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Заведующая госпитальным регистром
14.10.1968 г.

Медицинская сестра центра маммологии
22.11.1968 г.

Медицинская сестра отделения дозиметрии
18.12.1968 г.

50 лет
Ажмагамбетова Алия Едегиевна

Айтмухамбетова Гульбахыт Турсунбаевна

Арыстанова Светлана Халимжановна

Врач центра онкоурологии
13.11.1958 г.

60 лет
Косанов Магжам Салимович
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75-жаста

Садықов Сайын Садықұлы – медици-

на ғылымдарының кандидаты, профес-

сор, жоғарғы санатты дәрігер радиолог 

1943 жылдың 6 ақпанында Ақтөбе облы-

сы, Байғанин ауданының Тасқабақ (Ойма-

уыт) ауылында дүниеге келген. 

Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетін 

1968 жылы бітіргеннен кейін екі жыл Ақтөбе облысы, Хромтау қаласында 

хирургия бөлімшесінің меңгерушісі болып қызмет атқарған. 

1970 жылы қарашаның 15-де Қазақ онкология және радиология ғылыми- 

зерттеу институтына кіші ғылыми қызметкер болып жұмысқа орнала-

сып, 1987 жылы клиникалық радиологияның аға ғылыми қызметкеріне ауыс-

тырылған. 1992 жылы аға ғылыми қызметкерлігіне қайтадан сайланып, 1996 

жылдан 1999 жылға дейін осы бөлімшенің меңгерушісі қызметін атқарған. 

1991 жылдан бастап Қазақ Ұлттық медицина университетінде алды-

мен ассистент, кейін доцент қызметтерін атқарған. 

2003 жылы ҚР білім министрлігінің жоғарғы аттестациялық комиссия-

сы доцент атағын, ал 2008 жылы сәуірдің 15-де ҚазҰМУ ғылыми кеңесінің 

шешімі бойынша академиялық профессор атағы берілді. 

Осы қызмет уақытында студенттерге, интерндерге және оқытушы-

ларға арнап, сәулелік терапияның барлық тарауларын қамтып, бірнеше 

оқу-әдістемелік нұсқау жұмыстарын қазақ тілінде жасап шығарды. Соны-

мен қатар, университеттің барлық факультеттеріне, резиденттерге, 

интерндерге арналып ситуациялық есептер, тестілер құрастырылды. 

медицина ғылымдарының 
кандидаты, профессор

Сайын  
Садықұлы  
Садықов
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Садықов С.С. - жоғары дәрежелі маман, тәжірибелі педагог. Ол қатерлі 

ісік ауруларын сәулемен емдеу бағытындағы ғылыми-зерттеу жұмыста-

рымен айналысып, ісіктің ионданған сәулелерге сезімталдығын жоғары-

латуға бағытталған ғылыми жұмыстар жүргізді. 

Садықов С.С. - 1991 жылы «Өкпенің қатерлі ісігін сәулемен емдеуде доза-

ларды әр түрлі тәсілмен бөлшектеудің салыстырмалы нәтижелері» де-

ген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. Бұл емдеу тәсілінің 

нәтижесінде өкпе, өңеш, жатыр, жұтқыншақтың қатерлі ісіктерімен 

ауырған науқастардың өмір сүруі сапасы жақсарды. 

Садықов С.С. - Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу инс-

титутының радиология бөлімшесінде 48 жыл бойы сәулемен емдеу проб-

лемасымен шұғылданатын мамандардың бірі болып саналады. Бүгінгі 

күнгі инновациялық технологияны қатерлі ісіктерді емдеуге қолдана бі-

летін кәсіпкер маман. 

Садыков С.С. - өзінің ғылыми жетекшісі, әрі ұстаздары академик С.Б.Бал-

муханов, Ж.Н.Әбдірахманов жетекшіліктерімен және Италия, Англия, 

Швейцария, Чехия, Германия, Ресей ғалымдарымен бірігіп зертханаларда 

өткізген эксперименттер нәтижесінде әр түрлі онкологиялық науқас-

тарды емдеуде жоғары көрсеткіштерге жетті.

Садықов С.С. – 230-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы, 6 моног-

рафия, 10 оқулық, 3 тиімді ұсыныс,1 авторлық куәлік иесі. 

Садықов С.С. - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің 80 жылдығын-

да Мақтау грамотасымен, бірнеше медалдармен, «Құрмет грамотала-

рымен» марапатталған. Атап айтқанда, Кеңес Одағының денсаулық 

сақтау үздігі төс белгісімен, Халықаралық Невада-Семей антиядролық 

қозғалысының 25 жылдығы мерекелік медалімен, Алматы мемлекеттік 

дәрігерлер білімін жетілдіру институтының 50-жылдық Мерейтойы құр-

метіне «АМДБЖИ-ға 50-жыл» төс белгісімен, Қобыланды батыр медалі-

мен, Қазақстан Республикасы халқының өмірі мен денсаулығын сақтауға 

сіңірген абыройлы еңбегі үшін Н.Н.Пирогов атындағы төс белгісімен және 

Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтына 50 жыл 

медалімен марапатталды.

Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының 

ұжымы, Қазақ Ұлттық медицина университетінің онкология кафедра 

ұжымы профессор Садықов Сайын Садықұлына зор денсаулық, ұзақ өмір, 

жұмыста табыс тілейді


