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ГОЛОБОРОДЬКО
Микола Костянтинович

до 90 –річчя від дня народження

GOLOBORODKO
Мyкоla Коstyantynovych
tо the 90 –th anniversary

12 травня виповнилося 90 років Голобородьку Миколі
Костянтиновичу, доктору медичних наук, професору, відомому в країні вченому, піонеру нового напрямку в невідкладній хірургії, анестезіології та реаніматології – хірургії
пошкоджень і хірургічної реанімації з наданням допомоги
постраждалим з тяжкою механічною політравмою, ускладненою травматичним шоком.
М. К. Голобородько народився 12 травня 1929 р. у селі
Черевки Лубенського району Полтавської області в сім’ї селянина. Після закінчення Лубенської фельдшерсько –акушерської школи навчався в Харківському медичному інституті, який закінчив у 1954 р. Працював хірургом –ординатором дільничної лікарні у селищі Буди Харківської області.
З 1957 по 1960 р. навчався в аспірантурі на кафедрі загальної хірургії Харківського медичного інституту, після
закінчення якої успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Динамика изменений артериального, венозного и портального давления во время операций на органах брюшной полости».
У 1966 р. за пропозицією академіка О. О. Шалімова, який
на той час очолював новий Харківський НДІ загальної та
невідкладної хірургії, Микола Костянтинович був призначений першим завідувачем відділення політравми і травматичного шоку і працював на цій посаді до 2005 р. Під його
керівництвом відділення стало провідним у країні науково

–методологічним центром у галузі невідкладної хірургії та
реанімації тяжких механічних травм.
У 1986 р. М. К. Голобородько захистив докторську дисертацію на тему: «Диагностика и хирургическое лечение
закрытых повреждений и ранений живота при политравмах». Багато років був членом Всесоюзної проблемної комісії при МОЗ СРСР «Травми воєнного часу і травматичний
шок», стояв біля витоків створення служби хірургії пошкоджень і лікування травматичного шоку й політравми в країні.
М. К. Голобородько – автор понад 300 наукових праць,
у тому числі 8 монографій, 47 раціоналізаторських пропозицій, 32 авторських свідоцтв. Завдяки широкому світогляду, високій працездатності, неординарним організаторським здібностям, принциповості, уважному ставленню
до хворих і колег Микола Костянтинович здобув пошану й
повагу тих, кому довелося зустрічатися з ним і працювати.
Трудові здобутки професора М. К. Голобородька високо оцінені, серед його нагород ордени і медалі, значок «Відмінник
охорони здоров’я СРСР», йому присвоєно почесне звання
«Заслужений винахідник СРСР».
Сьогодні Микола Костянтинович перебуває на заслуженому відпочинку, але відпочивати йому нема коли. Він пише книги, статті, мемуари, займається активною громадською діяльністю.

Правління Асоціації хірургів України,
колектив Інституту загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України,
колектив редакції журналу «Клінічна хірургія» широ вітають
Миколу Костянтиновича з ювілеєм,
зичать йому здоров’я, Божої благодаті та прожити у силі й здоров’ї ще многая літа.
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