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Құрметті  !
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің ұжымы (ҚазұмУ) 

денсаулық сақтау және фармацияның білікті мамандарын даярлау саласында серіктес 
болғаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреді және 2017 жылдың 18–19 мамыр аралығында алма-
ты қаласында өтетін «стратегиялық серіктестік – медициналық білім беру жүйесін жаңар-
ту жолы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға құрметпен 
шақырады.

Өткізілетін орны: Алматы қ., төле би көшесі 94, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ 
аудиториялары

УвАЖАемый (Ая)  !
Казахский Национальный медицинский Университет (КазНмУ) имени С. Д. Асфен

диярова выражает вам огромную признательность за сотрудничество в сфере подготовки 
высококвалифицированных специалистов здравоохранения и фармации и имеет честь 
пригласить на международную научно-практическую конференцию «стратегическое пар-
тнерство – путь к модернизации медицинского образования», которая проводится с 18 по 19 
мая 2017 г. в г. Алматы

место проведения: г.Алматы, ул.толе би 94, аудитории КазНмУ им.С.Д.Асфендиярова

Dear  !
asfendiyarov Kazakh National Medical University expresses you its great appreciation 

and gratitude for your cooperation in training of highly qualified health and pharmacy 
professionals and has the honor to invite you to international scientific-practical conference 
«transforming medical education by strategic partnership» which will be held on May 18–19, 
2017, in almaty city.

venue: 94, Tole bi street, almaty, The lecture rooms of asfendiyarov KazNMU
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КоНфереНцияНың Негізгі СпиКерлері

Төрегелді Шарманұлы Шарманов
ресей медицина ғылым академиясының және Қазақстан Ұлттық  

ғылым академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, 
профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

ресей медицина Ғылым Академиясының және Қазақстан ұлттық Ғылым 
Академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қр мемлекеттік сыйлықтың және 
тәуелсіз «тарланплатина» сыйлығының лауреаты. 

КСро және Қазақстан республикасының: «Достық», «Қазан революция
сы», «парасат», «Халықтар достығы» ордендері мен медальдарымен марапат
талған. Алматы қаласының Құрметті азаматы. 2015ж. «ел тұлғасы» ұлттық 
жобасының «Ғылым» номинациясының жеңімпазы.

2005 жылы әлемдік денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін ДДұның 
жоғары марапаты  леона Бернард атындағы сыйлығын алды (бұл сыйлыққа 
әлемде 43 адам иеленген).

19711982 жылдары  Қазақстан республикасы Денсаулық сақтау министрі. 
т.Ш. Шарманов 1978 жылы Дүниежүзілік денсаулық ұйымы (ДДұ) мен 

ЮНиСефтің алғашқы медикосанитарлық көмек бойынша өткен Халықа
ралық Алматы конференциясының бас ұйымдастырушысы болып табылады.

1973 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ тағамтану академиясы
ның президенті және негізін салушы, сондайақ,  профилактикалық медици
на академиясының, ұлттық дұрыс тамақтану орталығының, нутрициологтар 
мектебінің негізін салушы.

т.Ш. Шарманов бастамасымен 2016ж. Алматыда бие сүті негізінде емде
упрофилактикалық тағамдарын жаппай тұтынуда, әлемдегі бірегей балалар 
тағамы өнімдерін дайындайтын «ұлытау» ұлттық дұрыс тамақтану орталығы 
ашылды. 
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КоНфереНцияНың Негізгі СпиКерлері

массимо ПиньяТелли
медицина ғылымдарының докторы,

назарбаев Университеті медицина мектебінің деканы

массимо пиньятелли медицина ғылымдарының докторы, атақты патолог және биоме
дицина ғалымы, 2014 жылдың қаңтарында ресми түрде құрылған Назарбаев Университеті 
медицина мектебінің (НУмм) деканы. НУммға келгенге дейін 2013 жылдың қарашасын
да др пиньятелли, глазго университетінің медицина мектебінде жұмыс істеді, ол онда ме
дицина, стоматология және денсаулық сақтау мектептерін қамтитын медицина мектебінің 
басшысы және медицина, ветеринария және биология ғылымдары колледжінде халықара
лық жетекші қызметінде болды. ол сондайақ, патология бөлімінің басшысы ретінде мун
го – Notman кафедрасына жетекшілік етті. Доктор пиньятелли лондонның империялық 
колледжіндегі өзінің академиялық мансабынан кейін 2011 жылы глазго Университетінде 
патология саласында аға оқытушы/лектор және Бристоль Университетінде гистопатология 
профессоры және клиникалық ғылымдардың жетекшісі болды. Доктор пиньятелли өзінің 
үздік медицина дәрежесін Болон Университетінде, италия, ал өзінің докторлық PhD дәре
жесін лондонның Университет Колледжінде алды. ол зерттеулері, адгезияның эпителия 
молекулаларына және әсіресе оларды тіндерді диагностикалау, болжау үшін және емдеуге 
әсерін биомаркерлер ретінде пайдалануға бағытталған, жақсы танымал және көптеген ең
бектері жарияланған дәрігерғалым болып табылады.
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КоНфереНцияНың Негізгі СпиКерлері

