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Қазақ ұлттық медицина университеті 
онкология кафедрасының еліміздегі онкология 

қызметінің дамуына қосқан үлесі

Біздің елімізде де, дүние жүзі бойынша да қатерлі ісіктермен сырқаттанушылықтан болатын өлім - жітім көр-
сеткіші жылдан жылға өсуде. Оны азайтудың негізгі жолы, ісікті алғашқы сатыларында анықтау және ісікалды ау-
руларын дер кезінде емдеп, олардың  қатерлі түрге ауысуына жол бермеу. Мақалада Қазақ ұлттық медициналық 
университетінің онкология кафедрасының болашақ онколог-дәрігерлер мен жалпы емдеу желісі дәрігерлерінің қа-
терлі ісіктер туралы білім деңгейін дайындауға және арттыруға қосқан үлесі сипатталған. Бұл ерте диагности-
ка деңгейін арттыруға, емдеу тиімділігін жоғарылатуға, емдеу шығындарын азайтуға, науқастардың өмір сүру 
сапасын арттыруға және ең бастысы, қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді азайтуға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктер, қатерлі ісіктердің алдын алу, ҚазҰМУ онкология кафедрасының үлесі.

Қазіргі уақытта дүние жүзі халықтарын мазалап 
отырған ең бір өзекті аурудың бірі қатерлі ісік ауруы. 
Бұл қатерлі ісікпен сырқаттануда да және осы сыр-
қаттпн болатын өлім-жітім көрсеткіші де кемитін түрі 
жоқ. Бүгінгі күні, бұл дертті тоқтатудың, яғни сырқат-
ты азайтудың, ауырған науқастардың өмірін ұзарту-
дың негізгі жолы оны ерте анықтау үрдісі болып отыр. 
Қатерлі ісік 90-95% ісікалды созылмалы әртүрлі ауру-
лардан тұратыны белгілі. Сондықтан, осы ісікалды ау-
руларды дер кезінде анықтап, оларды I «б» топтағы 
диспансерлік бақылауға алып, қатерлі ісікке бейімді-
лерін мезгілімен жиі тексеріп, емханалық, аурухана-
лық жағдайда тиісті ем шараларын дұрыс қолданса, 
ісікалды ауруларының қатерлі ісікке апаруын, шал-
дығуын күрт азайтуға болады, ал ісікке өткендерінің 
өзін I-II сатыда анықтауға мүмкіншілік туады. Енді, 
оларды дер кезінде емдесе, одан емделуі де, өлім – 
жітім саны да азаяр еді. Оған қажетті мәселелердің 
барлығы бүгінгі таңда, біздің елімізде бар. Ісікалды 
аурулыры мен қатерлі ісікті дер кезінде анықтай-
тын шипалылығы өте жоғары жаңа әдістер мен тәсіл-
дер күнделікті дәрігердің тәжерибесіне енгізілуде. 
Оларды анықтауға: ултрадыбыстық, сонографиялық, 
эндоскопиялық, әртүрлі биологиялық ісік маркер-
лерін анықтайтын иммундық-гистохимиялық, имуно-
ферменттік зерттеулер, электрондық микроскопия, 
компъютерлік, магнитті резонансты және позитрон-
ды -эмиссиялық томография, цифрлық маммография 
мен томосинтез, ал ісікті емдеуге аз инвазивтік эндос-
копиялық хирургия, брахитерапия, жоғарғы қуатты 
сызықтық жылдамдатқыштық сәулелік терапия, кон-
формдық терапия, таргентті терапия және т.б. қол-
данылуда. Міне, осы іс-шараларды толық іске асыру 

жоғары медициналық оқу орындарында оқитын бо-
лашақ дәрігерлердің, яғни жалпы емдеу шебінде жұ-
мыс жасайтын әртүрлі мамандардың халықты ісік ау-
руларынан сақтандырудың, ісікті ерте анықтау мен 
шипалы ем тәсілдерін қолдануға біліктілігін арттыру. 
Ол үшін сол болашақ дәрігерлерді заманауи талап-
тарға сай, үнемі жаһандық және отандық онкология 
саласы бойынша жарияланған озық ғылыми-тәже-
рибелік әдебиеттерден хабардар етіп, іс-шараларын 
практика жүзінде үйрету керек. Міне, осы айтылған-
дардың барлығы болашақ дәрігерлерді дайындауда-
ғы онкология кафедрасының алдына қойған басты 
мақсаты мен мүддесі.

