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	Одним з об’єктів медичного краєзнавства є лікувальні заклади, робота яких всебічно вивчається науковцями. Серед таких закладів згадаємо 1-шу радянську лікарню ім. В. Леніна та звернемо увагу на наступні перетворення часів більшовицького панування, а саме у 1920-1930-ті роки:
– по-перше, лікарня змінила назву, втративши автентичну  Олександрівська. Згодом, у 1922 році, до номера додано ще й доповнення – імені В.І. Леніна. Такими назвами за життя вождя не розкидувалися, а лікарня отримала її дійсно за те, що багато років була і залишалася провідним лікувальним закладом для Харківської губернії;
– по-друге, одним з більшовицьких перетворень було переведення більшості лікувальних закладів на місцеві бюджети, що призвело до скорочення ліжок в 1-й радлікарні. Від у більшості постраждали містяни, які отримували медичну допомогу замість палат у коридорах та інших непридатних для цього приміщеннях.
– по-третє, невиважена кадрова політика, яка призводила до частих змін головних лікарів у закладі. Були часи, коли у лікарні головні лікарі працювали 1-2 роки (Е. Бурштейн, Котляров), а деякі суміщали дві посади. Так працювали «на два фронти» Б. Сейбіль та О. Гехтман. Звісно, що зміна очільників дестабілізувала ситуацію у лікарні;
Звертаючи увагу на позитивні моменти, відзначимо, що лікарня залишилася клінічної базою для 4 кафедр ХМІ, а це означало найвищий рівень надання медичної допомоги. Так, назавжди в історії лікарні закарбовані імена видатних медиків – М. Міронова, О. Мельникова, А. Чугаєва, І. Кудінцева, О. Грінштейна, Є. Чернікова, М. Мілостанова, С. Якушевича, О. Мандельштама, які залишили по собі цілі наукові школи.
У висновку зазначимо, що виділені лише окремі моменти роботи лікарні в зазначений період. Завдання дослідників, які працюють у цій царині, доповнити та поглиблювати інформацію, створивши цілісну картину розвитку закладу.
This thesis is devoted to history of the First hospital named after V.I. Lenin in 1920th-1930th. Authors proves, that history of hospital in this period has positive and negative facts, which should be studied more in the future.

