Prim неврологтар лигасы,
Смағұл Қайшыбаев атындағы Неврология және нейрооңалту институты
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық Қазақ-Түрік университетімен серіктестікте
Сіздерді 2022 жылғы 24, 25 қарашада
Алматы қаласы, Тимирязев көшесі, 42 мекен-жайында орналасқан
«Best Western Plus Atakent Park Hotel» Конгресс-холлында өтетін
«НейроРеабилитация.KZ» атты I Халықаралық конгресстің
жұмысына атсалысуға шақырады

БАҒДАРЛАМА

Құрметті әріптестер!
Соңғы онжылдықтар оңалту мəселелеріне деген қызығушылықтың артуымен ерекшеленді. Бұл үш
негізгі себепке байланысты:
1. Елдердің басым көпшілігінде жүрек-қан тамырлары, цереброваскулярлық аурулары, жоғары
жарақаттануы бар науқастар санының үздіксіз өсуі, оларда өлім қаупі, зардаптардың ауырлығы жəне
мүгедектік жоғарылайды.
2. Медицинаның қарқынды дамуына ықпал ететін ғылым мен техниканың қарқынды дамуы (жедел
жəрдем, реаниматология, кардиохирургия, нейрохирургия жəне т.б.) адам өмірін құтқару мүмкіндіктерін
едəуір кеңейтеді. Сонымен қатар, бұл ми мен жұлынның ошақталған зақымдануының ауыр зардаптары
бар науқастардың санын көбейтеді, оларға күтім жасау үшін ерекше жағдайларды, арнайы оңалту
əдістерін жəне белсенді өмірге оралу үшін ұзақ уақытты қажет етеді.
3. Іргелі зерттеулердің, сəулелік диагностика əдістерін, нейропсихологиялық əдістерді,
клиникалық бақылауларды қолданудың арқасында білімнің жинақталуы, пəнаралық ұйымдық
жүйелердің дамуы инсульт, бас сүйек-ми мен жұлын зақымы, шеткі жүйкелердің жарақаттары жəне жүйке
жүйесінің басқа да аурулары салдары бар науқастарды нейрохирургиялық оңалтудың тиімділігі мен
экономикалық нысаналылығын дəлелдейді.
Нейрооңалту немесе неврологиялық бейіндегі науқастарды оңалту медициналық оңалтудың
бөлімі болып табылады жəне классикалық неврологиядан асып түседі, өйткені ол белгілі бір
неврологиялық ауруда жүйке жүйесінің күйін ғана емес, сонымен қатар дамыған ауруға байланысты
адамның функционалдық мүмкіндіктерінің өзгеруін де қарастырады.
Соңғы жылдары реабилитологияда денсаулықты сипаттайтын критерийлер топтарын көрсететін
«денсаулыққа байланысты өмір сапасы» (health-related quality of life) тұжырымдамасы енгізілді:
физикалық (симптомдар, функциялар, тіршілік əрекеті), психологиялық (психоэмоционалды жағдай,
мінез-құлық) жəне əлеуметтік (жұмыс, тұрмыстық белсенділік, жеке қатынастар). Сонымен қатар, осы
топтардың əрқайсысы объективті де, субъективті қабылдау деңгейінде де бағалауға болатын
көрсеткіштер жиынтығын қамтиды.
Осылайша, нейрооңалту - бұл науқасты емдеудің əдістері мен əдістерінің жиынтығынан əлдеқайда
кең ұғым болып табылады.
Қалпына келтіруді қажет ететін науқастардың контингентін құрайтын жүйке жүйесінің негізгі
ауруларына ми инсульті, ми мен жұлынның травматикалық жарақаттары, нейродегенеративті жəне
миелинсіздендіру аурулары, шеткі нейропатиялар мен плексопатиялар, вертеброгендік тамыр жəне
жұлын синдромдары, сондай-ақ орталық жəне шеткі жүйке жүйесінің қабыну, дисметаболикалық, уытты
жəне басқа зақымдануларының салдары жатады.
Біз «НейроРеабилитация.KZ» жаңа жобаны құру барысында неврологиялық аурулары мен
бұзылулары бар науқастарды оңалту бойынша білімімізді арттырып, мүмкіндігінше, еліміздегі оңалтудың
негізгі қағидаттарын қамтамасыз ету саласындағы келесі жағдайды өзгерту болып саналады:
· оңалту шараларының ерте басталуы;
· жүйелілік пен ұзақтық, бұл оңалтудың жақсы ұйымдастырылған кезең-кезеңімен құрылуымен
ғана мүмкін болады;
· кешенділік (барлық қолжетімді жəне қажетті оңалту іс-шараларын қолдану);
· көпсалалық (оңалту процесіне əртүрлі бейіндегі мамандарды қосу);
· барабарлық (оңалту бағдарламасын дараландыру);
· əлеуметтік бағыттылық;
· науқастың өзін, оның туыстары мен жақындарын оңалту процесіне белсенді қатысу;
· жүктемелердің барабарлығын жəне оңалту тиімділігін бақылау əдістерін қолдану.
Құрметпен, Ұйымдастыру комитеті.

