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ПРОФЕСОР АБИЗОВ РУСТЕМ АДІЛЬОВИЧ 
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Абизов Рустем Адільович – доктор 

медичних наук, професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України, Лауреат державної  
премії України в галузі науки і техніки. 

Рустем Адільович Абизов народився 
29.02.1944 р. після закінчення в 1967 р. Ки-
ївського медичного інституту, працював 
ординатором ЛОР-відділення Київської 
обласної клінічної лікарні. Молодий, ста-
ранний лікар звернув на себе увагу завіду-
ючого кафедрою, і в тому ж році був прийн-
ятий в клінічну ординатуру. Поєднуючи 
навчання в ординатурі, активно займався 
науковою роботою, яку продовжив, вступи-
вши до аспірантури. За рік до закінчення 
аспірантури, в 1970 р., успішно захистив 
кандидатську дисертацію. З лютого 1972 до 

1984 р. – асистент ЛОР-кафедри Київського 
державного інституту удосконалення ліка-
рів (КДІУЛ). З 1982 по 1984 р. перебував у 
закордонному відрядженні в Республіці 
Бурунді (Центральна Африка), де працював 
головним ЛОР-спеціалістом.  

В 1984 р. Рустему Адільовичу Абизо-
ву присвоєно звання доцента ЛОР-кафедри 
КДІУЛ. Продовжуючи наукові розробки 
свого вчителя, відомого онкоотоларинголо-
га проф. О.І. Мостового, в 1990 р. ним ус-
пішно захищено докторську дисертацію, в 
якій запропоновано нові методи діагности-
ки та лікування злоякісних новоутворень 
верхніх дихальних шляхів.  

З 1993 р. Р.А. Абизов – професор 
ЛОР-кафедри, з грудня 2002 р. – виконувач 
обов’язків завідувача кафедрою отоларин-
гології, з 2003 р. – по 2014 р. – завідувач 
кафедри, а з 2015 р. – професор кафедри 
оториноларингології Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика.  

На сьогодні професор Абизов Р.А. є 
одним з провідних онкоотоларингологів 
України. Це висококваліфікований спеціа-
ліст, який проводить значну консультативну 
і діагностично-лікувальну роботу в ЛОР-
відділенні Київської обласної клінічної лі-
карні, яке є базою кафедри оториноларин-
гології, та на інших навчальних базах. Рус-
тем Адільович багато уваги приділяє навча-
льно-методичній роботі, направленій на 
удосконалення системи післядипломної 
підготовки оториноларингологів в Україні. 
Він співавтор 8 нових навчальних програм, 
автоматизованих комп’ютерних систем оці-
нки знань (ААС – 1992, 2000). Його роботи 
відомі далеко за межами України. Він є од-
ним із фундаторів по розробці і впрова-
дженню в практику новітньої технології 
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високочастотного електрозварювання в хі-
рургічній онкоотоларингології та отоларин-
гології. Співавтор атласу «Тканинозберіга-
юча високочастотна електрозварювальна 
хірургія» під редакцією академіка 
Б.Є.Патона (К., 2009), та першої в світі мо-
нографії, присвяченої електрозварюванню 
м'яких тканин в онколарингології: «Ткани-
нозберігаюча високочастотна електрозва-
рювальна технологія в хірургічному ліку-
ванні хворих на рак гортані» (2011). 

В 2011 та 2012 р. наукові досягнення в 
електрозварювальній хірургії оцінені золо-
тою медаллю Міжнародного салону вина-
ходів та нових технологій «Новий час».  

Ним опубліковано більше 500 науко-
вих праць, 8 монографій, 3 учбових посіб-
ника, перший в Україні та країнах СНД 
підручник з онкоотоларингології, 4 автор-
ських свідоцтва на винаходи та більш ніж 
70 рацпропозиції. Все це свідчить про пос-
тійний пошук ювіляром нових методів лі-
кування та діагностики. Друковані праці 
присвячені як проблемам запальних проце-
сів ЛОР-органів, так і діагностиці та ліку-
ванню пухлин. При цьому 12 робіт опублі-

ковано французькою мовою в період робо-
ти у Центральному шпиталі республіки 
Бурунді.  

Досвідчений практик, професор Аби-
зов Р.А. щоденно приходить на допомогу 
хворим. Обхід у відділенні, огляд та консу-
льтації хворих, щоденні операції – такі буд-
ні цієї непересічної особистості. Значна 
частина хірургічних втручань це складні 
радикальні та функціонально-ощадливі он-
кологічні та унікальні реконструктивно-
відновні операції. Він вперше в Україні за-
пропонував застосування електрозварюван-
ня в оториноларингології. 

Науково дослідницьку, педагогічну та 
лікувальну роботу Р.А. Абизов     плідно 
поєднує з суспільно-громадською. Він член 
Правління міського, обласного та Всеукра-
їнського товариства оториноларингологів, 
член двох спеціалізованих Вчених рад, член 
редакційної колегії 3 наукових медичних 
журналів, нагороджений Почесною грамо-
тою Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни.  

Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, 
щастя і творчих успіхів! 

  
 

Проф. Шкорботун В.О., доц. Шкоба Я.В. 


