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Загальновідомо, що наркоз застосовували  з давнини  в Індії, Ассирії, Китаї, Єгипті…
Засоби для знеболювання виготовляли з рослин у вигляді відварів, настоянок та так 
званих «сонних губок» - тканин, що просочувалися рідиною з опій, цикутів, конопель…

Використовували вино, спирт, а також холод.
Деякі джерела свідчать про те, що практикували, як на сьогодні, досить варварський та 

сумнівний з точки зору безпеки пацієнта засіб – дерев’яним кийком  били людину по голові, 
вона втрачала свідомість і тоді лікар оперував, обробляв поранення тощо…

У ХІІ ст. у Болонському університеті вже було зібрано  150 рецептів  лікарських засобів 
для знеболювання.

У ХІІІ ст. Раймонд Луллій відкрив етер – засіб, який пізніше (1540 р.) описав Парацельс.



Американські хірурги Уільям Мортон і 
Джон Уоррен у 1846 р. вперше 

використали діетиловий ефір  як наркоз. 

Уільям Мортон Джон Уоррен

Уривок з історичного нарису Шаака В. А. 
“Местное обезбаливание в хирургии”

Полотно американського художника Р. Хінклі
«Перша публічна операція під ефірним наркозом»



Тридцять років потому вперше був застосований місцевий наркоз із використанням
кокаїну.

Уривок з історичного нарису  Шаака В. А. “Местное обезбаливание в хирургии”

Згодом з’явилася місцева інфільтраційна анестезія та блокади переферичних нервів, 
спинальна та епідуральна анестезія, яка дозволила вже на початку ХХ ст. проводити 

операції на черевній порожнини без глибокого наркозу. Тоді ж в практику ввійшли 
менш токсичні анестетики…

В 1847 р. шотландець Джеймс Сімпсон вперше використав 
хлороформ – сильний анестетик, який мав побічні 

ускладнення, проте широко застосовувався…

Джеймс Сімпсон
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На початку ХХ ст. в Російський імперії активно почали друкувати практичні керівництва та 
посібники з місцевої анестезіології для студентів та лікарів в зв’язку з широким застосуванням 

методу в практиці.  Три таких видання присутні і в фонді бібліотеки

Керівництво В. А. Шаака, що вийшло в серії «Руководства и научные пособия
для высших школ», цікаве тим, що містить короткий, але змістовний
історичний нарис розвитку та застосування місцевої анестезії, багатьма
малюнками та схемами з детальним описом інструментів та техніки
маніпуляцій…

Шаак В. А. Местное обезболивание в хирургии : практич. рук. для врачей и
студентов : с 88 рис. в тексте / В. А. Шаак, Л. А. Андреев. - Ленинград; Москва :
Государственное издательство,1926 (Тип. Печатный Двор, Гатчинская 26). - 220 с.

Цілком очевидно, що винахід знеболювання є безумовним благом для людства та безцінним 
здобутком медицини. Без анестезіології сучасний розвиток хірургічної  допомоги був би просто 

неможливим…


