М е д и ч н е о б с л у г о в у в а н н я . З будівництвом залізниці в Сарнах
починає розвиватись промисловість, торгівля. Збільшується кількість на
селення. Краєм хвороб і злиднів називали колись Полісся. Для медичного
забезпечення у 1909 р. тут було відкрито залізничну лікарню на два ліжка
та амбулаторію. В місті діяла єдина приватна аптека Барзама, де провізором
працював Полянський Аркадій Львович. При радянській владі його обрали
членом комісії по націоналізації аптек, а також делегатом першої Рівненської
конференції працівників медико-санітарної праці (1941 р.)
В 1938-39 роках збудовано нову будівлю лікарні, де було відкрите ди
тяче й онкологічне відділення. В післявоєнні роки кваліфікована медична
допомога надається Сарненською міською лікарнею, до складу я><ої входила
поліклініка, терапевтичне, хірургічне, дитяче та онкологічне відділення.
У 1946 р. відкрито пологовий будинок на 20 ліжок.
Поряд з ветеранами медицини Тощєвіковим Миколою Петровичем,
Малиновським тут працювали досвідчені лікарі Підгорний, Підгорна, Маляр,
Богуславський Ростислав.
Першим головним лікарем Сарненського району була Маляр (Васи
льєва) Тамара Іванівна. З 1953 до 1063 р. лікарня отримала статус районної.
Головними лікарями працюють Муратов 1.1., Віктора К. В., Рудкін А. Ю., Царлов В. А. З 1963 р., після приєднання Клесівського і Степанського районів до
Сарненського, лікарня отримала статус центральної районної лікарні.
Значний внесок у розвиток охорони здоров’я населення району зро
били Богуславський Р. Є., Грищук Є. М., Ворона Р.Д., Скрипниченко Н. М.,
Василенко |Т В., Кондакова Є. М., Возняк І. М. Значний внесок у розвиток
медичної галузі зробив головний лікар Микола Олександрович Панасюк,
лікарський стаж якого понад 23 роки. Він мав вищу кваліфікаційну катего
рію. Його заступниками були кваліфіковані лікарі Добринський Анатолій
Денисович, М артинович Степан Павлович, Садовнік Людмила Сергіївна,
Литвинчук Галина Михайлівна. Після трагічної загибелі Панасюка М. О. го
ловним лікарем призначили Нагорну Ольгу Василівну, затим Мартиновича
Степана Павловича, Романюка Ярослава Романовича - лікаря вищої категорії.
Тепер районну лікарню очолює Василь Іванюк.
На базі Сарненської ЦРЛ розгорнуто 16 спеціалізованих відділень.
Медична допомога населенню надається за тридцятьма спеціальностями.
Засновником хірургічної служби Сарненського району був Гендельман Б. І., який завідував хірургічним відділенням лікарні до 1956 р. Після
нього до 1967 р. відділенням керував Шеймбаум М. П. який згодом очолив
дитячу хірургічну службу області. З 1967 по 1973 рік хірургічним відділення
завідував Денисюк Олексій Кирилович, який організував травматологічну
службу району. З 1973 по 1991 рік відділенням хірургії опікувався Красько
Тихон Семенович. Його замінив лікар вищої категорії Романюк Ярослав
Романович. У відділенні виконуються складні хірургічні операції, ефектив
но лікуються пацієнти із тяжкими захворюваннями. Щорічно виконується
3-4 тисячі операцій.
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Будівництво нового пологового будинку. Фото, 1981 р.

