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Про нагородження Почесною
грамотою обласної державної
адміністрації
За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високу
професійну майстерність, вагомі трудові досягнення та з нагоди Дня медичного
працівника
нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації:
АБАКУМЕЦЬ
– сестру медичну старшу фізіотерапевтичного
Інну Миколаївну
відділення Черкаського обласного дитячого
багатопрофільного санаторію „Сосновий Бір“;
БЕЗНОСА
Володимира Юрійовича
ВОЛЧКОВУ
Наталію Іванівну
ГРІНЧЕНКА
Геннадія Володимировича
ДЯЧУКА
Павла В’ячеславовича
ЄВТУШЕВСЬКУ
Олену Аркадіївну
ЗІНЧЕНКО
Ніну Петрівну
КИР’ЯН
Світлану Володимирівну

–

–

–

–

–

–

–

фельдшера Мліївської амбулаторії ЗПСМ КЗ
„Городищенське
РТМО“
Городищенської
районної ради;
заступника головного лікаря з медичної частини
КЗ „Черкаська обласна дитяча лікарня
Черкаської обласної ради“;
лікаря-акушера-гінеколога КЗ „Черкаський
обласний центр профілактики та боротьби зі
СНІДом“ Черкаської обласної ради;
лікаря-отоларинголога Кам’янської центральної
районної лікарні;
заступника головного лікаря з економічних
питань Черкаської центральної районної лікарні;
головну медичну сестру КЗ „Драбівський
районний центр первинної медико-санітарної
допомоги“;
сестру медичну старшу хірургічного відділення
Драбівської центральної районної лікарні;
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КІЗЯНА
Олександра Михайловича
КРИШНЮ
Антоніну Федорівну
МАЙСТРЕНКО
Юлію Іванівну

МАРЮХЕНЮ
Євгена Миколайовича

НАЗАРЕНКА
Сергія Івановича
НЕХАЄНКА
Дмитра Сергійовича

НІКОЛЬСЬКОГО
Андрія Леонідовича

НОСОК
Віру Михайлівну
ОЛІЙНИКА
Валерія Федоровича
ПРИМАК
Олену Вікторівну
ПРОШАК
Ольгу Володимирівну
РАДЗІЄВСЬКУ
Ірину Володимирівну

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

заступника директора з оперативної роботи КУ
„Обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф Черкаської обласної
ради“;
завідувача
терапевтичного
відділення
Монастирищенської
центральної
районної
лікарні;
фельдшера
Мельниківської
лікарської
амбулаторії
ЗПСМ
КЗ
„Чорнобаївський
районний центр первинної медико-санітарної
допомоги“;
фельдшера з медицини невідкладних станів
КУ „Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Черкаської
обласної ради“;
заступника головного лікаря з медичної частини
Канівської центральної районної лікарні;
фельдшера з медицини невідкладних станів
КУ „Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Черкаської
обласної ради“;
водія (бригад екстреної (швидкої) медичної
допомоги та виїзних консультативних бригад)
КУ „Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Черкаської
обласної ради“;
сестру медичну відділення анестезіології та
інтенсивної терапії КЗ „Черкаська обласна
лікарня Черкаської обласної ради“;
завідувача відділенням терапевтичного профілю
(с. Іркліїв) Чорнобаївської центральної районної
лікарні;
лікаря-стоматолога дитячого
центральної районної лікарні;

Золотоніської

завідувача відділенням гострої коронарної
недостатності та порушень ритму Черкаського
обласного кардіологічного центру;
першого проректора (заступника
Черкаської медичної академії;

ректора)
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СИДОРУК
Наталію Іванівну
СТРЕМЕЦЬКОГО
Святослава
Володимировича
ТИТАРЕНКО
Наталію Олексіївну
ФЕДОСЄЄВУ
Ольгу Вікторівну
ФЕСУНА
Ігоря Анатолійовича

ЯКОВЛЄВУ
Наталію Володимирівну
ЯНКОВЕНКО
Наталії Миколаївни

Голова

–

–

–

–

–

–

–

сестру медичну старшу КЗ „Черкаський
обласний центр медико-соціальної експертизи“
Черкаської обласної ради;
лікаря з медицини невідкладних станів
КУ „Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Черкаської
обласної ради“;
сестру медичну старшу КЗ „Обласний дитячий
протитуберкульозний
санаторій
„Руська
Поляна“;
викладача Черкаської медичної академії;
заступника директора з тренувальної роботи
КУ „Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф Черкаської
обласної ради“;
завідувача неврологічного відділення КЗ „Третя
Черкаська міська лікарня швидкої медичної
допомоги“ Черкаської міської ради;
завідувача
відділення
анестезіології
Маньківської центральної районної лікарні.
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