«АДАМ ЖӘНЕ ДӘРІ-ДӘРМЕК – ҚАЗАҚСТАН»
X ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕСІНІҢ
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
25–26 қазан 2017 ж.
Алматы қ, Атакент Парк Отель
Тимирязев к-сі, 42
№1 ЗАЛ (1 қабат)

№2 ЗАЛ (1 қабат)

№3 ЗАЛ (1 қабат)

08:50–09:20
Салтанатты ашылуы
09:20–10:50
ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС
09:20–09:50
MAGIC II көп орталықтық зерттеудің нəтижелері. ҚР-ғы кардиологиялық жəне
неврологиялық аурулары бар науқастарда магний тапшылығының кеңінен тарауы
09:50–10:20
Метаболикалық синдром: қазіргі уақыттан болашаққа қарай

Сəрсенбі, 25.10.2017 жыл

10:20–10:50
5 жасқа дейінгі балалардағы муколитикалық терапия: қауіптер мен қауіпсіздік
11:00–12:00
Артериалдық гипертониясы
бар науқастарды емдеудегі
моксонидиннің орны

12:00–13:00
АГ емдеу жəне ЖҚА
екінші рет алдын-ала емдеудегі
жаңа белестер

11:00–12:00
Асқынған жəне созылмалы
диареялар

11:00–12:00
ӨСОА: мəселелер мен
оларды шешу келешегі

12:00–13:00
Канцеропревенция.
H. pylori эрадикациясы

12:00–13:00
Төменгі тыныс
жолдарының ауруханадан тыс инфекцияларын қоздырғыштар
жəне антибиотико
резистенттілік

Түскі үзіліс
14:00–15:00
Ұтымды бактерияға
қарсы терапия
бойынша еуразиялық
клиникалық кеңестер

14:00–15:00
Əйел жүрегі: гендерлік
айырмашылықтар

14:00–15:00
АІЖ қышқылға тəуелді
ауруларын емдеу кезіндегі ППИ
фармакокинетикасының рөлі

15:00–16:00
SYSADOA рөлі, ESCEO
алгоритмі

15:00–16:00
Бауырлық созылмалы аурулары:
15:00-16:00
гепатопротекторды таңдауға деген Кеңірдек-өкпе аурулары
тəжірибелік жол. Ішек жолының
кезіндегі ілеспелі
функционалдық бұзылуын
терапия
емдеуге деген заманауи жолдар
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№1 ЗАЛ (1 қабат)

Бейсенбі, 26.10.2017 жыл

10:00–11:00
Вестибулярлық
диагностика.
Басайналуды емдеудегі
негізгі жолдар
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№2 ЗАЛ (1 қабат)

№3 ЗАЛ (1 қабат)

09:50–10:30
ІІІ типті ҚД
терапиясының
заманауи жолдары

10:00–11:00
Респираторлық
инфекциялар. Жаңа
жəне қайта оралған
инфекциялар – адамзатқа
қарсы келу. Диагностикалау
мен емдеудің алгоритмдері.
Иммунолог пен
инфекционистің кеңестері

10:30–11:00
І типті ҚД инсулиндік
терапиясындағы
заманауи тенденциялар

11:00–12:00
Ми қан
айналымының қабынған
жəне созылмалы
бұзылыстары
кезіндегі когнитивтік
бұзылыстар

11:00–12:00
ІІ типтік ҚД дәрілік заттарын дұрыс таңдау

11:00–12:00
Дермореспираторлық
синдромның өзекті
сұрақтары

12:00–13:00
Неврологтың
қабылдауында
қарт пациент. Ұқсас
шағымдар, әр түрлі
диагноздар

12:00–13:30
Гликемиялық
бақылаудың
технологиялары мен
əдістері: мəселенің
заманауи жағдайы

12:00–13:00
Педиатр тəжірибесіндегі
заманауи энтеросорбция.
Балалардағы созылмалы
гастродуоденалдық
патологияны емдеудің
заманауи тенденциялары

13:00–14:00
Қаңқа-бұлшықет
ауруларының
рационалдық
терапиясына деген
фундаментальды жолдар

14:00–15:00
Прегравидарлық
дайындау кезеңінде
герпетикалық жəне
кандидоздық
инфекцияларды
диагностикалау мен
емдеудің өзекті
тенденциялары

13:00–14:00
Балалар тұмауы мен
ҚРВИ емдеу: дəлелденген
зерттеулерге негізделген
таңдау

