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Cвітлої пам’яті Заслуженого лікаря України
Щурука Зіновія Степановича

12 січня 2020 року відійшов у вічність голова Волинського науково-медичного товариства лікарів-оториноларингологів,
багаторічний керівник ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні та всієї
отоларингологічної служби Волинської області, Заслужений лікар України Щурук Зіновій Степанович.
Зіновій Степанович народився 9 квітня
1938 року в селі Островок, Володимирського повіту, Волинського воєводства, Польської республіки у родині селян. Дитинство
його випало на складний воєнний та післявоєнний час. Після закінчення сільської
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школи перебував в рядах Радянської Армії.
В 1960 р. поступив до Львівського державного медичного інституту на стоматологічний факультет і закінчив його в 1965 р. За
направленням інституту працював лікарем
стоматологом в Пянджській районній лікарні (Таджикістанська РСР). В 1966 р. пройшов курси спеціалізації з оториноларингології на факультеті спеціалізації та удосконалення лікарів Сталінабадського (нині Душанбе) державного медичного інституту
імені Абулахібні Сіна. В 1966 р. З.С. Щурук
повернувся в Україну і працював отоларингологом з 1966 по 1968 рр. у Володимир-Волинській ЦРЛ, до 1972 р. – в Турійській
ЦРЛ, та до 1975 р. – в Нововолинській МСЧ,
а з 1977 року – завідувачем ЛОР-відділення
Новововолинської МСЧ. З 1977 по 1980 працював лікарем-отоларингологом ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні,
і по 2002 р. – був завідувачем ЛОР-відділення обласної клінічної лікарні.
За час своєї діяльності отоларингологом З.С. Щурук пройшов безліч курсів удосконалення і стажування в Україні і за кордоном. За період своєї роботи завідувачем
відділення Волинської обласної клінічної лікарні поряд з рутинною ЛОР хірургічною
роботою впровадив і розвивав цілі напрямки отоларингології, зокрема, отохірургічний.
Були запроваджені такі операції, як стапедопластика, мірінгопластика, сануючі операції
на середньому вусі з тимпанопластикою. Він
перший в Україні запровадив методику трепанації сосковидного відростка за допомогою бормашини, про що свідчить інформаційний лист від 1985 р.: “Техніка ощадливої
трепанації вискової кістки фрезами і борами
при радикальній операції на середньому вусі
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// Інформаційний лист. Київ; 1985”. З приходом З.С. Щурука у Волинську обласну клінічну лікарню були запроваджені ЛОР онкологічні операції – всі типи резекцій гортані,
ларингектомія, операція Крайля. З.С. Щурук
займався і науковою діяльністю, неодноразово виступав на з’їздах і конференціях, він
є автором 53 друкованих фахових статей, переважно в “Журналі вушних, носових і горлових і хвороб”. 27.11.1997 р. указом Президента України З.С. Щуруку було присвоєно
почесне звання “Заслужений лікар України”.
Зіновій Степанович був непересічною особистістю як у професійній діяльності, так і у людських взаєминах. Віртуозно
майстерний хірург з глибокими теоретични-

ми знаннями, невтомною працездатністю та
винахідливістю, він не лише підняв надання
отоларингологічної допомоги в лікарні на рівень провідних клінік країни, але й забезпечив досягнення нових вершин спеціалістами
наступних поколінь. Його неповторне почуття гумору приносило колегам не тільки задоволення, але й не раз допомагало вийти зі
складної ситуації. Його відданість професії
та щирий інтерес до людських проблем забезпечили повернення здоров’я незліченній
кількості пацієнтів, а багатьом із них він подарував нове життя.
Зіновій Степанович залишив вагомий
слід в історії медицини Волині та яскраві
спогади у кожного, хто його знав особисто.
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