PRIM НЕВРОЛОГТАР ЛИГАСЫ
СМАҒҰЛ ҚАЙШЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ НЕВРОЛОГИЯ ЖӘНЕ НЕЙРООҢАЛТУ ИНСТИТУТЫ
С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІМЕН СЕРІКТЕСТІКТЕ
СІЗДЕРДІ 2022 ЖЫЛҒЫ 6, 7 ҚАЗАНДА
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ҚҰРМАНҒАЗЫ КӨШЕСІ, 44 МЕКЕН-ЖАЙЫНДА
ОРНАЛАСҚАН ҚАБЫЛДАУ ҮЙІНДЕ ӨТЕТІН
«ҚАЙШЫБАЕВ ОҚУЛАРЫ» АТТЫ ШЕТЕЛ МАМАНДАРЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН
XII ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ
ЖҰМЫСЫНА АТСАЛЫСУҒА ШАҚЫРАДЫ
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Көрмеге қатысушы

Техникалық қолдау

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ

PRIM НЕВРОЛОГТАР ЛИГАСЫ
СМАҒҰЛ ҚАЙШЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ НЕВРОЛОГИЯ ЖӘНЕ
НЕЙРООҢАЛТУ ИНСТИТУТЫ

6 қазан 2022 жыл – Бірінші күн
08.45-09.00

09.00-10.50

10.50-11.00

11.00-11.30
11.30-13.15
13.15-14.00
14.00-15.30
15.30-17.00
17.00-19.00
19.00-19.30

«Қайшыбаев оқулары» XII ғылыми-практикалық конференциясының ашылуы.
Құттықтау сөз – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры
Шоранов Марат Едігеұлы, Қайшыбаева Гүлназ Смағұлқызы
«Неврология жəне COVID-19. 2020-2022 дəуірі» симпозиумы
Нұр-Сұлтан – Алматы Телекөпірі. Құттықтау сөз.
Бөлекбаева Шолпан Əділжанқызы, «UMC» корпоративтік қорының
балаларды оңалту ұлттық орталығының директоры, медицина ғылымдарының
докторы, реабилитологтар мен курортологтар қауымдастығының Басқарма
Төрағасы, FEMTEC Дүниежүзілік сумен емдеу жəне климатотерапия
федерациясының
вице-президенті,
Қазақстан
Ұлттық
курорттық
қауымдастығының вице-президенті, «Kazakh Journal of Physical Medicine &
Rehabilitation» ғылыми-практикалық журналының бас редакторы (Нұр-Сұлтан,
Қазақстан)
Кофе-брейк
«Когнитивтік бұзылулар қазіргі шындықтың бөлігі ретінде. Ескі ақиқат жəне
жаңа білімдер» симпозиумы
Бизнес-ланч
«Бас сақинасының алдын алу терапиясы: өткен жəне болашақ, немесе кеше
жəне бүгін» симпозиумы
«Неврологиялық бұзылулар мен коморбидті күйлер – «салыстырмалы
шынайылық» немесе «əлемдердің өзара əрекеттесуі»?» симпозиумы 1 бөлім
«Неврологиялық бұзылулар мен коморбидті күйлер – «салыстырмалы
шынайылық» немесе «əлемдердің өзара əрекеттесуі»?» симпозиумы 2 бөлім
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Конференцияның бірінші күнінің аяқталуы

7 қазан 2022 жыл – Екінші күн
08.50-09.00

Екінші күннің ашылуы. Анонстар

09.00-10.15

«Сирек кездесетін аурулар – бақылау тəжірибесі» симпозиумы

10.15-12.00
12.00-13.15

«Оптиконевромиелит спектрінің аурулары: қиындықтары жəне келешегі»
симпозиумы. Roche компаниясының қолдауымен
«Нейрооңалту – тəжірибе жəне болашағы» симпозиумы

