Сафроненко Галина Денисівна

(16 квітня 1912р. – 13 травня 1989 р.)
Галина Денисівна Сафроненко народилася 16 квітня 1912р. в місті Ростовіна-Дону. Після закінчення в 1935 році
Ростовського медичного інституту тривалий
час працювала в Узбекистані. У 1944 році,
після визволення міста від німецькофашистських загарбників, разом з чоловіком
– талановитим хірургом
Володимиром
Івановичем Єлісєєвим приїхала у місто
Херсон, де В. І. Єлісєєв був призначений
завідуючим хірургічним відділенням міської
лікарні
№ 2 (нині міська клінічна лікарня
ім. А. і О. Тропіних), а Галина Денисівна
прийнята на посаду завідуючої акушерськогінекологічним відділенням. З 1953 по 1984
рік – вона головний акушер-гінеколог
обласного відділу охорони здоров’я.
Багато зусиль, організаторських здібностей, знань доклала Галина
Денисівна у становленні та організації акушерсько-гінекологічної служби.
За час своєї роботи в лікарні вона виховала цілу плеяду лікарів. Разом з нею
працювали Ганна Григорівна Лішневська, Марія Семенівна Порженко,
Юлія Володимирівна Окунева, Ніна Павлівна Кривошея, Тетяна Семенівна
Кляцька, Тетяна Авксентіївна Бородіна, Тамара Іванівна Непомняща, Зоя
Сергіївна Клименко.
За час роботи Г. Д. Сафроненко на базі лікарні вперше в області стали
готувати лікарів із районів. Під її керівництвом у відділенні акушерства і
гінекології проходили спеціалізацію Віктор Максимович Смуров, Іда
Аронівна Слободіна, Костянтин Іонович Брагінський, Олександр
Миколайович Кірпа, які в
подальшому стали відомими
акушерами
гінекологами
Херсонської області.
Значну
роль
Галина
Сафроненко відводила науковопрактичній діяльності. У 1954
році вона стала єдиним серед
херсонських лікарів кандидатом
медичних наук. За час роботи в
лікарні нею були втілені нові
методики оперативного лікування
при захворюваннях жіночих
статевих органів, у тому числі онкологічної патології. На базі лікарні
вперше в області нею була здійснена складна операція по створенню

штучної піхви. У журналах і збірниках наукових робіт Галина Сафроненко
публікує понад 20 статей.
У 1957 році, у зв'язку з реорганізацією акушерської служби в області,
Г. Д. Сафроненко була переведена для подальшої роботи в обласну лікарню
на посаду завідуючої гінекологічним відділенням, де працювала до 1986
року. У 1963 році нагороджена орденом Леніна, в 1964 році стала
Заслуженим лікарем УРСР,
в 1965 році - нагороджена
нагрудним
знаком
«Відмінник
охорони
здоров'я», в 1969 році їй
присвоєно почесне звання
Героя Соціалістичної Праці
і
нагороджена
другим
орденом Леніна.
Працюючи в обласній
лікарні
і
очолюючи
акушерсько-гінекологічну
службу області, Г. Д. Сафроненко продовжувала займатися науковою
діяльністю і в 1973 році захистила докторську дисертацію. Всього за період
своєї трудової діяльності вона опублікувала близько 80-ти наукових робіт.
Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації Зоя Сергіївна
Клименко, Олександр Іванович Пуляев, Людмила Максимівна Яковлєва,
Катерина Іванівна Драган, Борис Володимирович Хабрат, Ольга Федорівна
Давідкевіч та ін.
Галина Сафроненко займала також активну громадську позицію, була
депутатом Херсонської обласної ради кількох скликань. На Херсонщині не
було жодного району, де б не побувала Галина Денисівна - за її активної
участі були відкриті нові лікарні, сучасно обладнані акушерські відділення.
За сприяння Галини Денисівни відкритий акушерський корпус в обласній
лікарні.
У 1978 році Г. Д. Сафроненко стала Почесним громадянином
м. Херсона, була нагороджена орденом «Дружби Народів».
13 травня 1989 року Галина Денисівна пішла з життя...
10 квітня 2012 р. в міській
клінічній лікарні ім. А. і О. Тропіних
відбулося
урочисте
відкриття
меморіальної
дошки
на
честь
100-річчя
з
дня
народження
Заслуженого лікаря УРСР, доктора
медичних наук, Героя Соціалістичної
Праці Галини Денисівни Сафроненко.
Цей пам'ятний знак встановлено на
стіні акушерського корпусу лікарні,
в якому Галина Денисівна

працювала завідуючою акушерсько-гінекологічним відділенням з 1944 по
1957 рік. А 17 квітня відбулося відкриття другої меморіальної дошки з
нагоди
100-річчя від дня народження Галини Сафроненко біля
акушерсько-гінекологічного корпусу обласної клінічної лікарні, де вона
пропрацювала 30 років і на будівництво якого за радянських часів
пожертвувала 15 тис. карбованців.
Довідкова інформація:
1935 р. - закінчила Ростовський медичний інститут.
06.04.1944-1956 рр. - акушер-гінеколог; завідувач акушерським
відділенням міської лікарні № 2 ім. М. С. Урицького, м. Херсон.
1956-1986 рр. - завідувач гінекологічним відділенням Херсонської
обласної лікарні; головний акушер-гінеколог Херсонського обласного
відділу охорони здоров'я.
1954 р. - захист кандидатської дисертації.
1973 р. - захист докторської дисертації.
1963 р. - нагороджена орденом Леніна.
1963 р. - відзначена нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".
1964 р. - Почесне звання: Заслужений лікар УРСР.
1969 р. - присвоєно звання "Герой Соціалістичної Праці".
1969 р. - нагороджена Золотою Зіркою Героя Соціалістичної Праці.
1969 р. - нагороджена орденом Леніна.
1978р.- Почесний громадянин міста Херсона.
Нагороджена орденом Дружби народів.

