












МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19

Университет күндері – 2021
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған

"МЕНТАЛЬДІ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19"
13 қазан 2021 жыл

Конференцияның ашылуы Concordia театры, Бөгенбай батыр көшесі, 151
16:00-16:10 Цой Алексей Владимирович - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі 
16:10-16:20 Нұрғожин Талғат Сейітжанұлы - м.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры

16:20-16:30 Незнанов Николай Григорьевич - м.ғ.д., профессор, "В.М.Бехтерев атындағы Психиатрия және неврология Ұлттық 
медициналық зерттеу орталығы" директоры, Ресей психиатрлар қоғамының президенті

16:30-16:40 Наркевич Игорь Анатольевич - фарм.ғ.д., профессор, Санкт-Петербург мемлекеттік химия-фармацевтика 
университетінің ректоры

16:40-16:50 Гулзода Махмадшох Курбонали - м.ғ.д., профессор, Абуали ибн Сина атындағы Тәжік мемлекеттік медицина 
университетінің ректоры

16:50-17:00 доктор Каролин Кларинваль (Caroline Clarinval) – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қазақстан 
Республикасындағы өкілі, Қазақстан Республикасындағы елдік кеңсенің басшысы

17:00-17:10 Nuri Aydin – профессор, дәрігер, Джеррахпаша Стамбул Университетінің Ректоры
17:10-17:20 Erdal Karaöz - профессор, дәрігер, Стамбул Истинье университеті

17:20-17:30 Алтынбеков Сағат Абылқайырұлы – м.ғ.д., профессор, психикалық денсаулық саласында қызмет ететін 
мамандар қауымдастығының президенті

17:30-17:40 Римантас Бенетис м.ғ.д., профессор, Литва денсаулық ғылымдары университетінің ректоры
17:40-17:50 Морозов Петр Викторович - м.ғ.д., профессор, Дүниежүзілік психиатриялық Қауымдастығының Бас хатшысы
17:50-18:00 Конференцияны қорытындылау 
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13 қазан 2021 жыл
Ментальді денсаулық саласындағы жас ғалымдар мектебі

"Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" ШЖҚ РМК, психиатрия және 
наркология кафедрасы

Өтетін орны: 7 корпус, Ю Чоль Чу залы , Масанчи көшесі, 38
08:30-09:30 Тіркеу

09:30-10:15

Незнанов Николай Григорьевич - м.ғ.д., профессор, РФ еңбек сіңірген ғылым қайраткері, "В.М. Бехтерев атындағы 
психиатрия және неврология Ұлттық медициналық зерттеу орталығының" директоры", Ресей психиатрлар 
қоғамының президенті
Баяндама тақырыбы: "Депрессия мен соматикалық аурулардың коморбидтілік проблемасы"

10:15-11:00 Морозов Петр Викторович -  м.ғ.д., профессор,  Дүниежүзілік психиатриялық Қауымдастықтың Бас хатшысы
Баяндама тақырыбы: "21-ғасырдағы психиатрияның ауырсыну нүктелері"

11:00-11:45

Галако Татьяна Ивановна - м.ғ.к., доцент, Қырғыз психиатриялық қауымдастығының президенті,  И.К. Ахунбаев 
атындағы ҚММА психиатрия, наркология және клиникалық психология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Антидепрессанттарды клиникалық медицинаның әртүрлі салаларында ұтымды 
пайдалану"

11:45-12:30

Розанов Всеволод Анатольевич – профессор, м.ғ.д.,  В.М. Бехтерев атындағы психиатрия және неврология  ҰМЗО 
кафедрасының шекаралық бұзылулар мен психотерапияны емдеу бөлімінің бас ғылыми қызметкері
Баяндама тақырыбы: "Суицидті түсіндіретін заманауи модельдер және олардың суицидологиялық 
зерттеулер үшін маңызы"

12:30-14:00 Түскі ас

14:00:15:30
Насырова Регина Фаритовна -  м.ғ.д., бас ғылыми қызметкер,  В.М. Бехтерев атындағы психиатрия және 
неврология ғылыми-зерттеу орталығының жеке психиатрия және неврология орталығының жетекшісі 
Баяндама тақырыбы: "Клиникалық психонейрофармакогенетика"

15:30-16:00
Асимов Марат Абубакриевич -  м.ғ.д.,  профессор, "Ұлттық Медициналық Ассоциациясы" РҚБ филиалының 
президенті – биологиялық психиатрия қауымдастығы
Баяндама тақырыбы: "COVID-19 кезіндегі мазасыздыққа психологиялық көмек"
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Фармация және фармацевтикалық өндіріс технологиясы саласындағы Жас ғалымдар мектебі

(ғылыми – практикалық конференция)
Өтетін орны: Т. Шарманов атындағы  Даңқ залы, Төле би 94,

Мастер-класстар - №2 корпус, Бөгенбай батыр, 151
08:30-09:30 Қатысушыларды тіркеу

"Фармацияны дамытудың қазіргі аспектілері мен басымдық бағыттары"
Конференцияның ашылуы

09:30-09:40 Құттықтау сөз
Сұлтанғалиев Елик Нұрмұханбетұлы- құрылтайшы, Орталық дәріхананың басшысы

09:40–11:00 Жас ғалымдар мен студенттердің баяндамалары
11:00–11:30 Кофе брейк
11:30–13:00 Жас ғалымдар мен студенттердің постерлік баяндамалары
13:00–14:30 Түскі ас

14:30–16:00
Erdal Karaöz - профессор, дәрігер, Стамбул Истинье университеті
Баяндама тақырыбы: “The Systematic Effect of Mesenchymal Stem Cell Therapy in Critically COVID-19 Patients: 
A prospective doublecon trolled trial”

14:30–16:00 
Мастер-класс: "Дәрілік препараттың сапасын бақылауға қойылатын талаптар: нормативтік құжатты әзірлеу"
Дүйсенбекова Д.Б. - фарм.ғ.к., "ДЗ және МБ Ұлттық сараптама орталығы" ҚР МФ және ЕАЭО фармакопеясын 
жетілдіру басқармасының сарапшысы

14:30–16:00 Мастер-класс: "Экокосмецевтика дамуының заманауи аспектілері"
Махмуджанова К.С. - фарм.ғ.д., профессор ТашНИИВС ғылыми хатшысы

14:30–16:00 

Мастер-класс: "Тұтынушылардың мінез-құлқына COVID-тің әсерін нейромаркетингтік зерттеулер"
Смыкова М.Р. – экон.ғ.к., ассоц. профессор, Алматы менеджмент университеті
Абенова Е.А. – пед.ғ.к., Нархоз университетінің" Туризм және сервис " кафедрасының меңгерушісі
Устенова О.Ж. - PhD, Нархоз  университетінің "Туризм және сервис" кафедрасының ассоц. профессор

14:30–16:00 
Семинар: "Халықаралық талаптар шеңберіндегі биотерапиялық препараттардың вирустық қауіпсіздігі"
Северова Е.А. - биол.ғ.к., ҚР МФ және "ДЗ және МБ Ұлттық сараптама орталығы" ЕАЭО фармакопеясын жетілдіру 
басқармасының сарапшысы

14:30–16:00 Семинар: «EduScrum: университетте жобалық оқыту"
Ильинова Ю.Г. - фарм.ғ. к.,  СПМХФУ оқу жұмысы жөніндегі проректоры
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14:30–16:00

Семинар: "Дәрілік өсімдік шикізаты негізінде препараттарды әзірлеу кезінде экспериментті математикалық 
жоспарлау әдістерін қолдану"
Кухтенко А.С. – фарм.ғ.д., профессор,  Ұлттық фармацевтика университеті (ҰФаУ) препараттарының 
фармацевтикалық технологиясы кафедрасының меңгерушісі, Харьков қ.