13.15-14.00

Бизнес-ланч

14.00-16.30

«Пəнаралық тұрғыдан неврологиялық бұзылулар» симпозиумы

16.30-17.00

Кофе-брейк

17.00-18.30

«Эпилепсия. Науқастарды күтудің инновациялық тəсілдері» симпозиумы

18.30-19.00

Пікірталас. «Ашық микрофон»
Конференцияның жабылуы

6 қазан 2022 жыл – Бірінші күн
08.45-09.00

09.00-10.50

09.00-09.30

09.30-10.00
Онлайн

10.00-10.30

10.30-10.50

10.50-11.00

11.00-11.30

«Қайшыбаев оқулары» XII ғылыми-практикалық конференциясының
ашылуы.
Құттықтау сөз – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры
Шоранов Марат Едігеұлы, Қайшыбаева Гүлназ Смағұлқызы
«Неврология жəне COVID-19. 2020-2022 дəуірі» симпозиумы
Модераторлар: Шоранов Марат Едігеұлы, Қайшыбаева Гүлназ
Смағұлқызы, Кəрімова Алтынай Сағидуллақызы
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Постковид 2022 (long
Кəрімова Алтынай Сағидуллақызы,
covid). Шолу
медицина ғылымдарының кандидаты,
невролог, реабилитолог, Əл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің
биофизика, биомедицина жəне
нейробиология кафедрасы, WFN-де
ҚР неврологтар лигасының үйлестірушісі
(Алматы, Қазақстан)
Long-COVID
Полиенко Елена Николаевна,
инфекциясының
Нұр-Сұлтан қаласы əкімдігінің ШЖҚ
психиатриялық аспектілері «Қалалық психикалық денсаулық
орталығы» МКК ауруханадан тыс көмек
жөніндегі директордың орынбасары
(Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
Деменция, Альцгеймер
Жолдасова Жібек Аллилулақызы,
ауруы бар емделушілерде
медицина ғылымдарының кандидаты,
COVID -19-дың ұзақ
Невроздар мен Альцгеймер ауруларын
мерзімді салдары
емдеу орталығының директоры
(Алматы, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Нұр-Сұлтан – Алматы Телекӛпірі. Құттықтау сөз.
Бөлекбаева Шолпан Əділжанқызы, «UMC» корпоративтік қорының
балаларды оңалту ұлттық орталығының директоры, медицина
ғылымдарының докторы, реабилитологтар мен курортологтар
қауымдастығының Басқарма Төрағасы, FEMTEC Дүниежүзілік сумен емдеу
жəне климатотерапия федерациясының вице-президенті, Қазақстан
Ұлттық курорттық қауымдастығының вице-президенті, «Kazakh Journal of
Physical Medicine & Rehabilitation» ғылыми-практикалық журналының бас
редакторы (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
Кофе-брейк

11.30-13.15

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.15
13.15-14.00

14.00-15.30

14.00-14.45

«Когнитивтік бұзылулар қазіргі шындықтың бөлігі ретінде. Ескі
ақиқат жəне жаңа білімдер» симпозиумы
Модераторлар: Жұмағұлова Күлпарам Қабибуллақызы, Хайбуллин
Талғат Нұрмұханұлы
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Созылмалы ми ишемиясы
Захаров Владимир Владимирович,
жəне Халықаралық
медицина ғылымдарының докторы,
аурулар жіктемесі-11:
РФ ДСМ Бірінші Мəскеу мемлекеттік
диагнозбен не болады?
медицина университеті
(Сеченов университеті) ЖББ ФМБББМ
Жүйке аурулары жəне нейрохирургия
кафедрасының профессоры (Мəскеу,
Ресей)
Деменциялық когнитивтік
Хайбуллин Талғат Нұрмұханұлы,
бұзылулар – «қайтып
медицина ғылымдарының докторы,
келмейтін нүкте» немесе
«Семей медицина университеті» КЕАҚ
«мүмкіндік бар ма»?
Неврология, офтальмология жəне
оториноларингология кафедрасының
профессоры (Семей, Қазақстан)
Деменциясыз когнитивтік
Кузина Любовь Алексеевна,
бұзылулар. Ноотропты
медицина ғылымдарының магистрі,
терапия – «миды сақтау»
Смағұл Қайшыбаев атындағы Неврология
нұсқасы
жəне нейрооңалту институтының бас
дəрігері (Алматы, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Бизнес-ланч
«Бас сақинасының алдын алу терапиясы: өткен жəне болашақ,
немесе кеше жəне бүгін» симпозиумы
Модераторлар: Қайшыбаева Гүлназ Смағұлқызы, Жұмағұлова Күлпарам
Қабибуллақызы
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Бас сақинасының дəстүрлі
профилактикалық
терапиясы: біз бұрын не
істей алдық?

