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ЮВІЛЕЙ 
 

УДК 617(092-Абизов) 

ПРОФЕСОР АБИЗОВ РУСТЕМ АДІЛЬОВИЧ 
(до 70-річчя з дня народження) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рустем Адільович Абизов народився 
29 лютого 1944 р. в м. Магнітогорську в 
родині інженерів-будівельників. По закін-
ченні середньої школи він обрав професію 
медика. Після закінчення Київського меди-
чного інституту з відзнакою в 1967 р., пра-
цював ординатором ЛОР-відділення КОКЛ.  

Молодий, старанний лікар одночасно 
був прийнятий в клінічну ординатуру. По-
єднуючи навчання в ординатурі, він активно 
займався науковою роботою, яку продов-
жив, вступивши в аспірантуру. За рік до 
закінчення аспірантури Р.А. Абизов в 
1970 р. успішно захистив кандидатську ди-
сертацію.  

З лютого 1972 до 1984 р. він – асис-
тент ЛОР-кафедри КДІУЛ, при цьому з 
1982 по 1984 р. перебував у закордонному 
відрядженні в Республіці Бурунді (Центра-
льна Африка), де працював головним ЛОР-
спеціалістом.  

В 1984 р. Рустему Адільовичу присво-
єно звання доцента ЛОР кафедри КДІУЛ. 
Продовжуючи наукові розробки свого вчи-
теля – відомого онкоотоларинголога проф. 
С.І. Мостового, він у 1990 р. успішно захис-
тив докторську дисертацію, в якій було за-
пропоновано нові методи діагностики та 
лікування хворих із злоякісними новоутво-
реннями верхніх дихальних шляхів.  

З 1993 р. Р.А. Абизов – професор 
ЛОР-кафедри, з грудня 2002 р. – виконувач 
обов’язків завідуючого кафедрою оторино-
ларингології, а з 9 квітня 2003 р. – завідувач 
кафедри, яка є опорною в Україні з отори-
ноларингології та онкооториноларингології. 

Рустам Адільович має свою наукову 
школу, керує підготовкою аспірантів, 
клінічних ординаторів, в т.ч. іноземних 
громадян, під його керівництвом 
захищено 6 кандидатських дисертацій. Він 
очолює науково-дослідні кафедральні теми 
«Удосконалення в розробка методів діагно-
стики та лікування хворих з онкопатологі-
єю». 

Професор Р.А. Абизов – висококвалі-
фікований спеціаліст, один з провідних он-
коотоларингологів України. Він проводить 
значну консультативну та діагностично-
лікувальну роботу в ЛОР відділенні Київсь-
кої обласної клінічної лікарні, яке є базою 
ЛОР-кафедри, а також на інших навчальних 
базах. Як досвідчений хірург він постійно 
виконує складні операції в багатьох облас-
них центрах України. 

Рустем Адільович – відомий вчений і 
спеціаліст загальної оториноларингології та 
онкооториноларингології. Він є одним з 
фундаторів по розробці та впровадженні в 
практику новітньої технології високочасто-
тного електрозварювання в хірургічній он-
коотоларингології та оториноларингології. 
А.А. Абизов – співавтор атласу «Тканиноз-
берігаюча високочастотна електрозварюва-
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льна хірургія» під редакцією академіка Б.Є. 
Патона (К., 2009) та першої в світі моног-
рафії, присвяченої електрозварюванню м'я-
ких тканин у онколарингології: «Тканиноз-
берігаюча високочастотна електрозварюва-
льна технологія в хірургічному лікуванні 
хворих на рак гортані» (2011). 

В 2011 та 2012 роках наукові досяг-
нення у електрозварювальній хірургії оці-
нено золотою медаллю міжнародного сало-
ну винаходів та нових технологій «Новий 
час».  

 Проф. Р.А. Абизов - Заслужений діяч 
науки та техніки України з 2004 р., голова 
Київського міського та обласного товарист-
ва отоларингологів, член правління й засту-
пник голови Українського наукового това-
риства отоларингологів. 

Рустем Адільович багато уваги приді-
ляє навчально-методичній роботі, направ-
леній на удосконалення системи післядип-
ломної підготовки отоларингологів в Украї-
ні. Він є співавтором 8 нових навчальних 
програм, автоматизованих комп’ютерних 
систем оцінки знань. Його роботи відомі 
далеко за межами України. Ним опубліко-
вано 450 наукових праць, 8 монографій, 3 
учбових посібника, перший в Україні та 
країнах СНД підручник «Онкоотоларинго-
логія» (К.,  2001 p.), який вийшов в Росії 
російською мовою з відповідними допов-
неннями під назвою «ЛОР-онкология» 
СПб., - 2004 р.), 8 авторських свідоцтв на 
винаходи та  понад 70 рацпропозицій.  

Зазначені здобутки свідчать про пос-
тійний пошук ювіляром нових методів ліку-
вання та діагностики.  

Друковані праці присвячені як про-
блемам запальних процесів у ЛОР-органах, 
так і діагностиці новоутворень та проведен-
ня лікування цього контингенту хворих. 
Учбово-методичним проблемам удоскона-
лення системи післядипломної підготовки 
отоларингологів також присвячена значна 
кількість робіт.  

За період роботи у Центральному гос-
питалі республіки Бурунді, Рустем Адільович 
опублікував 10 робіт французькою мовою.  

Досвідчений практик, професор Р.А. 
Абизов, щоденно приходить на допомогу 
пациєнтам. Обходи у відділенні, огляд та 
консультації найтяжкіших і найскладніших 
хворих, щоденні операції – такі будні цієї 
непересічної особистості. 180-200 щорічних 
хірургічних втручань, значну частину яких 
складають радикальні та функціонально-
ощадливі онкологічні і унікальні реконст-
руктивно-відновнлювальної операції. За 
останні 5 років ним прооперовано понад 
1000 хворих.  

Р.А. Абизов є науковим керівником і 
відповідальним виконавцем НДР «Удоско-
налення діагностики та лікування пухлин-
них та запальних процесів у ЛОР-органах». 

Науково дослідницьку, педагогічну та 
лікувальну роботу Р.А. Абизов плідно по-
єднує із суспільно-громадською. Він - член 
двох Вчених рад, член редакційної колегії 3 
наукових медичних журналів.  

Проф. Р.А. Абизов нагороджений По-
чесною грамотою Міністерства охорони 
здоров’я України.  

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, 
щастя і творчих успіхів  

 
 

За дорученням колективу кафедри:  
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