14:30–16:00
Семинар: "Қатты дәрілік формалар технологиясы: түйіршіктеу, таблеткалау, қаптау және процестерді 
математикалық модельдеу"
Юдина Ю.А. – фарм.ғ.к., "Харьков политехникалық институты" ҒТУ жалпы Фармация кафедрасының доценті

14:30–16:00

Семинар: "Фитомайдың фармакологиялық қасиеттерін зерттеу"
Усманова З.У. – PhD, ТашФарми фармакология және клиникалық Фармация кафедрасының доценті м.а.
Султанова Р.Х. - PhD,  ТашФармИ фармакология және клиникалық Фармация кафедрасының меңгерушісі
Файзиева З.Т. – м.ғ.д., ТашФармИ фармакология және клиникалық Фармация кафедрасының профессоры м.а.

14:30–16:00 Электрондық микроскопия: практикалық қолдану 
Үкібаев Ж. - С.Ж. Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ Химия кафедрасының дәріскері

14:30–16:00 
Инфрақызыл спектроскопия әдісі: дәрі-дәрмектерді талдауды қолдану
Берилло Д. А. - PhD, фармацевтикалық және токсикологиялық химия, фармакогнозия және ботаника 
кафедрасының меңгерушісі

13 қазан 2021 жыл
ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА МЕКТЕБІ - 1

Секция:  С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  
Life Sciences саласындағы ғылыми зерттеулер 

Өтетін орны: Ректорат 118 каб., 1 қабат
Секцияның модераторы: Сатпаева Э.М.

13:30–13:45 Секция қатысушыларын тіркеу
Ашылуы

13:45–14:00 Датхаев У.М. – фарм.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ корпоративтік даму жөніндегі 
проректоры

14:00–14:20
Рамазанова Б.А. – м.ғ.д., профессор, Микробиология және вирусология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: «Қазақстан Республикасында пневмококк инфекциясына микробиологиялық 
мониторинг жүргізу тәжірибесі»

14:20–14:40 Балабекова М.К. -м.ғ.д., патофизиология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Созылмалы қабыну патогенезіндегі миллоидты супрессорлық жасушаларды зерттеу»
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14:40–15:00
Сатбаева Э.М. - м.ғ.к., ассоц. профессор, фармакология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Жаңа химиялық қосылыстардың мембраналық-тұрақтандыру қасиеттерін зерттеу. 
Жетістіктері мен перспективалары"

15:00–15:20

Ангелия Валанчюте – м.ғ.д., "Литва денсаулық ғылымдары университеті" гистология және эмбриология 
кафедрасының профессоры
Баяндама тақырыбы: «Глиобластома ісігін эксперименттік зерттеуге арналған тауық эмбрионының 
хориоаллантоидты мембранасының моделі»

15:20- 15.40
Досымбекова Р.С. - Биохимия кафедрасының дәріскері
Баяндама тақырыбы: «Өсіру динамикасындағы   гепатокарцинома – 29 жасушаларының ультрақұрылымдық  
ұйымдастырылуына литий карбонатының әсері»

15.40- 16.00
Битанова Э.Ж. - м.ғ.к., жалпы иммунология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Тиімді диагностикумдарды құру үшін иммунодоминантты микобактериялық 
антигендер мен олардың комбинацияларының диагностикалық әлеуеті"

16:00-16:30 Сұрақ-жауап, тақырып бойынша пікірталас
16.30-17.00 Конференцияны қорытындылау

13 қазан 2021 жыл
Мастер класс:"Анатомияны оқытуды визуализациялау, 

ҚазҰМУ тәжірибесі"
Өтетін орны: №1 оқу ғимараты, 1 қабат, анатомия кафедрасы

Модератор: Ахмад Н.С.

13:00-13:10
Құттықтау сөз
Измайлова С. Х. - ЖММ-1 деканы
Ахмад Н.С. - анатомия кафедрасының меңгерушісі

13:10-13:25  Ахмад Н.С. - м.ғ.к., топографиялық анатомия курсы бар анатомия кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Кафедраның анатомиялық мұражайларына саяхат"

13:25-13:40  Байгамысова Д.С. - топографиялық анатомия курсы бар анатомия кафедрасының дәріскері
Баяндама тақырыбы: "Анатомиядағы визуализацияның IT-технологиялары"

13:40-13:50
Сыздыков Д.М. -  топографиялық анатомия курсы бар анатомия кафедрасының ассистенті
Баяндама тақырыбы: "Оқу процесінде мәйіттің имитациясын манекеннің биосинтетикалық анатомиялық 
моделін қолдану мүмкіндіктері"

13.50-14:00 Сұрақ-жауаптар 
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СТОМАТОЛОГИЯ МЕКТЕБІ

Халықаралық конгресс
"Сovid-19 пандемия кезіндегі   қиындықтар мен шешімдер, стоматологияны дамытудың тиімді стратегиялары "

Өтетін орны: Төле би көшесі, 88, ҚазҰМУ № 4 оқу ғимараты,
2-қабат, конференц-зал

08:30-09:30   Қатысушыларды тіркеу

09:30 -10:00

Құттықтау сөз
Гиният Ажар -  ҚР Денсаулық сақтау Вице-министрі
Нұрғожин Талғат Сейтжанұлы - м.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Ректоры
Ризаев Жасур Алимжанович - м.ғ.д., профессор, Самарқанд медицина институтының Ректоры
Шарков Николай Иванов – профессор, Дүниежүзілік стоматологтар Федерациясы (FDI) Кеңесінің кеңесшісі, 
Болгар стоматологиялық қауымдастығының президенті
Матвеев Андрей Михайлович - м.ғ.к., доцент, ТМД мемлекетаралық стоматологиялық ассоциациясының төрағасы
Алиева Рена Курбанкызы - м.ғ.д., профессор, Әзірбайжан стоматологтар қауымдастығының президенті

10:00-10:10
Антонова Александра Анатольевна -  м.ғ.д., профессор, Қиыр Шығыс Мемлекеттік Медицина университетінің 
балалар стоматологиясы кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Уақытша және тұрақты тістердің пайда болу ерекшеліктері"

10:10-10:20
Бекжанова Ольга Есеновна -  м.ғ.д., профессор, ТГСИ терапиялық стоматология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Ауыздың шырышты қабығындағы SARS-Co-2 терапиясының клиникалық және 
патогенетикалық тәсілдері

10:20-10:30

Кулиева Саида Кавказқызы - Әзірбайжан медициналық университетінің балалар стоматологиясы кафедрасының 
доценті
Баяндама тақырыбы: "Мектеп жасындағы балалардағы мандибулярлық ретрогатиядағы жақ құрылымының 
морфологиялық және функционалдық сипаттамасы. Клиника, диагностика және ортодонтиялық емдеу"

10:30-10:50

Корытнюк Алексей Ярославович  - м.ғ.к., доцент, Украинадағы "ADA" Президенті, "Дентал студо Профи Дент Гарант" 
клиникасының бас дәрігері
Баяндама тақырыбы: "TMJ аурулары кезінде тістеу биіктігі мен төменгі жақтың диспозициясын жақсарту 
үшін күрделі клиникалық жағдайларда жанама композиттік қалпына келтіруді қолдану"

10:50-11:00
Алтынбеков Кубейсин Дюйсенбайұлы - м.ғ.д., профессор,  С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Ортопедиялық 
стоматология кафедрасының меңгерушісі 
Баяндама тақырыбы: "Қазақстан стоматологиясы материалтануының жай-күйі мен даму перспективалары"
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11:00-11:15