Кəрімова Алтынай Сағидуллақызы,
медицина ғылымдарының кандидаты,
невролог, реабилитолог, Əл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің
биофизика, биомедицина жəне
нейробиология кафедрасы, WFN-де
ҚР неврологтар лигасының үйлестірушісі
(Алматы, Қазақстан)

14.45-15.30

Бас сақинасының
профилактикалық
терапиясы: біз қазір не
істей аламыз?

Осипова Вера Валентиновна,
медицина ғылымдарының докторы,
профессор, Соловьев атындағы Ғылымипрактикалық психоневрологиялық
орталығы, Мəскеу қаласының ДСД
университеттік бас ауруы клиникасы
(Мəскеу), бас ауруын зерттеу жөніндегі
Ресей қоғамы, Еуропалық неврология
академиясының бас ауруы секциясының
мүшесі (Headache Panel EAN), бас
ауруына қарсы Дүниежүзілік науқанның
мүшесі (LTB) (Мəскеу, Ресей)

Пікірталас. «Ашық микрофон»
15.30-17.00

«Неврологиялық бұзылулар мен коморбидті күйлер –
«салыстырмалы шынайылық» немесе «əлемдердің өзара
əрекеттесуі»?» симпозиумы, 1 бөлім
Модераторлар: Якупов Эдуард Закирзянович, Кузина Любовь
Алексеевна
Баяндаманың тақырыбы
Спикер

15.30-16.00
Онлайн

Ауыру. Неліктен өзгешелік
пен ерекшеліктер
соншалықты маңызды?

16.00-16.30

16.30-17.00

Якупов Эдуард Закирзянович,
медицина ғылымдарының докторы,
профессор, профессор Якуповтың
Нейроклиника жəне білім беру
орталығының жетекшісі (Қазан,
Татарстан)
Өткір вестибулалық
Жакенова Сайра Сахипкереевна,
бұзылулары бар
медицина ғылымдарының кандидаты,
емделушілерді оңалту
Қазақстан-Ресей медициналық
университетінің Оториноларингология
курсының ассистенті, ЛОР-клиниканың
жетекшісі (Алматы, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»

17.00-19.00

«Неврологиялық бұзылулар мен коморбидті күйлер –
«салыстырмалы шынайылық» немесе «əлемдердің өзара
əрекеттесуі»?» симпозиумы, 2 бөлім
Модераторлар: Қайшыбаева Гүлназ Смағұлқызы Құдайбергенова Айгуль
Серікқызы
Баяндаманың тақырыбы
Спикер

17.00-17.30

Дəрігер тəжірибесіндегі
коморбидтілік мəселесі:
созылмалы ми ишемиясы
бар емделушіге назар
аудару

17.30-18.00

18.00-18.30
Онлайн

18.30-19.00

19.00-19.30

Туруспекова Сауле Тлеубергеновна,
медицина ғылымдарының докторы,
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Жүйке аурулары кафедрасының
меңгерушісі, ҚР денсаулық сақтау
министрлігінің штаттан тыс бас неврологы
(Алматы, Қазақстан)
Ұйқының бұзылуы
Распопова Наталья Ивановна,
коморбидтілігі бар
медицина ғылымдарының докторы,
емделушілер үшін қауіп
Қазақстан-Ресей медициналық
факторы ретінде
университетінің Психиатрия, наркология
жəне неврология кафедрасының
профессоры (Алматы, Қазақстан)
Иық пен мойын ауруы бар
Самарцев Игорь Николаевич,
емделушілерді
медицина ғылымдарының докторы,
басқарудың күрделі
«С.М. Киров атындағы Əскериаспектілері: диагноздан
медициналық академиясы» ЖББ ФМББМ
терапияға дейін
Жүйке аурулары кафедрасының доценті
(Санкт-Петербург, Ресей)
Неврологиялық
Құдайбергенова Айгуль Серікқызы,
бұзылыстарды дамыту мен медицина ғылымдарының кандидаты,
түзетудегі магнийдің рөлі
Қазақстан-Ресей медициналық
университетінің дипломнан кейінгі білім
беру институтының Неврология жəне
нейрореабилитация бойынша БА
циклдерінің жетекшісі (Алматы,
Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Конференцияның бірінші күнінің аяқталуы

