Голинський Євген Васильович
(23.04. 1925 – 04.12.2014 рр.)
Євген Васильович Голинський народився 23 квітня
1925 року. У 1940 році поступив на навчання в
Одеський медичний інститут. Свій військовий
шлях Є.В. Голинський розпочав 10 квітня 1944
року, після визволення Одеси, рядовим 995
запасного полку, потім санінструктором 227 полку
79 дивізії 1 Білоруського фронту. У квітні 1946
року був демобілізований для продовження
навчання в Одеському медичному інституті. У 1950
році закінчив лікувальний факультет Одеського
медичного інституту і був направлений у
розпорядження
санітарно-медичної
служби
Північної залізниці, де працював лікарем, а згодом
- начальником рентгенологічного відділення залізничної лікарні
м. Вологда, РФ. У 1953 році пройшов спеціалізацію у Московському
рентгенорадіологічному інституті МОЗ РРФСР. З липня 1954 року до
грудня 1960 року Євген Васильович очолював рентгенологічне відділення
Херсонського
обласного
онкологічного
диспансеру,
займався
рентгенодіагностикою та рентгенотерапією. У 1957 році був призначений
на посаду головного рентгенолога Херсонської області, яку очолював
протягом 20 років. А з грудня 1960 року до жовтня 1977 року
Є. В. Голинський працював на посаді завідувача відділення рентгенології
Херсонської обласної лікарні. За цей час при його безпосередній участі
було підготовлено понад 100 лікарів-рентгенологів в інтернатурі та
близько 400 рентгенолаборантів. У 1961 році він заснував Херсонське
обласне наукове товариство рентгенологів та радіологів, головою якого
був понад 30 років.
З 1977 до 1980 року працював завідувачем рентгенодіагностичного
відділення басейнової лікарні на водному транспорті м. Херсона, а у 1980
році знову повернувся в Херсонський обласний онкологічний диспансер на
посаду завідувача відділення рентгенології.
За час своєї роботи Є. В. Голинський зарекомендував себе
висококваліфікованим фахівцем у галузі рентгенології й суміжних
медичних дисциплін. З 1995 року був почесним головою Херсонського
регіонального відділення Асоціації радіологів України.

Довідкова інформація:
09.1943-04.1944 рр. - навчання в Одеському медичному інституті.
11.04.1944-08.1944 рр. - рядовий 995 запасного полку; санінструктор 227
полку 79 дивізії 1-го Білоруського фронту.
04.1946-07.1950 рр. - навчання в Одеському медичному інституті.

1950 р. - закінчив Одеський медичний інститут.
1950-1954 рр. - лікар-терапевт, зав. відділенням рентгенології залізничної
лікарні, м. Вологда, РФ.
07.1954-12.1960рр. завідуючий відділенням рентгенології Херсонського
обласного онкологічного диспансеру.
12.1960-1977 рр. - завідуючий рентгенорадіологічним відділенням Херсонської
обласної лікарні.
1966 р. - лікар-ренгенолог вищої категорії.
1977-1980 рр. - завідуючий відділенням рентгенології басейнової
лікарні на водному транспорті, м. Херсон.
1980-1998рр.- завідуючий відділенням рентгенології Херсонського обласного
онкологічного диспансеру.
1985 р. - нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня.
1998-2005 рр. – лікар-рентгенолог Херсонського обласного онкологічного
диспансеру.

