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Народився 23 серпня 1945 року в селі Ш ирково Конишівського 
району Курської області у сім ’ї робітника. Після закінчення 

середньої школи працював робітником на заводі «Газоапарат» у 
місті Краснодар.

1964 року вступив на лікувальний факультет Харківського ме
дичного інституту, який закінчив у 1970 році.

З 1970 по 1972 рік продовжив навчання у клінічній ординатурі 
на кафедрі факультетської терапії Харківського медичного інсти
туту, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію з 
теми «Роль порушених функцій печінки у розвитку дистрофії міо
карда при тиреотоксикозі». Був учнем професора В. Г. Почепцова.

Ш лях професійного становлення Є. О. Воробйова безпосеред
ньо пов’язаний із Полтавським медичним стоматологічним інсти
тутом і Українською медичною стоматологічною академією.

У 1972 -  1974 роках - асистент кафедри внутрішніх хвороб сто
матологічного факультету, з 1974 -  асистент кафедри ф акультет
ської терапії Полтавського медичного стоматологічного інституту, 
з 1980 -  доцент цієї ж кафедри, а з 1990 року -  завідувач кафедри 
факультетської терапії внутрішньої медицини №  1.
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У 1991 році йому присвоєне вчене звання професора.
У 1984 1987 роках -  заступник декана лікувального факуль

тету, з 1989 -  проректор з науково-педагогічної та лікувальної ро
боти академії, у період із 1998 по 2010 рік опікувався питаннями 
післядипломної освіти.

Автор 228 наукових і навчально-методичних робіт, 8 винаходів і 
25 раціоналізаторських пропозицій. Під його керівництвом підго
товлено 4 кандидати медичних наук, видано посібники «Внутріш
ні хвороби», «Клінічні лекції з внутрішніх хвороб».

Відповідав за виконання наукових досліджень за госпдоговір- 
ною тематикою на заводі «Хіммаш». Науковий напрямок -  «Удо
сконалення діагностики та лікування захворювань серцево-судин
ної системи у поєднанні з захворюваннями органів травлення».

Нагороджений Грамотою Кабінету Міністрів України, двічі -  
Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, По
чесною грамотою Міністерства освіти України, знаками «Відмін
ник освіти» та «Відмінник охорони здоров’я».

Значну увагу як проректор з лікувальної роботи приділяв підви
щенню оперативної активності на кафедрах хірургічного профілю, 
удосконаленню і впровадженню нових лікувально-діагностичних 
технологій у клінічну практику.

Завдяки активній роботі професора Є. О. Воробйова налагодже
ний тісний зв ’язок між академією та Головним управлінням охоро
ни здоров’я, практичною охороною здоров’я області, запроваджені 
консультативні виїзди фахівців клінічних кафедр та обласної клі
нічної лікарні з метою надання медичної допомоги жителям сіль
ської місцевості.

Помер 8 серпня 2011 року.
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