Қазақстандық медициналық ұйымдар альянсы» республикалық қоғамдық бірлестігі
Қазақ үздіксіз білім беру медициналық университеті
«Медициналық кәсіби өсу бірлестігі» ҚБ
ҚР-дағы Клиникалық фармакологтар мен фармацевттер кәсіби ассоциациясы
ҚР-дағы Халықаралық фармацевтикалық өндірушілер ассоциациясы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми қолдауымен
Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен

АДАМ ЖӘНЕ ДӘРІ-ДӘРМЕК –
ҚАЗАҚСТАН
XІІ Халықаралық конгресі

КЛИНИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕГІ ЖОҒАРҒЫ
МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕРАПЕВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР

БАҒДАРЛАМА
5 сәуір 2019 ж.
Атырау қаласы

«Ренессанс» отелі, Сәтпаев көшесі, 15Б

Казахстанский альянс медицинских организаций
Казахский медицинский университет непрерывного образования
ОО «Медицинское объединение профессионального роста»
Профессиональная ассоциация клинических фармакологов
и фармацевтов РК
Ассоциация международных фармацевтических производителей в РК
при официальной поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан
и Управления здравоохранения Атырауской области

XІІ Международный Конгресс
ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО –
КАЗАХСТАН
ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Программа
5 апреля 2019 г.
г. Атырау
Отель «Ренессанс»
ул. Сатпаева, 15Б

Құрметті әріптестер!
Ұйымдастыру комитеті атынан «Адам және Дәрі-Дәрмек – Қазақстан» атты
XІІ Халықаралық Конгреске қош келдіңіздер.
Соңғы жылдары Конгресс біздің еліміздің медициналық және қоғамдық өмірінде
елеулі құбылысқа, Қазақстанда заманауи медицинаның жетістіктерінің дамуы мен
таралуына маңызды үлес қосатын беделді медициналық форумға, үздіксіз кәсіби
оқытудың маңызды элементіне айналды.
Оның белсенді қатысушылары медицина мен оған ұқсас салалардың әртүрлі
өкілдері, академиктер мен профессорлар, фармацевтік кәсіпорындар мен дәріхана
ұйымдары жетекшілерінен бастап машықтанушы дәрігерлер, жас ғалымдар,
медициналық және фармацевтік жоғары оқу орындары студенттеріне дейін
әртүрлі деңгейдегі мамандар болып табылады. Конгрестің өту барысында 20 000
астам денсаулық сақтау жұмысшылары өз кәсіби білімдерін арттырды.
Конгрестің жоғары ғылыми және білім беру деңгейі жетекті қазақстандық, шетел
ғалымдарының, клиницистердің, талантты педагогтар мен денсаулық сақтауды
ұйымдастырушылардың қатысуымен қамтамасыз етілді.
Конгрестің күмәнсіз артықшылығы кең ауқымда білім беру бағдарламаларын –
мастер-кластарды, дөңгелек үстелдерді, семинарларды жүргізу болып табылады,
бұл кезде барлық заманауи ақпараттық технологиялар қолданылады.
Дәстүрлі түрде Конгресс заманауи инновациялық дәрі-дәрмектердің, жаңа
ақпараттық технологиялардың, медициналық және арнайы басылымдардың
Көрмесімен қатар жүреді. Көрменің ерекшелігі Конгрестің ғылыми бағдарламасымен
тығыз байланысымен анықталады.
Форум аяқталған соң өз тікелей міндеттерін орындауға кіріскенде, Сіз алған
мәліметтеріңіз бен білімдеріңізді тәжірибеде қолдануыңызға болады, біздің елімізге
ұсынатын медициналық көмекті жетілдіруге өзіңіздің аса құнды үлесіңізді сөссіз
қоса аласыз.
ҚР ҰҒА академигі,
ҚР мемлекеттік премия лауреаты,
«Адам және Дәрі-Дәрмек – Қазақстан» конгресінің
Құрметті Президенті 						

Кузденбаева Р.С.

«АДАМ ЖӘНЕ ДӘРІ-ДӘРМЕК – ҚАЗАҚСТАН»
XІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕСІНІҢ
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

2019 жылғы 5 сәуір

Атырау қаласы
«Ренессанс» отелі, Сәтпаев көшесі, 15Б

Күні

№1 зал

№2 зал

Жұма 05.04.2019 ж.