Ұйымдастырушылар:
Prim неврологтар Лигасы
Смағұл Қайшыбаев атындағы неврология
және нейрооңалту институты

С.Ж. Асфендияров атындағы
Қазақ ұлттық медицина университеті

Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық Қазақ-Түрік университеті

Біздің серіктестер:
Н.И. Пирогов атындағы Ұлттық медициналық-хирургиялық орталығы
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы
Қазақстан-Ресей медициналық университеті
Академик И.П. Павлов атындағы Бірінші Санкт - Петербург
Мемлекеттік медицина университеті
«Еуразиялық неврологтар қауымдастығы» Қоғамдық бірлестігі
«Реабилитологтар мен курортологтар қауымдастығы» Қоғамдық бірлестігі
«Көп Жаса» Қоғамдық бірлестігі

Техникалық қолдау

Бірінші күн – 24 қараша 2022 жыл
08.30-08.45
08.45-09.00

09.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.45
12.45-14.00
14.00-15.00
15.00-16.45
16.45-18.20
18.20-18.30

Қатысушыларды тіркеу
«НейроРеабилитация.KZ» атты I Халықаралық конгресстің
ашылуы Булекбаева Ш. А., Даминов В. Д., Ковальчук В. В.,
Абасова Г. Б., Кайшибаева Г. С.
«Қазақстан Республикасында нейрооңалту қызметін
ұйымдастыру» Пленарлық сессиясы
Кофе-брейк
«Нейрооңалтудағы заманауи технологиялар» секциясы
«Нейродегенеративті жəне миелинисіздену аурулары бар
емделушілерді оңалту» секциясы
Бизнес-ланч
«Инсульт - үкім емес!!! Ми қан айналымының жедел
бұзылуынан кейін емделушілерді оңалту»
«Когнитивті оңалту. Заманауи мүмкіндіктер мен
технологиялар» секциясы
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Конгресстің бірінші күнінің жабылуы
Екінші күн – 25 қараша 2022 жыл

08.50-09.00
09.00-09.50
09.50-11.10
11.10-11.30
11.30-14.00
14.00-15.00
15.00-16.15
16.15-17.00
17.00-18.15
18.15-18.30

Екінші күннің ашылуы. Хабарландырулар
«Вестибулярлық бұзылуларды диагностикалау жəне түзету»
секциясы
«Нейрооңалтудағы синдромдық терапия» секциясы
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Кофе-брейк
«Балалық жастағы нейрооңалту. Нейрооңалтудағы
психоневрологиялық жəне интегративті əдістері» секциясы
Бизнес-ланч
«Вертеброгендік патологиядағы оңалту стратегиялары»
секциясы
«Физикалық терапия жəне роботтандырылған оңалту
əдістері» секциясы
«Қазақстан Республикасының оңалту клиникаларының жұмыс
тəжірибесі» секциясы
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Нəтижелерді қорытындылау жəне конгресстің жабылуы