15:00–16:00
Жас гормонтерапиясы
мектебі

15:00–16:00
ДҚ фармабақылау жəне
фальсификациялау

«АДАМ ЖӘНЕ ДӘРІ-ДӘРМЕК – ҚАЗАҚСТАН»
Х ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕСІНІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

БІРІНШІ КҮН – 25 қазан
08:50–09:20 КОНГРЕСТІҢ САЛТАНАТТЫ АШЫЛУЫ
Құттықтау сөзі:
1. Күзденбаева Раиса Салмағанбетқызы – ҚР ҰҒА академигі,
м.ғ.д., профессор, «Адам және Дәрі-Дәрмек – Қазақстан»
конгресінің Құрметті президенті, Клиникалық фармакологтар
мен фармацевттердің кәсіби қауымдастығының президенті,
Клиникалық фармакологтар мен терапевттердің еуропалық
қауымдастығының мүшесі (Алматы, Қазақстан)
2. Ахметов Уәлихан Исаұлы – м.ғ.д., «Алматы қаласы денсаулық
сақтау басқармасы» ҚММ жетекшісі, Денсаулық сақтау
экономисттері халықаралық қауымдастығының (ІНЕ) мүшесі,
Алматы қаласы бойынша тәуелсіз медицина сарапшыларының
қауымдастығының аккредиттелген мүшесі, Алматы қаласы
қоғамдық кеңесінің мүшесі, Алматы қаласы мәслихатының
(экономика және қаржы мәселелері жөніндегі комиссия)
депутаты (Алматы, Қазақстан)
3. Исаева Раушан Биномқызы – м.ғ.д., профессор, Қазақ
медициналық үздіксіз білім беру университеті (ҚазМҮБУ)
басқармасының төрайымы-ректоры (Алматы, Қазақстан);
4. Локшин Вячеслав Нотанович – ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті,
м.ғ.д., профессор, ҚР-ғы Халықаралық фармацевтикалық
өндірушілер қауымдастығының президенті (Алматы, Қазақстан)
5. Мұсабекова Дана Ділдәбайқызы – м.ғ.к., «Дәрілік заттарды
ұтымды пайдалану орталығы» ШЖҚ РМК региональды бөлімінің
басшысы (Алматы, Қазақстан)
09:20–10.50 ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС
Модератор: Күзденбаева Раиса Салмағанбетқызы
09:20–09:50 MAGIC II көп орталықтық зерттеудің нәтижелері. ҚР-ғы
кардиологиялық және неврологиялық аурулары бар
науқастарда магний тапшылығының кеңінен тарауы
Жүнісбекова Гүлнәр Алдешқызы – м.ғ.д., «Кардиология және
ішкі аурулар ҒЗИ» ШЖҚ РМК ғылым және дипломнан кейінгі
білім жөніндегі директордың орынбасары (Алматы, Қазақстан)
09:50–10:20 Метаболикалық синдром: қазіргі уақыттан болашаққа қарай
Cамсонов Алексей Андреевич – м.ғ.д., профессор,
А.И. Евдокимов атындағы МММСУ Ішкі аурулар және
гастроэнтерология пропедевтика кафедрасы (Мәскеу, Ресей)
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10:20–10:50 5 жасқа дейінгі балалардағы муколитикалық терапия:
қауіптер мен қауіпсіздік
Ералиева Ләззат Тасболатқызы – м.ғ.д., С.Д. Асфендияров
атындағы ҚазҰМУ балалар инфекциясы кафедрасының доценті
(Алматы, Қазақстан)
11:00–12:00 МАСТЕР-КЛАСС
Қазақстанда АҚ бақылаудың проблемалары
Жүнісбекова Гүлнәр Алдешқызы – м.ғ.д., «Кардиология және
ішкі аурулар ҒЗИ» ШЖҚ РМК директордың ғылым және дипломнан
кейінгі білім жөніндегі орынбасары (Алматы, Қазақстан)
Артериалдық гипертониясы бар науқастарды емдеудегі
моксонидиннің орны
Кошумбаева Кульзида Мукиевна – м.ғ.к., доцент, «Кардиология
және ішкі аурулар ҒЗИ» ШЖҚ РМК бас ғылыми қызметкері
(Алматы, Қазақстан)
12:00–13:00 МАСТЕР-КЛАСС
АГ емдеу және ЖҚА екінші рет алдын-ала емдеудегі жаңа
белестер
Жүнісбекова Гүлнәр Алдешқызы – м.ғ.д., «Кардиология және
ішкі аурулар ҒЗИ» ШЖҚ РМК директордың ғылым және диплом
нан кейінгі білім жөніндегі орынбасары (Алматы, Қазақстан)
13:00–14:00 Түскі ас үзілісі
14:00–15:00 МАСТЕР-КЛАСС
Әйел жүрегі: гендерлік айырмашылықтар
Модератор: Мұқатова Айгүл Молдашқызы – м.ғ.д., профессор, ҚазМҮБУ
терапия кафедрасы (Алматы, Қазақстан)
15:00–16:00 МАСТЕР-КЛАСС
SYSADOA рөлі, ESCEO алгоритмі
Модератор: Marco Paoloni – анатомия, гистология, криминалистика және
Sapienzaв институтының тірек-қозғалыс жүйесі бөлімінің
профессоры (Рим, Италия)
СЕРТИФИКАТТАР ТАБЫСТАУ