08:45–09:00
Конгрестің салтанатты
ашылуы
09:00–13:00
Пленарлық отырыс:
Терапиядағы клиникалық
ұсыныстар мен салалық
стандарттар

12:00–13:00
Қазақстандағы
фармакалогиялық бақылау –
бүгін және болашақта

Гастроэнтерологиялық
және пульмонологиялық
тәжірибенің жекелеме
көріністеріі
14:00–17:00
Кардиология: клиникалық
ұсыныстар мен стандарттар

14:00–16:30
Клиникалық неврология:
терапияның заманауи
мүмкіндіктері

17:00
СЕРТИФИКАТТАР ТАРАТУ

4

«АДАМ ЖӘНЕ ДӘРІ-ДӘРМЕК – ҚАЗАҚСТАН»
XІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕСІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
5 сәуір
№1 зал
08:45–09:00 КОНГРЕСТІҢ САЛТАНАТТЫ АШЫЛУЫ
Құттықтау сөз:
• Күзденбаева Раиса Салмағанбетқызы – ҚР ҰҒА академигі,
м.ғ.д., проф., ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
ҚР ДСӘДМ «Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы
бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық
орталығы» ШЖҚ РМК бас клиникалық фармакологы, «Адам
және әрі-дәрмек» конгресінің Құрметті Президенті
• Аймурзиева Мәншүк Құдайбергенқызы – Атырау облысы
Денсаулық сақтау басқармасының басшысы
09:00–13:00 ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС
Модераторлар: Күзденбаева Раиса Салмағанбетқызы,
Сайнова Гүлжан Сәрсенқызы
09:00–09:30 Гучев Игорь Анатольевич – м.ғ.к., РФ химиятерапевтер, микробиологтар және клиникалық фармакологтар альянсының
басқарма мүшесі (Смоленск, Ресей)
Антибиотикке төзімділік – адамзатқа төнген жаһандық қауіп.
Біз не істей аламыз?
09:30–10:00 Ларюшина Елена Михайловна – м.ғ.д., Қарағанды ММУ №2 ішкі
аурулар кафедрасының меңгерушісі (Караганда, Қазақстан)
Бауыры алкогольді ауруға шалдыққан науқастарды қарауға
қатысты клиникалық ұсыныстар
10:00–10:30 Жүнісбекова Гүлнара Әлдешқызы – м.ғ.д., проф., ҚР ДС «Қазақ
медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ, кардиология
және ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі, артериалды гипертония және жүрек-тамырлық профилактика жөніндегі мамандар
қоғамының президенті (Алматы, Қазақстан)
Жүрек-қан тамырлары қатерлі аймағындағы артериалды
гипертонияның заманауи терапиясы
5

10:30–11:00 Хайруллина Замза Сайфуллақызы – м.ғ.к., Ақтөбе облысы ДСМ
бас аллергологы, респираторлық медицина және аллергология
облыстық орталығының басшысы (Aқөбе,Қазақстан)
Респираторлы жұқпаны дәрі-дәрмекпен емдеу тәсілі
11:00–11:30 Гучев Игорь Анатольевич – м.ғ.к., РФ химиятерапевтер, микробиологтар және клиникалық фармакологтар альянсының
басқарма мүшесі (Смоленск, Ресей)
Амбулаториялық кезеңдегі антибиотикпен емдеу: үш жағдай –
үш қадам
11:30–12:00 Байекеева Күлайша Тәліпханқызы – м.ғ.д., «С.Д. Асфендияров атындағы ұлттық медициналық университеті» АҚ дерматовенерология бағытты жұқпалы аурулар кафедрасы доц. (Алматы,
Қазақстан)
Тұмау және ЖРВИ. Клиникалық хаттама: диагностика мен
емдеудің заманауи тәсілі
12:00–12:30 Рахметова Венера Саметқызы – м.ғ.д., «Астана Медициналық
Университеті» АҚ кафедра профессоры (Астана, Қазақстан)
Асқазан нені жасырып қалды? Гастропротекцияның даулы
мәселелері
12:30–13:00 Пікірталас

