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3 квітня 2016 року на 82-му році пішов із життя 
Микола Леонтійович Володось – серцево-судинний 
хірург, доктор медичних наук (1988), професор (1992), 
лауреат премії імені академіка О. М. Бакулєва (2015).

Микола Леонтійович Володось народився 15 трав-
ня 1934 року в Білорусії. В 1958 році він закінчив 
Одеський медичний інститут, потім працював хірур-
гом у Луганській області. З 1962 по 1965 роки навчався 
в аспірантурі в Українському інституті удосконалення 
лікарів у Харкові, захистив кандидатську дисертацію 
(1971). У 1965 р. Микола Леонтійович очолив перше 
в Україні відділення хірургії судин, а в 1972 р. – Між-

обласний судинний центр у створеному академіком 
О. О. Шалімовим Харківському науково-дослідному 
інституті загальної та невідкладної хірургії. 

У 1992 р. М. Володось створив і очолив Харківський 
центр серцево-судинної хірургії МОЗ України. Хірур-
гічна діяльність Миколи Леонтійовича вміщувала весь 
спектр оперативних втручань при патологічних змінах 
у судинах різних локалізацій, вроджених і набутих ва-
дах серця, ішемічній хворобі серця. Він виконував уні-
кальні операції реплантації верхньої кінцівки, реплан-
тації кисті та пальців, заміщення синтетичним проте-
зом сегмента грудної аорти.

М. Л. Володось – першовідкривач дистанційного 
ендопротезування, що стало проривом у судинній хі-
рургії. Він винайшов і виготовив самофіксовані синте-
тичні протези та пристрої для їх внутрішньосудинної 
доставки, які вперше у світі застосував у клініці для 
транскатетерного дистанційного ендопротезування 
клубової артерії (1985), низхідної грудної аорти (1987), 
черевної аорти біфуркаційним протезом із двох до-
ступів (1989), дуги аорти з переміщенням її гілок та 
технікою девіталізації аорти (1991), черезстегнового  
ендопротезування біфуркаційним протезом черевної 
аорти (1993), ендоваскулярного протезування грудної 
аорти для закриття аорто-бронхіальної фістули (1993), 
черезстегнового ендопротезування черевної аорти 
трубчастим протезом (1993). Пріоритет М. Л. Володо-
ся в розробці та впровадженні цієї технології в клінічну 
практику визнано світовим науковим співтовариством 
у 1994 році. Микола Леонтійович – автор 250 наукових 
робіт і 100 винаходів.

Професор М. Л. Володось був видатним вченим, 
чудовим хірургом, зразком відданості своїй професії, 
чесним, справедливим і відповідальним керівником, 
доброю, порядною людиною, скромним, чуйним лі-
карем, він уболівав за кожного хворого, який довірив 
йому своє життя.

Світла пам’ять про М. Л. Володося назавжди збере-
жеться в серцях його співробітників, учнів, колег, паці-
єнтів і всіх, хто його знав.
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