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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ Сіздерді 2021 ж. 12
ақпанда сағат 09.30-да университеттің ресми YouTube каналында онлайн форматта

өтетін «COVID-19 пандемиясы: өзекті мәселелер мен шешу жолдары» 

(бұдан әрі- Конференция) Республикалық пәнаралық ғылыми 
конференциясына қатысуға шақырады.

Конференция бағдарламасында ғылым және тәжірибелік денсаулық сақтау
саласындағы жетекші мамандардың қатысуымен пленарлық отырыс қарастырылған.

Резидентура, магистратура, докторантура тыңдаушылары өз баяндамаларын
ұсынады, бұл COVID-19 байланысты қалыптасқан эпидемиологиялық жағдай

кезіндегі тәжірибе, білім және көмек көрсетудің ұйымдастырушылық аспектілерімен
алмасу үшін әртүрлі салалардағы жас мамандарды бір мезгілде біріктіруге мүмкіндік

береді.

Қосылу сілтемелері*

Пленарлық отырыс

1 секция:
«COVID-19 диагностикасы
мен емделуіне
пәнаралық көзқарас».

2 секция:
«COVID-19:
Эпидемиология, вирусология 
және медициналық көмек 
көрсетудің ұйымдастырушылық 
мәселелері».

*Қосылуға арналған белсенді сілтемелер университеттің ресми сайтында да бар 
www.medkrmu.kz

Ұйымдастыру комитеті:
Конференцияның техникалық хатшысы
Турсун Анна Олеговна – тел: +7 708 967 4338, a.tursun@medkrmu.kz

https://youtu.be/0Fzr2OzuIOQ

https://youtu.be/0Fzr2OzuIOQ

https://youtu.be/ooO5Uqm0-hg



ТІРКЕУ 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ АШЫЛУЫ. ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗ.
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» ғылымдарының докторы, профессор, 
клиникалық және іргелі медицина ғылымдары Академиясының вице-президенті,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Джайнакбаев Нурлан Темирбекович

МОДЕРАТОР:
медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ офтальмологтар қоғамының
президенті, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент мүшесі,
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ офтальмология кафедрасының меңгерушісі
Ботабекова Турсунгуль Кобжасаровна.

«С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ
«Визуалды диагностика» кафедрасының меңгерушісі, медицина ғылымдарының
докторы, профессор Жолдыбай Жамиля Жолдыбаевна.
Баяндама тақырыбы : «COVID-19 пандемиясы: сәулелік диагностиканың өзекті мәселелері».

«Х. Жұматов атындағы Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы»
иммунология және вакцинология зертханасының бас ғылыми қызметкері, медицина
ғылымдарының докторы, профессор Каральник Борис Вольфович.
Баяндама тақырыбы: «Төтенше жұқпалы жағдайларға дайындықтың кейбір
мүмкіндіктері (COVID-19 мысалында)».

«Дәрі-дәрмек, медициналық бұйымдар, медициналық техниканы сараптау Ұлттық
Орталығы», медицина ғылымдарының докторы, профессор Дерябин Павел
Николаевич, Алпыспаева Эльмира Георгиевна, Войнован Дмитрий Александрович.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 этиологиялық диагностикасы және оның
Қазақстандағы мүмкіндіктері».

Молекулярлық биология және биохимия институтының «М. А. Айтхожина атындағы 
молекулярлық иммунология және иммунобиотехнология» зертханасының жетекші 
ғылыми қызметкері, PhD докторы Остапчук Екатерина Олеговна.
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 кезіндегі цитокиндік дауыл. Бүгінгі таңда не белгілі».

ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗ.
Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ офтальмологтар қоғамының
президенті, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент 
мүшесі, «Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ офтальмология кафедрасының
меңгерушісі Ботабекова Турсунгуль Кобжасаровна.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 көздегі көріністері».

ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС

ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫСТЫҢ ЖАБЫЛУЫ.

10.10-10.40

10.40-11.00

09.30-09.50

09.50-10.10

11.00-11.30

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30



Нұрмағамбет Сымбат Досжанқызы, қосымша баяндамашы: Тамырбаева
Айсұлу Мұратқызы «Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар» мамандығы
бойынша резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекшілері: м. ғ. к., профессор Абуова Г. Н., PhD докторы, доцент м. а.
Бердалиева Ф. А. «Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «The pancreas as a target of Covid-19».

Егембердиева Гүлжан Сұлтанбекқызы, қосымша баяндамашы: Таңатар
Абылайхан, «Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша резидент 
дәрігерлер. Ғылыми жетекшілері: PhD докторы, доцент м. а. Бердалиева Ф. А., м. ғ. к., 
доцент м. а. Ходжабеков Б. К. «Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 және КҚГҚ патогенезіндегі ұқсастықтың
кейбір мәселелері».

Аширова Майра Зангаровна, қосымша баяндамашылар: Нұразымова Құндыз
Нұрәзімқызы, Нигматов Фаррух Фархадович, «Жұқпалы аурулар, соның ішінде
балалар» мамандығы бойынша резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекшілері: PhD докторы, доцент м.а. Бердалиева Ф. А., м. ғ. к.,
профессор Абуова Г. Н.
«Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 кезіндегі балалардағы гемофагоцитарлық синдром».

