100 років від дня народження
Єфіменко Марії Гнатівни
(22.07. 1921–16.11.1994)
22 липня виповнюється 100 років від дня народження Єфіменко Марії
Гнатівни, завідувачки відділу кадрів Чернігівського обласного відділу
охорони здоров’я (1949–1959), директорки Чернігівського медичного
училища (1959–1978). Заслуженої лікарки України.
Випускниця Харківського медичного інституту Марія Єфіменко
розпочала трудову біографію з посади лікаря дільничної лікарні в с. Блистові
Менського району. Талановитому, енергійному молодому фахівцеві через
деякий час пропонують перейти на організаторську работу, й вона очолює
Городнянський райздороввіділ. А 1949 року Марію Гнатівну запрошують до
Чернігова, де вона обійме посаду завідувачки відділу кадрів Чернігівського
обласного відділу охорони здоров’я. Найтяжчі повоєнні часи.
З фронтів поверталися лікарі, для яких головною школою стала війна.
Їх імена стануть відомими – Андрій Соломко, Володимир Бабухадія, Петро
Киян, Іван Марков та багато, багато інших.
Десять років пліч-о-пліч, Марія Гнатівна трудилася разом з Георгієм
Пилиповичем Брагою. Роки напруженої праці, коли відновлювались,
будувались нові лікарні, організовувались медичні служби, добирався
кадровий потенціал лікарів.
1959 року її призначили директором Чернігівського медичного
училища: організаторські здібності знадобилися саме тут. За час
директорства Марії Єфіменко значно збільшився набір студентів,
розширилися навчальні площі (аудиторії та кабінети), заняття абітурієнтів
переведено в одну зміну. Відкриті нові відділення – зуболікарське та
санітарних фельдшерів. Завдяки наполегливості директора 1963 року було
введено в експлуатацію новий студентський гуртожиток на 200 місць.
Проведено реконструкцію старих будівель училища й прилеглої території.
1968 року за участі обласної влади та Міністерства охорони здоров’я було
урочисто відсвятковано 100-річний ювілей училища. Його було нагороджено
Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, а директору Марії
Гнатівні Єфіменко присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».
Після виходу на заслужений відпочинок вона ще тривалий час
працювала в обласній лікарні на посаді завідувачки курсами перепідготовки
середніх медпрацівників області. Її діяльність на посаді директора медичного
училища була настільки насиченою, яскравою, що в наш час Марію
Єфіменко пам’ятають і колеги, і вдячні випускники училища того часу.
Головний бібліограф Яременко Г.В.

