Бражникова Ганна (Галина) Іванівна
(08.05.1926 р. - 02.04.2016 р.)
Бражникова Ганна (Галина) Іванівна народилася
8 травня 1926 року в селі Глинськ Роменського
району Сумської області в родині службовців. У
1950 році закінчила Донецький медичний
інститут. Після закінчення інституту рік
працювала дільничним лікарем-терапевтом в
Красногорівській міській лікарні Донецької
області. В 1951 році разом з родиною переїжджає
в м.Херсон.
В Херсоні вся її професійна діяльність пов’язана з
однією лікарнею - обласною. В Херсонській обласній лікарні Бражникова Г.
І. працювала з 1951 по 2000 рік, спочатку ординатором терапевтичного
відділення, а згодом - старшим ординатором. Тут вона набуває досвіду,
отримує вищу категорію лікаря-терапевта, удосконалює знання з
кардіології, гастроентерології.
Ганна
Іванівна неодноразово була
делегатом
Всесоюзних
з’їздів
гастроентерологів,
терапевтів,
республіканських
наукових
конференцій
гастроентерологів.
Нові знання застосовувала в
повсякденній роботі.
В 1966 р.
була
призначена
обласним
гастроентерологом
обласного
відділу охорони здоров’я.
Велику практичну допомогу
Г.І. Бражникова, разом з іншими медиками обласної лікарні, надавала своїм
колегам – районним терапевтам, медичним сестрам. Неодноразово Ганна
Іванівна у складі бригади терапевтичного профілю виїжджала у райони
області. Тисячі пацієнтів, яких вилікувала Ганна Іванівна, із вдячністю
згадують її, її добре серце та турботу про них. Вона була зразком
самовідданого служіння хворим. Їй вони
присвячували вірші.
Ганна Іванівна брала активну
участь у громадському житті лікарні,
впродовж
багатьох
років
була
профоргом
терапевтичного
відділу
обласної лікарні.
За чесну, самовіддану працю у
1970 та 1977 рр. була відзначена
нагрудним знаком «Відмінник охорони здоров’я», у 1980 р. – «Переможець
соцзмагання», а в 1981 р. нагороджена медаллю «Ветеран праці». У червні
2000 р. вийшла на заслужений відпочинок.

Довідкова інформація:
1945-1950 рр. - навчання в Донецькому медичному інституті.
1950-1951 рр. - дільничний лікар-терапевт в Красногорівській міській
лікарні Донецької області.
1951-1960 р. - ординатор терапевтичного відділення в Херсонській обласній
лікарні.
1960 р. - старший ординатор терапевтичного відділення.
1961 р. - лікар-терапевт другої категорії.
1966 р. - лікар-терапевт першої категорії, обласний гастроентеролог.
1970 р. - відзначена нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".
1977, 1980 рр. - відзначена знаком «Переможець соцзмагання».
1981 р. - нагороджена медаллю «Ветеран праці».
1982 р. - лікар-терапевт вищої категорії.
1997 р. - присвоєна перша категорія з гастроентерології.
2000 р. - вихід на пенсію.
Галине Ивановне Бражниковой
Белая палата,
Высокий потолок.
Во всю ширь окошко,
На окне цветок.
Больничные койки,
Гардины висят.
Пять пациентов
В палате лежат.
Папка под мышкой,
Фонендоскоп.
Чу, это доктор
В палату идет.
Белая шапочка,
Белый халат.
Простая прическа,
Улыбчивый взгляд.

Вот уж два месяца
Как я лежу.
Курс мой лечения
Подходит к концу.
Цирроз подлечили.
Пора попрощаться.
Ах, трудно как будет
С врачом расставаться.
Белая шапочка,
Белый халат.
Дивные руки,
И ласковый взгляд.
Пациентка В. Голубь,
04.01-23.02.1996 г.

Милому доктору с чуткой душой
Галине Ивановне Бражниковой
Приход Ваш и славное: «Доброго ранку»
С большим нетерпеньем мы ждем спозаранку.
А Ваша улыбка и доброе слово
Поднимут всегда настроенье больного.
Сегодня с Днем Сретения Вас поздравляем.
Сердечно успеха и счастья желаем.
Чтоб Вам никогда не болеть, не скучать
И многие годы еще врачевать
А дома, чтоб грела Вас внуков любовь.
Чтоб был Ваш и светел, и радостен кров.
Чтоб не было в жизни тяжелых моментов.
Всегда благодарные Вам пациенты.
Г.С. Савлевич, В. Свиридонская,
С.Бойченко, В.П. Ткач, В. Голубь, 1996 г.