24 қараша - Бірінші күн
08.30-08.45
08.45-09.00

09.00-11.00

09.00-09.30

Қатысушыларды тіркеу
«НейроРеабилитация.KZ» атты I Халықаралық конгресстің
ашылуы Булекбаева Ш. А., Даминов В. Д., Ковальчук В. В.,
Абасова Г. Б., Кайшибаева Г. С.
«Қазақстан Республикасында нейрооңалту қызметін
ұйымдастыру» Пленарлық сессиясы
1 бөлім
Модераторлар: Булекбаева Ш. А., Даминов В. Д.,
Абасова Г. Б., Кайшибаева Г. С.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Қазақстандағы балалардың
Булекбаева Шолпан
нейрооңалту қызметінің
Адильжановна, медицина
ғылымдарының докторы, «UMC»
жағдайы.
корпоративтік қорының балаларды оңалту
Нейрооңалту стандарты
ұлттық орталығының директоры,
(жаңарту)
реабилитологтар мен курортологтар
қауымдастығының Басқарма Төрағасы,
FEMTEC Дүниежүзілік сумен емдеу жəне
климатотерапия федерациясының вицепрезиденті, Қазақстан Ұлттық курорттық
қауымдастығының вице-президенті,
«Kazakh Journal of Physical Medicine &
Rehabilitation» ғылыми-практикалық
журналының бас редакторы (Астана,
Қазақстан)

09.30-09.50

09.50-10.10

Қазақстан Республикасындағы
ересектердегі нейрооңалту
қызметінің ағымдағы ахуалы,
даму болашағы

Сейданова Амина Багдадовна,

Жүйке жүйесінің зақымдануы
бар емделушіні оңалтудағы
синдромдық тəсіл (бұйрықтар,
клиникалық хаттамалар жəне
ҚР ұсынымдары негізінде)

Кайшибаева Гульназ Смагуловна,

жоғары санатты невропатолог дəрігер,
реабилитолог дəрігер, Алматы қаласының
бас штаттан тыс реабилитологы, Алматы
қаласының №1 ҚКА нейрооңалту
бөлімшесінің меңгерушісі, С.Ж.
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Физикалық
медицина жəне оңалту кафедрасының
ассистенті (Алматы, Қазақстан)
медицина ғылымдарының кандидаты,
Смағұл Қайшыбаев атындағы Неврология
жəне нейрооңалту институтының
директоры, Prim неврологтар лигасы
төрағасының орынбасары (Алматы,
Қазақстан)

10.10-10.20
10.20-11.00

10.20-10.35

10.35-10.50

10.50-11.00
11.00-11.30
11.30-12.45

11.30-12.00

12.00-12.30

Пікірталас. «Ашық микрофон»
«Қазақстан Республикасында нейрооңалту қызметін
ұйымдастыру» Пленарлық сессиясы
2 бөлім
Модераторлар: Сыздыкова Б. Р., Жолдасова Ж. А.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Жүйке жүйесінің
Сыздыкова Багыжан Рысбаевна,
миелинисізденген аурулары
медицина ғылымдарының кандидаты,
бар емделушілерге оңалту
жоғары санатты дəрігер, жүйке
көмегін ұйымдастыру
жүйесінің көпсалалы шашыраңқы
мəселелері
склероз жəне аутоиммунды аурулар
орталығының басшысы, №1 көпсалалы
қалалық аурухана, Астана қаласы
Денсаулық сақтау басқармасының бас
невропатологы (Астана, Қазақстан)
Альцгеймер ауруы бар
Жолдасова Жибек Аллилулаевна,
емделушілерге оңалту көмегін медицина ғылымдарының кандидаты,
ұйымдастыру
Невроздар мен Альцгеймер ауруларын
емдеу орталығының директоры
(Алматы, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Кофе-брейк
«Нейрооңалтудағы заманауи технологиялар» секциясы
Модераторлар: Булекбаева Ш. А., Даминов В. Д., Чемерис А.В.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Нейрооңалтуда өмір сүру мен
Балгаева Майра Садибековна, PhD,
денсаулықтың қызмет етуінің, жоғары санатты невропатолог, Ұлттық
шектеулерінің халықаралық
балаларды оңалту орталығы "UMC"
жіктемесін қолдану
корпоративтік қорының ғылым жəне
білім секторының бас менеджері
(Астана, Қазақстан)
Нейрооңалтудағы цифрлық
Даминов Вадим Дамирович,
технологиялар: телемедицина медицина ғылымдарының докторы,
жəне виртуалды шындық
Дəрігерлерді жетілдіру институтының
медициналық оңалту жəне емдеуді
қалпына келтіру кафедрасының
меңгерушісі, РФ ДСМ «Н.И. Пирогов
атындағы Ұлттық медициналықхирургиялық орталығы» ФМБМ
медициналық оңалту жөніндегі бас

