ХАРЛАМОВА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА
( 7 грудня 1927 – 30 липня 1998 рр.)
Катерина
Михайлівна
Харламова
видатний організатор охорони здоров'я України.
K. M. Харламова народилась 7 грудня 1927
року в Іванівській області в Росії. Після
закінчення Одеського медичного інституту в
1950 році все своє життя працювала на
Херсонщині.
Організаторський
талант
Катерини
Михайлівни проявився на посаді керівника
профспілки медичних працівників, а з 1960 року
- протягом 27 років, вона очолювала обласний
відділ охорони здоров'я(1960-1987 рр.) - цю
складну і специфічну галузь, єдина на той час в Україні жінка керівник
такого рангу.
Людина високої відповідальності, великої вимогливості до себе та
підлеглих, вона успішно вирішувала проблеми охорони здоров'я області.
З її іменем пов'язано становлення системи охорони здоров'я і
розвиток спеціалізованої медичної допомоги населенню області,
будівництво нових лікарень, диспансерів, пологових будинків і
санепідемстанцій. Прикраса міста Херсона та України - обласна дитяча
клінічна лікарня, де до останнього дня свого життя працювала Катерина
Михайлівна, збудована при її особистій участі.
Виховала цілу плеяду відомих
організаторів
охорони
здоров’я
Херсонщини – О. С. Лучанський,
Й.С.Філіпчик,
С.
М.
Долгий,
Є. Є. Карабелеш,
З. С. Клименко,
Л. В. Лятецька, Ф. К. Гончарук,
М. С. Брагар, Л. Г. Богуславський,
В. І. Гордєєв, Г. І. Горбачевський.
До останнього дня свого життя
працювала
лікарем-методистом
(1987-1998 рр.) в Херсонській обласній
дитячій лікарні.
Неодноразово обиралась депутатом обласної ради, брала активну
участь у громадському житті області. Катерина Михайлівна була відзначена
нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я", нагороджена орденом
Трудового Червоного прапора, мала Почесне звання «Заслужений лікар
України».
На 71 році пішла з життя Катерина Михайлівна (1998 р.). Світла
пам'ять назавжди збережеться в наших серцях. На кошти медичної
громадськості в 2000 році відкрито пам’ятник на могилі видатного діяча
херсонської медицини Катерини Михайлівни Харламової.

Довідкова інформація:
1950 р. - закінчила Одеський медичний інститут.
1960-1987 рр. - завідувач Херсонським обласним відділом охорони здоров'я.
1987-1998 рр. - Херсонська обласна дитяча лікарня, організаційнометодичний відділ.
1966 р. - нагороджена орденом Трудового Червоного прапора.
1975 р. - Почесне звання: Заслужений лікар УРСР.