Шәймерденова Гүлбану Ғаниқызы, 1 оқу жылының докторанты
Ғылыми жетекшісі: м.ғ. к., профессор Абуова Г. Н.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Шымкент қаласында ем қабылдаған жүкті әйелдердегі
Covid -19 ретроспективті талдау».

Сейілхан Айдана Асылханқызы, «Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар»
мамандығы бойынша резидент дәрігер.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ. к., профессор Абуова Г. Н.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 неврологиялық асқынулары».

Тарасюков Александр Андреевич, «Анестезиология және реаниматология, соның
ішінде балалар» мамандығы бойынша резидент дәрігер.
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. д., профессор Миербеков Е. М.
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 ауырған науқастардағы қарқынды 
терапия мәселелері».

13.00-13.10

13.10-13.20

13.20-13.30

13.30-13.40

13.40-13.50

13.50-14.00

«COVID-19 ДИАГНОСТИКАСЫ МЕН ЕМДЕУДЕГІ ПӘНАРАЛЫҚ ТӘСІЛ».
МОДЕРАТОРЛАР:
Шарипов Камалидин Орынбаевич биология ғылымдарының докторы, профессор,
«М.А.Айтхожина атындағы Молекулярлық биология және биохимия институтының» бас директоры.
Маншарипова Алмагуль Тулеуовна медицина ғылымдарының докторы, профессор, «Қазақстан-
Ресей медицина университеті» МЕББМ ғылым бөлімінің бастығы.

1 СЕКЦИЯ

Гончарова Анастасия Витальевна, 1 оқу жылының магистранты Ғылыми кеңесшілері: 
доцент Славко Е.А., доцент Шумкова Э. Н.
«Қазақстан медициналық үздіксіз оқыту Университеті» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «COVID -19 байланысты пневмония: өлім нәтижелерін клиникалық 
және морфологиялық салыстыру».

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

Қазығұл Ералы Ергешбекұлы, «Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар»
мамандығының резидент дәрігері.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ. к., профессор Абуова Г. Н.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Жүкті әйелдердегі COVID-19 инфекционисттің көзқарасы».

Баяхметова Меруерт Мейрамғазықызы қосымша баяндамашы: Бағила
Әбдікахарқызы Жораханова, «Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар ауруы»
мамандығы бойынша резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекші: жоғары санатты инфекционист дәрігер Балқыбаева А. Ж.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 кезіндегі ықтимал асқынулар».



Гауһарбек Ислам Жамбылулы,
содокладчики: Турлыбаев Тимур Ниязханович, «Жедел шұғыл медициналық көмек» 
мамандығы бойынша резидент дәрігерлері, Мырзаев Бахром Тұрсынбаевич «Урология» 
мамандығы бойынша резидент дәрігері, Алакова Акерке Сериккызы, Ильяс Адилет
Дарынулы «Жалпы практика дәрігері» мамандығы бойынша интерндер.
Ғылыми жетекшілері: РФ және ҚР м.ғ.д., профессор Мусаев А. Т., Надыров П.Т., медицина 
магистрі Жубатканова Ж. К., жоғары санатты дәрігер Гоцкая А. Н., м. ғ. д., профессор 
Султанова Т. Ж. «С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» 
КеАҚ, Алматы қаласы, Қоғамдық денсаулық басқармасы ШЖҚ «Жедел медициналық
көмек қызметі» КМК. 
«Қазақстан -Ресей медицина университеті» МЕББМ. 
«Қазақстан медициналық үздіксіз оқыту Университеті» АҚ.
Баяндаманың тақырыбы:
«COVID-19 коронавирустық инфекция пандемиясы кезеңінде Алматы қаласындағы 
жедел және шұғыл медициналық көмек қызметінің жұмысын жетілдіру»

Шукирбаева Айгерим Сапаровна, «Акушерлік және гинекология, соның ішінде балалар» 
мамандығының резидент дәрігері.
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. д., профессор Исенова С. Ш.
«С.Ж Асфендияроватындағы Қазақ ұлттық медицина университеті»КеАҚ
Баяндаманың тақырыбы: «Covid-19 оң нәтижелермен босануға 3 деңгейдегі 
босандыру мекемесіне түскен әйелдердің жүктілік және босану 
ағымының ерекшеліктері».

Исахан Шахзад Шауктұлы, қосымша баяндамашы: Насыров Атабек
Хамдамұлы «Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша
резидент дәрігерлер
Ғылыми жетекшісі: м.ғ. к., профессор Абуова Г. Н.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Дәрігер тәжірибесіндегі Covid-19 ассоцирленген гепатиті».

Мусахан Есдәулет, «Жұқпалы аурулар, соның ішінде балалар» мамандығы
бойынша резидент дәрігері
Ғылыми жетекшісі: Сарыпбекова Л. Л. «Оңтүстік Қазақстан медициналық 
академиясы»АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 кезіндегі мультижүйелі қабыну синдромы».

14.40-14.50

14.50-15.00

15.00-15.10

15.10-15.20

14.00-14.10

14.10-14.20

14.30-14.40

14.20-14.30

Салем Естай, «Отбасылық медицина» мамандығының резидент дәрігері
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. д., профессор Лигай З. Н.
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 ауырған пациенттердің респираторлық жүйесінің 
анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері».

Мусаева Мөлдір, «Педиатрия» мамандығының резидент дәрігер.
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. д., профессор Нұғманова А. М.
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «COVID -19 және бүйрек».