маманы, WFNR Дүниежүзілік
нейрореабилитация федерациясының
мүшесі, ISPRM Халықаралық дене
шынықтыру жəне оңалту медицинасы
қоғамының мүшесі, Ресейдің
реабилитологтар одағы, «Вестник
восстановительной медицины»,
«Вестник Пироговского Центра»,
«Клиническая практика», «Физическая
и реабилитационная медицина,
медицинская реабилитация»
журналдарының редакциялық алқасы,
IT-кластердегі жəне биомедициналық
кластердегі Сколково қорының
сарапшысы (Мəскеу, Ресей)
12.30-12.45

Пікірталас. «Ашық микрофон»

12.45-14.00

«Нейродегенеративті жəне миелинисіздену аурулары бар
емделушілерді оңалту» секциясы
Модераторлар: Григолашвили М. А., Жаркинбекова Н. А.,
Сыздыкова Б. Р.

12.45-13.15

Баяндаманың тақырыбы
Паркинсон ауруы бар
емделушілерді оңалту

13.15-13.45

Шашыраңқы склерозы бар
емделушілерді оңалту

Спикер
Жаркинбекова Назира Асановна,
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)
Сыздыкова Багыжан Рысбаевна,
медицина ғылымдарының кандидаты,
жоғары санатты дəрігер, жүйке жүйесінің
көпсалалы шашыраңқы склероз жəне
аутоиммунды аурулар орталығының
басшысы, №1 көпсалалы қалалық
аурухана, Астана қаласы Денсаулық сақтау
басқармасының бас невропатологы
(Астана, Қазақстан)

13.45-14.00
14.00-15.00
15.00-16.45

15.00-15.30
Онлайн

Пікірталас. «Ашық микрофон»
Бизнес-ланч
«Инсульт - үкім емес!!! Ми қан айналымының жедел
бұзылуынан кейін емделушілерді оңалту»
Модераторлар: Жумагулова К. Г., Каримова А. С.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Main challenges in post-stroke
Jerzy Krupinski Bielecki,
Consultant Neurologist, Head Department of
recovery // Инсульттен кейін
Neurology, Hospital Universitari Mútua
қалпына келудің негізгі
Terrassa; Chair in Healthcare Science, Centre
қиындықтары
for Biomedicine, Dalton Research Institute /
Healthcare Science Research Institute,
Manchester Metropolitan University,
Manchester, UK; Professor of Clinical
Neurology, Department of Medicine,
University of Barcelona (Barcelona, Spain)

15.30-16.00
Онлайн

Инсульттан кейінгі дəрідəрмекті оңалтудың негізгі
бағыттары

Трещинская Марина Анатольевна,

16.00-16.30
Онлайн

Инсульттан кейінгі
жекелендірілген оңалту:
мүмкіндіктері мен болашағы

Усова Наталья Николаевна,

16.30-16.45
16.45-18.00

Пікірталас. «Ашық микрофон»
«Когнитивті оңалту. Заманауи мүмкіндіктер мен
технологиялар» секциясы Модераторлар: Даминов В. Д.,
Абасова Г. Б., Каримова А. С.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Инсульттан кейінгі
Алханов Фархад Абдукаримович,
науқастарда когнитивті
Қожа Ахмет Ясауи атындағы
бұзылуларды оңалту
Халықаралық Қазақ-Түрік
университетінің докторанты,

16.45-17.00

медицина ғылымдарының докторы,
П.Л. Шупик атындағы Ұлттық медициналық
жоғары оқу орнынан кейінгі білім
академиясының Анестезиология жəне
қарқынды терапия кафедрасының
профессоры (Киев, Украина)
медицина ғылымдарының кандидаты,
доцент, Біліктілікті арттыру жəне қайта
даярлау факультеті, «Гомель мемлекеттік
медицина университеті» ББМ
Медициналық оңалту, психиатрия
курстары бар неврология жəне
нейрохирургия кафедрасының меңгерушісі
(Гомель, Беларусь)