Гилева Ольга Сергеевна – м.ғ.д., профессор, Академик Е.А.Вагнер атындағы Пермь мемлекеттік медицина 
университетінің терапиялық стоматология және стоматологиялық аурулар пропедевтикасы кафедрасының 
меңгерушісі"
Баяндама тақырыбы: "Ауыз қуысының шырышты қабығының аурулары: Сovid-19 пандемиясы кезеңіндегі 
негізгі емдеу-диагностикалық трендтердің эволюциясы"

11:15-11:25
Иманов Эльнур Адильоглы - Әзірбайжан медициналық университетінің балалар стоматологиясы кафедрасының 
доценті
Баяндама тақырыбы: "Балалардағы периодонтальды қабыну ауруларын емдеудің ерекшеліктері"

11:25-11:35
Манак Татьяна Николаевна - м.ғ.д., профессор, Беларусь стоматологиялық қауымдастығы төрағасының 
орынбасары
Баяндама тақырыбы: "Пулпьаның қайтымды жағдайларын емдеуге арналған материалдар мен әдістерді таңдау»

11:35-11:45

Кузьмина Ирина Николаевна - м.ғ.д., профессор,  А.И. Евдокимов атындағы Мәскеу мемлекеттік медициналық-
стоматологиялық университетінің стоматологиялық аурулардың алдын алу кафедрасының меңгерушісі. СТАР 
стоматологиялық ауруларының алдын алу секциясының төрайымы
Баяндама тақырыбы: "Тісжегіні емдеудегі профилактикалық және минималды инвазивті тәсіл"

11:45-11:55

Хлебас Светлана Васильевна – м.ғ.к., П.Л. Шупик атындағы Украина ұлттық денсаулық сақтау университетінің 
оқытушысы
Баяндама тақырыбы: «Тістердің қатты тіндерін ағартудың заманауи хаттамалары. Дисколориттерді жою 
жолдары»

11:55-12:25
Вуец Петр –  PhD, стоматологиялық приват-практика, "Полдент" оқу орталығының сертификатталған дәріскері, 
еуропалық және поляк эндодонтиялық қауымдастықтарының мүшесі
Баяндама тақырыбы: «Mastering root canal shaping protocols with modern approach»

12:45-14:20 Үзіліс

14:20-14:30
Амиралиев Ровшан Сабироглы - PhD 
Баяндама тақырыбы:« Пародонт ауруы бар балалардың ауыз қуысының гигиеналық және 
микробиологиялық жағдайы"

14:30–15:00

Шарков Николай Иванович - ассоц. профессор, Дүниежүзілік стоматологтар Федерациясы (FDI) Кеңесінің 
кеңесшісі, Болгария стоматологиялық қауымдастығының президенті, София медицина университеті
Баяндама тақырыбы: "Болгария Республикасындағы 0-ден 18 жасқа дейінгі балаларға арналған ауыз қуысы 
гигиенасының алдын алудың ұлттық бағдарламасы"

15:00-15:15
Карпавичюс Дайнюс - ODC (Open Dental Community) Президенті, "TRATE AG" техникалық кеңесшісі, 
"KDK"стоматологиялық клиникасының бас директоры
Баяндама тақырыбы: "Дентальды имплантологиядағы мүмкіндіктердің шексіздігі"



МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19

15:15-15:30
Көпбаева Майра Тайтөлеуқызы - Қазақстан стоматологиялық қауымдастығының басқарма төрағасы, м.ғ.д., 
профессор
Баяндама тақырыбы: «Эндопародонтальды зақымдануды емдеу тактикасы"

15:30-16:00
Озевак Ихсан Хакан - Стамбул университетінің жақ-бет хирургиясы бөлімінің стоматология факультетінің 
профессоры
Баяндама тақырыбы: "Дентальды имплантологиядағы жаңа ұғымдар"

16:00 -16:10  

Постолаки Александр Илларионович - м.ғ.д., Молдова Республикасы Н.Тестемицану атындағы мемлекеттік 
медицина және фармация университетінің ортопедиялық стоматология кафедрасының доценті 
Баяндама тақырыбы: "Тұрақты тістердің және кариес зақымданған кездегі анатомиялық және 
морфологиялық құрылымдық ерекшеліктері» 

16:10 -16:20  
Соломон Олег Валентинович - м.ғ.д., Молдова Рспубликасы Н.Тестемицану атындағы мемлекеттік медицина және 
фармация университетінің ортопедиялық стоматология кафедрасының доценті 
Баяндама тақырыбы: "Ішінара және толық адентті пациенттерді стоматологиялық оңалту"

16:20-16:30

Зейналова Гюльшан Қамалқызы - Әзірбайжан медициналық университетінің балалар стоматологиясы 
кафедрасының доценті
Баяндама тақырыбы: "Баку қаласындағы бастауыш мектеп жасындағы балалардағы тісжегінің таралуы мен 
қарқындылығының көрсеткіштерін талдау"

16:30-16:40

Копчак Оксана Викторовна - м.ғ.д., "Киев медициналық университеті" терапиялық стоматология және 
Пародонтология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Кардиоваскулярлық патологиядағы жалпыланған периодонтиттің патогенезіне жаңа 
көзқарас"

16:40-16:50 Байгулаков Азамат Тұрашұлы - "ҚМУ" КЕАҚ стоматология мектебінің ассистенті, MD
Баяндама тақырыбы: "Ортодонтиялық емдеуден кейін тіс кариесін инвазивті емес емдеу әдісін негіздеу"

16:50-17:00 Студенттер мен жас стоматолог-дәрігерлер арасындағы кәсіби конкурстың қорытындысын шығару
17.00-17.30 Қорытынды бөлім. Пікірталастар.



МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19

13 қазан 2021 жыл
Студенттер күні

Өтетін орны: 7 ғимарат, №6 аудитория, К.Қарақұлов атындағы Зал
Ашылуы

12:00-12:15 Датхаев Убайдилла Махамбетұлы -   фарм.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің 
корпоративтік даму жөніндегі проректоры

12:15-13:45 Университеттің студенттік Үкіметі Төрағасының инаугурациясы

13:45-14:15 "Бірінші медициналық!» 
Әуесқой бейнероликтер конкурсын марапаттау

14:15-14:45
Алчинбаев Мырзакарим Каримович –    м.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ урология 
кафедрасының меңгерушісі 
Академик М.К. Алчинбаев атындағы стипендия иегеріне сертификат тапсыру рәсімі

15:45-16:15 «Медициналық білім берудің өзекті мәселелері: жастар көзқарасы» тақырыбында Медицина саласындағы 
жастардың республикалық форумы 

13 қазан 2021 жыл
«Симуляция орталығы: даму болашағы»

Өтетін орны: Шевченко к-сі 100, Симуляция орталығы
Модераторлар: Талкимбаева Н.А., Бейсебаева У.Т.