Хуан Тэлло
алғашқы медициналық санитарлық көмек  

бойынша европалық ұйым басшысы
денсаулық сақтау қызметтерін көрсету жөніндегі бағдарлама

денсаулық сақтау және қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі бөлімі
Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау жергілікті европалық бюро

Др тэлло халықаралық ұйымдарда денсаулық сақтау қоғамдық ұйымдарда саясат 
сұрақтары бойынша эксперт болып жұмыс атқарған, оның ішінде европалық комиссия, 
ЮНиСеф, Бүкіл әлемдік банк және британиялық, итальяндық агенттіктерде орталық 
Азия, Африка, Солтүстік және оңтүстік Америкада.   2008 жылы  др тэлло БДұ миссия 
құрамында тәжікістанға жұмыст атқаруға жіберілген, және де Денсаулық сақтау мини
стрінің орталық Америка мемлекеттері бойынша субжергілікті кеңесшісі болып істеген. 
Қазіргі таңда  др тэлло АмСК қызметтері бойынша жаңа медициналықсанитарлық көмек 
моделдерін әзірлеумен, европалық жергілікті бюросында БДұ жұмыс атқарады.
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2017 жылғы Университет Күндерінің бағдарламасы 
«Стратегиялық серіктестік – медициналық білім беру жүйесін жаңарту жолы», 18–19 мамыр 2017 ж.

0900 – 1800 Бірінші күн, 18 мамыр 2017 ж.
УНИВЕРСИТЕТТІК ОҚУЛАР

тірКеУ

Конференцияның ашылуы 1000 – 1030 толық мәжіліс
1030 – 1200

0900 – 1000

1300 – 1400 тҮСКі ҮзіліС

фАКУлЬтеттіК оҚУлАр

18 мамыр 2017 жыл
1400 – 1800

19 мамыр 2017 жыл
0900 – 1400

1800 – 1830 фотосессия

0900 – 1700 Екінші күн, 19 мамыр 2017 жыл

конференцияның жабылуы концерттік бағдарлама

1400 – 1500 1500 – 1600

1600 – 1700 кӨктем БалЫ
«мәңгілік ел» алаңы, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ
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Уақыты
Бірінші күн, 18 мамыр 2017 жыл

УНИВЕРСИТЕТТІК ОҚУЛАР

Басталуы: 10:00
тіркеу: 09:00–10:00

Өткізілетін орны:  
«Concordia» театры, 

С.Ж.Асфендияров атындағы 
ҚазұмУ

төралқа:
Біртанов е.а., Қазақстан республикасының Денсаулық сақтау министрі
Шарманов т.Ш., Қр ҒұА, рмҒА академигі
ормантаев к.с., Қр ұҒА академигі
Пя Ю.в., «ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы» АҚ Басқарма төрағасы, «Қазақстанның 
еңбек ері» атағының иегері
Пиньятелли м., Назарбаев Университетінің медицина мектебінің деканы
Хуан тэлло, Алғашқы медициналық көмек көрсету ДДұ еуропалық орталығының басшысы
камалиев м.а. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ ректорының м.а.

толыҚ мӘЖіліС

1000 – 1030

модератор:
Шарманов т.Ш., Қр ҒұА, рмҒА академигі
Қр денсаулық сақтау министрінің құттықтау сөзі
«Университет маҚтанЫШЫ – 2017» сертификатын табыстау

1030 – 1200 Негізгі БАяНДАмАлАр

1030 – 1050

камалиев м.а. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ ректорының м.а.
«стратегиялық серіктестік медициналық білім берудің бәсекеге қабілеттілікті арттырудың басым 
факторы»

1050 – 1115

Пиньятелли м., Назарбаев Университетінің медицина мектебінің деканы, «назарбаев Университеті 
медицина мектебі- академиялық медициналық орталықты дамытудағы стратегиялық әріптестіктің 
рөлі»

