Лятецька Людмила Володимирівна
(07.11.1941 – 16.06.2020 рр.)
Людмила Володимирівна Лятецька народилася 7
листопада
1941
року
в
м. Сімферополі Автономної Республіки Крим
у родині вчительки та скульптора. До селища
Каланчак Херсонської області приїхала у 1965 році
після
закінчення
Кримського
державного
медичного інституту. У 1965-1971 роках
працювала
лікарем-оториноларингологом,
заступником головного лікаря, а з 1971 по 1981 рр.
займала посаду головного лікаря Каланчацької
центральної районної лікарні, де зарекомендувала себе ініціативним та
відповідальним організатором. У травні 1981 року Л. В. Лятецька була
призначена головним лікарем Херсонської обласної дитячої лікарні, яку
очолювала 34 роки. Людмила Володимирівна завжди відзначалася
організаторськими здібностями, високою відповідальністю, відчуттям нового,
здатністю до практичного здійснення наміченого. Постійно працювала над
підвищенням своєї кваліфікації. Основними її життєвими досягненнями є створення організаційної моделі спеціалізованої допомоги новонародженим
дітям та системи її надання на районному та обласному рівні, впровадження
нових сучасних технологій у лікувально-діагностичний процес, розвиток
дитячої нейрохірургії, ортопедії, імунології, медичної генетики.
У 1985-1998 роках очолювала Херсонське обласне відділення Дитячого
фонду України. Заступник голови Ради головних лікарів Херсонської області.
Депутат обласної ради двох скликань.
За вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я, впровадження сучасних
методів діагностики і лікування, високу професійну майстерність Лятецькій
Людмилі Володимирівні присвоєно почесне звання Заслужений лікар України
(15.01.1996), нагороджено орденом "Знак Пошани" (1976) та орденом
Трудового Червоного Прапора (1986). У 1993 році Л.В. Лятецька удостоєна
почесного звання «Жінка року».
За значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я,
організацію і надання медичної допомоги населенню, впровадження нових
методів діагностики і лікування, високий професіоналізм та сумлінну працю
Людмила Володимирівна нагороджена Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (1999), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я
України, подякою Кабінету Міністрів України.

Указом Президента України Віктора Ющенко №
669/2009 від 21 серпня 2009 року за визначні
особисті заслуги перед Українською державою у
розвитку охорони здоров'я, впровадження
сучасних методів діагностики і лікування,
багаторічну самовіддану працю головному лікарю
Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні
Людмилі Володимирівні Лятецькій присвоєно
звання Герой України з врученням ордена
Держави.
Та попри високі нагороди Людмила Володимирівна була
доброзичливою та людяною. Колеги та підлеглі згадують її, як добру, порядну
людину, мудрого керівника. Вона знала кожного співробітника, була уважною
до проблем кожної людини, без її уваги та допомоги не залишався ніхто.
Життєвий
шлях
Людмили
Володимирівни закінчився 16 червня 2020
року. У перші роковини для увіковічнення
пам’яті Людмили Лятецької в закладі,
якому лікар присвятила своє життя,
відкрили меморіальну дошку.

Довідкова інформація.
1965 р. - закінчила Кримський Державний медичний інститут.
1965-1971 рр. - лікар; заступник головного лікаря центральної районної
лікарні, смт. Каланчак, Херсонська область.
1971-1981 рр. - головний лікар Каланчацької ЦРЛ.
05.1981- 06.2015 рр. - головний лікар Херсонської дитячої обласної клінічної
лікарні.
1976 р. - нагороджена орденом "Знак Пошани".
1978 р. - відзначена нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".
1981 р. - лікар-організатор охорони здоров'я вищої категорії.
1986 р. - нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора.
1993 р. - удостоєна почесного звання «Жінка року».
1996 р. - Почесне звання: Заслужений лікар України.
1999 р. - нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
2009 р. - звання: Герой України.
2015 р. - вихід на пенсію.