Жарасова Қарлығаш Тимурқызы, қосымша баяндамашылар: Өтеш Аяжан
Әлімханқызы, Кулушева Айнур Айбековна, «Неврология» мамандығы бойынша
резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. д., профессор Туруспекова С. Т.
«С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 байланысты полинейропатия: клиникалық жағдай».

Алиев Данияр Камилжанович, «Жедел шұғыл медициналық көмек» мамандығы
бойынша резидент дәрігер, қосымша баяндамашылар: Алакова Акерке Сериккызы, 
«Отбасылық медицина» мамандығы бойынша резидент дәрігер, Амихан Бикожа 
Талгатулы, Мубараков Мухриддин Хамидуллавич, «Жедел шұғыл медициналық көмек» 
мамандығы бойынша резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекшілері: ҚР және РФ м. ғ. д., профессор Мусаев А.Т., Алимбекер
А.Х., м. ғ. к., профессор Ахметова Г. Д., медицина магистрі Калхожаева Ж.А.
«С. Ж Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «COVID пандемиясы жағдайында медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру алгоритмдері».



Нуртаева Тамила Бахытжановна, Жүндібай Санжар Бақытұлы,
«Дерматовенерология, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша резиденттер.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ. к. Толыбекова А. А.
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 кезіндегі тері көріністері».

16.10-16.20

16.20-16.30

СЕКЦИЯНЫҢ ЖАБЫЛУЫ16.30-16.40

Кенжебек Бауыржан Бахытжанович «Офтальмология, соның ішінде балалар
офтальмологиясы» мамандығы бойынша резидент дәрігер
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. д., профессордың м. а. Долматова И.А.
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «Коронавирустық инфекцияның сирек клиникалық көріністері».

15.20-15.30

15.30-15.40

15.50-16.00

15.40-15.50

16.00 –16.10

Джаксыбаева Индира Салиховна, 1 оқу жылының докторанты
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. д. Боранбаева Р. З.
«С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ.
Баяндама тақырыбы: «Covid 19 байланысты балалардағы мультижүйелі
қабыну синдромы».

Полукчи Татьяна Васильевна, 2 жылдық оқу докторанты
Ғылыми жетекшілері: м.ғ. к., доцент Славко Е.А., м. ғ. к., профессор Абуова Г.Н.
«Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ
Баяндама тақырыбы: «СOVID-19 кезінде бауырдың зақымдануы»

Камидолла Елнұр Сағидоллаұлы, қосымша баяндамашы Жұмағұлова
Сымбат Мейманқұлқызы
«Педиатрия» мамандығы бойынша резидент дәрігерлер.
«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ
Ғылыми жетекшісі: профессор Нұрғалиева Ж. Ж. 
Баяндама тақырыбы: «SARS-CoV-2- астасқан балалардағы мультижүйелі 
қабыну синдромы».

Әшiмбеков Санжар Жаныбекұлы, қосымша баяндамашылар: Филиппенко Е.
В., Панина А. С., бірінші, екінші және үшінші оқу жылының докторанттары
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. д., профессор Жолдыбай Ж. Ж.
«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 пневмониясының дифференциалды
диагностикасындағы компьютерлік томография».

Советаева Альбина Маратовна, қосымша баяндамашылар: Оспанова С. Н., 
Альжанова Ж. М., Идрисова М., «Сәулелік диагностика» мамандығы бойынша 
резидент дәрігерлер
Ғылыми жетекшісі: м. ғ. к., доцент Жакенова Ж. К.
«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 пневмониясының компьютерлік томографиясы».



12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

13.10-13.20

13.00-13.10

«COVID-19: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ».
МОДЕРАТОРЛАР:
Дерябин Павел Николаевич медицина ғылымдарының докторы, профессор, «Дәрілік заттар мен
медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының» сарапшысы.
Оракбай Ляззат Жадигеровна медицина ғылымдарының докторы, «Қазақстан-Ресей медициналық 
университеті» МЕББМ доценті

2 СЕКЦИЯ

Нұрәзімова Құндыз Нұрәзімқызы, қосымша баяндамашылар: Аширова Майра
Заңғаровна, Нигматов Фаррух Фархадович «Инфекциялық аурулар, соның
ішінде балалар» мамандығы бойынша резидент дәрігерлер
Ғылыми жетекшілері: PhD доктор, доцент м.а. Бердалиева Ф.А., м.ғ.к.,
профессор Абуова Г. Н. «Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 және КҚГҚ кезіндегі зертханалық деректердің
салыстырмалы аспектілері».

Сапарбеков Ибрагим Қуанышұлы, қосымша баяндамашы: Құлназарова
Бағжан, «Инфекциялық аурулар, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша
резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекшілері: м.ғ.к., профессор Абуова Г.Н., PhD доктор, доцент м.а.
Бердалиева Ф.А. «Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Covid-19 мен КҚГҚ арасындағы ерекшеліктер және ұқсастықтар».

Тайлыкова Куралай Бакытбеккызы, «Инфекциялық аурулар, соның ішінде
балалар» мамандығы бойынша резидент дәрігер.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к. Оспанбекова Н.К.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ
Баяндама тақырыбы: «Коронавирусты қайта жұқтыру ықтималдығы
қаншалықты жоғары?»