№1 зал
14:00–17:00 КАРДИОЛОГИЯ: КЛИНИКАЛЫҚ ҰСЫНЫСТАР ЖӘНЕ ЕМДЕУ
СТАНДАРТТАРЫ
Модератор: Оралбекова Жанар Мейрамқызы
14:00–14:30 Жүнісбекова Гүлнара Әлдешқызы – м.ғ.д., проф., ҚР ДСМ
«Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ, кардиология және ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі, артериалды
гипертония және жүрек-тамырлық профилактика жөніндегі мамандар қоғамының президенті (Алматы, Қазақстан)
Жүрек-тамырлық аурулардың алдын алу және емдеудегі магний
14:30–15:00 Жолдин Бекболат Құлжанұлы – м.ғ.к., проф., М. Оспанов
атындағы БҚММУ №2 ішкі аурулар кафедрасы (Ақтөбе, Қазақстан)
Артериалды гипертензияны емдеу жөніндегі заманауи
ұсыныстар
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15:00–15:30 Жүнісбекова Гүлнара Әлдешқызы – м.ғ.д., проф., ҚР ДС «Қазақ
медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ, кардиология
және ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі, артериалды гипертония және жүрек-тамырлық профилактика жөніндегі мамандар
қоғамының президенті (Алматы, Қазақстан)
Жүрек-қан тамыры қаупі артқан кезде гиперсимпатикотония мен инсулинге төзімділіктің шырғалаң шеңберін қалай
ажыратуға болады?
15:30-16:00 Атарбаева Вазилия Шакентайқызы – м.ғ.д., проф., ҚДСЖМ
Қазақстандық медицина университеті кардиология және ревматология кафедрасының меңгерушісі (Алматы, Қазақстан)
Гипертониялық күрт асқынудың алдын алу және емдеу
16:00-16:30 Құрманалина Гүлнара Лұқпанқызы – м.ғ.д., М. Оспанов
атындағы БҚММУ №2 ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі
Қабылдауда жүрек алды фибрилляциясына шалдыққан
егде жастағы науқас: назар салуды қажет ететін емдеу
ерекшеліктері
16:30-17:00 Талқылау
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№2 зал
12:00–13:00 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ФАРМАКАЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ – БҮГІН
ЖӘНЕ БОЛАШАҚТА
Модератор: Күзденбаева Раиса Салмағанбетқызы

14:30–16:30 КЛИНИКАЛЫҚ НЕВРОЛОГИЯ: ТЕРАПИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ
МҮМКІНДІКТЕРІ
Модератор: Исмайлова Марта Женисовна
14:30–15:00 Қабдрахманова Гүлнара Баянқызы – м.ғ.д., проф., М. Оспанов
атындағы БҚММУ неврология, психиатрия және наркология кафедрасы, Батыс Қазақстан невролог-дәрігерлер қауымдастығының
төрағасы (Ақтөбе, Қазақстан)
Тамырлы терапияның заманауи көріністері: ми патология
сының үш түрі
15:00–15:30 Қабдрахманова Гүлнара Баянқызы – м.ғ.д., проф., М. Оспанов
атындағы БҚММУ неврология, психиатрия және наркология кафедрасы, Батыс Қазақстан невролог-дәрігерлер қауымдастығының
төрағасы (Ақтөбе, Қазақстан)
Неврологтың тәжірибесіндегі қатерлі-жүйкелік синдром:
тиімді терапия қағидалары
15:30–16:00 Хайбуллин Талғат Нұрмаханұлы – м.ғ.д., проф., «Семей
медициналық университеті» ҰАҚ неврология және нейрофизиология кафедрасы (Семей, Қазақстан)
Арқаның төменгі бөлігіндегі аурулар диагностикасы мен терапиясына қатысты өзекті мәселелер
16:00–16:30 Распопова Наталия Ивановна – м.ғ.д., д.м.н., С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ психиатрия және наркология кафедрасы
доц. (Алматы, Қазақстан)
Ми қан тамыры зақымданулары кезіндегі психикалық
шалдығулар және оларды тиімді емдеу әдістері
СЕРТИФИКАТТАР ТАРАТУ
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ПЛАН РАБОТЫ

XІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО – КАЗАХСТАН»
5 АПРЕЛЯ 2019 г.
г. Атырау
Отель «Ренессанс», ул. Сатпаева, 15Б

Дата

Зал №1

Зал №2

Пятница 05.04.2019 г.

08:45–09:00
Торжественное открытие
Конгресса
09:00–13:00
Пленарное заседание:
Клинические рекомендации и
отраслевые стандарты
в терапии

12:00–13:00
Фармаконадзор в Казахстане –
настоящее и будущее

Отдельные аспекты
гастроэнтерологической и
пульмонологической практики
14:00–17:00
Кардиология: клинические
рекомендации и стандарты

14:00–16:30
Клиническая неврология:
современные возможности
терапии

17:00
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
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ПРОГРАММА
XІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО – КАЗАХСТАН»
5 апреля
Зал №1
08:45–09:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Приветственное слово:
• Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна – академик НАН РК,
д.м.н., проф., лауреат Государственной премии РК, главный клинический фармаколог РГП на ПХВ «НЦЭЛС, ИМН и МТ» МЗ РК,
Почетный Президент конгресса «Человек и Лекарство – Казахстан»
• Аймурзиева Манчук Кудайбергеновна – руководитель ГУ
«Управление здравоохранения Атырауской области

