Лисова Віра Павлівна
(15.08.1919 – 22.11.1997)
Лисова Віра Павлівна народилася 15 серпня 1919 року у великій шахтарській
сім’ї. Після закінчення школи вступила до Харківського
медичного інституту, хотіла стати дитячим лікарем. Але
життя розпорядилося інакше. Студенткою вона пішла на
фронт і всі воєнні роки стояла біля операційного столу у
військовому шпиталі №5237. Після демобілізації Віра
Павлівна продовжила навчання в медичному інституті, а
після його закінчення з 1948 по 1951 рік відбудовує
охорону здоров’я Скадовського району, потім два роки
вона завідує лікпрофсектором Херсонського обласного
відділу охорони здоров'я. Великий хірургічний досвід,
потреба віддавати свої знання людям приводять Віру
Павлівну в обласну лікарню, де вона з 1953-1972 рік
очолює
фтизіо-хірургічне
відділення.
Завдяки
неординарним організаторським і професійним якостям
В.П. Лисової, досить швидко вдалося створити повноцінний колектив як лікарівфтизіохірургів, так і середнього та молодшого медичного персоналу, який
успішно вирішував поставлені перед ним завдання з хірургічного лікування
туберкульозу легень. За роки роботи відділення зроблено більше 3000 операцій
різного виду та характеру. Протягом двох років Віра Павлівна працювала
торакальним хірургом в Монголії. Після повернення додому разом із своїм
відділенням
і
торакальним
відділенням
обллікарні
переходить
в
облтубдиспансер. В об’єднаному легенево-хірургічному (нині торакальному)
відділенні хірургічна допомога надавалась не тільки хворим на туберкульоз, а й
онкологічним хворим. Останні 11 років (1973-1984 рр.) В.П.Лисова працювала в
діагностичному відділенні облтубдиспансеру. Тисячі хворих, яких вилікувала Віра
Павлівна, із вдячністю згадують її золоті руки, добре серце, турботу про них. За
чесну, самовіддану працю, професійну майстерність В.П.Лисовій присвоєне
почесне звання “Заслужений лікар Української РСР“.

Довідкова інформація:
01.03.1943 г. - ординатор польового пересувного хірургічного госпіталю №5237.
1948 р. - закінчила Харківський медичний інститут.
1951-1953 рр. - завідувач лікпрофсектором Херсонського обласного відділу
охорони здоров'я.
1953-1972 рр. - завідувач фтизіо-хірургічним відділенням; завідувач відділенням
легеневої хірургії Херсонської обласної лікарні.
1972-1973 рр. - торакальний хірург, Монгольська народна республіка.
1973-1984 рр. - лікар діагностичного відділення Херсонського обласного
протитуберкульозного диспансеру.
1943 р. - нагороджена медаллю "За бойові заслуги".
1945 р. - нагороджена орденом Червоної Зірки.
1969 р. - Почесне звання: Заслужений лікар УРСР.
1985 р. - нагороджена орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня.
Хірург вищої категорії.

