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Әбісатов Қайыржан Әбісатұлының 

Абисатов Хайржан Абисатович

Медицина ғылымдарының докторы, Қазақстан Респу-
бликасы профилактикалық медицина Академиясының 
академигі. Республикалық онкологтар ғылыми қоғам-
ның құрметті мүшесі.
Қайыржан Әбісатов 1937 жылы Атырау облысының , 
Индер ауданы, Көктоғай с/с, Нарын құмында дүниеге 
келген.
Ол инженер болуды армандаған екен, алайда анасының 
ұзақ сырқаттануы оның болашақ тағдырын анықтады. 
Төсекке таңылған анасына дәрігер боламын деп уәдесін 
береді. Дәл солай болды.
1960 жылы Қазақ мемлекеттік медициналық институ-
тын ойдағыдай аяқтағаннан кейін жас маман Мәскеу-
дегі КСРО медициналық ғылым академиясының ҒКТ 
онкология институтына (қазіргі РМҒА Н.Н.Блохин атын-
дағы онкология ғылыми орталығы) түсіп, КСРО МҒА мү-
ше-корр. проф. Б.Е. Петерсонның басшылығымен 1964 
жылы кандидаттық, 1983 жылы докторлық диссертаци-
яларды қорғады.
1964-1975. ҚОҒЗИ-да аға, жалпы және кеуде хирур-
гиялық бөлімшелерін басқарды, 1976-1985 ж. осы 
институттың Гурьевтегі филиалын басқарды және облы-
стық онкодиспансердің бас дәрігері қызметін атқарды. 
Ол өзінің бірге оқыған досы Қ.Ж. Мусулманбековпен 
алғашқы рет Қазақстанда өңіш және өкпе қатерлі ісігіне  
түбегейлі оталарды енгізді. 
1985-2015 жылдары ол ғылыми – практикалық жұ-
мысына қоса ұстаздық жұмыстарда болды. 1985-2001 
жылдары С.Д.Асфендияров атындағы ҚҰМУ-да, 2002-
2015 жылдары КРМУ-терінде онкология кафедралары-
ның меңгершісі жұмыстарын атқарды. Оның қаламынан 
180-нен астам оқу ғылыми–практикалық еңбектері жа-
рияланды. Олардың ішінде: жетекші оқулық «Клиника-
лық онкология» (2007 ж.), «Клиникалық онкологиядан 
дәрістер циклы» (2011 ж.).
Осы еңбектері үшін ол А.Байтұрсынов атындағы күміс 
(2008 ж.) , алтын (2012 ж.) медальдарымен марапаттал-
ды. 1982 ж. «Еңбек Қызыл Ту» орденімен, 1997 ж. «Үздік 
білім», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» төс білгілерімен 
2005 ж. «Үздік еңбегі» үшін медалімен, 2011 ж. Атырау 
облысының құрметті азаматы атағына ие болды.

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии 
профилактической медицины Республики Казахстан. 
Почетный член Республиканского научного общества онко-
логов и радиологов.
Хайржан Абисатов родился в 1937 году в Индерском районе, 
Коктогайском с/с, на Нарынских песках Атырауской области. 
Он мечтал стать инженером-строителем, но тяжелая болезнь 
мамы определила его дальнейшую судьбу и он стал врачом. 
По окончании в 1960 году Казахского государственного ме-
дицинского института молодого специалиста командируют в 
ИЭКО АМН ССР (ныне РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН). В этом 
центре под руководством член-корр. АМН ССР проф. Б.Е.Пе-
терсона в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию и 
в 1983 году — докторскую диссертацию. В 1964-1985 годах 
работал в КазНИИОиР в должности старшего научного со-
трудника, заведующим общим хирургическим и торакальным 
отделениями.
В 1976-1985 годах заведовал Гурьевским филиалом инсти-
тута и одновременно главным врачом облостного онкодис-
пансера. Одним из первых в Казахстане вместе с другом по 
учебе проф. К.Ж. Мусулманбековым внедрил сложные ради-
кальные операции на пищеводе и в легких. 
В 1985-2015 годах он занимался педагогической деятель-
ностью. С 1985г по 2001 году — зав.кафедры онкологии в 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2002-2015 году — зав. одно-
именной кафедры в КРМУ.
Им опубликовано более 180 учебно-научно-практических 
работ, из них: двухтомное руководство «Клиническая он-
кология» (2007 г.), «Клиникалық онкологиядан дәрістер ци-
клы» (2011 г.), за эти труды он был награжден серебрянной 
(2008 г.), золотой медалями (2012 г.) им. А.Байтурсынова.
В 1982 году награжден Орденом Трудового Красного Знаме-
ни, 1997 году значками «Отличник образования», «Отличник 
Здравоохранения» 2005 г. Медалью «Үздік еңбек үшін».
В 2001 г. стал Почетным Гражданином Атырауской области. 