№2 ЗАЛ (1 қабат)
Хан-шатыр
11:00–11:50 МАСТЕР-КЛАСС
Асқынған және созылмалы диареялар
Модератор: Шумков Юрий Петрович – м.ғ.к.,
институты» ЖШС (Алматы, Қазақстан)
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«Гастроэнтерология

12:00–13:00 ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
Канцеропревенция. H. рylori эрадикациясы
Модератор: Алдашева Жаннат Ахметқызы – м.ғ.к., доцент, ҚазМҮБУ
гастроэнтерология кафедрасы (Алматы, Қазақстан)
13:00–14:00 Түскі ас үзілісі
14:00–15:00 ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
АІЖ қышқылға тәуелді ауруларын емдеу кезіндегі ППИ
фармакокинетикасының рөлі
Модератор: Ілиясова Бибігүл Сапарбекқызы – м.ғ.к., қауымдастырылған
профессор, А.Н. Сызғанов атындағы ҰХҒО бас ғылыми
қызметкері, гепатопанкреатобилиарлық хирургия және бауырды
трансплантациялау бөлімі (Алматы, Қазақстан)
15:00–16:00 Бауырдың созылмалы аурулары: гепатопротекторды
таңдауға
деген
тәжірибелік
жол.
Ішек
жолының
функционалдық бұзылуын емдеуге деген заманауи жолдар
Модератор: Яковенко Эмилия Прохоровна – м.ғ.д., профессор,
Н.И. Пирогов атындағы Ресей ҰЗМУ Дәрігерлерді жетілдіру
факультетінің гастроэнтерология кафедрасы, Ресейдің білім
беру мәселелері бойынша гастроэнтерологтардың ғылыми
қоғамының вице-президенті (Мәскеу, Ресей)
СЕРТИФИКАТТАР ТАБЫСТАУ

№3 ЗАЛ (1 қабат)
Көктөбе
11:00–12:00 СИМПОЗИУМ
ӨСОА: мәселелер мен оларды шешу келешегі
Модератор: Архипов Владимир Владимирович – м.ғ.д., профессор,
И.М. Сеченов атындағы Мәскеу медициналық академиясының
емдеу факультетінің клиникалық фармакология және ішкі
аурулардың пропедевтикасы кафедрасы, Ресей денсаулықты
қадағалау ШЖМКҰО клиникалық фармакология институты
(Мәскеу, Ресей)
12:00–13:00 МАСТЕР-КЛАСС
ӨСОА асқынуы мен ауруханадан тыс пневмонияның
антибактериялық терапиясын ұтымды таңдау
Модератор: Синопальников Александр Игоревич – м.ғ.д., профессор, РФ
еңбегі сіңген дәрігері, Ресей Денсаулық сақтау министрлігі «Ресей
медициналық үздіксіз кәсіби білім беру академиясы» ФГБОУ
ДПО пульмонология кафедрасының меңгерушісі, Клиникалық
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және микробқа қарсы химия-терапия жөніндегі өңіраралық
қауымдастықтың (КМХТӨҚ) вице-президенті (Мәскеу, Ресей)
13:00–14:00 Түскі ас үзілісі
14:00–15:00 МАСТЕР-КЛАСС
Ұтымды бактерияға қарсы терапия бойынша еуразиялық
клиникалық кеңестер
Модератор: Қасенова
Сәуле
Лайыққызы
–
м.ғ.д.,
профессор,
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №2 ішкі аурулар
кафедрасының меңгерушісі (Алматы, Қазақстан)
15:00–16:00 МАСТЕР-КЛАСС
Кеңірдек-өкпе аурулары кезіндегі ілеспелі терапия
Модератор: Абдуллаева Гульбан Махаметжановна – м.ғ.к., доцент,
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Дипломнан кейінгі білім
факультеті кафедрасы (Алматы, Қазақстан)
СЕРТИФИКАТТАР ТАБЫСТАУ