09.00-10.00 Тіркелу
Секцияның ашылуы

10.00-10.30 Талкимбаева Н.А. – м.ғ.д., Симуляция орталығының жетекшісі
Баяндама тақырыбы: «Симуляциялық орталықты дамыту»

10.30-11.00 Хабижанова В.Б. –  м.ғ.д., С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «ЖДТ-1» кафедрасының профессоры
Баяндама тақырыбы: " Жалпы дәрігерлік тәжірбие дәрігерін дайындаудағы виртуалды науқас"

11.00-11.30
Шуленбаева Г.Т. – Симуляция орталығының жаттықтырушысы
Бейсебаева У.Т. – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ дерматовенерология кафедрасының профессоры
Баяндама тақырыбы:"Пандемия кезіндегі симуляциялық оқытудың ерекшеліктері"

11.30-12.00

Божбанбаева Н.С. –  м.ғ.д., С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «Неонатология курсымен балалар аурулары» 
кафедрасының профессоры 
Баяндама тақырыбы: " Неонатолог дәрігерді даярлаудағы симуляциялық технологиялар және оқыту 
әдістері"
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12.30-13.00
Пулатова А.А. – Симуляция орталығының жаттықтырушысы
Баяндама тақырыбы: "Акушерлік-гинекология бағыты бойынша студенттерді оқытуда симуляциялық 
технологияларды пайдалану"

13.00-14.00 Сұрақ-жауаптар
14.00-14.15 Қорытындылау

14 қазан 2021 жыл
Өткізілу орны:  Т.Шарманов атындағы  Даңқ залы

Пленарлық отырыс
08:30-09:30 Конференцияға қатысушыларды тіркеу

Баяндамалар

09:30- 10:00
Нұрғожин Талғат Сейтжанұлы - м.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Ректоры
Баяндама тақырыбы: «Қазақстан Республикасындағы жоғары медициналық білім беру жүйесінің өсуі  мен 
дамуының негізгі нүктелері»

10:00-10:30

Незнанов Николай Григорьевич - м.ғ.д., профессор, "В.М. Бехтерев атындағы психиатрия және неврология Ұлттық 
ғылыми зерттеу орталығының директоры, Ресей психиатрлар қоғамының президенті
Баяндама тақырыбы: "Психиатриядағы заманауи технологиялар: алғашқы нәтижелер, мәселелер мен 
перспективалар"

10:30-11:00
Наркевич Игорь Анатольевич -фарм.ғ.д., профессор, Санкт-Петербург мемлекеттік химия-фармацевтика 
университетінің Ректоры
Баяндама тақырыбы: "Университеттік білімнің өзгеруі: пандемияның әсері"

11:00-11:30 Nuri Aydin - профессор, доктор, Джеррахпаша Стамбул   Университетінің ректоры 
Баяндама тақырыбы: "Covid-19 Istanbul University-Cerrahpaşa Experience"

11:30-12:00
Алтынбеков Куаныш Сағатұлы – м.ғ.д., "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" 
бас директорының м.а.
Баяндама тақырыбы: "Қазақстанда психикалық денсаулықты қорғау қызметінің парадигмасының ауысуы"

12:00–12:30

Негай Николай Анатольевич – м.ғ.к., MBA, ДДҰ-ның Қазақстандағы елдік кеңсесінің Қазақстандағы және Орталық 
Азия елдеріндегі психикалық денсаулық жөніндегі ұлттық консультанты
Баяндама тақырыбы: "2021-2025 жылдарға арналған психикалық денсаулыққа арналған еуропалық 
негіздеме"

12:30-14:00 Түскі үзіліс
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Психикалық денсаулық секциялары
Өтетін орны: Масанчи көшесі 38, 7 аудиториялық корпус

1-секция: Психикалық денсаулық және COVID-19
(7 ғимарат, и. К. Қарақұлов атындағы Зал)
Модераторлар: Галако Татьяна Ивановна

Алтынбеков Куаныш Сағатұлы

14:00-14:30
Галако Татьяна Ивановна – м.ғ.д., доцент, Қырғыз психиатриялық қауымдастығының президенті, И.К. Ахунбаев 
атындағы ҚММА психиатрия, наркология және клиникалық психология кафедрасының меңгерушісі 
Баяндама тақырыбы: "Covid-19-ның Қырғыз Республикасындағы суицидологиялық жағдайға әсері"

14:30-15:00
Распопова Наталья Ивановна – м.ғ.д., "Қазақстан-Ресей медицина университеті" психиатрия және  наркология 
кафедрасының профессоры
Баяндама тақырыбы: “COVID-19 пандемиясы және мазасыздық-депрессиялық бұзылулар"

15:00-15:30
Ешимбетова Саида Закировна -  м.ғ.д., "Қазақстан-Ресей медицина университеті  психиатрия және  наркология  
кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "COVID-19 кезіндегі аффективті бұзылулар"

15:30-16:00

Менделевич Владимир Давыдович –  м.ғ.д., профессор, "Қазан мемлекеттік медицина университеті 
"Медициналық психология кафедрасының меңгерушісі. Психикалық денсаулық мәселелерін зерттеу 
институтының директоры
Баяндама тақырыбы: "Covid-19 кезеңіндегі шизофренияның тиімді терапиясы"

16:00-16:30
Арынтаева Нурила  -  MD,  С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ коммуникативтік дағдылар кафедрасының 
докторанты. 
Баяндама тақырыбы: «Mental health of healthcare workers during COVID-19 pandemic»

16:30-17:00
Сергей Ли- PhD, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ коммуникативтік дағдылар кафедрасының ассистенті 
Баяндама тақырыбы: "U07. 1 және U07. 2 диагнозы бар жұқпалы аурулар бөліміндегі науқастардың 
психикалық жағдайы»
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2- секция: Психикалық денсаулықты қорғаудағы алғашқы медициналық-санитарлық көмектің рөлі
(7 корпус, Ю Чоль Чу залы) 

Модераторлар: Арнольдас Юргутис
Хасенова А.Ж.

14:00-14:30
Мелитта Якаб –  ДДҰ-ның МСАК жөніндегі еуропалық орталығының басшысы
Баяндама тақырыбы: "Денсаулық сақтау қызметтерін денсаулықтың жергілікті психоәлеуметтік 
детерминанттарына жақындату үшін МСАК ұйымдарының мультидисциплинарлық командаларының маңызы"

14:30-14:50
Едита Бишоп - Литва денсаулық сақтау министрлігінің психикалық денсаулық жөніндегі кеңесшісі
Баяндама тақырыбы: МСАК ұйымдарында психикалық денсаулықты қорғау: Литвада тиімділікті дамыту 
және өлшеу тәжірибесі

14:50-15:10

Ляззат Кошербаева - С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Денсаулық сақтау саясаты және менеджмент 
кафедрасының меңгерушісі. 
Баяндама тақырыбы: "COVID-19 пандемиясы кезінде МСАК ұйымдарында психологтардың құзыреттілігіне 
сұранысты талдау»

15:10–15:30
Юсуф Мусабаев - Нұр-сұлтан қаласының №8 қалалық емханасының әлеуметтік қызмет басшысы
Баяндама тақырыбы: «Пандемия кезінде МСАК ұйымдарының әлеуметтік қызметкерлері тарапынан 
амбулаториялық пациенттерді психологиялық қолдау»

15:30–15:50

Сагилаева Жанна Тұмарбекқызы -  №6 қалалық емхананың психологы, Жамбыл облысының штаттан тыс 
психологы
Баяндама тақырыбы: "Ауыл халқының психикалық денсаулығын сақтау үшін МСАК-тың сын-тегеуріндері 
мен мүмкіндіктері"

15:50-16:20
Байпеисов Даулет Мухаметқалиұлы – ҚР ДСМ "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық 
орталығы" бас директорының стратегиялық даму жөніндегі орынбасары  ("Янссен" компаниясының қолдауымен).
Баяндама тақырыбы: "ТМККК шеңберінде психикалық бұзылуларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету"

16:20-16:40
Рабиға Хожамкул - MD, MPH, PhD докторант
Баяндама тақырыбы: «Денсаулық мәселелеріндегі ынтымақтастық: МИОМОС жобасы мысалында жергілікті 
қоғамдастықтардың құқықтары мен мүмкіндіктерін ұлғайту үшін МСАК командасындағы психологтың рөлі"

16:40 -17:00
Атаева М.А. – Ибн-Сина атындағы Бұхара мемлекеттік медицина университетінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
және денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Covid-19 кезіндегі карантин және психоэмоционалдық факторлар"

