Юрженко Петро Іванович
(08.12.1898-09.07.1975)
Юрженко Петро Іванович народився 8 грудня 1898 р.
в Дар-Олександрівці Миколаївської області у великій
селянській сім’ї. З 1912 по 1915 роки навчався у
Херсонській воєнно-фельдшерській школі. Після
закінчення
протягом
двох
років
працював
фельдшером в Очаківському лазареті Одеської
області. Завідував фельдшерським пунктом в
с. Баратівці Миколаївської області. У 1922-1927 роки
Петро Іванович студент Одеського медичного
інституту.
Тямущому
молодому
випускникові
доручають завідування хірургічним відділенням
окружної лікарні у Старобільську Донецької області. З
першого липня 1937 року Петро Юрженко головний
лікар та завідувач хірургічним відділенням народної
лікарні в м. Херсоні. Зрілий фахівець, людина жадібна
до знань, він шукає нові шляхи в хірургії і виходжуванні післяопераційних хворих,
веде спостереження і записи. У червні 1941 р. блискучим демонструванням
оперованих хворих захищає кандидатську дисертацію у Харкові. На базі
народної лікарні в 1941 році був сформований хірургічний польовий пересувний
госпіталь № 575, який очолив Петро Іванович. Його робота відзначена орденами
Вітчизняної війни першого та другого ступенів, орденом Червоної Зірки,
медалями. З вересня 1945 по 1961 рік Юрженко знову головний лікар та зав.
хірургічним відділенням Херсонської обласної лікарні. Незмінним завідуючим
хірургічного відділення Петро Іванович працював
до 1975 року. Лікар-подвижник, організатор
хірургічної допомоги в області, засновник грудної
хірургії на півдні України, ініціатор відкриття
вузькопрофільних
спеціалізованих
відділень,
займався науково-практичною діяльністю. Член
правління республіканського товариства хірургів,
голова
Херсонського
обласного
товариства
“Знання”. За самовіддану працю Петро Іванович
нагороджений орденами Леніна та Трудового
Червоного Прапора. В 1959 році присвоєно Почесне звання “Заслужений лікар
УРСР.” Після смерті Юрженка Петра Івановича на будинку обласної клінічної
лікарні встановлено меморіальну дошку.

Довідкова інформація:
1912-1915 рр. - навчання в Херсонській воєнно-фельдшерській школі.
1915 р. - закінчив Херсонську воєнно-фельдшерську школу.
1915-1917 рр. - фельдшер лазарету, м. Очаків, Одеська область.
1917-1922 рр. - зав. фельдшерським пунктом, с. Баратівка, Миколаївська
область.
1922-1927 рр. - навчання в Одеському медичному інституті.
1927 р. - закінчив Одеський медичний інститут.
1927-1937 рр. - хірург; зав. хірургічним відділенням Старобільської окружної
лікарні, Донецька область.
1937-1941 рр. - головний лікар; зав. хірургічним відділенням народної лікарні,
м.Херсон.

1941-1945 рр. - провідний хірург; нач. хірургічного польового пересувного
госпіталю № 575.
1945-1961 рр. - голов. лікар, зав. хірургічним відділенням Херсонської обласної
лікарні.
1961-1975 рр. - хірург; зав. хірургічним відділенням Херсонської обласної лікарні.
1941 р. - захист кандидатської дисертації.
1959 р. - Почесне звання: Заслужений лікар УРСР.
Нагороджений орденом Червоної Зірки.
Нагороджений орденом Леніна.
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ступеня.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня.
Світлини з архіву ХОНМБ

