Брагар Михайло Семенович
(08.05.1951 р. – 26.08. 2014 р.)
Народився
Михайло
Семенович
Брагар
8 травня 1951р. у селі Гранів Гайсинського
району Вінницької області, де на відмінно
закінчив середню школу. У 1968 році поступив
до Дніпропетровського ордена Трудового
Червоного Прапора медичного інституту, після
закінчення якого отримав кваліфікацію –
санітарний лікар.
Свою трудову діяльність Михайло Брагар
розпочав у 1974 році лікарем із загальної гігієни
Чаплинської районної санепідемстанції. У 1976
році Михайла Семеновича переведено до обласної санепідемстанції до
відділу комунальної гігієни, який він з часом очолив. Вже в перші роки
праці показав себе прекрасним фахівцем. У 1980 році був відзначений
нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".
У 1984 році М.С. Брагара було призначено завідувачем санітарногігієнічного відділу, а з березня 1987р. – заступником головного лікаря
обласної СЕС. З 1988 по 1990 роки він працював в обкомі партії, де
опікувався питаннями розвитку галузі охорони здоров’я області.
З 12 січня 1991 року Михайла Семеновича призначено головним
лікарем обласної санепідемстанції, головним державним санітарним
лікарем по Херсонській області. Він піклувався про епідемічне
благополуччя області, відстоював необхідність вчасного проведення
профілактичних щеплень, санітарно-гігієнічних заходів. З 2002 по 2010
роки працював на посадах першого заступника та начальника управління
охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації. Михайло
Семенович був творчою людиною, оперативно приймав обґрунтовані
рішення, постійно направляв зусилля колективів медичних установ на
модернізацію стилю їх праці. За час його керівництва покращалася
матеріально-технічна база лікарень та поліклінік, було завершено
будівництво обласного онкологічного диспансеру, деяких відділень ЦРЛ.
Велику увагу Михайло Семенович приділяв інформаційній діяльності
галузі, співпраці із засобами масової інформації. Автори кращих публікацій
становилися переможцями обласного конкурсу «Журналісти - медицині».
Сам Михайло Семенович автор (співавтор) більш ніж 10 наукових
публікацій по проблемам охорони навколишньої середи.
Михайло Брагар був висококласним фахівцем, мав організаторські
здібності, тому саме йому доручили створити в області комунальний заклад
«Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф», який він очолив і був його керівником до останніх
днів життя. Під керівництвом Михайла Семеновича відбулося становлення
цієї важливої служби. Він сам бував у районах, вирішував важливі питання.
Херсонська область у 2014 році отримала 40 машин швидкої медичної
допомоги.

26 серпня 2014 р. на 63 році життя
раптово пішов з життя, заслужений лікар
України – Михайло Семенович Брагар. Колеги
та співробітники, друзі завжди відмічали в
ньому людину слова, людину честі. Це була
глибоко чуйна людина з великим серцем,
людина з великої літери. Так склалося, що
чиновників не люблять. Михайло Брагар був
видатним керівником, творчою особистістю,
порядною людиною. Його любили. Світла
пам’ять про Брагара Михайла Семеновича
житиме в серцях всіх, хто його знав.

Довідкова інформація:
1974 р. - закінчив Дніпропетровський медичний інститут.
1974-1976 рр. - лікар із загальної гігієни районної СЕС, смт. Чаплинка,
Херсонська область.
1976-1984 рр. - лікар з комунальної гігієни; зав. відділенням комунальної
гігієни.
1984-1987 рр. - зав. санітарно-гігієнічним відділом.
1987 р. - заст. головного лікаря Херсонської обласної СЕС.
1988-1990 рр. - інструктор відділу науки та навчальних закладів обласного
комітету КП України.
1991-2001 рр. - головний Державний лікар Херсонської області; головний
лікар обласної СЕС.
2001-2002 рр. - начальник санітарно-імунологічного відділу СП "БерегСервіс", м. Одеса.
2002-2003 рр. - перший заст. начальника управління охорони здоров'я та з
питань забезпечення ліками Херсонської обласної державної адміністрації.
2003-2010 рр. - начальник управління охорони здоров'я та з питань
забезпечення ліками Херсонської ОДА.
2010-2014 рр. - головний лікар Херсонського обласного територіального
центру екстреної медичної допомоги.
1980 р. - відзначений нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".
1991 р. - лікар-організатор охорони здоров'я вищої категорії.