1115 – 1140 Хуан тэлло, Алғашқы медициналық көмек көрсету ДДұ еуропалық орталығының басшысы, 
«алғашқы медициналық-санитарлық көмек»

1150 – 1200 толық мәжілістің аяқталуы. Сұрақтарға жауап беру

1200 – 1230 Кофебрейк
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1-ші күн
ФАКУЛЬТЕТТІК ОҚУЛАР

18 мамыр 2017 жыл

Уақыты ісшара Өткізілетін орны

1400 – 1430 тірКеУ
ісшараны өткізу 

орны бойынша

1430 – 1800

секция:
«ҚаЗаҚста нда міндетті ӘлеУметтік медиЦиналЫҚ саҚтандЫрУдЫ 
іске асЫрУ – еліміЗдіҢ ӘлеУметтік Әл-аУҚатЫн арттЫрУдЫҢ 
стратегиЯлЫҚ БасЫмдЫғЫ»
модератор:
ахметов в.и. – Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының басшысы
Спикерлер:
Біртанов е.а. – Қазақстан республикасы Денсаулық сақтау министрі
«Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру іске асыруда негізгі 
анықтауыштар»
Бахмутова е.л. – коммерциялық емес акционерлік қоғамының  
«Қоғамдық денсаулық сақтандыру қоры» төрағасы
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша қаржы ағындарын 
реттеу тетіктері»
ахметов в.и. – Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының басшысы
«Алматы қаласында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүзеге 
асыруда денсаулық сақтау ұйымдарын оқытуды ұйымдастыру»
Элиас моссиалос – профессор, лондон экономика мектебінің директоры, австриялық 
әлеуметтік медицина сақтандыру реформасының эксперті
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың (МӘМС) тиімділігінің негізгі 
механизмдері. Халықаралық тәжірибе»
иоаннис вафиадис – профессор, греция медициналық сақтандыру Біріккен фондының 
эксдиректоры
«Медициналық сақтандыру жүйесінде Грецияның тәжірибесі»
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды жүзеге асыру үшін 
халықаралық тәжірибе мен ДДҰ-ның ұсыныстары» – ДДҰ. ДДҰ Барселона 
сақтандыру орталығы

«Concordia» театры
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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1430 – 1800

«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайында жұмыс беруші мен 
қызметкерлердің арасындағы процессті қарым қатынастары» – мӨЗ, атамекен
Ю. галдикас, «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды іске асыруда 
Литваның тәжірибесі»
Dariusz olenski – Әскери емхана директоры (польша)
«Польша Республикасының міндетті медициналық сақтандыруы. Қазақстан үшін 
сабақтары (тәжірибе)»
дуйсенов р.с. – Алматы қаласы клиникалар қауымдастығының атқарушы директоры
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру.Денсаулық сақтау субъектілері 
болжамдары»
Қр Қаржы министрлігінің мемлекеттік табыс комитетінің өкілі

«Concordia» театры
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

1600 – 1630 Кофебрейк

1430 – 1800

секция:
«Қр медиЦиналЫҚ Білім – ЖаҢа аҚиҚат»
модераторлар:
Хамзина н.к. – медицина ғылымдарының докторы, профессор, «Назарбаев 
университеті» ДБұ денсаулық сақтау жүйесінің академиялық біріктірілген 
департаментінің директоры
каптагаева а.к. – ҚрДСм ғылым мен адам ресурстар департаментінің директоры
сессия 1:
оқытушының кәсіби-педагогикалық біліктілігі
Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя
спикерлер:
сандро венто – Назарбаев Университеті медициналық мектебінің медицина 
кафедрасының меңгерушісі
«Teaching methods in the MD program at the Nazarbayev University School of Medicine»
vineet guptа – профессор, Medical institute for screening test директоры (MIST)
«Заманауи медициналық мектебінің оқытушысы»
Dr ashutosh aggarwal – MD, DM
Professor, Department of Pulmonary Medicine
«Медицинадағы инновациялық әдістер. Медицинада білім берудің жаңа салалары»
сессия 2:
оқу жетістіктерін бағалаудың инновациялық әдістері

Академик 
полосухин А.п. 