Аумолдаева Зауре Маратовна, қосымша баяндамашы: Вдовцев Александр
Викторович, 1 оқу жылы магистранттары.
Ғылыми жетекшілері: м.ғ.д., профессор Джайнакбаев Н.Т., PhD доктор Альмуханова А.Б.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «Коронавирустық инфекцияның таралуы барысында
мобильді медициналық кешендерді қолдану».

Бекетова Салтанат, 2 оқу жылы магистранты.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.д., профессор Маншарипова А.Т., м.ғ.к., доцент Рахметова К.У.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 кезеңіндегі артық салмақ мәселелері».

13.20-13.30

13.30-13.40

13.40-13.50

Калдыбекова Жадыра Сарсенбековна, «Инфекциялық аурулар, соның ішінде
балалар» мамандығы бойынша резидент дәрігер.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., доцент м.а. Ходжабеков Б.К.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша
Соvid-19».

Нигматов Фаррух Фархадович қосымша баяндамашы: Таңатар Абылайхан
Әбдіманапұлы, Нұрәзімова Құндыз Нұрәзімқызы «Инфекциялық аурулар, соның
ішінде балалар» мамандығы бойынша резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекшілері: PhD доктор, доцент м.а. Бердалиева Ф.А., м.ғ.к.,
профессор Абуова Г.Н.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «COVID - 19 қолайсыз аяқталуының зертханалық
белгілері».

Айтмуратова Гульдана Алтаевна, 1 оқу жылы магистранты.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., профессор Абуова Г. Н.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ
Баяндама тақырыбы: «Шымкент қаласының қарт және егде жастағы 
тұрғындарында COVID-19 қалдық құбылыстары мен 
салдарын бағалау»



15.00-15.10

15.10-15.20

Жумабекова Сара Жасузаковна, «Инфекциялық аурулар, соның ішінде балалар»
мамандығы бойынша резидент дәрігер.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., профессор Абуова Г.Н.
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 кейінгі қалдық құбылыстар».

Новрузова Нурия Бахытбековна, 2 оқу жылы магистранты.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., профессор Нургалиева Ж.Ж., медицина магистрі 
Сагимова Р.Ш.
«С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті» КеАҚ
Баяндама тақырыбы: Коронавирустық инфекциясы пандемия жағдайындағы
қашықтық оқытуды ұйымдастыру.

Ли Александр Петрович, 1 оқу жылы магистранты.
Ғылыми жетекшілері: м.ғ.д., профессор Джайнакбаев Н.Т., м.ғ.д., доцент  Оракбай Л.Ж.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 пандемиясы жағдайында Қазақстан
Республикасында ЛОР қызметін ұйымдастырудың өзекті мәселелері».

Дулатбекова Гаухар Нурлановна, «Отбасылық медицина» мамандығы бойынша
резидент дәрігер.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., доцент Хабижанова В.Б.
«С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті» КеАҚ.
Баяндама тақырыбы: «МСАК деңгейінде COVID-19 қарсы күрес жөніндегі
ұйымдастырушылық іс-шаралар».

Нуржигитов Нурсултан Асылбекович, 2 оқу жылы докторанты, қосымша
баяндамашылар: Тойлыбаев Ануар Кошанович, Жаксылыкова Меруерт,
«Жалпы практика дәрігері» мамандығы бойынша резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.д. профессор Нугманова Ж.С.
«С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті» КеАҚ
«Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы» АҚ.
Баяндама тақырыбы: «АИТВ өмір сүретін егде жастағы адамдарда COVID-19
алдын алу бойынша негізгі ұсыныстар».

Сманқұл Аякөз Қайсарқызы, қосымша баяндамашылар: Сегізбаева Үміт
Дәулетқызы, Сейтменбетова Ақнұр Тынысбековна, «Жедел шұғыл
медициналық көмек» мамандығы бойынша резидент дәрігерлер.
Ғылыми жетекшісі: медицина ғылымдарының магистрі Жубатканова Ж. К.
«С.Ж.Асфендияров ат. Қазақ ұлттық медициналық университеті» КеАҚ.
Баяндама тақырыбы: «COVID – 19 пандемия кезіндегі жедел медициналық
көмек қызметі жұмысының тиімділігін талдау».

Нурмуканова Динара Осимбековна, 1 оқу жылы магистранты
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.д., профессор Слажнёва Т.И.
«Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі» КММ
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 пандемиясының эпидемиологиялық
қауіптілігі жағдайында дәрігерлер мен медбикелерде кәсіби күйзелісті
қалыптастыру».

Куандыков Тлеуберди Кенесбаевич, 1 оқу жылы магистранты
Ғылыми жетекшілері: м.ғ.д., профессор Джайнакбаев Н.Т., PhD доктор
Сейдуанова Л.Б.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «Пандемия жағдайында COVID-19 бар пациенттерге
реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру».

Малинникова Надежда Александровна, бірінші оқу жылы магистранты
Ғылыми жетекшісі: PhD доктоы Альмуханова А. Б.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 пандемиясы жағдайында сәулелік диагностика
бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырудың
шетелдік тәжірибесі».

13.50-14.00

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-14.40

14.40-14.50

14.00-14.10

14.50-15.00



Джусупова Биназир Нурланкызы, 1 оқу жылы магистранты.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.д., профессор Шарифканова М.Н., PhD доктор Сейдуанова Л.Б.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 бар әйелдерге медициналық көмек
көрсетудің өзекті мәселелері».