7 қазан 2022 жыл – Екінші күн
08.50-09.00

Екінші күннің ашылуы. Анонстар

09.00-10.15

«Сирек кездесетін аурулар – бақылау тəжірибесі» симпозиумы
Модераторлар: Жарқынбекова Назира Асанқызы, Мұхамбетова Гүлнар
Əмірзақызы
Баяндаманың тақырыбы
Спикер

09.00-09.30

Фабри ауруын қалай
жіберіп алмау керек?

09.30-10.00

10.00-10.15
10.15-11.30

Құдайбергенова Айгуль Серікқызы,
медицина ғылымдарының кандидаты,
Қазақстан-Ресей медициналық
университетінің дипломнан кейінгі білім
беру институтының Неврология жəне
нейрореабилитация бойынша БА
циклдерінің жетекшісі (Алматы,
Қазақстан)
Помпе ауруы бар
Жарқынбекова Назира Асанқызы,
пациенттерді бақылау
медицина ғылымдарының кандидаты,
тəжірибесі.
профессор, Оңтүстік Қазақстан
медициналық академиясының
Swixx Biopharma AG
Неврология, психиатрия жəне психология
компаниясының
кафедрасының меңгерушісі, Түркістан
қолдауымен
облысы Денсаулық сақтау
басқармасының штаттан тыс бас
неврологы (Шымкент, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
«Оптиконевромиелит спектрінің аурулары: қиындықтары жəне
келешегі» симпозиумы. Roche компаниясының қолдауымен
Модераторлар:
Жарқынбекова Назира Асанқызы, медицина ғылымдарының
кандидаты, профессор, Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясының
Неврология, психиатрия жəне психология кафедрасының меңгерушісі,
Түркістан облысы Денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас
неврологы (Шымкент, Қазақстан)
Григолашвили Марина Арчиловна, медицина ғылымдарының
кандидаты, доцент, Халықаралық Ғылым жəне өнер Академиясының
қауымдастырылған профессоры (Мəскеу қ.), ҚММУ профессоры,
«ҚМУ» КеАҚ Неврология, психиатрия жəне реабилитология
кафедрасының меңгерушісі (Қарағанды, Қазақстан).
Сыздыкова Багыжан Рысбаевна, медицина ғылымдарының

кандидаты, жоғары санатты дəрігер, жүйке жүйесінің шашыраңқы
склерозы жəне аутоиммунды аурулары орталығының басшысы, №1
Көпбейінді қалалық аурухана, Нұр-Сұлтан қаласы Денсаулық сақтау
басқармасының бас неврологы (Нұр-Сұлтан, Қазақстан).
Қайшыбаева Гүлназ Смағұлқызы, медицина ғылымдарының
кандидаты, Смағұл Қайшыбаев атындағы Неврология жəне нейрооңалту
институтының директоры (Алматы, Қазақстан).
11.30-12.00

Пікірталас. «Ашық микрофон»

12.00-13.15

«Нейрооңалту – тəжірибе жəне болашағы» симпозиумы
Модераторлар: Маджидова Екутхон Набиевна, Кəрімова Алтынай
Сағидуллақызы
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Үй жағдайында инсульт
Маджидова Ёкутхон Набиевна,
алған науқастарды оңалту медицина ғылымдарының докторы,
профессор, Ташкент педиатриялық
медициналық институтының Неврология,
балалар неврологиясы жəне
медициналық генетика кафедрасының
меңгерушісі, Еуразиялық медицина
ғылымдары академиясының
корреспондент-мүшесі,Өзбекстан
неврологтары қауымдастығы
төрағасының бірінші орынбасары,
Өзбекстанның Бас неврологы
(Ташкент, Өзбекстан)
Инсульт алған
Марьенко Ирина Павловна,
емделушілерді кешенді
медицина ғылымдарының докторы,
медициналық оңалтудағы
Неврология жəне нейрохирургия РҒПО
заманауи цифрлық
неврологиялық бөлімінің бас ғылыми
технологиялар
қызметкері (Минск, Беларусь)
Кеш оңалту: жақтаушылар Кəрімова Алтынай Сағидуллақызы,
мен қарсылар
медицина ғылымдарының кандидаты,
невролог, реабилитолог, Əл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің
Биофизика, биомедицина жəне
нейробиология кафедрасы, WFN-де
ҚР неврологтар лигасының үйлестірушісі
(Алматы, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»