атындағы
№2 дәрісхана

С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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1430 – 1800

спикерлер:
гульнара мендешева – Білім және дағдыны бағалаудың республикалық орталығының 
бас маманы
«IFOM – оқу бағдарламасының әлсіз жерлерінің өлшеуіш құралы»
мадеев с.м. – Аоо «Назарбаев зияткерлік мектептері» педагогикалық өлшеуіштері 
орталығының директоры
«Оқытудың соңғы нәтижесін меңгеруге негізделген оқу жетістіктерінің бағалау 
жүйесі»
сессия 3:
Құзіреттіліктерге негізделген оқу бағдарламасының құрылуы
спикерлер:
курманова г.м. – профессор, Хмф деканы
««медицина бакалавры» оқу бағдарламасының құрылу тәжірибесі»
карибаева д.о. – жалпы дәрігерлік тәжірибе департаментінің директоры, Коп ҚазұмУ 
төрағасы «ЖДТ» оқу бағдарламасының құрылу тәжірибесі»
сессия 4:
Эразмус+ – жоғарғы білім саласындағы ынтымақтастық үшін мүмкіншіліктері
спикер:
тасбулатова Ш.У. – Қазақстандағы Эразмус+ – бағдарламасының үйлестірушісі
«Эразмус + бағдарламасы «жоғарғы білім потенциалын көтеру»

Академик 
полосухин А.п. 

атындағы
№2 дәрісхана

С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

1600 – 1630 Кофебрейк

1430 – 1800

ҚаЗҰмУ: кеШенді Білім БерУ ЖүЙесі мен тӘЖіриБелік денсаУлЫҚ 
саҚтаУдЫҢ БолаШаҚтағЫ дамУЫ
секция:
ана ЖӘне Бала: Білім, ғЫлЫм ЖӘне тӘЖіриБе интеграЦиЯсЫ
сессия 1:
«Перинаталды медицинаның өзекті сұрақтары»
модераторлар:
ормантаев к.с. – м.ғ.д, профессор, Қр ұҒА академигі, Қазақстанның профилактикалық 
медицина Академиясының академигі және вицепрезиденті, Қр мемлекеттік 
премиясының лауреаты.
Боранбаева р.З. – м.ғ.д, Қр педиатрия Ғылыми орталығының директоры.

перинатология 
және балалар 

кардиохирургиясы 
орталығы

Б
ір

ін
ш

і к
үн

. 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

Т
ІК

 О
Қ

У
Л

А
Р

12



1430 – 1800

мамедалиева н.м. – м.ғ.д., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ акушерия және 
гинекология кафедрасының профессоры.
спикерлер:
исенова с.Ш. – м.ғ.д., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ акушерия және 
гинекология Департаментінің директоры
Божбанбаева н.с. – м.ғ.д., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ балалар аурулары 
кафедрасының меңгерушісі, педиатрия Департаментінің директоры

перинатология 
және балалар 

кардиохирургиясы 
орталығы

1430 – 1800

секция:
Жедел ЖӘне ШҰғЫл медиЦиналЫҚ кӨмек: инноваЦиЯлЫҚ 
теХнологиЯлар мен ҚаЗіргі кеЗеҢдегі ҰЙЫмдастЫрУ
сессия 1:
Қазақстандағы жедел және шұғыл медициналық көмек көрсетудің қазіргі жағдайы 
және келешектегі дамуы. Жедел және шұғыл медициналық көмек көрсетудің заманауи 
стандарттары
модераторлар:
турланов к.м. – м.ғ.д., профессор, жедел және шұғыл медициналық көмек
көрсету кафедрасының меңгерушісі
семенова р.и. – м.ғ.д., біріктірілген курстар және №2 ішкі аурулар кафедрасының 
профессоры
спикерлер:
джайнакбаев н.т. – м.ғ.д., профессор, ҚрмУ ректоры.
турланов к.м.– м.ғ.д., профессор, жедел және шұғыл медициналық көмек көрсету 
департаментінің директоры.
мусаев а.т. – м.ғ.д., жедел және шұғыл медициналық көмек көрсету кафедрасының 
профессоры.
Байсултанова а.Ш. – м.ғ.к.,профессор, ҚазмҮББУ геронтолгия және гериатрия 
кафедрасының меңгерушісі.
сессия 2:
ЖШмкк – дегі мамандар дайындаудың өзекті мәселелері мен интерактивті және 
симуляциялық әдістердің білім беру процессіндегі рөлі.
модераторлар:
мусаев а.т. – м.ғ.д., жедел және шұғыл медициналық көмек көрсету кафедрасының 
профессоры

К.Кожаханов 
атындағы пДо 

конференцзалы
С.Ж. Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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1430 – 1800