Кубенова Замзегул Абайкызы, 1 оқу жылы магистранты.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к. Айтманбетова А.А.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «Пандемия кезінде медициналық көмек көрсету».

Жакиев Нурлан Сагидуллаевич, 2 оқу жылы магистранты.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.д., профессор Мадьяров В.М.
«Қазақстан-Ресей медицина университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «Короновирустық инфекциясы бар пациенттерде
минималды инвазивті хирургиялық араласулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету».

Ашихмина Анжела Викторовна, «Отбасылық медицина» мамандығы бойынша
резидент дәрігер.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к., доцент Данышбаева А.Б.
«С.Ж.Асфендияров ат.ындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті» КеАҚ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 кезіндегі жыныс пен жас және өкпенің
зақымдануы арасындағы байланыс».

Абдихалыков Бекболат Берикбаевич, 1 оқу жылы магистранты.
Ғылыми жетекшісі: м.ғ.к. Айтманбетова А.А.
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ.
Баяндама тақырыбы: «COVID-19 эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру 
(Маңғыстау облысы мысалында)».

15.20-15.30

15.30-15.40

15.50-16.00

16.00-16.10

СЕКЦИЯНЫҢ ЖАБЫЛУЫ

15.40-15.50

16.10-16.20



Республиканской междисциплинарной 
научной конференции

«Пандемия COVID-19: 
Актуальные проблемы и пути решения»

для резидентов, магистрантов, 
докторантов

КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОСНОВАН В 1992 ГОДУ

ПРОГРАММА

ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
1992 ЖЫЛЫ ҚҰРЫЛҒАН



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» приглашает Вас
принять участие в Республиканской междисциплинарной научной конференции

«Пандемия COVID-19: Актуальные проблемы и пути решения» 

(далее Конференция), которая будет проходить в онлайн формате на официальном
YouTube канале университета 12 февраля 2021 г., начало регистрации в 9.30 ч.

В программе конференции предусмотрено пленарное заседание с участием
ведущих специалистов из области науки и практического здравоохранения.

Свои доклады предоставят слушатели резидентуры, магистратуры,
докторантуры, что позволит одновременно объединить молодых специалистов из

разных областей для обмена опытом, знаниями и организационными аспектами
оказания помощи в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации,

связанной с COVID-19.

Ссылки для подключения*

Пленарное заседание

1 секция:
«Междисциплинарный
подход к диагностике 
и лечению COVID-19».

2 секция:
«COVID-19:
Эпидемиология, вирусология
и организационные вопросы 
оказания медицинской 
помощи».

*Активные ссылки для подключения также доступны на официальном сайте 
университета www.medkrmu.kz

Оргкомитет:
Технический секретарь конференции
Турсун Анна Олеговна – тел: +7 708 967 4338, a.tursun@medkrmu.kz

https://youtu.be/0Fzr2OzuIOQ

https://youtu.be/0Fzr2OzuIOQ

https://youtu.be/ooO5Uqm0-hg



РЕГИСТРАЦИЯ 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.
Ректор НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» доктор медицинских 
наук, профессор, вице-президент Академии наук клинической и фундаментальной 
медицины, Заслуженный деятель Казахстана Джайнакбаев Нурлан Темирбекович

МОДЕРАТОР:
Доктор медицинских наук, профессор, президент Казахского общества офтальмологов, 
член – корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан, заведующая кафедрой 
офтальмологии НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» 
Ботабекова Турсунгуль Кобжасаровна

10.10-10.40

10.40-11.00 Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой «Визуальная
диагностика» НАО «Казахский национальный медицинский университет имени
С.Д. Асфендиярова» Жолдыбай Жамиля Жолдыбаевна
Тема доклада:
«Пандемия COVID-19: Актуальные проблемы лучевой диагностики».

Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории
Иммунологии и вакцинологии «Научного центра гигиены и эпидемиологии имени
Х.Жуматова» Каральник Борис Вольфович
Тема доклада:
«Некоторые возможности подготовки к чрезвычайным инфекционным ситуациям 
(на примере COVID-19)».

Доктор медицинских наук, профессор Дерябин Павел Николаевич, Алпыспаева
Эльмира Георгиевна, Войнован Дмитрий Александрович. РГП на ПХВ «Национальный 
Центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения
специализированной экспертизы медицинских изделий.
Тема доклада: «Этиологическая диагностика COVID-19 и ее возможности в Казахстане».

Доктор PhD, ведущий научный сотрудник лаборатории Молекулярной иммунологии 
и иммунобиотехнологии «Института молекулярной биологии и биохимии 
им. М.А. Айтхожина» Остапчук Екатерина Олеговна
Тема доклада: «Цитокиновый шторм при COVID-19. Что известно на сегодняшний день».

09.30-09.50

09.50-10.10

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО.
Доктор медицинских наук, профессор, президент Казахского общества офтальмологов, 
член – корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан, заведующая 
кафедрой офтальмологии НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» 
Ботабекова Турсунгуль Кобжасаровна  
Тема доклада: 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Глазные проявления COVID-19».

ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ.