17:00 -17:20

Баратова М.С. - Ибн-Сина атындағы Бұхара мемлекеттік медицина университетінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
және денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасының доценті  
Баяндама тақырыбы: "COVID-19 кезінде жүрек-қан тамырлары аурулары бар науқастардың 
психоэмоционалды жағдайы"

17:20 -17:40 Пікірталастар: Қазақстан МСАК-та психикалық денсаулықты қорғауды жақсарту мүмкіндіктері



МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19

3-секция:  Психоздар және оңалту
(7 ғимарат, А.П.  Полосухин атындағы Зал)

Модераторлар: Насырова Регина Фаритовна
Любченко Марина Юрьевна 

14:00-14:30
Ешимбетова Саида Закировна –  м.ғ.д., "Қазақстан-Ресей медицина университеті  психиатрия және  наркология  
кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Шизофрениядағы теріс бұзылуларды емдеу туралы"

14:30-15:00
Насырова Регина Фаритовна – м.ғ.д., бас ғылыми қызметкер, «В.М. Бехтерев атындағы Ұлттық психиатрия және 
неврология ғылыми-зерттеу орталығының» жеке психиатрия және неврология орталығының жетекшісі. 
Баяндама тақырыбы: "Жеке медицина-психиатриядағы жаңа трендтер"

15:00-15:30
Ленская Ирина Генадьевна -  ҚР ДСМ "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" 
емдеу консультативтік комиссиясының төрағасы ("Янссен" компаниясының қолдауымен)
Баяндама тақырыбы: "Пациенттерді ұзақ мерзімді терапия туралы ақпараттандырудың жеке тәсілі"

15:30-16:00
Есимов Наби Болатұлы - "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" клиникалық 
бөлімшесінің меңгерушісі ("Янссен" компаниясының қолдауымен)
Баяндама тақырыбы: "Психиатриялық тәжірибедегі депрессия"

16:00-16:30
Распопова Наталья Ивановна –  м.ғ.д., "Қазақстан-Ресей медицина университеті"  психиатрия және  наркология  
кафедрасының профессоры
Баяндама тақырыбы: "Шизофренияны емдеудің заманауи тұжырымдамалары мен әдістері"

16:30-17:00

Любченко Марина Юрьевна –м.ғ.к.,"Қарағанды медицина университеті" неврология, нейрохирургия, психиатрия 
және реабилитология  кафедрасының  ассоц.  профессоры 
Баяндама тақырыбы: "Мазасыздық-депрессиялық спектр ауруларындағы интегративті жүйелі отбасылық 
терапия»

17:00-17:20
Сарсембаев Қайратбек Талғатбекұлы – м.ғ.д., "Қазақстан-Ресей медицина университеті"  психиатрия және  
наркология кафедрасының профессоры
Баяндама тақырыбы: "Пандемия кезінде атипті антипсихотиктерді таңдау критерийлері"
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14 қазан 2021 жыл
"Заманауи фармация: жаңа тәсілдер және өзекті зерттеулер"

өтетін орны: Т. Шарманов атындағы Даңқ залы
Модераторлар: Сакипова З.Б., Кириллова Е.Н. 

14:00–14:30 Конференцияға қатысушыларды тіркеу
Конференцияның ашылуы

14:30–15:00

Ашылу салтанатындағы сөз:
Нұрғожин Т.С. - м.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің ректоры "
Наркевич И.А. – м.ғ.д., профессор, "Санкт-Петербург мемлекеттік химия-фармацевтика университетінің" ректоры
Ушбаев К.У. – фарм.ғ.д., С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің фармация және 
клиникалық фармацияны ұйымдастыру, басқару және экономика кафедрасының профессоры

15:00–15:15 "Қазақстандық фармацевтикалық білім беру көшбасшысына 70 жыл" фильмінің тұсаукесері
15:15–17:00 Пленарлық сессия

15:15–15:45 Наркевич И.А. – м.ғ.д., профессор, "Санкт-Петербург мемлекеттік химия-фармацевтика университетінің" ректоры, 
Баяндама тақырыбы: "Университеттік серіктестік: нәтижелері мен жетістіктері"

15:45–16:00

Юсуфи С.Д. –  фарм.ғ. д., профессор, Тәжікстан Республикасы ДСМ Медициналық және фармацевтикалық білім, 
кадр саясаты және ғылым басқармасының бастығы
Баяндама тақырыбы: "С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Фармация ғылыми мектебінің ұрпақтар 
сабақтастығы"

16:00–16:15
Рахимов Қ.Д. - м.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ клиникалық фармакология кафедрасының 
меңгерушісі 
Баяндама тақырыбы: "Клиникалық фармакология мен Фармацияның өзекті мәселелері»

16:15–16:30

Кириллова Е.Н. - фарм.ғ.д., "Санкт-Петербург мемлекеттік химия-фармацевтика университетінің" профессоры
Устенова Г.О. – фарм.ғ.д., "С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ" фармацевтикалық технология кафедрасының 
профессоры"
Баяндама тақырыбы: "С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ мен СПХФУ арасындағы қос дипломды жүзеге 
асыру тәжірибесі"

16:30–16:45 Ашуров А.А. - Ташкент вакциналар мен сарысулар ғылыми- зерттеу институтының директоры
Баяндама тақырыбы: "Ташкент вакциналар мен сарысулар ғылыми-зерттеу институты-кеше, бүгін және ертең"

16:45–17:15
Дурманова М.И. – "Қазақстан Республикасының фармацевтикалық қызметті қолдау және дамыту Қауымдастығы 
"ЗТБ президенті
Баяндама тақырыбы: "Фармацевтика қызметкерлері мен "Фармация" мамандығының түлектерін бағалау"

17:15–17:45 Сакипова З.Б. – фарм.ғ.д., профессор, Фармация мектебінің деканы
Баяндама тақырыбы: "Фармация мектебінің 70 жылдығы: жетістіктері мен болашағы"

17:45–18:00 Конференцияны қорытындылау
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14 қазан 2021 жыл
"ХХІ ғасыр педиатриясы. Педиатрларды даярлау бағдарламаларын жетілдірудегі Эразмус + жобаларының рөлі"

Өтетін орны: Төле би к-сі, 88, 4 оқу ғимараты, акт залы 2 қабат
09:00–09:30 Конференцияға қатысушыларды тіркеу

Ашылуы

09:30–09:40 Сыдыкова С.И. – ҚР БҒМ (Қазахстан) Республикалық оқу -әдістемелік кеңесінің «Денсаулық сақтау» оқыту бағыты 
оқу -әдістемелік бірлестігі төрағасының орынбасары

09:40–12:00
Модератор
Катарбаев А.К. – педиатрия ЖБТ төрайымы, КЕАҚ «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ», балалар жұқпалы 
аурулар кафедрасының меңгерушісі

09:40–10:00

Тукбекова Б.Т. – м.ғ.д, профессор, «Педиатрии и неонатологии» кафедрасының меңгерушісі, КЕАҚ «Қарағанды 
медицина университеті»
Баяндаманың тақырыбы: «Тәжірибе мен оқу үдерісін біріктіру тәжірибесіне негізделген педиатр даярлаудың 
білім беру траекториясы»

10:00–10:20

Токтабаева Б.Ж. – м.ғ.к., балалар ауруларының пропедевтикасы кафедрасының меңгерушіс, КЕАҚ «Семей 
ммедицина университеті»
Балкабекова Д.М. – м.ғ.к., педиатрии және медициналық оңалту кафедрасының меңгерушісі, КЕАҚ «Семей 
медицина университеті»
Баяндаманың тақырыбы: «Педиатрия» мамандығы бойынша интеграциялық білім беру бағдарламасын жасау»