Абасова Гаухар Бегалиевна,
медицина ғылымдарының кандидаты,
доцент, Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің
Неврология, психиатрия, наркология
кафедрасының меңгерушісі (ШымкентТүркістан, Қазақстан)

Кайшибаева Гульназ Смагуловна,
медицина ғылымдарының кандидаты
(Алматы, Қазақстан)

17.00-17.30

Когнитивті оңалту.
Фармакологиялық қолдау

Янишевский Станислав
Николаевич, медицина ғылымдарының
докторы, РФ ДСМ «В.А. Алмазов атындағы
Ұлттық медициналық зерттеу орталығы»
ФМБМ Неврология жəне нейрооңалту
ғылыми-зерттеу зертханасының
меңгерушісі (Санкт-Петербург, Ресей)

17.30-18.00

18.00-18.20

18.20-18.30

Когнитивті бұзылуларды
емдеудегі виртуалды шындық

Даминов Вадим Дамирович,

Жас шамасындағы
емделушілердегі когнитивті
бұзылуларды түзетудегі
ноотропты препараттар

Кузина Любовь Алексеевна,

медицина ғылымдарының докторы,
Дəрігерлерді жетілдіру институтының
медициналық оңалту жəне емдеуді қалпына
келтіру кафедрасының меңгерушісі, РФ ДСМ
«Н.И. Пирогов атындағы Ұлттық медициналықхирургиялық орталығы» ФМБМ медициналық
оңалту жөніндегі бас маманы, WFNR
Дүниежүзілік нейрореабилитация
федерациясының мүшесі, ISPRM Халықаралық
дене шынықтыру жəне оңалту медицинасы
қоғамының мүшесі, Ресейдің реабилитологтар
одағы, «Вестник восстановительной
медицины», «Вестник Пироговского Центра»,
«Клиническая практика», «Физическая
и реабилитационная медицина, медицинская
реабилитация» журналдарының редакциялық
алқасы, IT-кластердегі жəне биомедициналық
кластердегі Сколково қорының сарапшысы
(Мəскеу, Ресей)

медицина ғылымдарының магистрі, Смағұл
Қайшыбаев атындағы Неврология жəне
нейрооңалту институтының бас дəрігері, Prim
неврология лигасының төрағасы (Алматы,
Қазақстан)

Пікірталас. «Ашық микрофон»
Конгресстің бірінші күнінің жабылуы

25 қараша – Екінші күн
08.50-09.00
09.00-09.50

09.00-09.20

Екінші күннің ашылуы. Хабарландырулар
«Вестибулярлық бұзылуларды диагностикалау жəне түзету»
секциясы Модераторлар: Каримова А. С., Жакенова С. С.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Инсульттан кейін тепе-теңдікті Каримова Алтынай
қалпына келтіру
Сагидуллаевна,
медицина ғылымдарының кандидаты,
невролог, реабилитолог, Əл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің
Биофизика, биомедицина жəне
нейроғылымдар кафедрасы, WFN-де ҚР
неврологтар лигасының үйлестірушісі
(Алматы, Қазақстан)

09.20-09.40

09.40-09.50
09.50-11.10

09.50-10.20

10.20-10.45
Онлайн

Бір жақты жəне екі жақты
вестибулопатиясы бар
емделушілерді оңалту

Жакенова Сайра Сахипкереевна,
медицина ғылымдарының кандидаты,
Қазақстан-Ресей медициналық
университетінің Оториноларингология
курсының ассистенті, ЛОР-клиниканың
жетекшісі (Алматы, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
«Нейрооңалтудағы синдромдық терапия» секциясы
Модераторлар: Чемерис А.В., Григолашвили М. А., Кузина Л. А.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Балалар мен ересектердегі
Чемерис Андрей Васильевич,
түйілуді кешенді емдеудегі
медицина ғылымдарының докторы,
ботулинотерапия
профессор, Дипломнан кейінгі білім
беру медицина академиясының
Дəстүрлі медицина кафедрасының
меңгерушісі, ҚР ботулинотерапия
мамандары қоғамының вицепрезиденті (Алматы, Қазақстан)
Нейрооңалтуда мазасыз
Медведев Владимир Эрнстович,
ауытқулар: себептері жəне
медицина ғылымдарының кандидаты,
түзетуі
доцент, Ресей халықтар достығы
университетінің Үздіксіз медициналық
білім беру факультеті Психиатрия,
психотерапия жəне психосоматикалық
патология кафедрасының меңгерушісі
(Мəскеу, Ресей)