11.00-11.30

11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30



Нұрмағамбет Сымбат Досжанқызы, содокладчик: Тамырбаева Айсұлу Мұратқызы, 
врачи резиденты по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские»
Научные руководители: К.м.н., профессор Абуова Г.Н., доктор PhD, и.о. доцента
Бердалиева Ф.А.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «The pancreas as a target of Covid-19».

Егембердиева Гулжан Султанбекқызы, содокладчик: Таңатар Абылайхан,
врачи резиденты по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские»
Научные руководители: доктор PhD, и.о.доцента Бердалиева Ф.А., к.м.н.,
и.о.доцента Ходжабеков Б.К.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Некоторые вопросы сходства в патогенезе Covid-19 и ККГЛ».

Аширова Майра Зангаровна, содокладчики: Нұрәзімова Құндыз Нұрәзімқызы,
Нигматов Фаррух Фархадович,
врачи резиденты по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские»
Научные руководители: доктор PhD, и.о.доцента Бердалиева Ф.А., к.м.н.,
профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Гемофагоцитарный синдром у детей при Covid-19».

Шәймерденова Гүлбану Ғаниқызы, докторант 1 года обучения
Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Ретроспективный анализ Covid -19 у беременных, получавших
лечение в городе Шымкенте»

Сейілхан Айдана Асылханқызы, врач резидент по специальности «Инфекционные 
болезни, в том числе детские»
Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Неврологические осложнения COVID-19»

Тарасюков Александр Андреевич,
«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Миербеков Е.М.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Вопросы интенсивной терапии 
у больных с Covid-19».

13.00-13.10

13.10-13.20

13.20-13.30

13.30-13.40

13.40-13.50

13.50-14.00

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ COVID-19».
МОДЕРАТОРЫ:
Шарипов Камалидин Орынбаевич доктор биологических наук, профессор, генеральный
директор «Института молекулярной биологии и биохимии им.М.А.Айтхожина».
Маншарипова Алмагуль Тулеуовна доктор медицинских наук, профессор, начальник отдела
науки НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет».

СЕКЦИЯ 1

Гончарова Анастасия Витальевна, магистрант 1 года обучения
Научные консультатны: доцент Славко Е.А., доцент Шумкова Э.Н.
АО «Казахстанский медицинский университет непрерывного обучения»
Тема доклада: «COVID-19 ассоциированные пневмонии: клинико- морфологические 
сопоставления летальных исходов».

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

Қазығұл Ералы Ергешбекұлы, врач резидент по специальности «Инфекционные
болезни, в том числе детские»
Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «COVID-19 у беременных взгляд инфекциониста».

Баяхметова Меруерт Мейрамғазықыз, содокладчик: Жораханова Бағила
Әбдіқахарқызы, врачи резиденты по специальности «Инфекционные болезни, в
том числе детские»
Научный руководитель: Врач инфекционист высшей категории
Балкыбаева А.Ж.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Возможные осложнения при COVID-19».



Гауһарбек Ислам Жамбылулы, содокладчики: Турлыбаев Тимур Ниязханович,
врачи резиденты по специальности «Скорая неотложная медицинская помощь», 
Мырзаев Бахром Турсынбаевич врач резидент по специальности «Урология»,
Алакова Акерке Сериккызы, Ильяс Адилет Дарынулы интерны по специальности 
«Врач общей практики»
Научные руководители: д.м.н. РФ и РК, профессор Мусаев А.Т., Надыров П.Т.,
Магистр медицины Жубатканова Ж.К., врач высшей категории Гоцкая А.Н.,
д.м.н., профессор Султанова Т.Ж.
НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»
КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» Управление общественного
здоровья г.Алматы
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
АО «Казахстанский медицинский университет непрерывного обучения»
Тема доклада: «Совершенствование работы службы скорой и неотложной
медицинской помощи в городе Алматы в период пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19»

Шукирбаева Айгерим Сапаровна, врач резидент по специальности «Акушерство
и гинекология, в том числе детская»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Исенова С.Ш.
НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»
Тема доклада: «Особенности течения беременности и родов у женщин,
поступивших в родовспомогательное учреждение 3 уровня на родоразрешение с
положительными результатами на Covid-19»

Исахан Шахзад Шауктұлы, содокладчик: Насыров Атабек Хамдамұлы врачи резиденты 
по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские»
Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Дәрегер тәжірибесіндегі Covid-19 ассоцирленген гепатит».

Мусахан Есдәулет, врач резидент по специальности «Инфекционные болезни, в
том числе детские».
Научный руководитель: Сарыпбекова Л.Л.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Covid-19 кезіндегі мультижүйелі қабыну синдромы».

14.40-14.50

14.50-15.00

15.00-15.10

15.10-15.20

14.00-14.10

14.10-14.20

14.30-14.40

14.20-14.30

Мусаева Молдир, врач резидент по специальности «Педиатрия»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Нугманова А.М.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «COVID-19 и почки»

Жарасова Қарлығаш Тимурқызы, содокладчики: Өтеш Аяжан Әлімханқызы,
Кулушева Айнур Айбековна, врачи резиденты по специальности «Неврология»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Туруспекова С.Т. НАО «Казахский 
Национальный им. С.Д.Асфендиярова»
Тема доклада: «COVID-19 ассоциированная полинейропатия: клинический случай».

