Фогель Наум Давидович
(1908– 1980)
Наум Давидович Фогель народився в с.Хорли Каланчацького району Херсонської
області. Після закінчення Армянської гімназії в
Кримській області, працював вантажником в
порту, на маслозаводі. В 1930-1935 рр. навчався
в Одеському медичному інституті.
Після
закінчення працював лікарем в Молдавії, в
радгоспі “Велетень” Херсонської області, в клініці
комбайнового заводу ім. Петровського та
карданних валів, ординатором в неврологічному
відділенні Херсонської міської лікарні № 2 ім.
М.С. Урицького. В роки Великої Вітчизняної війни
добровольцем пішов на фронт, очолював
евакогоспіталь,
де
немало
зробив
для
повернення в стрій – бойовий чи трудовий –
сотень людей. В 1945 році Наум Давидович
повернувся до лікарської справи. Приймав участь
у
відродженні
неврологічного
відділення
Херсонської обласної лікарні, де завідуючим
працював двадцять років. З ініціативи Наума Давидовича створена служба
санітарної авіації для надання медичної допомоги населенню у віддалених
районах Херсонщини, яку і очолював. В 1965-1970 роках працював
невропатологом та завідуючим неврологічної служби Херсонської міської лікарні
№ 2 ім. М.С. Урицького. Автор наукових публікацій. Фогель Наум Давидович
відомий, як лікар-новатор та письменник. Перші статті, вірші, нариси, оповідання
були надруковані на сторінках місцевої преси. З 1952 по 1981 роки вийшли
друком повісті: “Крилата медицина” (1952), “Гіпнотрон професора Браїлова”
(1962), романи: “Хірург Олексій Корепанов” (1957), “Головний хірург” (1966),
“Капітан флагмана” (1977), книга-нарис “Повість про людину хорошу” (1962),
нарис “Герой Соціалістичної Праці В.Ф.Заботін” (1975), збірник повістей “Буран”
(1981). Наум Давидович нагороджений орденом Червоної Зірки та медаллю “За
трудову доблесть”. Член Спілки письменників України з 1962 року.

Довідкова інформація:
1930-1935 рр. - навчання в Одеському медичному інституті.
1935 р. - закінчив Одеський медичний інститут.
1935-1941 рр. - невропатолог міської лікарні №2 ім. М.С.Урицького, м.Херсон.
09.1945-1965 рр. - зав. неврологічним відділенням Херсонської обласної лікарні,
начальник санавіації.
1965-1967 рр. – невропатолог міської лікарні №2 ім. М.С.Урицького.
1967-1970 рр. - зав. неврологічною службою міської лікарні №2 ім. М.С.
Урицького.
Нагороджений орденом Червоної Зірки.
1952 р. - нагороджений медаллю "За Трудову Доблесть".
1962 р. - Член Союзу письменників України.