ЕКІНШІ КҮН – 26 қазан
№1 ЗАЛ (1 қабат)
Конгресс-холл
10:00–11:00 ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
Вестибулярлық диагностика. Бас айналуды емдеудегі негізгі
жолдар
Модератор: Хасенова Гаухар Пешатовна – м.ғ.к., «Смағұл Қайшыбаев
атындағы
неврология
институты»
ғылыми-тәжірибелік
орталықтың бас дәрігері (Алматы, Қазақстан)
11:00–12:00 ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
Ми қан айналымының қабынған және созылмалы
бұзылыстары кезіндегі когнитивтік бұзылыстар
Модератор: Клипицкая
Нина Константиновна – м.ғ.к., доцент,
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ неврология және
нейрохирургия кафедрасы (Алматы, Қазақстан)
12:00–13:00 МАСТЕР-КЛАСС
Неврологтың қабылдауында қарт пациент. Ұқсас шағымдар,
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әр түрлі диагноздар
Модератор: Катунина Елена Анатольевна – м.ғ.д., профессор, Н.И. Пирогов
атындағы Ресей ұлттық зерттеу медициналық университетнің
неврология және нейрохирургия кафедрасы (Мәскеу, Ресей)
13:00–14:00 МАСТЕР-КЛАСС
Қаңқа-бұлшықет ауруларының рационалдық терапиясына
деген фундаментальдық жолдар
Модератор: Живолупов Сергей Анатольевич – м.ғ.д., профессор,
С.М. Киров атындағы әскери-медициналық академиясының
жүйке аурулары кафедрасы, С.М. Киров атындағы әскеримедициналық академиясының жүйке аурулары кафедрасы
жанындағы Ауруды емдеу орталығының жетекшісі (СанктПетербург, Ресей)
СЕРТИФИКАТТАР ТАБЫСТАУ

№2 ЗАЛ (1 қабат)
Хан-шатыр
09:50–10:30 ІІІ типті ҚД терапиясының заманауи жолдары
Базарбекова Римма Базарбекқызы – м.ғ.д., профессор,
ҚазМҮБУ
эндокринология
кафедрасының
меңгерушісі,
Қазақстанның дәрігер-эндокринологтарының қауымдастығының
төрайымы (Алматы, Қазақстан)
10:30–11:00 І типті ҚД инсулиндік терапиясындағы заманауи
тенденциялар
Таубалдиева Жаннат Сатыбайқызы – м.ғ.к., Жасушалы
терапия қызметінің жетекшісі, Ұлттық ғылыми медициналық
орталығы (Астана, Қазақстан)
11:00–12:00 ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
ІІ типті қан диабетін емдеудегі жетістіктер
Модератор: Зилов Алексей Вадимович – м.ғ.к., доцент, И.М. Сеченов
атындағы Бірінші МММУ эндокринология кафедрасы, Ресей
эндокринологтар қауымдастығы (РЭҚ) Президиумының мүшесі,
Қант диабетін зерттеу жөніндегі еуропалық эндокринологиялық
қауымдастығының (EASD) мүшесі (Мәскеу, Ресей)
12:00–13:00 МАСТЕР-КЛАСС
Гликемиякалық бақылаудың технологиялары мен әдістері:
мәселенің заманауи жағдайы
Модератор: Курникова Ирина Алексеевна – м.ғ.д., профессор, ХДРУ МҚБКФ
эндокринология кафедрасы, ХДРУ Медицина институтының
эндокринология, гематология және клиникалық зертханалық
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диагностика курстары бар госпитальді терапия кафедрасы
(Мәскеу, Ресей)
13:00–14:00 Түскі ас үзілісі
14:00–15:00 ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
Прегравидарлық дайындау кезеңінде герпетикалық және
кандидоздық инфекцияларды диагностикалау мен емдеудің
өзекті тенденциялары
Модераторлар:
Милевский Александр Валерьевич – м.ғ.к., «Украина
медициналық ғылымдардың ғылыми академиясының Педиатрия,
акушерлік және гинекология институты» ММ екінші перзент
бөлімінің (акушерлік іріңді-қабыну аурулардың алдын алу және
емдеу бөлімі) бас ғылыми қызметкері (Киев, Украина)
Дубчак Алла Ефремовна – м.ғ.д., профессор, П.Л. Шупик
атындағы Ұлттық ПБМА Акушерлік, гинекология және
перинатология кафедрасы, «Украина Украина медициналық
ғылымдардың ғылыми академиясының Педиатрия, акушерлік
және гинекология институты» ММ Әйелдердің репродуктивтік
функциясын
реабилитациялау
бөлімінің
әйелдердің
репродуктивтік денсаулығына экологияның әсер етуі мәселелері
жөніндегі топтың жетекшісі (Киев, Украина)
СЕРТИФИКАТТАР ТАБЫСТАУ

