Зільберштейн Володимир Зіновійович
(17.02.1886 р. – 19.08.1955 р.).
Народився Володимир Зіновійович у місті
Миколаїв 20 лютого 1886
року. Після
закінчення Новоросійського університету
(Одеський
медичний
університет
ім. М. І. Пирогова) він 11 років працював
земським
лікарем
в
Архангельській
земській лікарні (нині с. Архангельське,
В-Олександрівський район, Херсонська обл.).
За цей період він проходить стажування в
клініці професора Д. О. Отта у СанктПетербурзі у 1912 році, та в 1915р. – в
клініці
В.
А.
Філатова
в
Одесі.
З 1921 по 1941рр. займав посаду головного
лікаря міської лікарні №2 ім. М. С.Урицького
м. Херсон
(нині міська клінічна лікарня
ім. А. і О. Тропіних). На долю нового
головного лікаря випало складне завдання – витягнути з-під уламків
розрухи розграбовану і спалену народну лікарню №2. І в цих умовах
потрібно було згуртувати колектив, організувати лікувально-діагностичний
процес, провести реєстрацію та перереєстрацію лікарів, засклити вікна
корпусів. Завдяки старанням В. З. Зільберштейна були відкриті відділення
вуха, горла, носа, а незабаром – очне, неврологічне, травматологічне
відділення, молочна кухня, реорганізували педіатричну службу, яка стала
кращою в системі міста. Були плани на майбутнє. Але все зруйнувала війна.
Вже на наступний день після початку Великої Вітчизняної війни на базі
лікарні організували евакогоспіталь №1959, який очолив майор медслужби
Володимир Зіновійович Зільберштейн. Всі 1418 днів війни госпіталь діяв як
медичний заклад. Володимир Зіновійович нагороджений орденами
Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапора та орденом “Знак Пошани”.
Після повернення з війни, в 1946 році, В.З. Зільберштейн знову був
призначений головним лікарем 2-ої міської лікарні. Ремонт корпусів,
відновлення водопроводу, підготовка до зими, заготівля торфу і очерету для
опалення, організація підсобного господарства – все це стало предметом
турбот головного лікаря, який повернувся з фронту. Він згуртував колектив
і так організував роботу в лікарні, що в післявоєнні роки лікарня займала
перші
місця
в
оглядах
лікувальних
установ
міста.
Володимир Зіновійович був оперуючим окулістом, вдумливим
лікарем, знав акушерство, вважався досвідченим терапевтом. Протягом
34-х років В. З. Зільберштейн очолював лікарню до останнього дня свого
життя – 19 серпня 1955 року.

Довідкова інформація:
Закінчив Новоросійський університет.
Земський лікар (11 років) в Архангельській земській лікарні.
1921-1941 рр. - головний лікар міської лікарні №2 ім. М. С.Урицького,
м. Херсон.
1941-1946 рр. - начальник евакогоспіталю №1959.
1946-06.1955 рр. - головний лікар міської лікарні №2 ім. М.С. Урицького,
м. Херсон.
Нагороджений орденами: Червоної Зірки, Трудового Червоного Прапора,
“Знак Пошани”.

