85 років від дня народження
Бугрей Ольги Василівни
6 лютого виповнюється 85 років від дня
народження
Бугрей
Ольги
Василівни
Завідувачки
гінекологічного
відділення
Чернігівського
обласного
онкологічного
диспансеру
(1972–1977),
(1984–1991),
заступника головного лікаря з медичної частини
(1977–1981), лікаря онко-гінеколога вищої
кваліфікаційної категорії.
Середню школу Ольга Бугрей закінчила з
золотою медаллю. Це дало можливість
продовжити навчання в Одеському державному
медичному інституті і теж закінчити його з
відзнакою.
1959 року за направленням приїхала у
рідне місто, де обласним здороввідділом
молодому
талановитому
фахівцеві
запропонували працювати в онкодиспансері.
Але молода лікарка категорично відмовилася, бо в пам’яті чітко
закарбувалася настанова батька: «Їдь працювати у село, поки не попрацюєш
самостійно, не буде з тебе хорошого лікаря». Так у 23 роки, будучи вагітною,
очолила Перчунівську лікарську дільничну лікарню Пісчано-Бродського
району Кіровоградської області. Доводилося займатися не тільки
лікарськими справами, а й господарськими, добудовувати лікарню, яку
зводив колгосп. Після декретної відпустки разом із чоловіком почали
працювати у Гурівській дільничній лікарні Долинського району (колишній
земській) на 50 ліжок. Молоді лікарі часто навідувались у району лікарню
переймати досвід у досвідчених хірургів. Згодом отримали право оперувати в
дільничній лікарні, де чоловік Анатолій Антонович був головним лікарем і
хірургом, а Ольга Василівна – і акушер-гінекологом, і педіатром, і
терапевтом, і навіть рентгенологом.
1969 року обох запрошують до Чернігова, де Ольга Василівна спочатку
працювала лікарем-гінекологом в обласній лікарні, а вже через два роки
перевелася в обласний онкологічний диспансер, де трудилася до пенсійного
віку. Вона і нині продовжує працювати в поліклінічному відділенні
онкодиспансеру на посаді лікаря онкогінеколога.
Протягом усієї трудової діяльності Ольга Василівна трудилася над
підвищенням своєї ділової кваліфікації шляхом участі у науково-практичних
конференціях, симпозіумах, конгресах Росії, України та інших країн СНД.
Має 2 раціоналізаторські нововведення, а також декілька друкованих
праць, у тому числі 3 методички для лікарів акушер-гінекологів області.
Приділяє багато уваги підготовці лікарів акушер-гінекологів з онкогінекології.

Загальний стаж роботи – 54 роки, з онко-гінекології – 42 роки.
Ольга Василівна Бугрей неодноразово відзначалася Почесними
грамотами Управління охорони здоров’я, адміністрації, серед яких і Почесна
грамота та знак обласної ради.
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Провідний бібліотекар