№3 ЗАЛ (1 қабат)
Көктөбе
10:00–11:00 МАСТЕР-КЛАСС
Респираторлық инфекциялар. Жаңа және қайта оралған
инфекциялар – адамзатқа қарсы келу. Диагностикалау мен
емдеудің алгоритмдері. Иммунолог пен инфекционистің
кеңестері
Модератор: Викулов Георгий Христович – м.ғ.к., Вирустық инфекциялардың
алдын алу және емдеу ҒЗО директоры, Ресей педиатрлары
қоғамының, Ресей балалар аллергологтары мен клиникалық
иммунологтар қауымдастығының, Ресей аллергологтары мен
клиникалық иммунологтары қоғамының, Инфекционистердің
Ұлттық ғылыми қоғамының мүшесі (Мәскеу, Ресей)
11:00–11:50 ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
Дермореспираторлық синдромның өзекті сұрақтары
Модератор: Розенсон Рафаил Иосифович – м.ғ.д., профессор, «Астана
медициналық университеті» АҚ №1 балалар аурулары
кафедрасы (Астана, Қазақстан)
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12:00–13:00 ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
Педиатр
тәжірибесіндегі
заманауи
энтеросорбция.
Балалардағы созылмалы гастродуоденалдық патологияны
емдеудің заманауи тенденциялары
Модераторлар:
Хованов Александр Валерьевич – м.ғ.к., доцент, Дәстүрлі
шығыс медицинасы институты (Мәскеу, Ресей)
Мырзабекова Гүлшара Төребекқызы – м.ғ.д., доцент, ҚазМҮБУ
балалар онкологиясы мен нематология курсы бар педиатрия
кафедрасының меңгерушісі (Алматы, Қазақстан)
13:00–14:00 МАСТЕР-КЛАСС
Балалар тұмауы мен ҚРВИ емдеу: дәлелденген зерттеулерге
негізделген таңдау
Модератор: Усенко Денис Валериевич – м.ғ.д., Рестұтынқадағалау
Эпидемиология ҒЗИ ОИ Инфекциялық патология клиникалық
бөлімінің жүргізуші ғылыми қызметкері (Мәскеу, Ресей)
1
4:00–15:00

СЕРТИФИКАТТАР ТАБЫСТАУ
Түскі ас үзілісі

15.00–16.00 СИМПОЗИУМ
ДҚ фармабақылау және фальсификациялау
Модератор: Күзденбаева Раиса Салмағанбетқызы – ҚР ҰҒА академигі,
м.ғ.д., профессор, «Адам және Дәрі-Дәрмек – Қазақстан»
конгресінің Құрметті президенті, Клиникалық фармакологтар
мен фармацевттердің кәсіби қауымдастығының президенті,
Клиникалық фармакологтар мен терапевттердің еуропалық
қауымдастығының мүшесі (Алматы, Қазақстан)
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ПЛАН РАБОТЫ
X МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО – КАЗАХСТАН»
25–26 октября 2017 г.
г. Алматы, Атакент Парк Отель
ул. Тимирязева, 42
ЗАЛ №1 (1 этаж)

ЗАЛ №2 (1 этаж)

ЗАЛ №3 (1 этаж)

08:50–09:20
Торжественное открытие
09:20–10:50
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
09:20–09:50
Результаты многоцентрового исследования MAGIC II. Распространенность дефицита магния
у пациентов с кардиологическими и неврологическими заболеваниями в РК
09:50–10:20
Метаболический синдром: от настоящего к будущему

Среда, 25.10.2017 г.

