-гінеколог, залишився у пам’яті багатьох людей, з якими 
він був знайомий, яким допоміг у житті, з ким зустрічався.

Роман Ніцович,
доцент кафедри акушерства і гінекології
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