У хірургічному відділенні відкрили палату інтенсивної терапії на 4 ліж
ка, а також заснували перше в області відділення анестезіологічне відділення,
яким завідував Чугай Олексій Іванович. З 1995 р. його очолює лікар-анестезіолог вищої категорії Жученко Олександр Євгенович.
Терапевтичним відділення лікарні з 1987 р. очолює дікар вищої ка
тегорії Соколовський Вячеслав Михайлович. Кардіологічним відділенням
завідував довгий час лікар вищої категорії Кіранчук Віктор Феофанович,
а після його смерті у 2007 року - Гомонець Алла Борисівна.
З 1979 по 1996 рік педіатричне відділенням опікувалась Заслужений
лікар України Євдокименко Тамара Антонівна, потім - педіатр вищої категорії
Олександр Петрович Садовник, а після його смерті - Пацьола Олена Яросла
вівна. З 1991 р.неврологічне відділення очолює Дубенчук Інна Ростиславівна,
інфекційне -П етруняк Михайло Петрович, а офтальмологічне - Прокопчук
Ганна Василівна.
Чимало зусиль для встановлення ЛОР - відділення доклала Заслужений
лікар України Василенко Олександра Володимирівна, яка працювала в цьому
закладі з 1968 р„ зараз на заслуженому відпочинку. На даний час відділення
очолює; Іванюк Руслана Іванівна.
Гінекологічним відділенням завідує Кохтюк Олена Миколаївна, від
діленням № 1 -М аковецький Петро Павлович, № 2-В иш невська Тетяна
Петрівна, жіночою консультацією - Дубенчук Микола Ростиславович.
Клініко-діагностичною лабораторією завідує Машковська Лілія Ми
колаївна, відділенням швидкої невідкладної допомоги - Тарасова Лариса
Василівна, а рентгенологічним відділенням - Ковальчук Світлана Михайлівна.
Боротьбу за чистоту і гігієну побуту вела Сарненська санепідемстанція.
Її очолювали такі досвідчені лікарі, як Шуляренко, Кубатін, Печенік, Саворський, Межанов Борис Михайлович. Тепер керівником є Войнолович Олек
сандр Іванович. В санепідемстанції працювали досвідчені медики Демченко,
Цвайман, Подзолков, Марченко, Могилко та ряд інших.

В Сарнах медичну допомогу
надає районна стоматологічна полі
клініка на 260 відвідувань за зміну.
Старожили міста ще досі пам’ята
ють стару дерев’яну двоповерхову
поліклініку, де в 1960 р. відкрито
стоматологічне відділення з трьома
кабінетами терапевтичним, хірур
гічним, та зубопротезним. З перших
днів відкриття відділення працюва
ли стоматологи подружжя Черняніних та Пахоренко Гліб Дмитрович;
зубні лік арі - О стр о п о л ец ь Л. Г. Працівники стоматологічної поліклініки.
(Тиш кевич Л. Г.), К ондакова Т. І. Фото, 1970-ті рр.
та м едсестра Бойко П. Т., зубні
техніки - Кошмак Б. К., Бонч-Бруєвич С. Ф. Очолював колектив Чернянін Д. П. Через рік ряди стомато
логів поповнили молоді спеціалісти
Пахоренко Леопольд Дмитрович,
якого п р и зн а ч и л и за в ід у в а ч е м
відділення та Тишкевич Олесь Пи
липович.
*
З листопада 1966 р. стоматполікліні'ку перевели в окрем е
приміщення на вулицю 17 Вересня.
К олектив поповн или нові зубні Працівники стоматологічної поліклініки
лікарі Сусід В. М., Юрчук В. І., медсе на «суботнику» поблизу старої поліклініки.
стри - Токарчук Т. Й., Сапожко К. В., Фото, 1970-ті рр.
Якимчук О. С„ Косткіна Л. Ф.
З 1977 по 1986 рік головним лікарем поліклініки був лікар-стоматолог
Задніпряний Іван Васильович. Наприкінці грудня 1980 р. колектив пересе
лився в нове приміщення, розміщене в п’ятиповерховому житловому будинку.
Поліклініка зайняла весь перший поверх. Завезли нове обладнання, створили
всі умови для роботи медичного персоналу.
У 1986 р. головним лікарем був призначений стоматолог Грицкевич
Петро Олексійович. На цій посаді він працював до 2002 р., до дня смерті.
Виконувачем обов’язків головного лікаря призначили завідувачку терапе
втичного відділення Валентину Василівну Задніпряну, а з жовтня 2004 по тра
вень 2005 р. обов’язки головного лікаря було покладено на Прищепюка В. М„
а з 2005 р. ним стала Проскуріна Лариса Олександрівна. Деякі ветерани праці
стоматполіклініки трудяться й по цей день: Редька Д. А., Набухотний П. К„
Юрчук В. І., Сусід В. М„ Задніпряна В. В., Якимчук О. С„ Мінчук С. В., Грицке
вич Г. В., Балабушка Л. Г„ Кухоцька Г. В. Інші перебувають на заслуженому
відпочинку Лугачова М. Ф., Бойко П. Т., Сапожко К. В., Токарчук Т. Й. З жалем

можна констатувати, що відійшли з життя досвідчені спеціалісти, наставники,
які залишили добру й світлу пам’ять про себе: Тишкевич Л. Г., Пахоренко Л. Д.,
Грицкевич П. О., Тишкевич О. П., Кошмак Б. К., Бонч-Бруевич С. Ф.
До послуг жителів міста 25 аптек та аптечних кіосків.