10:20–10:50
Муколитическая терапия у детей до 5 лет: риски и безопасность
11:00–12:00
Место оригинального
моксонидина в лечении
больных с артериальной
гипертонией

11:00–12:00
Острые и хронические
диареи

11:00–12:00
ХОБЛ: проблемы и
перспективы их решения

12:00–13:00
Новые горизонты
в лечении АГ
и вторичной
профилактики ССЗ

12:00–13:00
Канцеропревенция.
Эрадикация H. pylori

12:00–13:00
Рациональные подходы
к антибактериальной
терапии внебольничной
пневмонии и обострения
ХОБЛ

Обеденный перерыв
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14:00–15:00
Женское сердце:
гендерные различия

14:00–15:00
Роль фармакокинетики
ИПП при лечении
кислотозависимых
заболеваний ЖКТ

14:00–15:00
Евразийские клинические
рекомендации
по рациональной
антибактериальной
терапии

15:00–16:00
Роль SYSADOA,
ESCEO алгоритм

15:00–16:00
Хронические
заболевания печени: практический
подход к выбору
гепатопротектора.
Современные подходы
к лечению функциональных
расстройств кишечника

14:40-15:40
Сопутствующая терапия
при бронхолегочных
заболеваниях

ЗАЛ №1 (1 этаж)

Четверг, 26.10.2017 г.

10:00–11:00
Вестибулярная
диагностика.
Основные подходы
к лечению
головокружения

ЗАЛ №2 (1 этаж)
09:50–10:30
Современные подходы
к терапии СД II типа
10:30–11:00
Современные
тенденции
в инсулинотерапии СД
I типа

ЗАЛ №3 (1 этаж)

10:30–11:00
Респираторные инфекции.
Новые и возвращающиеся
инфекции – вызовы
человечеству. Алгоритмы
диагностики и лечения.
Рекомендации иммунолога
и инфекциониста

11:00–12:00
Когнитивные
расстройства при
острых и хронических
нарушениях мозгового
кровообращения

11:00–12:00
Прорыв в лечении
сахарного диабета
II типа

11:00-12:00
Актуальные вопросы
дермореспираторного
синдрома

12:00–13:00
На приеме у невролога –
пожилой пациент.
Похожие жалобы,
разные диагнозы

12:00–13:00
Технологии и методы
гликемического
контроля: современное
состоянии проблемы

11:40-12:40
Современная
энтеросорбция в практике
педиатра
Современные тенденции
лечения хронической
гастродуоденальной
патологии у детей

13:00–14:00
Фундаментальные
подходы к
рациональной терапии
скелетно-мышечной
боли

14:00–15:00
Актуальные тенденции
диагностики и лечения
герпетической и
кандидозной
инфекции на этапе
прегравидарной
подготовки

13:00–14:00
Лечение гриппа и ОРВИ
у детей: выбор, основанный
на доказательных
исследованиях

15:00–16:00
Школа возрастной
гормонотерапии

15:00–16:00
Фармаконадзор и
фальсификация ЛС
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ПРОГРАММА
Х МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО – КАЗАХСТАН»
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 25 октября

ЗАЛ №1 (1 этаж)
08:50–09:20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Приветственное слово:
1. Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна – академик НАН РК, д.м.н.,
проф., Почетный президент Конгресса «Человек и Лекарство – Казахстан», президент Профессиональной ассоциации клинических
фармакологов и фармацевтов, член Европейской ассоциации клинических фармакологов и терапевтов (Алматы, Казахстан)
2. Ахметов Валихан Исаевич – д.м.н., руководитель КГУ «Управление здравоохранения г. Алматы, член международной Ассоциации
экономистов здравоохранения (IHE), аккредитованный член Ассоциации Независимых медицинских экспертов по г. Алматы, член Общественного совета г. Алматы, депутат Маслихата города Алматы
(комиссия по вопросам экономики и финансов) (Алматы, Казахстан)
3. Исаева Раушан Биномовна – д.м.н., проф., ректор – председатель
правления Казахского медицинского университета непрерывного
образования (КазМУНО) (Алматы, Казахстан)
4. Локшин Вячеслав Нотанович – член-корреспондент НАН РК,
д.м.н., проф., президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК (Алматы, Казахстан)
5. Мусабекова Дана Дилдабаевна – к.м.н., начальник регионального отдела Центра рационального использования лекарственных
средств РOРЗ МЗ РК (Алматы, Казахстан)