10:20–10:40
Байгазиева Г.Ж. – м.ғ.к неонатология курсымен балалар аурулары кафедрасының доценті, КЕАҚ 
«С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ»
Баяндаманың тақырыбы: «Педиатрия» мамандығы бойынша резидентураның келешектегі дамуы»

10:40–11:00

Жумалина А.К. – м.ғ.д., профессор, «М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КЕАҚ 
неонатологиямен балалар аурулары 1 кафедрасының меңгерушісі
Тусупкалиев Б.Т. –  м.ғ.д., «М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КЕАҚ неонатологиямен 
балалар аурулары 1 кафедрасының профессоры
Баяндаманың тақырыбы: «М.Оспанов атындағы БҚМУ-де үздіксіз кешенді оқыту бағдарламасы аясында 
педиатрларды даярлау »

11:00-11:20

Кемельбеков К.С. – «Медицина» мамандығы бойынша РhD докторы, АҚ «Оңтүстік Қазақстан медициналық 
академиясы», практикадан өту және түлектерді жұмысқа орналастыру бөлімінің деканы 
Баяндаманың тақырыбы: «Дәрігер педиатрды дайындауда симуляциялық технологиялар мен оқыту 
әдістерінің рөлі»

11:20-11:40

Умешева К.А. – м.ғ.к., балалар жұқпалы аурулары кафедрасының доценті КЕАҚ «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ»
Божбанбаева Н.С. – м.ғ.д., неонатология курсымен балалар аурулары кафедрасының доценті, КЕАҚ 
«С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ»
Баяндаманың тақырыбы: «Оқушылардың ғылыми-зерттеушілік іс әрекетке ынтасын қалыптастыру»



11:40-12:00 Қортындылау
12:00-13:00 Түскі ас
13:00–13:30 Конференция қатысушыларын тіркеу

Конференцияның ашылуы

13:30–14:00
Нұрғожин Т.С. – м.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің ректоры
Тасбулатова Ш.У. - Қазақстандағы Эразмус + бағдарламасының Ұлттық кеңсесінің үйлестірушісі
Юшкевич К. – ҚР "CHILDCA" жобасының үйлестірушісі »

14:00–15:15
Пленарлық  сессия
Байльдинова К.Ж. -   м.ғ.к., С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Академиялық қызмет жөніндегі проректоры
Баяндама тақырыбы: "Педиатрларды даярлаудың еуропалық тәсілдері"

14:00–14:15 Тасбулатова Ш.У. – Қазақстандағы Эразмус + бағдарламасының Ұлттық кеңсесінің үйлестірушісі
Баяндама тақырыбы: "Қазақстандағы Эразмус + жобалары. ҚР-дағы ЖӘҚ мониторингі"

14:15–14:30 Павия Университетінің Өкілі, Италия
14:30–14:45 Люблин Университетінің Өкілі, Польша
14:45–15:00 Университет Өкілі, Германия
15:00-15:15 Юшкевич К.  - профессор,  ҚР "CHILDCA "Жобасының елдік үйлестірушісі

15.15- 16:00
Пленарлық сессия
"Орта Азиядағы педиатрларды даярлаудың өзекті мәселелері"
модератор Қатарбаев А.К.

15:15–15:30 Медицина университетінің өкілі, Тәжікстан
15:30–15:45 Бұхара медицина университетінің өкілі, Өзбекстан
15:45–16:00 Бішкек медицина университетінің өкілі, Қырғызстан

16:00-17:15
Пленарлық сессия
"ҚР-да педиатрияны дамыту және педиатриялық кадрларды даярлау тұжырымдамасы"
модератор Сыдыкова С.И.

16:00-16:15 Сыдыкова С.И. – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ педиатрия мектебінің деканы 
Баяндама тақырыбы: "Қазақстан Республикасында педиатрияны дамыту тұжырымдамасы»

16:15-16:30

Катарбаев А.К. – м.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ балалар жұқпалы аурулары 
кафедрасының меңгерушісі, "CHILDCA – Орталық Азияда медициналық білім беруді жақсарту үшін үлгі ретінде 
балаларды күту саласындағы оқытуды жетілдіру" Эразмус+ жобасының нәтижелері: Қазақстан Республикасында 
балалар Нейропсихиатриясы мамандануын енгізу

16:30-16:45
ҚДСЖМ өкілі "CHILDCA – Орталық Азияда медициналық білім беруді жақсарту үшін үлгі ретінде балаларды 
күту саласындағы оқытуды жетілдіру "Эразмус+ жобасының нәтижелері: Балалар хирургиясы бойынша 
резидентураның білім беру бағдарламасын әзірлеу"

МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19



16:45-17:00

Исаева Р.Б. – м.ғ.д., профессор, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жоғары медицина мектебінің директоры 
"CHILDCA – Орталық Азиядағы медициналық білім беруді жақсарту үшін үлгі ретінде балаларды күту 
саласындағы оқытуды жетілдіру "Эразмус+ жобасының нәтижелері: педиатрия бойынша резидентураның білім 
беру бағдарламасын әзірлеу"

17:00-17:15 Садыкова А.Б. -  м.ғ.к., "Ұлттық Медициналық Ассоциациясы" Республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті
17:00–17:15 Конференцияны қорытындылау

МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19

14 қазан 2021 жыл
1 - ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА МЕКТЕБІ 

     «ҚазҰМУ базалық медицина ғылымдарын оқытудағы проблемалар 
мен жетістіктер»

Өтетін орны: ректорат 118 каб., 1 қабат.
Модераторлар: Измайлова С.Х., Балабекова М. К.

13:30–13.45 Қатысушыларды тіркеу
Ашылуы

13:45–14:00 Байльдинова К.Ж. – м.ғ.к., Академиялық қызмет жөніндегі проректор
Баяндамалар

14:00–14:20
Тусупбекова С.К. –   С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ академиялық жұмыс департаментінің басшысы
Тагирова Р.Т. – ЖММ-1 деканының орынбасары
Баяндама тақырыбы: "ҚазҰМУ-дегі білім беру бағдарламалары: жетілдіру тарихы"

14:20–14:40

Рослякова Е.М. – м.ғ.к., биофизика курсы бар қалыпты физиология кафедрасының доценті, 6В10107-Жалпы 
медицина білім беру бағдарламасының жетекшісі
Баяндама тақырыбы: "В086 - "Жалпы медицина" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеу 
тәжірибесі мен болашағы"

14:40-15:00
Рыспекова Ш.О. -  м.ғ.к.,  С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ биофизика курсы бар қалыпты физиология 
кафедрасының меңгерушісі 
Баяндама тақырыбы: "ҚазҰМУ-да модуль құрамында базалық пәндерді оқыту ерекшеліктері"

15:00-15:20 Ергазина М.Ж. - м.ғ.к.,  С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ гистология кафедрасының меңгерушісі. 
Баяндама тақырыбы: «Медициналық терминологияның  морфология саласында біріздендіру мәселелері»

15.20-15:40 Сұрақ-жауап, пікірталас
15:40-16.00 Қорытындылау

16.00 «ҚазҰМУ профессорлық-оқытушы құрамы дайындаған базалық пәндер бойынша оқу әдебиеті» көрмесі 
(кітапханамен бірге)



14.10.2021
2 - ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА МЕКТЕБІ  

Дипломнан кейінгі білім беру факультеті
Анестезиология және реаниматология кафедрасы

09:00-12:00 "Қарқынды терапиядағы эфферентті әдістер"тақырыбында Мастер-класс
Өтетін орны: Алматы қ., ШЖҚ МКК №4 ҚКА

МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19

Секция: "Анестезиология және реаниматологиядағы емдеудің инновациялық әдістері"
Өтетін орны: Симуляциялық орталық. Конференц зал

Модератор: Исраилова В.К.
13:30-14.00 Конференцияға қатысушыларды тіркеу

Секцияның ашылуы

13:30-14.00 Шопаева Г.А. – 2 - Жалпы медицина мектебінің деканы
Баймаханов А.Н. - дипломнан кейінгі білім беру факультетінің деканы

14:00-14:30
Мирсалиев М.М. - PhD докторант
Баяндама тақырыбы: "Covid-2019 пандемиясында пневмониямен ауыратын науқастарды респираторлық 
қолдау"

14:30-15:00 Исраилова В.К.  – м.ғ.д., профессор, Анестезиология және реаниматология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Инсульт кезіндегі қарқынды терапияның заманауи аспектілері"

15:00-15:30
Утегенова Ж.А.  м.ғ.к., Анестезиология және реаниматология кафедрасының доценті
Баяндама тақырыбы: "COVID 19 пациенттерінде жедел хирургиялық араласу кезінде анестезияның 
ерекшеліктері"

15:30-16:00 Жунусов А.З. –  BNura Hospitals Group стационарлық қызмет үйлестірушісі
Баяндама тақырыбы: "Короновирустық инфекцияны емдеудегі эфферентті терапия әдістері"

16:00-16:30 Исраилова В.К. -  м.ғ.д., профессор, Анестезиология және реаниматология кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: «ОАРИТ-тегі карбапенемалар»

16:30-17:00
Назархан Б.А., Макенова А. –  Анестезиология және реаниматология кафедрасының резиденттері
Баяндама тақырыбы: "Алматы қ. МДКБҚ жағдайында короновирустық инфекциясы бар балаларды емдеу 
ерекшеліктері»

17:00-17:10 Ермекбай А.А. –  Анестезиология және реаниматология кафедрасының резиденті 
Баяндама тақырыбы: "Алматы қ. ОАРИТ-ті бактерияға қарсы терапияны талдау"

17:10-17:30 Конференцияны қорытындылау



МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19

15 қазан 2021 жыл
Психикалық денсаулық секциялары

4-секция: Химиялық және химиялық емес тәуелділіктер
Өтетін орны: 7 ғимарат, И. К. Каракулов атындағы зал.

Модераторлар: Ашуров З. Ш., Асадуллин А.Р.

09:30-10:00

Ашуров Зарифжон Шарифович -  м.ғ.д., профессор, Өзбекстан ДСМ бас наркологы, Республикалық 
мамандандырылған ғылыми-практикалық медициналық орталықтың директоры, Өзбекстан психиатрлар 
қауымдастығының президенті
Баяндама тақырыбы: "Жаңа психоактивті заттарға тәуелділік проблемаларының қазіргі жағдайы"

10:00-10:30

Асадуллин Азат Раилевич - м.ғ.д., РФ ДСМ Башқұр мемлекеттік медицина университетінде (Уфа) Федералды 
мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесінің қосымша кәсіптік білім беру институты психиатрия және 
наркология кафедрасының профессоры, "Башқұртстан Республикасының психиатр - наркологтар қауымдастығы" 
аймақтық қоғамдық ұйымының президенті
Баяндама тақырыбы: "Наркологиялық аурулардың дәлелдемелік терапиясы"

10:30-11:00

Абетова Айгулим Абдурасулқызы – м.ғ.к.,"Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық 
орталығы" Менеджмент және білім беру бөлімінің басшысы
Баяндама тақырыбы: "Қазақстан Республикасында жастар арасында психобелсенді заттарды тұтыну 
жөніндегі ұлттық зерттеудің әдіснамасы және нәтижелері"

11:00-11:30

Садвакасова Гульмира Амирғалиқызы - м.ғ.к., "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық 
орталығы" наркологы, "ЖҚТБ-мен, туберкулезбен және безгекпен күрес жөніндегі жаһандық қор" зерттеулерінің 
үйлестірушісі
Прилуцкая Мария Валерьевна - PhD, "Семей Медицина Университеті" дербес медицина кафедрасының 
қауымдастырылған профессорының м. а.
Баяндама тақырыбы: "ҚР-да ҰАТ таралуы бойынша клиникалық-эпидемиологиялық зерттеудің алдын ала 
нәтижелері"

11:30-12:00

Бикетова Леся Аркадьевна – РФ псих.ғ.к., "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық 
орталығы "Білім беру және ғылыми менеджмент бөлімінің басшысы» 
Баяндама тақырыбы: "Наркологиялық клиникалардағы мінез-құлыққа тәуелділік: құмар ойындарға 
патологиялық қызығушылығы бар адамдарға арналған психокоррекциялық бағдарламаның жаңа 
тәжірибесі"

12:00-12:30
Токанов Мади Кайламбекұлы -  "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" аға 
дәрігері
Баяндама тақырыбы: "ҚР-да ПБЗ-ға тәуелді адамдарды медициналық-әлеуметтік оңалту"



5-секция: Суицидтік мінез-құлықтың алдын алу
Өтетін орны: 7 корпус, Ю Чоль Чу залы

Модераторлар: Розанов Всеволод Анатольевич
Негай Николай Анатольевич

09:00-10:00

Розанов Всеволод Анатольевич - м.ғ.д., профессор,  В.М. Бехтерев атындағы ҒМЗО психиатрия және неврология 
кафедрасының шекаралық бұзылыстарды емдеу және психотерапия бөлімінің бас ғылыми қызметкері
Баяндама тақырыбы: "COVID-19 пандемиясындағы жаһандық ауқымдағы суицид жағдайы - нақты 
уақыттағы зерттеу нәтижелері"

10:00-10:30
Негай Николай Анатольевич - м.ғ.к., MBA, ДДҰ-ның Қазақстандағы елдік кеңсесінің Қазақстандағы және Орталық 
Азия елдеріндегі психикалық денсаулық жөніндегі ұлттық консультанты
Баяндама тақырыбы: "Суицидтік мінез-құлықтың экологиялық моделі және алдын алу шараларын әзірлеу"

10:30-11:00

Құдайбергенова Сандуғаш Кансарқызы – псих.ғ.к., "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті" Жалпы 
және қолданбалы психология кафедрасының аға оқытушысы
Алиева Жұлдызай Мұратбекқызы - "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" 
психология магистрі, психолог
Баяндама тақырыбы: "Жастар арасында суицидтік мінез-құлықтың алдын алудың психологиялық-
педагогикалық аспектілері"

11:00-11:30

Сексенбаев Нұрсұлтан Жақсылықұлы -  PhD докторант, "Семей медицина университеті" психиатрия 
кафедрасының ассистенті
Баяндама тақырыбы: «Unemployment as one of the main risk factors for suicide among the population in 
Kazakhstan»

11:30-12:00

Нашкенова Айгуль Мақсұтқызы – м.ғ.к., С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ психиатрия кафедрасының доценті"
Негай Николай Анатольевич –  ДДҰ-ның Қазақстандағы елдік кеңсесінің Қазақстандағы және Орталық Азия 
елдеріндегі психикалық денсаулық жөніндегі ұлттық консультанты, м.ғ.к., MBA
Баяндама тақырыбы:"Әлеуметтік желілердің мониторингін қолдана отырып, өзіне-өзі қол жұмсау үрдістері 
бар адамдардың психологиялық жай-күйін бағалау"

