Голуб Ганна Андріанівна
(22.09.1914-10.08.1987)

Голуб Ганна Андріанівна народилася 22 вересня
1914 р. в с. Барсуки Балтського району Одеської
області. У 1941 р. закінчила Одеський медичний
інститут, мріяла бути педіатром, але доля
розпорядилась інакше. Як нагрянула війна, вона
приймає рішення разом з іншими випускниками
інституту піти на курси підвищення кваліфікації,
стає воєнним лікарем. Паралельно з навчанням
працювала в госпіталях. З 1941 по 1942 рр.
молодший лікар полку 31-ї стрілкової дивізії, 56-ї
армії Південно-Західного фронту. З 1942 по 1946
рр. лікар-ординатор хірургічного взводу 337
окремого медико-санітарного батальйону 295
стрілкової
дивізії
5-ї
ударної
армії
1-го
Білоцерківського фронту. Пройшла Ганна Голуб
усю війну – від Одеси до Кавказу і від Кавказу до
Берліна. Непохитна віра давала сили для роботи
лікарем-хірургом. Одного разу на мінному полі були поранені шістнадцять бійців,
їм усім протягом невеликого часу Анна Андріанівна ампутувала ноги. Дивізія, в
якій вона служила, брала участь у боях за визволення Херсона. І хоча в руїнах
було багато його вулиць, сподобалось Ганні Андріанівні це місто. Тому і приїхала
сюди після війни. Приїхала і залишилась назавжди. З 1946 р. лікар-терапевт
обласної лікарні відділу ВТЗ УВС Херсонського облвиконкому. А з 1949 по 1960
рік Г. А. Голуб посідала місце начальника відділення обласної лікарні відділу ВТЗ
УВС Херсонської області. З 1960 по 1963 рр. Ганна Андріанівна начальник
терапевтичного відділення з вільного найму, інспектор-лікар. В 1963 році вона
почала працювати лікарем Херсонського обласного лікарсько-фізкультурного
диспансеру. А з 1967 року – лікар в добровільному спортивному товаристві
Херсонського ордена Леніна бавовняного комбінату. Де б не працювала
Г.А.Голуб, завжди ставилася до хворих чуйно й уважно, користувалася у них
великим авторитетом.
Була нагороджена орденами: Червоної Зірки, Вітчизняної війни II ступеня.
Нагороджена медалями: «За оборону Кавказу», «За бойові заслуги», «За
звільнення Варшави», «За перемогу над Німеччиною», «За взяття Берліна», «За
вірну службу».

Довідкова інформація:
1941 р. - закінчила Одеський медичний інститут.
1941-1942 рр. - молодший лікар полку 31-ї стрілкової дивізії
56-ї Армії Південно-Західного фронту.
1942-07.1946 рр. - лікар-ординатор хірургічного взводу 337
окремого медико-санітарного батальйону 295-ї стрілкової
дивізії 5-ї Ударної Армії 1-го Білоруського фронту.
07.1946-1949 рр. - лікар-терапевт обласної лікарні відділу
ВТЗ УВС Херсонського облвиконкому.
1949-29.03.1960 рр. - начальник відділення обласної лікарні
ВТЗ УВС Херсонської області.

29.03.1960-01.05.1961 рр. - начальник терапевтичного відділення з вільного
найму.
01.05.1961-06.04.1962 рр. – лікар-інспектор обласної лікарні УВС Херсонської
області.
03.12.1963-17.02.1967 рр. - лікар Херсонського обласного лікарськофізкультурного диспансеру.
1967-1974[?] - лікар в добровільному спортивному товаристві Херсонського
ордену Леніна бавовняного комбінату.
1943 р. - нагороджена медаллю "За бойові заслуги".
1944 р. - нагороджена медаллю "За оборону Кавказу", орденом Червоної Зірки.
1945 р. - нагороджена медалями "За звільнення Варшави", "За взяття Берліна",
"За перемогу над Німеччиною", орденом Вітчизняної війни ІІ ст.
1954 р. - нагороджена медаллю "За бойові заслуги".
1958 р. - Нагороджена медаллю «За вірну службу».
Відзначена нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".