Бедельбаева г.г. – м.ғ.д., профессор, ДКББи «терапия» кафедрасының меңгерушісі
спикерлер:
алмаз толымбек – (Ph.D., USa). профессор, Халықаралық Дельта Университеті, 
Канада. «Денсаулық сақтау секторы компанияларда инвестициялық енгізу: 
канадалық тәжірибенің кейс-анализы»
алишев о.к. – Басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «мЖЖС» мКК бас 
дәрігері
рысулы м.р. –м.ғ.к., профессор, «мЖЖС» мКК лабораториялық диагностикалау 
курсының меңгерушісі
Шарипов к.о. – б.ғ.д., профессор, биохимия кафедрасының меңгерушісі, базалық пәндер 
департаментінің директоры

К.Кожаханов 
атындағы пДо 

конференцзалы
С.Ж. Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

1430 – 1800

секция:
ҚаЗаҚстандағЫ ӘлеУметтік медиЦина:  
медиЦина мен ПсиХологиЯнЫҢ кірігУ мӘселелері
сессия 1:
медициналық психологтар мен әлеуметтік қызметкерлерді медициналық 
мекемелердегі еңбекке даярлау
модератор:
Бағиярова Ф.а. – дәрігер психотерапевт,
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ коммуникативтік дағдылар кафедрасының доценті
спикерлер:
асимов м.а. – м.ғ.д., профессор, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ коммуникативтік 
дағдылар кафедрасының меңгерушісі
конрад решке – PhD, профессор лейпциг университетінің профессоры, психотерапия 
институтының директоры, психотерапевт, клиентке бағытталған және бихевиоралдық 
психотерапиядан оқытушы – тренер, супервизор
нида Жемайтене – PhD, литва денсаулық туралы ғылымдар университетінің 
профессоры, Каунас қ.

Комуникативтік 
дағдылар орталығы

1430 – 1800

секция:
ХирУргиЯдағЫ ЖаҢа теХнологиЯлар:ҚаЗіргі ЖағдаЙЫ ЖӘне дамУ 
ПерсПективаларЫ
сессия 1:
«Хирургия және травматологиядағы заманауи аспектілер мен трендтер» 

профессор Брякин 
м.и. атындағы №7 

дәрісхана
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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1430 – 1800

модератор: Баймаханов Б.Б. –м.ғ.д.,  профессор,  ресей   медициналық  ғылыми 
академиясының академигі, А.Н.Сызғанов атындағы хирургия ғылыми орталығының 
директоры
досқалиев Ж.а.    м.ғ.д.,  профессор,  АҚ «ұлттық ғылыми медициналық орталық», 
«транспланттау жөніндегі республикалық үйлестіру орталықтың» басшысы
спикер: Баймаханов Б.Б. –м.ғ.д.,  профессор,  ресей   медициналық  ғылыми 
академиясының академигі, А.Н.Сызғанов атындағы хирургия ғылыми орталығының 
директоры «Тірі донордан туыстық бауыр трансплантациясы»
досқали м. а.    Ағза және тіндерді трансплантациялау бөлімінің басшысы АҚ 
«ұлттық ғылыми медициналық орталық» «Ілеспе аурулар бар науқастарда бүйрек 
трансплантациялау ерекшеліктері»
михаил Плис  Philips Healthcare Transformation Systems аға менеджері «IntelliSpace 
Critical Care and Anesthesia - анестезиология және реаниматологияға арналған 
зияткерлік ақпарат жүйесі»
сессия 2:
«Хирургиядағы іріңді-қабыну ауруларының емдеу стратегиясын оптимизациялау»
модераторлар: ибадильдин а.с.  –  м.ғ.д., профессор, «Хирургия №2» кафедрасының 
меңгерушісі
есенкулова с.а. – м.ғ.д., профессор, «Хирургиялық аурулары» Департамент директоры
спикерлер: Баймаханов а.н.   м.ғ.к.,  доцент, «Хирургия №1 урология курсымен» 
кафедрасының меңгерушісі
исраилова в.к.   м.ғ.д.,  профессор,  «Анестезиология және реаниматология» 
кафедрасының меңгерушісі