09:20–10.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна
09:20–09:50 Результаты многоцентрового исследования MAGIC II. Распространенность дефицита магния у пациентов с кардиологическими и неврологическими заболеваниями в РК
Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., зам. директора
по науке и последипломному образованию РГП на ПХВ «НИИ
кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК (Алматы, Казахстан)
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09:50–10:20 Метаболический синдром: от настоящего к будущему
Cамсонов Алексей Андреевич – д.м.н., проф., кафедра пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (Москва, Россия)
10:20–10:50 Муколитическая терапия у детей до 5 лет: риски и безопасность
Ералиева Ляззат Тасбулатовна – д.м.н., доцент кафедры детских инфекций КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)
11:00–12:00 МАСТЕР-КЛАСС
Проблема контроля АГ в Казахстане
Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., проф., зам. директора по кардиологии и постдипломному образованию РГП на
ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК (Алматы, Казахстан)
Место моксонидина в лечении больных с артериальной гипертонией
Кошумбаева Кульзида Мукиевна – к.м.н., доцент, главный научный сотрудник РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних
болезней» МЗ РК (Алматы, Казахстан)
12:00–13:00 МАСТЕР-КЛАСС
Новые горизонты в лечении АГ и вторичной профилактики ССЗ
Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., проф., зам. директора по кардиологии и постдипломному образованию РГП
на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК (Алматы, Казахстан)
13:00–14:00 Обеденный перерыв
14:00–15:00 МАСТЕР-КЛАСС
Женское сердце: гендерные различия
Модератор: Мукатова Айгуль Молдашевна – д.м.н., проф., кафедра терапии КазМУНО (Алматы, Казахстан)
15:00–16:00 МАСТЕР-КЛАСС
Роль SYSADOA, ESCEO алгоритм
Модератор: Marco Paoloni – профессор анатомии, гистологии, криминалистики и отделения опорно-двигательной системы Института
Sapienzaв (Рим, Италия)
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
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ЗАЛ №2 (1 этаж)
Хан-шатыр
11:00–11:50 МАСТЕР-КЛАСС
Острые и хронические диареи
Модератор: Шумков Юрий Петрович – к.м.н., ТОО «Институт гастроэнтерологии» (Алматы, Казахстан)
12:00–13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Канцеропревенция. Эрадикация H. pylori
Модератор: Алдашева Жаннат Ахметовна – к.м.н., доц., кафедра гастроэнтерологии КазМУНО (Алматы, Казахстан)
13:00–14:00 Обеденный перерыв
14:00–15:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Роль фармакокинетики ИПП при лечении кислотозависимых заболеваний ЖКТ
Модератор: Ильясова Бибигуль Сапарбековна – к.м.н., ассоциированный
проф., глав. науч. сотр. ННЦХ им. А.Н. Сызганова, отдела гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени (Алматы, Казахстан)
15:00–16:00 Хронические заболевания печени: практический подход к
выбору гепатопротектора. Современные подходы к лечению функциональных расстройств кишечника
Модератор: Яковенко Эмилия Прохоровна – д.м.н., проф., кафедра гастроэнтерологии Факультета усовершенствования врачей Российского НИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент Научного
общества гастроэнтерологов России по образовательным вопросам (Москва, Россия)
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
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ЗАЛ №3 (1 этаж)
Кок-тобе
11:00–12:00 СИМПОЗИУМ
ХОБЛ: проблемы и перспективы их решения
Модератор: Архипов Владимир Владимирович – д.м.н., проф., кафедра
клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, институт клинической фармакологии
НЦЭСМП Росздравнадзора (Москва, Россия)
12:00–13:00 МАСТЕР-КЛАСС
Рациональные подходы к антибактериальной терапии внебольничной пневмонии и обострения ХОБЛ
Модератор: Синопальников Александр Игоревич – д.м.н., проф., заслуженный врач РФ, зав. кафедрой пульмонологии ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, вице-президент
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии
и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) (Москва, Россия)
13:00–14:00 Обеденный перерыв
14:00–15:00 МАСТЕР-КЛАСС
Евразийские клинические рекомендации по рациональной
антибактериальной терапии
Модератор: Касенова Сауле Лаиковна – д.м.н., проф., зав. кафедрой внутренних болезней №2 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы,
Казахстан)
15:00–16:00 МАСТЕР-КЛАСС
Сопутствующая терапия при бронхолегочных заболеваниях
Модератор: Абдуллаева Гульбан Махаметжановна – к.м.н., доц., кафедра
факультета последипломного образования КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
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ДЕНЬ ВТОРОЙ – 26 октября