10.45-11.10

11.10-11.30
11.30-14.00

11.30-12.00

Нейрооңалтуда қоректік
қолдаудың рөлі

Беляев Руслан Андреевич,
медицина ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор, Қарағанды
медицина университетінің Неврология,
психиатрия жəне оңалту кафедрасының
доценті (Қарағанды, Қазақстан)

Пікірталас. «Ашық микрофон»
Кофе-брейк
«Балалық жастағы нейрооңалту. Нейрооңалтудағы
психоневрологиялық жəне интегративті əдістері» секциясы
Модераторлар: Лепесова М. М., Мухамбетова Г. А.,
Айтжанова Р. К.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Даму ерекшеліктері бар
Булекбаева Шолпан
балаларды кешенді,
Адильжановна,
медицина ғылымдарының докторы,
мультимодальды оңалту
«UMC» корпоративтік қорының балаларды
оңалту ұлттық орталығының директоры,
реабилитологтар мен курортологтар
қауымдастығының Басқарма Төрағасы,
FEMTEC Дүниежүзілік сумен емдеу жəне
климатотерапия федерациясының вицепрезиденті, Қазақстан Ұлттық курорттық
қауымдастығының вице-президенті,
«Kazakh Journal of Physical Medicine &
Rehabilitation» ғылыми-практикалық
журналының бас редакторы
(Астана, Қазақстан)

12.00-12.30

12.30-13.00

Жұлын бұлшықет атрофиясы
бар балаларды оңалтудың
ерекшеліктері

Мухамбетова Гульнар
Амерзаевна,

Қазақстан Республикасында
аутизмі бар балаларға көмек
көрсетудің мемлекеттік жүйесі

Айтжанова Райгуль Климовна,

медицина ғылымдарының кандидаты,
доцент, С.Ж. Асфендияров атындағы
Қазақ ұлттық медицина университетінің
Жүйке аурулары кафедрасының доценті
(Алматы, Қазақстан)
медицина ғылымдарының кандидаты,
балалар неврологы, балалар психиатры,
жоғары біліктілік санатты дəрігер, Смағұл
Қайшыбаев атындағы Неврология жəне
нейрооңалту институты
(Алматы, Қазақстан)

13.00-13.30

13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.15
16.15-17.00

16.15-16.45

Балалардың дамуындағы
сенсорлық интеграцияның
маңызы

Мухамбетова Гульнар
Амерзаевна, медицина
ғылымдарының кандидаты, доцент,
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университетінің
Жүйке аурулары кафедрасының
доценті (Алматы, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Бизнес-ланч
«Вертеброгендік патологиядағы оңалту стратегиялары»
секциясы Модераторлар: Жумагулова К. Г., Кузина Л. А.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Вертеброгендік патология
Ковальчук Виталий
кезінде оңалту стратегиялары
Владимирович, медицина
ғылымдарының докторы, Еуропалық
Жаратылыстану Ғылымдары
Академиясының профессоры, СанктПетербургтің оңалту дəрігерлері
қоғамының төрағасы, медициналық
оңалту орталығының басшысы,
«Н.А. Семашко атындағы №38
қалалық аурухана» Санкт-Петербург
мемлекеттік бюджеттік ДСМ
Нейрооңалту бөлімшесінің меңгерушісі
(Санкт-Петербург, Ресей)
Вертеброгенді ауруы бар
Кузина Любовь Алексеевна,
емделушілерді оңалтудағы
медицина ғылымдарының магистрі,
кешенді үлгі-бағдарланған
Смағұл Қайшыбаев атындағы
тəсілі
Неврология жəне нейрооңалту
институтының бас дəрігері, Prim
неврология лигасының төрағасы
(Алматы, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
«Физикалық терапия жəне роботтандырылған оңалту əдістері»
секциясы Модераторлар: Даминов В. Д., Каримова А. С.
Баяндаманың тақырыбы
Спикер
Қозғалыс жетіспеушілігін
Даминов Вадим Дамирович,
медицина ғылымдарының докторы,
азайту үшін виртуалды оңалту
Дəрігерлерді жетілдіру институтының
медициналық оңалту жəне емдеуді