профессор Брякин 
м.и. атындағы №7 

дәрісхана
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

1430 – 1800

секция:
ФУнкЦионалЬді ЖӘне  клиникалЫҚ морФологиЯ: Білім ЖӘне ғЫлЫм 
интеграЦиЯсЫ
модератор: алмабаев Ы.а. – м.ғ.д., профессор, клиникалық анатомия және оперативтіқ 
хирургия кафедрасының меңгерушісі
сессия 1:
Қалыпты ересектер мен балалардың ағзалар мен жүйелердің морфологиялық 
және функционалдық сипаттамалары (Физиология, сәулелік диагностика және 
морфологиялық профильді кафедраларында білім және ғылым интеграциясының 
жолдары)
модератор: 
досаев т.м. – м.ғ.д., профессор, «қалыпты анатомия» кафедрасының меңгерушісі

ҚазұмУ, анатомия 
корпусы,

№3 аудитория
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1430 – 1800

спикерлер:
Юй р.и. – м.ғ.д., профессор, «гистология» кафедрасының меңгерушісі
соколов а.д. – м.ғ.д., профессор, «қалыпты физиология» кафедрасының профессоры
Жолдыбай Ж.Ж. – м.ғ.д., профессор, КАзори
сәулелі диагностика бөлімінің меңғерушісі
сессия 2:
аурулар жасушаларының, тіндер мен органдардың құрылымдық және функционалдық 
өзгерістер
модератор:
сапаргалиева а.д. – м.ғ.д., профессор, патологиялық анатомия кафедра меңғіруші
спикерлер:
сапаргалиева а.д. – м.ғ.д., профессор, «патологиялық анатомия» кафедрасының 
меңгерушісі
ахметов Ж.Б. – м.ғ.д., «патологиялық анатомия» кафедрасының профессоры
сессия №3
дәрігерлер даярлау клиникалық анатомия және оперативтік хирургия рөлі мен орны
модератор:
Жақсылықова а.к. – м.ғ.д., профессор «клиникалық анатомия және оперативтық 
хирургия» кафедрасының профессоры
спикерлер:
каган и.и. – м.ғ.д., профессор, «клиникалық анатомия» кафедрасының меңғерушісі 
(орынбор, ресей),
алмабаев Ы.а. – м.ғ.д., профессор, клиникалық анатомия және оперативтық хирургия 
кафедрасының меңгерушісі
Жақсылықова а.к. – м.ғ.д., клиникалық анатомия және оперативтық хирургия 
профессоры

ҚазұмУ, анатомия 
корпусы,

№3 аудитория

1430 – 1800

секция:
медиЦиналЫҚ Білім БерУ ЖӘне медиЦиналЫҚ тӘЖіриБеде 
клиникалЫҚ ФармакологиЯ ӨЗекті мӘселелері
сессия 1:
1.Қазақстан республикасы медициналық жоғарғы оқу орындарында клиникалық 
фармакология пәнін оқытудағы өзекті мәселелер.
2. Қазақстан республикасындағы клиникалық фармакологияның заманауи жағдайы 
мен даму болашағы.

Кітапхана, 2 қабат
С.Ж. Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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1430 – 1800

модераторлар:
калиева Ш.с. – м.ғ.к. ассоцирленген профессор Қр Дм штаттан тыс бас клиникалық 
фармакологы, ҚммА клиникалық фармакология кафедрасының меңгерушісі, 
Қарағанды қаласы
рахимов к.д. – м.ғ.д. профессор, Қазақстан республикасы жаратылыстану ұлттық 
ғылым академиясының академигі, Қазақстан республикасы ғылымының еңбек 
сіңірген қайраткері, Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті, клиникалық 
фармакология және дәлелді медицина кафедрасының меңгерушісі
спикерлер:
кайрбеков а.к. – м.ғ.д. профессор, С.Д. Асфендияров атындағы ҚазұмУ клиникалық 
фармакология кафедрасының меңгерушісі
сессия 2:
1.денсаулық сақтау тәжірибесіндегі клиникалық фармакологтың рөлі.
2. Полипрагмазиямен күресу, клиникалық фармакологтың көз қарасы.
модераторлар:
кузденбаева р.с. – Қазақстанның клиникалық фармакология және фармацевтика 
кәсіби қауымдастығының президенті, м.ғ.д. профессор, Қазақстан ұлттық ғылым 
академиясының академигі, Қазақстан республикасының мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты
тилекеева У.м. – м.ғ.д. и.К.Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина 
академиясының негізгі және клиникалық фармакология кафедрасының профессоры
спикерлер:
сычев д.а. – ресей ғылым академиясының корреспондентмүшесі,м.ғ.д., профессор, 
ресей медициналық үздіксіз дипломнан кейін білім беру академиясының клиникалық 
фармакология және терапия кафедрасы, меңгерушісі, инновацияларды дамыту және 
енгізу жөніндегі проректоры
Батищева г.а. – м.ғ.д., профессор, Н.Н. Бурденко атындағы воронеж мемлекеттік 
медициналық университеті клиникалық фармакология кафедрасының меңгерушісі

