Варич Євдокія Федорівна
(15.03.1921 р. - 30.08.2007 р.)
Народилась
Євдокія
Федорівна
Варич
15 березня 1921 року в с. Павлівка Кобилянського
району
Полтавської
області.
Закінчила
Дніпропетровську фельдшерську школу. Трудову
діяльність почала медсестрою пологового будинку
м. Дніпродзержинська у 1939 році. А невдовзі вже
була у лавах Червоної Армії. Доля повела її по
воєнних шляхах. На початку 1940 року - старша
медсестра евакогоспіталю ЕГ 1042 на Фінському
фронті. Всі 1418 днів і ночей Великої Вітчизняної
війни була медсестрою польового пересувного
госпіталю ХППГ 5211 6-ї танкової дивізії армії
Західного фронту та 3-ї танкової армії 1-го Українського фронту. Повною
мірою пізнала вона і гіркоту відступу, і біль неповоротних втрат. За бойові
заслуги нагороджена орденами: Вітчизняної війни ІІ ступеня, Червоної
Зірки, Богдана Хмельницького та медалями: “За бойові заслуги”, “За
перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.”,
“Захиснику Вітчизни”. Після закінчення Дніпропетровського медичного
інституту у 1951 році одержала призначення на будівництво Каховської
ГЕС. Тут, на будівельному майданчику, почала професійну діяльність з
організації першого медпункту, швидкої допомоги, а закінчила - відкриттям
міської лікарні у Новій Каховці. В ній Варич Є. Ф. працювала 20 років
спочатку лікарем, а потім завідуючою терапевтичним відділенням. Чимало
листів одержувала звідусіль зі словами подяки за врятоване життя. Ці листи
зігрівали, надихали трудитися ще краще, підвищувати свої професійні
знання. І Євдокія Федорівна засиджувалася над медичними журналами,
удосконалювала знання, прагнула допомогти в кожному окремому випадку.
У 1971 році відкрилось гастроентерологічне відділення лікарні
Комсомольського району, м. Херсон (нині міська клінічна лікарня
ім. А. і О. Тропіних) і очолила його лікар-фронтовик, учасник Великої
Вітчизняної війни Євдокія Федорівна Варич. Багато сил, часу, енергії
віддала вона роботі у відділенні, яке поступово стало справою її життя. А з
1993 по 2000 рр. працювала лікарем дитячого відділення лікарні
ім. А. і О. Тропіних. Щоденний бій за
життя вела лікар першої категорії,
відмінник охорони здоров’я, Почесний
громадянин
м.
Нова
Каховка
Є. Ф. Варич. За сумлінне виконання
лікарського
обов’язку
була
нагороджена орденом «Знак пошани».
Більше 120 разів відзначено її у наказах
по обласному відділу охорони здоров’я
і лікарні за відмінну роботу. Євдокія
Федорівна брала активну участь в громадському житті колективу.

Активний пропагандист здорового способу життя, непримиренний
противник шкідливих звичок, малорухомості, займалась бігом, плаванням.
Вона була кращим наставником молоді, виховала гідну зміну.
Співробітники, яким пощастило працювати з таким талановитим лікарем,
згадують Є. Ф. Варич, як людину для якої медицина була її життям.

Довідкова інформація:
1939-01.1940 рр. - медсестра пологового будинку, м. Дніпродзержинськ,
Дніпропетровська область.
01.1940-06.1940 рр. - старша медсестра евакогоспіталю ЕГ 1042 на
Фінському фронті.
06.1941-03.1945 рр. - медсестра польового пересувного госпіталю ХППГ
5211 6-ї танкової дивізії армії Західного фронту; 3-ї танкової армії 1-го
Українського фронту.
1951 р. - закінчила Дніпропетровський медичний інститут.
1951-1971 рр. - лікар; завідувач терапевтичним відділенням лікарні м. Нова
Каховка, Херсонська область.
1971-1993 рр. - завідувач гастроентерологічним відділенням лікарні
Комсомольського району, м. Херсон.
1993-2000 рр. - лікар дитячого відділення лікарні ім. А. і О. Тропіних,
м.Херсон.
1966 р. - нагороджена орденом "Знак Пошани".
Нагороджена орденами: Вітчизняної війни ІІ ступеня, Червоної Зірки,
Богдана Хмельницького.
Медалями: “За бойові заслуги”, “За перемогу над Німеччиною у Великій
Вітчизняній війні 1941—1945 рр.”, “Захисник Вітчизни”.
Відзначена нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".
Почесний громадянин м. Нова Каховка.