16.45-17.00

17.00-18.15

17.00-17.15

17.15-17.30

қалпына келтіру кафедрасының
меңгерушісі, РФ ДСМ «Н.И. Пирогов
атындағы Ұлттық медициналықхирургиялық орталығы» ФМБМ
медициналық оңалту жөніндегі бас
маманы, WFNR Дүниежүзілік
нейрореабилитация федерациясының
мүшесі, ISPRM Халықаралық дене
шынықтыру жəне оңалту медицинасы
қоғамының мүшесі, Ресейдің
реабилитологтар одағы, «Вестник
восстановительной медицины»,
«Вестник Пироговского Центра»,
«Клиническая практика», «Физическая
и реабилитационная медицина,
медицинская реабилитация»
журналдарының редакциялық алқасы,
IT-кластердегі жəне биомедициналық
кластердегі Сколково қорының
сарапшысы (Мəскеу, Ресей)
Инсульт алған емделушілерді
Ибраева Ольга Шардарбековна,
оңалтуда роботтандырылған
медицина ғылымдарының магистрі,
жүйені қолдану тəжірибесі
жоғары санатты дəрігер-реабилитолог,
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университетінің
Физикалық медицина жəне оңалту
кафедрасы (Алматы, Қазақстан)
«Қазақстан Республикасының оңалту клиникаларының жұмыс
тəжірибесі» секциясы
Модераторлар: Каримова А. С., Мухамбетова Г. А.
Тема доклада
Спикер
Инсульттан кейінгі
Ким Игорь Тхя-унович,
емделушілерді оңалтуда
невролог дəрігер, жоғары санатты
қолданылатын əдістемелер,
реабилитолог, «Rekinetix» Оңалту
олардың қысқаша сипаттамасы орталығының жетекші маманы
жəне қолдану тізбегі
(Алматы, Қазақстан)
Оңалтуға қатысты мифтер мен Руденко Илья Владимирович,
шындықтар
реабилитолог – кинезитерапевт
дəрігері, «Pro kines» Оңалту
орталығының бас дəрігері (Алматы,
Қазақстан)

17.30-17.45

17.45-18.00

18.00-18.15

18.15-18.30

«Балбұлақ» Республикалық
балаларды оңалту
орталығында оңалтудың даму
болашағы

Баттакова Жамиля Еркиновна,
медицина ғылымдарының докторы,
профессор, «Балбұлақ»
Республикалық балаларды оңалту
орталығының директоры (Алматы,
Қазақстан)
Инсульттан кейінгі
Ким Игорь Тхя-унович,
емделушілерді оңалтуда
невролог дəрігер, жоғары санатты
қолданылатын əдістемелер,
реабилитолог, «Rekinetix» Оңалту
олардың қысқаша сипаттамасы орталығының жетекші маманы
жəне қолдану тізбегі
(Алматы, Қазақстан)
COVID-19-бен ауырған
Серикбаева Салтанат
когнитивті бұзылулары бар
Жақсылыққызы, медицина
науқастарды оңалтудағы
ғылымдарының магистрі, Қожа Ахмет
Шығыс медицинасының
Ясауи атындағы Халықаралық Қазақəдістері
Түрік университетінің докторанты,
«Гирудомед» клиникалар желісінің
директоры, «Қазақстандық
гирудотерапевтерінің альянсы» РҚБ
президенті (Шымкент, Қазақстан)
Пікірталас. «Ашық микрофон»
Нəтижелерді қорытындылау жəне конгресстің жабылуы

* Бағдарламада өзгерістер болуы мүмкін.