12.00-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15

13.15-14.00
14.00-16.30

Бизнес-ланч
«Пəнаралық тұрғыдан неврологиялық бұзылулар» симпозиумы
Модераторлар: Қайшыбаева Гүлназ Смағұлқызы, Құдайбергенова Айгуль
Серікқызы
Баяндаманың тақырыбы
Спикер

14.00-14.30

Дисметаболикалық
полиневропатиялар жəне
оларды түзету
мүмкіндіктері

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30
Онлайн

16.30-17.00

Қайшыбаева Гүлназ Смағұлқызы,
медицина ғылымдарының кандидаты,
Смағұл Қайшыбаев атындағы Неврология
жəне нейрооңалту институтының
директоры (Алматы, Қазақстан)
Стресстің əсерін қалай
Жолдасова Жібек Аллилулақызы,
азайтуға болады
медицина ғылымдарының кандидаты,
Невроздар мен Альцгеймер ауруларын
емдеу орталығының директоры
(Алматы, Қазақстан)
Күре тамырлы гипертония
Куанова Лариса Булатовна,
аясында коггитивті
РФ жəне ҚР медицина ғылымдарының
бұзылулардың
докторы, профессор, жоғары санатты
траекториясы
невролог дəрігер, UMC Назарбаев
Университетінің корпоративтік қоры
(Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
Коморбидті науқастағы
Құдайбергенова Айгуль Серікқызы,
созылмалы ауырсыну,
медицина ғылымдарының кандидаты,
неврологтың көзқарасы
Қазақстан-Ресей медициналық
университетінің дипломнан кейінгі білім
беру институтының Неврология жəне
нейрореабилитация бойынша БА
циклдерінің жетекшісі (Алматы,
Қазақстан)
Тамырлы когнитивті
Трещинская Марина Анатольевна,
бұзылулар: диагноз қою
медицина ғылымдарының докторы,
жəне емдеу ерекшеліктері П.Л. Шупик атындағы Ұлттық
медициналық жоғары оқу орнынан кейінгі
білім академиясының Анестезиология
жəне қарқынды терапия кафедрасының
профессоры (Киев, Украина)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Кофе-брейк

17.00-18.30

«Эпилепсия. Науқастарды күтудің инновациялық тəсілдері»
симпозиумы Модераторлар: Хайбуллин Талғат Нұрмұханұлы, Петров
Андрей Викторович
Баяндаманың тақырыбы
Спикер

17.00-17.30

Эпилептолог
практикасындағы
фармакорезистенттілік,
даму факторлары жəне
оларды жеңудің мүмкін
жолдары
Эпилепсия терапиясын
оңтайландыру

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

Петров Андрей Викторович,
əлеуметтік бейімдеу жəне кəсіби
еңбекпен оңалту орталығының (ƏБЕО)
невролог-эпилептолог (Алматы,
Қазақстан)

Хайбуллин Талғат Нұрмұханұлы,
медицина ғылымдарының докторы,
«Семей медицина университеті» КЕАҚ
Неврология, офтальмология жəне
оториноларингология кафедрасының
профессоры (Семей, Қазақстан)
Фармакорезистентті
Фейгина Анна Александровна,
эпилепсия. ФРЭ емдеудегі
медицина ғылымдарының кандидаты,
кезбе жүйкесін
невролог, эпилептолог, Ресей, Беларусь,
ынталандыру.
Қазақстан жəне Өзбекстан бойынша
нейромодуляция бағытының
медициналық менеджері («LivaNova»)
LivaNova компаниясының
(Мəскеу, Ресей)
қолдауымен дайындалған
Пікірталас.«Ашық микрофон»
Конференцияның жабылуы

* Бағдарламада өзгерістер болуы мүмкін.