Алиев Данияр Камилжанович, врач резидент по специальности «Скорая неотложная 
медицинская помощь», содокладчики: Алакова Акерке Сериккызы
врач резидент по специальности «Семейная медицина», 
Амихан Бикожа Талгатулы, Мубараков Мухриддин Хамидуллавич врачи резиденты 
по специальности «Скорая неотложная медицинская помощь»
Научные руководители: д.м.н. РФ и РК, профессор Мусаев А.Т., Алимбекер А.Х.,
к.м.н.,профессор Ахметова Г.Д., магистр медицины Калхожаева Ж.А.
НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Алгоритмы организации оказания медицинской помощи в
условиях пандемии COVID»

Салем Естай, врач резидент по специальности «Семейная медицина»
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лигай З.Н.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Анатомо-физилогические особенности респираторной системы
пациентов, переболевших COVID-19».



Нуртаева Тамила Бахытжановна, Жүндібай Санжар Бақытұлы, врачи резиденты 
по специальности «Дерматовенерология, в том числе детская».
Научный руководитель: к.м.н. Толыбекова А.А.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Кожные проявления при COVID-19».

Кенжебек Бауыржан Бахытжанович врач резидент по специальности
«Офтальмология в том, числе детская»
Научный руководитель: д.м.н., и.о.профессора Долматова И.А.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Редкие клинические проявления коронавирусной инфекции».

16.10-16.20

16.20-16.30

ЗАКРЫТИЕ СЕКЦИИ16.30-16.40

15.50-16.00

15.40-15.50

16.00 –16.10

15.20-15.30

15.30-15.40

Джаксыбаева Индира Салиховна, докторант 1 года обучения
Научный руководитель: д.м.н. Боранбаева Р.З.
НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»
Тема доклада: «Covid 19- ассоциированный мультисистемный воспалительный
синдром у детей»

Полукчи Татьяна Васильевна, докторант 2 года обучения
Научные руководители: к.м.н., доцент Славко Е.А., к.м.н., профессор Абуова Г.Н.
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»
Тема доклада: «Поражение печени при СOVID-19»

Қамидолла Елнур Сағидоллаұлы, содокладчик Жұмағұлова Сымбат
Мейманқұлқызы врачи резиденты по специальности «Педиатрия»
Научный руководитель: профессор Нургалиева Ж.Ж.
НАО «Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова»
Тема доклада: «Мультисистемный воспалительный синдром у детей,
ассоциированный с SARS-CoV-2».

Әшiмбеков Санжар Жаныбекұлы, содокладчики: Филиппенко Е.В., Панина А.С., 
докторанты первого, второго и третьего года обучения
Научный руководитель: д.м.н., профессор Жолдыбай Ж.Ж.
НАО «Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова»
Тема доклада: «Компьютерная томография в дифференциальной диагностике 
COVID-19 пневмонии».

Советаева Альбина Маратовна, содокладчики: Оспанова С.Н., Альжанова
Ж.М., Идрисова М., врачи резиденты по специальности «Лучевая диагностика»
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жакенова Ж.К.
НАО «Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова»
Тема доклада: «Компьютерная томография COVID-19 пневмонии».



13.30-13.40

13.40-13.50

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

13.10-13.20

13.00-13.10

««COVID-19: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».
МОДЕРАТОРЫ:
Дерябин Павел Николаевич доктор медицинских наук, профессор, эксперт «Национального
центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».
Оракбай Ляззат Жадигеровна доктор медицинских наук, доцент НУО «Казахстанско-
Российский медицинский университет»

СЕКЦИЯ 2

Нұрәзімова Құндыз Нұрәзімқызы содокладчики: Аширова Майра Заңғаровна,
Нигматов Фаррух Фархадович
врачи резиденты по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские»
Научные руководители: доктор PhD, и.о.доцента Бердалиева Ф.А., к.м.н.,
профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Сравнительные аспекты лабораторных данных при Covid-19 и ККГЛ».

Сапарбеков Ибрагим Қуанышұлы, содокладчик: Құлназарова Бағжан, врачи
резиденты по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские»,
Научные руководители: к.м.н., профессор Абуова Г.Н., доктор PhD, и.о.доцента
Бердалиева Ф. А.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Covid-19 және ҚҚГҚ арасындағы ерекшеліктер және
ұқсастықтар».

Тайлыкова Куралай Бакытбеккызы, врач резидент по специальности
«Инфекционные болезни, в том числе детские»
Научный руководитель: к.м.н. Оспанбекова Н.К.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Насколько высока вероятность повторного заражения
коронавирусом?»

Аумолдаева Зауре Маратовна, содокладчик: Вдовцев Александр Викторович,
магистранты 1 года обучения
Научные руководители: д.м.н., профессор Джайнакбаев Н.Т., доктор PhD
Альмуханова А.Б.
НУО « Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Применение мобильных медицинских комплексов при
распространении коронавирусной инфекции»

Бекетова Салтанат, магистрант 2 года обучения
Научный руководитель: д.м.н., профессор Маншарипова А.Т., к.м.н., доцент
Рахметова К.У.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Проблемы избыточного веса в период COVID-19».

Калдыбекова Жадыра Сарсенбековна, врач резидент по специальности
«Инфекционные болезни, в том числе детские»
Научный руководитель: к.м.н., и.о.доцента Ходжабеков Б.К.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Соvid-19 по г.Шымкент и в Туркестанской области».