Еліміздегі алғашқы онкология кафедрасы со-
нау 1972 жылдың маусым айында, кеңес дәуірін-
де бірінші болып, Қазақтың мемлекеттік медици-
на институтының құрамынан ашылды. Оның бірінші 
меңгерушісі (1972-1980 ж.ж.), еліміздегі онколо-
гия қызметінің негізін қалаған Қаз.ССР еңбек сіңір-
ген дәрігері, м.ғ.д, профессор Сакен Нұғманұлы Нұғ-
манов болатын. Кафедраның алғашқы қызметшілері 
болып доцент Л.К Барсова (кейіннен (1980-1985 ж.ж.) 
осы кафедраның меңгерушісі болды), ассисентері 
болып медицина ғылымдарының кандидаттары М.К. 
Құланбаев, М.Т. Рахметов, К.Т. Исина қабылданды. 
Ал, 1974 жылы кафедра доцент А.Е. Есенқұловпен, 
медицина ғылымдарының кандидаттары Н.В. Маль-
цева, Н.А. Нигай және тәжерибелі хирург А.М. Хо-
жаевпен толықты. 1985 жылы онкология кафедасына 
меңгеруші болып (1985-2001 ж.ж.), м.ғ.д., профессор 
Х.Ә. Әбисатов келеді. 

Профессор Х.Ә. Әбисатовтың жетекшілігімен он-
кология кафедрасы көптеген жетістіктерге жетті, ша-
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рықтап барлық жағынан дамыды - білімде, ғылымда 
және практикалық күндегі дәрігерлік істе бір қадам 
алда болды. Кафедраға клиникалық ординатураға 
көптеп жастар алынып, олар еліміздің барлық өңір-
леріне дайындалып, жіберіліп отырды. 1992-1993 
жылдары АММИ-ін үздік бітірген бір топ дәрігерлерді 
клиникалық ординатура мен аспирантураға қабыл-
дады. Оларға онкологияның әр саласынан ғылыми 
жұмыстар беріліп, педогогикалық жұмыстарын қатар 
алып жүру тапсырылды. Олар: Д.Р. Қайдарова – он-
когинекология жағынан, Н.Т. Балтабеков – торакалды 
онкологиядан, У.Қ. Жұмашев – балалар онкологиясы-
нан, ал С.Ә. Есенқұлова – маммология саласынан кан-
дидаттық, одан докторлық диссертацияларын қор-
ғады. Ал, 1996-1997 жылдары кафедраға клиникалық 
ординатураға алынған Т.Ж. Садықова – онкогинеко-
логиядан, А.К. Джакибаева – мамологиядан кандидат-
тық диссертацияларын қорғап, осы айталғандардың 
барлығы бүгінгі таңда Ұлттық университеттің онколо-
гия кафедрасының негізгі қызметкерлері ретінде он-
кология институт базасында педогогикалық әрі прак-
тикалық жұмыстарын әрі қарай жалғастыруда. 

Кафедрада әрі Онкология институтының өз сала-
сы бойынша бөлімінде қатар қызмет еткен әлі де ең-
бектерін жаслғастырушы, Еліміз бен басқа да алыс 
- жақын шетелдерге таныс медицина ғылымдары-
ның докторлары, белгілі профессорларды айтар 
болсақ: Х.Ә. Әбисатов – профилактикалық меди-
цина Академиясының академигі (300-ден аса ғылы-
ми еңбектердің, оның ішінде 2 ғылым докторы мен 
7 ғылым кандидатын дайындаған, жалпы онкология 
саласынан екі тілде жазылған негізгі жетекші оқу-
лықтар мен оқу-әдістемелік бағдарламалардың ав-
торы); А.Е. Есенқұлов – Қазақстан ғылымына еңбегі 
сіңген қайраткер, Халықаралық Ақпараттар Акаде-
миясының академигі (280-нен аса ғылыми еңбек-
тердің, оның ішінде «Есенқұловтың әдісі атты ра-
дикалды мастэктомияның», 5 ғылым докторы мен 
7 ғылым кандидатын дайындаған, маммология мен 
жалпы онкология саласынан жазылған оқулықтар-
тар мен оқу-әдістемелік бағдарламалардың авторы);  
С.И. Игісінов – Қырғызстан елінің еңбек сіңірген 
дәрігері, Халықаралық Ақпараттар Академиясы-
ның академигі (300-ден аса ғылыми еңбектердің, 5 
ғылым докторы мен 9 ғылым кандидатын дайында-
ған, жалпы онкология мен онкоэпидемиологиясы-
нан жазылған оқулықтар мен оқу-әдістемелік бағ-
дарламалардың, Еліміздегі алғашқы электронды 
канцер - регистрдің авторы); Б.В. Монахов – 230-
дан аса ғылыми еңбектердің, 3 ғылым докторы мен 
3 ғылым кандидатын дайындаған, «Монаховтың 
эластикалық сүмбесі» атты (эксполиативтік әдіспен 
өңеш қатерлі ісігі кезінде биопсия алуға арналған) 
диагностикалық құралды ойлап тапқан, онкология 
мен химиотерапия саласынан жазылған оқулық-

