Нікітіна Ніна Константинівна
(26.11.1919 р. – 22.01.2012 р.)
Нікітіна Ніна Костянтинівна народилася 26
листопада 1919 року у місті Маріінск,
Новосибірської області у родині службовців.
У
1942
році
закінчила
санітарний
факультет
медичного
інституту ім. В.М.
Молотова, м.Томськ. Після навчання почала
лікарську діяльність у поліклініці смт. Верхуба,
Казахстан (1942-1943 рр.). Два роки працювала
в місті Томськ лікарем-терапевтом поліклініки
фельдшерсько-акушерської школи. З 1944 року
Ніна Костянтинівна лікар-терапевт медикосанітарної частини Окремого дивізіону Резерву
Головнокомандуючого
ЗС Червоної Армії,
м. Подільськ, Московська область та м.
Миргород, Полтавська область. У 1945-1946
роках була лікарем-терапевтом госпіталю для
військовополонених, м. Сімферополь. В 1946
вона переїжджає до Херсону і вісім років виконує обов’язки лікаря-ординатора
Військового госпіталю №40. В 1954 році її направляють до військової частини у
Німецьку Демократичну республіку лікарем-терапевтом.
В 1962 році Ніна Костянтинівна повертається до Херсона і працює
лікарем-методистом, а згодом і заступником головного лікаря з медичної частини
Херсонської обласної лікарні. З 1965 року Ніна Костянтинівна Нікітіна керувала
терапевтичним відділенням обласної лікарні. Одночасно з 1965 по 1987 рр.
виконувала обов’язки головного терапевта відділу охорони здоров'я
Херсонського обласного виконавчого комітету. З 1994 по 1998 рік працювала
гастроентерологом поліклінічного відділення.
Заслужений лікар України Н. К. Нікітіна за самовіддану працю відзначена
нагрудним знаком «Відмінник охорони здоров’я», нагороджена орденом
Трудового Червоного прапора.

Довідкова інформація:
1942 р. - закінчила медичний інститут, м. Томськ, РФ.
1942-1943 рр. - лікар-терапевт поліклініки, смт. Верхуба, Казахстан.
1943-1944 рр. - лікар-терапевт поліклініки фельдшерсько-акушерської школи,
м. Томськ, РФ.
1944-1945 рр. - лікар-терапевт медико-санітарної частини Окремого дивізіону
резерву головнокомандуючого ЗС Червоної Армії, м. Подільськ, Московська
область, РФ; м. Миргород, Полтавська область.
1945-1946 рр. лікар-терапевт госпіталю для військовополонених,
м. Сімферополь.
1946-1954 рр. - лікар-ординатор Військового госпіталю №40, м. Херсон.
1954 р. - інспектор лікувального профсектору Херсонського обласного відділу
охорони здоров'я.
1954-1961 рр. - лікар спеціаліст-терапевт в/ч 25755 Окружного клінічного
госпіталю, Німецька Демократична республіка.
1961-1962 рр. - лікар спеціаліст-терапевт в/ч 36344, Німецька Демократична
республіка.
1962 р. - лікар-методист обласної лікарні.

1963 р. - заступник головного лікаря з медичної частини.
1965-1987 рр. - головний терапевт відділу охорони здоров'я Херсонського
обласного виконавчого комітету.
1965-1994 рр. - завідувач терапевтичним відділенням.
1994-1998 рр. - гастроентеролог поліклінічного відділення обласної клінічної
лікарні.
1976 р. - Почесне звання: Заслужений лікар УРСР.
1968 р. - відзначена нагрудним знаком "Відмінник охорони здоров'я".
1971 р. - нагороджена орденом Трудового Червоного прапора.

