Глазков Віктор Сергійович
(17.09.1936 р. - 03.03.2010 р.)
Глазков Віктор Сергійович народився
17 вересня 1936 року в м. Петропавловськ
Північно-Казахської області Казахської
РСР в сім’ї службовців. У 1954 році він з
відзнакою закінчив чоловічу середню
школу №1 м. Петропавловська. В цьому ж
році вступив до Омського державного
медичного інституту ім. М.І. Калініна. Під
час навчання на лікувальному факультеті
ним було зроблено остаточний вибір на
користь хірургії. Після закінчення у 1960 р. інституту Глазков В.С.
працював лікарем-хірургом в 1-й міський лікарні Петропавловська: 19601965 рр. – лікарем-ординатором, а з 1965 по 1975 роки – завідуючим
загальнохірургічним відділенням.
Йшли роки, зростала професійна майстерність, але завжди
залишалось прагнення до новаторства, до самоудосконалення. З 1975 по
1978 роки Віктор Сергійович навчається в заочній аспірантурі та одночасно
працює лікарем-хірургом в обласній клінічній лікарні м.Цілинограду.
У 1978 році В.С. Глазков з сім’єю переїжджає в Україну, у
м.Мелітополь Запорізької області, де працює лікарем-хірургом і з 1978 по
1980 роки обіймає посаду головного хірурга управління охорони здоров’я
м. Мелітополя. У січні 1981 року облздороввідділ Херсонщини запрошує
Віктора Сергійовича на посаду лікаря-хірурга лікарні водників (нині КЗ
«Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є Карабелеша»). Тут, на
Херсонщині, особливо розкрився його талант як
хірурга, так
і
організатора. Лікар В.С. Глазков став піонером в області проктології,
зусиллями якого і було відкрито проктологічний центр на базі лікарні. Ця
подія відбулась у січні 1982 року. З роками відділення переросло у
визнаний спеціалізований обласний центр загальної та онкологічної
проктології, де застосовуються найновітніші медичні технології та методи
оперативного лікування.
Віктор Сергійович завжди був лідером і новатором. Він виховав цілу
плеяду лікарів-проктологів: Редько І.С., Панов В.В., Пугач В.В., Шкріб І.І.,
які плідно працюють в клініках Херсона, України та за її межами.
У 2004 році
В. С. Глазков залишив посаду завідуючого
проктологічним відділенням та повернувся на свою історичну батьківщину
- у м. Петропавловськ, де продовжував працювати за фахом.
3 березня 2010 року Віктора Сергійовича не стало. Він залишив по
собі світлу пам'ять та добру згадку серед колег, пацієнтів. Лікарі –
проктологи,
анестезіологи,
терапевти
пам’ятають
як
високий
професіоналізм, так і широку ерудицію, іронію, гумор та крилаті фрази
Віктора Сергійовича, які і донині цитуються.

Довідкова інформація:
1954-1960 рр. – навчання в Омському державному медичному інституті
ім. М.І. Калініна
1960-1965 рр. – лікар ординатор в 1-й міський лікарні м. Петропавловська.
1965-1975 рр. - завідуючий загальнохірургічним відділенням.
1975-1978 рр. - лікар-хірург в обласній клінічній лікарні м. Цілинограду та
навчання в заочній аспірантурі.
1978-1980 рр. - лікар-хірург, головний хірург управління охорони здоров’я
м. Мелітополя.
1981 р. - лікар-хірург лікарні водників (нині КЗ «Херсонська міська
клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша»).
1982-2004 рр. - завідуючий проктологічним відділенням Херсонської
міської клінічної лікарні Суворовського району.
2004-2010 рр. – лікар-хірург в міський лікарні м. Петропавловська.