тар мен оқу-әдістемелік бағдарламалардың авторы;  
Б.Қ. Қайдаров – майталман онкохирург (250-ден 
аса ғылыми еңбектердің, 3 ғылым докторы мен 3 
ғылым кандидатын дайындаған, жалпы онкология 
мен онкореабилитологиясынан жазылған оқулық-
тар, оқу-әдістемелік бағдарламалардың авторы);  
Д.Х. Савхатов – 200-ден аса ғылыми еңбектердің, 1 
ғылым докторы мен 2 ғылым кандидатын дайындаған, 
жалпы онкология, оның ішінде бас мойын бөлігінің 
қатерлі ісіктері туралы жазылған оқу-әдістемелік бағ-
дарламалардың авторы); Д.Р. Қайдарова– Еліміздің 
Ұлттық ғылым Академиясының академигі, Қазақ нко-
логия және радиология ғылыми зерттеу институты-
ның Басқарма Төрайымы, Қазақстанның бас онколо-
гы, ҚазҰМУ онкология кафедрасының меңгерушісі, 
Еліміздегі үздік онкология қызметін ұйымдастыру-
шылардың бірі (250-ден аса ғылыми еңбектердің, 5 
- Ph-докторын дайындаған әлі де дайындаудағы, он-
когинекология мен жалпы онкология саласынан, он-
кореабилитологиясынан жазылған оқу-әдістемелік 
бағдарламалардың, жетекші кітаптардың авторы);  
Н.Т. Балтабеков – Қазақ онкология және радио-
логия ғылыми зерттеу институтының бас дәрігері, 
Еліміздегі үздік онкология қызметін ұйымдастыру-
шылардың бірі (200-ден аса ғылыми еңбектердің, 1 
ғылым докторы мен 3 ғылым кандидатын дайында-
ған, онкоиммунология мен жалпы онкологияның 
өкпе, тері қатерлі ісігін емдеу тәсілдерін, сонымен 
қатар Еліміздегі қатерлі ісіктердің алдын алу шара-
лары туралы жазылған (ПМСП) оқу-әдістемелік бағ-
дарламалар мен дәрістердің авторы); А.А. Хожаев 
– 100-ден аса ғылыми еңбектердің, оның ішінде жал-
пы онкология саласынан резидентураға арнап жа-
зылған оқу-әдістемелік бағдарламалардың авторы; 
С.Ә. Есенқұлова – 150-ден аса ғылыми еңбектердің, 
оның ішінде маммология мен жалпы онкология са-
ласынан жазылған оқулықтар мен бакалавриаттар-
ға арналған оқу-әдістемелік бағдарламалардың ав-
торы.

1993 жылы Елімізде алғаш рет «Балалар онко-
логиясы» мамандық ретінде медициналық реестр-
ге алынып, тек ҚазҰМУ-нің педиатрия факультетінің 
5-курс студенттеріне беріле бастады. Ал қазіргі уа-
қытта, балалар онкологиясы жалпы онкология тақы-
рыптарымен бірге интернатураның 6-7-курсында да 
оқытылуда. Бұл пән бойынша жазылған екі тілдегі бар-
лық оқу-әдістемелік бағдарламалардың, Еліміздегі ал-
ғашқы жазылған «Балалар онкологиясы» оқулығының 
және 200-ден аса ғылыми еңбектердің авторы және 
оның жүргізушісі – м.ғ.д., профессор У.Қ. Жұмашев. 

Кафедраны 2001-2003 жылдары РМҒА академигі, 
м.ғ.д., профессор Ж.А. Арзықұлов, 2003-2013жылда-
ры м.ғ.д., профессор Б.Қ. Қайдаров, 2013-2016 жыл-
дары м.ғ.д., профессор К.Ш. Нұрғазиев басқарса, 
2016 жылдан бастап ҚР ҰҒА академигі, м.ғ.д., профес-
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Вклад кафедры онкологии  
в развитии онкологической службы  

в Республики Казахстан

Из года в год как заболеваемость, так и смертность от злока-
чественных новообразований растут как в нашей стране, так и 
во всем мире. Одним из основных способов их снижения являются 
выявление опухоли на ранних стадиях, а также своевременное ле-
чение предраковых заболеваний с целью торможения их перехода 
в злокачественную форму. В статье описан вклад кафедры онко-
логии Казахского Национального медицинского университета в 
подготовку и повышение уровня знаний будущих врачей-онколо-
гов и врачей общей лечебной сети о злокачественных новообра-
зованиях. Это позволяет повысить уровень ранней диагностики, 
увеличить эффективность лечения, снизить затраты на лече-
ние, повысить качество жизни больных и, самое главное, снизить 
смертность от злокачественных новообразований.

Ключевые слова: злокачественные опухоли, профилактика зло-
качественных новообразований, вклад кафедры онкологии КазНМУ.
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Contribution of the Department  
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From year to year, both morbidity and mortality from 
malignant neoplasms are growing both in our country and 
worldwide. Ways to reduce it include early detection of tu-
mors and timely treatment of precancerous diseases to inhibit 
their malignization. The article describes the contribution of 
the Department of Oncology of the Kazakh National Medical 
University in training and improving the knowledge of future 
oncologists and general practitioners about malignant neo-
plasms. This serves to increase early detection and treatment 
efficacy, reduce treatment costs, improve the quality of life of 
patients and, most importantly, reduce mortality from malig-
nant neoplasms.
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