ЗАЛ №1 (1 этаж)
Конгресс-холл
10:00–11:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Вестибулярная диагностика. Основные подходы к лечению
головокружения
Модератор: Хасенова Гаухар Пешатовна – к.м.н., главный врач научнопрактического центра «Институт неврологии им. Смагула Кайшибаева» (Алматы, Казахстан)
11:00–12:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Когнитивные расстройства при острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения
Модератор: Клипицкая Нина Константиновна – к.м.н., доц., кафедра
неврологии и нейрохирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
(Алматы, Казахстан)
12:00–13:00 МАСТЕР-КЛАСС
На приеме у невролога – пожилой пациент. Похожие жалобы, разные диагнозы
Модератор: Катунина Елена Анатольевна – д.м.н., проф., кафедра неврологии и нейрохирургии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова
(Москва, Россия)
13:00–14:00 МАСТЕР-КЛАСС
Фундаментальные подходы к рациональной терапии скелетно-мышечной боли
Модератор: Живолупов Сергей Анатольевич – д.м.н., проф., кафедра
нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, руководитель Центра лечения боли при кафедре нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
(Санкт-Петербург, Россия)
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
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ЗАЛ №2 (1 этаж)
Хан-шатыр
09:50–10:30 Современные подходы к терапии СД II типа
Базарбекова Римма Базарбековна – д.м.н., проф., зав. кафедрой эндокринологии КазМУНО, председатель Ассоциации
врачей-эндокринологов Казахстана (Алматы, Казахстан)
10:30–11:00 Современные тенденции в инсулинотерапии СД I типа
Таубалдиева Жаннат Сатыбаевна – к.м.н., руководитель
службы клеточной терапии, Национальный научный медицинский центр (Астана, Казахстан)
11:00–12:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Прорыв в лечении сахарного диабета II типа
Модератор: Зилов Алексей Вадимович – к.м.н., доц., кафедра эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член Президиума Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ), член Европейской
эндокринологической ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD) (Москва, Россия)
12:00–13:00 МАСТЕР-КЛАСС
Технологии и методы гликемического контроля: современное состоянии проблемы
Модератор: Курникова Ирина Алексеевна – д.м.н., проф., кафедра эндокринологии ФПК МР РУДН, кафедра госпитальной терапии
с курсами эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института РУДН (Москва,
Россия)
13:00–14:00 Обеденный перерыв
14:00–15:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Актуальные тенденции диагностики и лечения герпетической и кандидозной инфекции на этапе прегравидарной
подготовки
Модераторы:
Милевский Александр Валерьевич – к.м.н., ст. науч. сотр. второго родильного отделения (отделение профилактики и лечения
гнойно-воспалительных заболеваний в акушерстве) ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной Академии медицинских наук Украины» (Киев, Украина)
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Дубчак Алла Ефремовна – д.м.н., проф., кафедра акушерства,
гинекологии и перинатологии Национальной МАПО им. П.Л. Шупика, руководитель группы по вопросам влияния экологии на
репродуктивное здоровье женщин отделения реабилитации репродуктивной функции женщин ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной Академии медицинских
наук Украины» (Киев, Украина)
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ

ЗАЛ №3 (1 этаж)
Кок-тобе
10:00–11:00 МАСТЕР-КЛАСС
Респираторные инфекции. Новые и возвращающиеся инфекции – вызовы человечеству. Алгоритмы диагностики и
лечения. Рекомендации иммунолога и инфекциониста
Модератор: Викулов Георгий Христович – к.м.н., директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, член Российского
общества педиатров, Российской ассоциации детских аллергологов и клинических иммунологов, Российского общества
аллергологов и клинических иммунологов, Национального научного общества инфекционистов (Москва, Россия)
11:00–11:50 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Актуальные вопросы дермореспираторного синдрома
Модератор: Розенсон Рафаил Иосифович – д.м.н., проф., кафедра детских
болезней №1 АО «Медицинский Университет Астана» (Астана,
Казахстан)
12:00–13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Современная энтеросорбция в практике педиатра
Современные тенденции лечения хронической гастродуоденальной патологии у детей
Модераторы:
Хованов Александр Валерьевич – к.м.н., доц., Институт традиционной восточной медицины (Москва, Россия)
Мырзабекова Гульшара Туребековна – д.м.н., доц., зав. кафедрой педиатрии с курсом детской онкологии и гематологии
КазМУНО (Алматы, Казахстан)
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13:00–14:00 МАСТЕР-КЛАСС
Лечение гриппа и ОРВИ у детей: выбор, основанный на доказательных исследованиях
Модератор: Усенко Денис Валериевич – д.м.н., вед. науч. сотр. клинического отдела инфекционной патологии ЦИ НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора (Москва, Россия)
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
14:00–15:00 Обеденный перерыв
15.00–16.00 СИМПОЗИУМ
Фармаконадзор и фальсификация ЛС
Модератор: Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна – академик НАН РК,
д.м.н., проф., Почетный президент Конгресса «Человек и Лекарство – Казахстан», президент Профессиональной ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов, член Европейской ассоциации клинических фармакологов и терапевтов
(Алматы, Казахстан)
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