Кітапхана, 2 қабат
С.Ж. Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

1430 – 1730

секция:
«ҚаЗаҚстан ФармаЦиЯсЫн ЖаҢғЫртУ ЖағдаЙЫндағЫ ЗаманаУи 
ғЫлЫми-тӘЖіриБелік ЖӘне Білім БерУ тӘсілдері»
модераторлар:
кабденова а.т. – фарм.ғ.к., Қр ДСӘм «Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығының» бас 
директордың орынбасары

Даңқ залы
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

Б
ір

ін
ш

і к
үн

. 
У

Н
И

В
Е

Р
С

И
Т

Е
Т

Т
ІК

 О
Қ

У
Л

А
Р

17



1430 – 1730

еwa Poleszаk – PhD профессор, польша, люблин медициналық университеті, 
қолданбалы фармация кафедрасының меңгерушісі
сакипова З.Б. – фарм.ғ.д., профессор, фармация және фармацевтикалық өндіріс 
технологиясы факультетінің деканы
сессия 1:
с.Ж. асфендияров атындағы ҚазҰмУ және люблин медициналық университеті 
арасындағы интеграциялық және зерттеу ынтымақтастығында Қазақстанның дәрілік 
өсімдік шикізаттарын зерттеу
спикер:
к. гловняк – фарм.ғ. доктор, люблин медициналық университетінің дәрілік заттар 
фармакогнозия бөлімінің профессоры eDQM (еуропалық дәрілік заттардың сапасын 
басқару ) сарапшысы
сессия 2:
Фармацевтикалық өндіріс технологтарын дайындау бойынша бірлескен білім беру 
бағдарламаларын жетілдіру және жүзеге асыру
спикерлер:
е.н. кириллова – х.ғ.к., профессор, бірінші проректор, оқу ісі жөніндегі проректор рф 
ДСм «Санктпетербург химиялықфармацевтикалық академиясы»
г.о. Устенова – фарм.ғ.д., профессор,
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ фармация департаментінің директоры
сессия 3:
еУраЗиЯлЫҚ ЭкономикалЫҚ одаҚтастЫҚта (еаЭс) дӘрілік ЗаттардЫ 
сараПтаУ ЖӘне тіркеУ ШарттарЫ
спикер:
а.т. кабденова – фарм.ғ.к., Қр ДСм «ұлттық сараптау ораталығы дәрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын» Шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бас директордың 
орынбасары
сессия 4:
ФармаЦевтика ғЫлЫм саласЫндағЫ ПолЬШа, лЮБлин медиЦиналЫҚ 
Университеті ЖӘне с.Ж. асФендиЯров атЫндағЫ ҚаЗҰмУ арасЫндағЫ 
ЫнтЫмаҚтастЫҚ
спикер:
anna Malm – PhD, профессор, фармация факультетінің деканы, польша, люблин 
медициналық университеті

даңқ Залы
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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1430 – 1730

сессия 5:
алдЫҢғЫ ЖӘне ЖоғарЫ оҚУ орнЫнан кеЙінгі даЯрлаУда дӘрілік 
ЗаттардЫ ЖӘне медиЦиналЫҚ маҚсаттағЫ БҰЙЫмдар аЙмағЫндағЫ 
ғЫлЫми реттеУ сҰраҚтарЫ
спикер:
Байдуллаева Ш.а. – б.ғ.д., Қр ДСм «Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығының» ШЖҚ 
рмК Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар және медицина техникасын 
фармакологиялық қадағалау және жағымсыз әсерлеріне мониторинг жүргізу 
орталығының басшысы
сессия 6:
кеШенді емес дӘріХаналардЫ стратегиЯлЫҚ БасҚарУдЫҢ ЗаманаУи 
ШЫндЫғЫ- ФармаЦевтикалЫҚ Бірлестік
спикеры:
сергеев в.Ю. – э.ғ.к., рф Дм «Санктпетербург химиялықфармацевтикалық 
академиясы» фармация экономикасы және басқару кафедрасының доценті
датхаев У.м. – фарм.ғ.д., профессор, «фармакогнозия курсымен, химия
токсикологиялық пәндер курсы, фармацевтикалық химия курсы және клиникалық 
фармация мен фармация экономикасы және басқаруы курсымен фармацевтикалық 
пәндері» кафедрасының менгерушісі
сессия 7:
міндетті медиЦиналЫҚ саҚтандЫрУ ӨтПелі кеЗеҢде ҚаЗаҚстанда 
ФармаЦевтикалЫҚ ӨнеркӘсіБін ЖаҢғЫртУ
спикеры:
гунько н.а. – фарм.ғ.к., Қазақстан респубикасы фармацевтикалық өнімдерді 
дистрибьюторлардан қауымдастығының директоры
Шопабаева а.р. – фарм.ғ.к., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ 
клиникалық фармация және фармация экономикасы және басқару курсының 
меңгерушісі
сессия 8:
медиЦиналЫҚ Білім БерУ ЖүЙесіндегі тілдердіҢ үШтҰғЫрлЫлЫғЫ – 
ҚаЗаҚстандЫ ЖаҢғЫртУдағЫ негіЗгі ЗаманаУи стратегиЯ
спикер:
Бактыбаева а.т. – фарм.ғ.к., доцент, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ «орыс тілі 
және кәсіби оры тілі» кафедрасының меңгерушісі