13.20-13.30

Нигматов Фаррух Фархадович содокладчики: Таңатар Абылайхан Әбдіманапұлы,
Нұрәзімова Құндыз Нұрәзімқызы,
врачи резиденты по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские»,
Научные руководители: доктор PhD, и.о.доцента Бердалиева Ф.А., к.м.н.,
профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Лабораторные признаки неблагоприятных исходов COVID-19»

Айтмуратова Гульдана Алтаевна, магистрант 1 года обучения
Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Тема доклада: «Оценка остаточных явлений и последствий Covid-19 у лиц пожилого 
и старческого возраста населения г.Шымкент»



Куандыков Тлеуберди Кенесбаевич, магистрант 1 года обучения
Научные руководители: д.м.н., профессор Джайнакбаев Н.Т., доктор PhD
Сейдуанова Л.Б.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский Университет»
Тема доклада: «Организация реаниматологической помощи пациентам с COVID-19 
в условиях пандемии»

Малинникова Надежда Александровна, магистрант первого года обучения
Научный руководитель: доктор PhD Альмуханова А.Б.
НУО « Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Зарубежный опыт организации работы 
отделений лучевой диагностики в условиях 
пандемии COVID-19».

15.00-15.10

15.10-15.20

Жумабекова Сара Жасузаковна, врач резидент по специальности «Инфекционные
болезни, в том числе детские»
Научный руководитель: к.м.н., профессор Абуова Г.Н.
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Остаточные явления после COVID-19»

Новрузова Нурия Бахытбековна, магистрант 2-го года обучения
Научный руководитель: к.м.н., профессор Нургалиева Ж.Ж, магистр медицины
Сагимова Р.Ш.
НАО «Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова»
Тема доклада: Коронавирустық инфекциясы пандемия жағдайындағы
қашықтық оқыту дыұйымдастыру.

Ли Александр Петрович, магистрант 1 года обучения
Научные руководители: д.м.н., профессор Джайнакбаев Н.Т., д.м.н., доцент
Оракбай Л.Ж.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Актуальные проблемы организации ЛОР-службы в
Республике Казахстан в условиях пандемии COVID-19»

Дулатбекова Гаухар Нурлановна, врач резидент по специальности «Семейная
медицина»
Научный руководитель: к.м.н., доцент Хабижанова В.Б.
НАО «Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова»
Тема доклада: «Организационные мероприятия по борьбе с COVID-19 на
уровне ПМСП»

Нуржигитов Нурсултан Асылбекович,
докторант 2 года обучения, содокладчики: Тойлыбаев Ануар Кошанович, 
Жаксылыкова Меруерт, врачи резиденты по специальности «Врач общей практики»
Научный руководитель: д.м.н. профессор Нугманова Ж.С.
НАО «Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова»
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».
Тема доклада: «Основные рекомендации по профилактике от COVID-19 у лиц
живущих с ВИЧ пожилого возраста».

Сманқұл Аякөз Қайсарқызы, содокладчики: Сегізбаева Үміт Дәулетқызы,
Сейтменбетова Ақнұр Тынысбековна, врачи резиденты по специальности
«Скорая неотложная медицинская помощь»
Научный руководитель: магистр медицинских наук Жубатканова Ж.К.
НАО
«Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д.
Асфендиярова»
Тема доклада: «COVID – 19 пандемия кезіндегі жедел медициналық көмек
қызметі жұмысының тиімділігін талдау».

Нурмуканова Динара Осимбековна, магистрант 1 года обучения
Научный руководитель: д.м.н., профессор Слажнёва Т.И.
КМУ «Высшая школа общественного здравоохранения»
Тема доклада: «Формирование профессионального стресса у врачей и медицинских 
сестёр в условиях эпидемиологической опасности пандемии COVID-19».

14.30-14.40

14.40-14.50

14.50-15.00

13.50-14.00

14.10-14.20

14.20-14.30

14.00-14.10



15.20-15.30

15.30-15.40

15.50-16.00

16.00-16.10

ЗАКРЫТИЕ СЕКЦИИ

15.40-15.50

16.10-16.20

Джусупова Биназир Нурланкызы, магистрант 1 года обучения,
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шарифканова М.Н., доктор PhD
Сейдуанова Л.Б.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Актуальные вопросы оказания медицинской помощи
женщинам с COVID-19».

Кубенова Замзегул Абайкызы, магистрант 1 года обучения
Научный руководитель: к.м.н. Айтманбетова А.А.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Оказание медицинской помощи в период пандемии».

Жакиев Нурлан Сагидуллаевич, магистрант 2 года обучения.
Научный руководитель: д.м.н., профессор Мадьяров В.М.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет».
Тема доклада: «Обеспечение безопасности выполнения минимально инвазивных
хирургических вмешательств у пациентов с короновирусной инфекцией».

Ашихмина Анжела Викторовна, врач резидент по специальности «Семейная медицина».
Научный руководитель: к.м.н., доцент Данышбаева А.Б.
НАО «Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»
Тема доклада: «Взаимосвязь пола и возраста и поражения легких при COVID-19».

Абдихалыков Бекболат Берикбаевич, магистрант 1 года обучения
Научный руководитель: к.м.н. Айтманбетова А.А.
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Организация эпидемиологического надзора за COVID-19 (на примере 
Мангистауской области)».
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