09:00–13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы: Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна,
Сайнова Гульжан Сарсеновна
09:00–09:30 Гучев Игорь Анатольевич – к.м.н., член правления Альянса химиотерапевтов, микробиологов и клинических фармакологов РФ
(Смоленск, Россия)
Антибиотикорезистентность – глобальная угроза человечеству. Что мы можем сделать?
09:30–10:00 Ларюшина Елена Михайловна – к.м.н., доц., зав. кафедрой
внутренних болезней №2 Карагандинского ГМУ (Караганда, Казахстан)
Клинические рекомендации по ведению пациентов с алкогольной болезнью печени
10:00–10:30 Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., проф., зав. кафедрой кардиологии с курсом ревматологии АО «Казахский
медицинский университет непрерывного образования» МЗ РК,
президент общества специалистов по артериальной гипертонии
и кардиоваскулярной профилактике (Алматы, Казахстан)
Современная терапия артериальной гипертонии на перекрестке сердечно-сосудистых рисков
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10:30–11:00 Хайруллина Замза Сайфуллиновна – к.м.н., главный аллерголог ОУЗ Актюбинской области, руководитель областного центра
респираторной медицины и аллергологии (Актобе, Казахстан)
Тактика фармакотерапии респираторных инфекций
11:00–11:30 Гучев Игорь Анатольевич – к.м.н., член правления Альянса химиотерапевтов, микробиологов и клинических фармакологов РФ
(Смоленск, Россия)
Антибиотикотерапия на амбулаторном этапе: три случая –
три подхода
11:30–12:00 Байекеева Кулайша Талипхановна – к.м.н, доц., кафедра инфекционных болезней с курсом дерматовенерологии НАО «Национальный медицинский университет» им. С.Д. Асфендиярова
(Алматы, Казахстан)
Грипп и ОРВИ. Клинический протокол: современная тактика
диагностики и лечения
12:00–12:30 Рахметова Венера Саметовна – д.м.н., профессор кафедра
ПО АО «Медицинский университет Астана» (Астана, Казахстан)
О чем молчит желудок? Спорные вопросы гастропротекции
12:30–13:00 Дискуссия

Зал №1
14:00–17:00 КАРДИОЛОГИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Модератор: Оралбекова Жанар Мейрамовна
14:00–14:30 Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., проф., зав. кафедрой кардиологии с курсом ревматологии АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» МЗ РК, президент общества специалистов по артериальной гипертонии и
кардиоваскулярной профилактике (Алматы, Казахстан)
Магний в профилактике и лечении кардиоваскулярных заболеваний
14:30–15:00 Жолдин Бекболат Кулжанович – к.м.н., проф., кафедра внут
ренних болезней №2 ЗКГМУ им. М. Оспанова (Актобе, Казахстан)
Современные рекомендации по лечению артериальной гипертензии
11

15:00-15:30 Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., проф., зав. кафедрой кардиологии с курсом ревматологии АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» МЗ РК, президент общества специалистов по артериальной гипертонии и
кардиоваскулярной профилактике (Алматы, Казахстан)
Как разомкнуть порочный круг гиперсимпатикотонии и инсулинорезистентности в повышении сердечно-сосудистого
риска?
15:30-16:00 Атарбаева Вазилия Шакентаевна – д.м.н., проф., зав. кафед
рой кардиологии и ревматологии Казахстанского медицинского
университета «ВЗОШ» (Алматы, Казахстан)
Профилактика и лечение гипертонического криза
16:00-16:30 Курманалина Гульнара Лукпановна – д.м.н., зав. кафедрой
внутренних болезней №2 ЗКГМУ им. М. Оспанова
На приеме пожилой пациент с фибрилляцией предсердий:
особенности лечения, на которые стоит обратить внимание
16:30-17:00 Обсуждение
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Зал №2
12:00–13:00 ФАРМАКОНАДЗОР В КАЗАХСТАНЕ – НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ
Модератор: Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна

14:30-16:30 КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ
Модератор: Исмайлова Марта Женисовна
14:30–15:00 Кабдрахманова Гульнар Баяновна – д.м.н., проф., кафедра
неврологии, психиатрии и наркологии ЗКГМУ им. М. Оспанова,
председатель Ассоциации врачей-неврологов Западного Казахстана (Актобе, Казахстан)
Современные аспекты сосудистой терапии: 3 вида патологии головного мозга
15:00–15:30 Кабдрахманова Гульнар Баяновна – д.м.н., проф., кафедра
неврологии, психиатрии и наркологии ЗКГМУ им. М. Оспанова,
председатель Ассоциации врачей-неврологов Западного Казахстана (Актобе, Казахстан)
Тревожно-невротический синдром в практике невролога:
принципы рациональной терапии
15:30–16:00 Хайбуллин Талгат Нурмаханович – д.м.н., проф., кафедра неврологии и нейрофизиологии НАО «Медицинский университет
Семей» (Семей, Казахстан)
Актуальные проблемы диагностики и терапии болей в нижней части спины
16:00–16:30 Распопова Наталия Ивановна – д.м.н., доц. кафедры психиатрии и наркологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы,
Казахстан)
Психические расстройства при сосудистых поражениях головного мозга и эффективные методы их терапии
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
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