12:00-12:30
Розанов Всеволод Анатольевич – профессор, м.ғ.д.,  В.М. Бехтерев атындағы ҒМЗО психиатрия және неврология 
кафедрасының шекаралық бұзылыстарды емдеу және психотерапия бөлімінің бас ғылыми қызметкері
Баяндама тақырыба: "Суицидті түсіндіретін заманауи үлгілер және олардың суицидологиялық зерттеулер үшін маңызы"

Шеберлік сынып: "Клиникалық психонейрофармакогенетика"
Өтетін орны: 7 корпус, А.П. Полосухин атындағы зал

09:30-12.30 Насырова Регина Фаритовна  -  м.ғ.д., В.М. Бехтерев атындағы ұлттық психиатрия және неврология ғылыми-
зерттеу орталығының жеке психиатрия және неврология орталығының жетекшісі 

14:00-15:30
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бас маман-штаттан тыс психиатры жанындағы 
Сараптамалық кеңестің отырысы. Психикалық денсаулық саласында жұмыс істейтін мамандар қауымдастығы 
кеңесінің отырысы

МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19



МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19

Өтетін орны: 7 корпус, Ю Чоль Чу залы
15 қазан 2021 жыл

"ҚР мен ЕАЭО елдерінің фармацевтика саласының қазіргі жағдайы"
Өтетін орны: Т. Шарманов атындағы Даңқ залы
Модераторлар: Дурманова М.И., Сакипова З.Б.

08:00–09:00 Конференцияға қатысушыларды тіркеу
Ашылуы

09:00-09:30

Құттықтау сөз:
Кикимов М.С. – Алматы қаласы әкімінің орынбасары
Нұрғазиев Қ.Ш. -  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық 
бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы
Сыбанқұлова З.Н. - ҚР фармацевтикалық қызметті қолдау және дамыту қауымдастығының құрметті президенті
Наркевич И.А. - "Санкт-Петербург мемлекеттік химия-фармацевтика университеті" ректоры
Сұлтанғалиев Е.Н. -қауымдастық құрылтайшысы, қауымдастық Басқармасының мүшесі, "№2 дәріхана "ЖШС 
құрылтайшысы
Каманова М. К. – қауымдастық құрылтайшысы, қауымдастық Басқармасының мүшесі, "Жайық - AS"ЖШС Бас 
директоры

09:30–10:00 "Қазіргі замандағы Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы" пленарлық сессиясы

09:30–9:45 Есқалиев ЕС. - DBA, экон.ғ.к., ЖШС Басқарма Төрағасы "СК-Фармация"
Баяндама тақырыбы: "Қазақстан Республикасының Бірыңғай дистрибьютор жүйесі туралы"

09:45–10:00
Локшин В.Н. - м.ғ.д., профессор, PERSONA халықаралық клиникалық репродуктология орталығының бас 
директоры, ҚР халықаралық фармацевтикалық өндірушілер қауымдастығының президенті
Баяндама тақырыбы: "Қазақстанның фармацевтикалық нарығы-заманауи үрдістер мен даму"

10:00–10:30

Кофе брейк 
ҚР фармацевтикалық қызметті қолдау және дамыту қауымдастығы мен "Санкт-Петербург мемлекеттік Химия-
фармацевтикалық университеті" арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою
ҚР фармацевтикалық қызметті қолдау және дамыту қауымдастығы мен Корея Республикасының Денсаулық 
сақтау индустриясын дамыту институты арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою

10:30–13:00 "ЕАЭО елдерінің бірыңғай нарығы интеграциясының бүгіні мен болашағы"пленарлық сессиясы



10:30–11:00
Күзденбаева Р.С. - м.ғ д., профессор, клиникалық фармакологтар және фармацевттер қауымдастығының 
президенті
Баяндама тақырыбы: "Биотехнологиялық дәрілік заттар және биосимилярлар"

11:00- 11:30 Тулегенова А.У. – фарм.ғ.д., профессор, ЕАЭО Фармакопея комитетінің төрағасы
Баяндама тақырыбы: "ЕАЭО фармакопеясы: ортақ нарықта жұмыс істеу қағидаттары мен тетіктері"»

11:30-11:45

Петухова Н.М. – "Еуразиялық Медициналық Ассоциация" ЗТБ Вице - президенті, "дәрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сараптау ұлттық орталығы" Бақылау кеңесінің мүшесі
Баяндама тақырыбы: "Қазақстан Республикасының дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар айналысы 
саласындағы заңнамасы"

11:45 -12:00
Абдиманова Б.Ж. – Алматы қ. Бойынша "Аумақтық филиалдың директоры, ДЗ және МИ Ұлттық сараптама 
орталығы"
Баяндама тақырыбы: "ЕАЭО аясында медициналық бұйымдарды тіркеу. Талаптар мен ережелер"

12:00-12:30
Рождественский Д.А. – техникалық реттеу және аккредиттеу департаментінің ДЗ және МИ өтініштер 
саласындағы жұмыстарды үйлестіру бастығы
Баяндама тақырыбы: "ЕАЭО талаптары аясында дәрілік заттарды тіркеудің өзекті мәселелері"

12:30–13:00
Канушина М.А. –AC Institute of international education директоры, PhD докторы, MBA, Prague, Czech Republic
Баяндама тақырыбы: "ЕАЭО талаптары шеңберіндегі фармакологиялық қадағалаудың практикалық 
мәселелері"

13:00–14:30 Түскі үзіліс
14:30–16:00 Пленарлық сессия " Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы заманауи шындықта және

COVID -19 пандемиясы"

14:30–14:45
Денисова М. – фарм.ғ.д., IQVIA Ресей/ТМД операциялық директоры
Баяндама тақырыбы: "Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығын дамыту. Негізгі қозғаушы 
күштер"

14:45–15:00 Якупбаева Ю.К. - "Атамекен" ҚР ҰКП Басқарма төрағасының орынбасары
Баяндама тақырыбы: "COVID-тің Қазақстан Республикасының фармацевтикалық бизнесіне әсері"

15:00–15:15
Костюк А.В.  – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Вице-министрінің дәрілік саясат жөніндегі кеңесшісі
Баяндама тақырыбы: "Қазақстан Республикасында дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру 
перспективалары"

15:15–15:30

Жакипбеков К.С. – PhD, қауымдастық. профессор,  С.Ж. Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ фармация және 
клиникалық фармацияны ұйымдастыру, басқару және экономика кафедрасының меңгерушісі
Баяндама тақырыбы: "Фармация мектебінің студенттері үшін фармакоэкономика және технологияларды 
бағалау бойынша білім беру циклдерін енгізудің өзектілігі"

МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19



15:30–15:45
Дурманова М.И. – "ҚР фармацевтикалық қызметті қолдау және дамыту Қауымдастығы" ЗТБ президенті
Баяндама тақырыбы:"Covid -19 кезеңінде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді қолдаудағы қауымдастықтың 
рөлі"

15:45–16:00
Конференцияны қорытындылау
Университет күндерінің жабылуы
Өтетін орны: Т. Шарманов ат. Даңқ залы

16:00-16:10 Датхаев Убайдилла Махамбетович -  фарм.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ корпоративтік 
даму жөніндегі проректоры", 

16:10-16:20 Алтынбеков Қуаныш Сағатұлы – м.ғ.д., "Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық орталығы" 
бас директорының м.а. 

16:20-16:30 Сакипова Зуриядда Бектемировна –  фарм.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Фармация 
мектебінің деканы 

16:30-17:00                        Талқылау, сұрақтар мен жауаптар
Конференция қарарын қабылдау

17:00-17:15
Қорытынды лау
Датхаев Убайдилла Махамбетович -  фарм.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ корпоративтік 
даму жөніндегі проректоры"

МЕНТАЛЬДЫ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ COVID-19
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