Даңқ залы
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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1430 – 1730

сессия 9:
ҚаЗаҚстанда ФармаЦиЯнЫ ЖаҢғЫртУдағЫ ФармаЦевтикалЫҚ 
индУстриЯда БӘсекеге ҚаБілетті мамандардЫ даЯрлаУ
спикер:
сакипова З.Б. – фарм.ғ.д., профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ 
фармацевтикалық өндіріс және фармация факультетінің деканы

Даңқ залы
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

1600 – 1630 Кофебрейк

1430 – 1800

секция:
ҚаЗҰмУ ҚоғамдЫҚ денсаУлЫҚ саҚтаУ ФакУлЬтетінде ҚаШЫҚтЫҚтан 
оҚЫтУ теХнологиЯларЫн енгіЗУ
модератор:
нугманова Ж.с. – м.ғ.д., профессор, Аитвинфекциясы және инфекциялық бақылау 
курсының басшысы.
спикерлер:
мамыкова Ж.Ж. – ҚазұУдың ақпараттық технологиялар институты мен инновациялық 
даму институтының директоры
кенжебаева З.Б.– Алматы менеджмент Университетінің қашықтықтан білім беру 
бөлімінің бастығы

профессор 
Каракулов и.К. 

атындағы №6 
дәрісхана

С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

1400 – 1600

«ҚаЗаҚ ҰлттЫҚ медиЦина Университетін стратегиЯлЫҚ ӘріПтестік 
арҚЫлЫ ХалЫҚаралЫҚ медиЦиналЫҚ ғЫлЫми Қоғамға БіріктірУ»
дөңгелек үстел:
модератор:
Шарманов т.Ш. – Қр ҒұА, рмҒА академигі
рамазанова Б.а. – м.ғ.д., профессор, микробиология, вирусология және иммунология 
кафедрасының меңгерушісі, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ
Алғы сөз, медициналық Жооның ғылыми әріптестікке мүмкіндіктерін анықтау
Баяндама «ҚазұмУды халықаралық медициналық ғылыми қоғамға біріктіру»
спикерлер:
койков в.в. – Қр ДСм денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы ғылым 
және адами ресурстар орталығының директоры, м.ғ.д., профессор
«Қазақстан Республикасы медицина ғылымының жағдайы және оның әлемдік 
трендтегі даму болашағы»

«АлмаАта» залы
118 аудитория

С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ, 

ректорат
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1400 – 1600

исаева р.Б. – Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің ректоры, м.ғ.д., 
профессор
«Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің халықаралық және 
аймақтық әріптестігін дипломнан кейінгі білім беру саласына енгізудің жолдары»
момынов т.а. – Қр ұҒА академигі, м.ғ.д., профессор
«Генетика және аурулар»
Усатаева г.м. – Әлфараби атындағы ҚазұУ қоғамдық денсаулық сақтау Жоғары 
мектебініңмедицина факультеті деканының ғылымиинновациялық қызмет және 
халықаралық әріптестік бойынша орынбасары, м.ғ.к.
«Әл-Фараби ат.ҚазҰУ отандық және халықаралық медициналық ұйымдармен 
әріптестігі. Интеграциялаудың жаңа жолдары»
Әмірбеков а. – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ «ұжымдық қолдану орталығы» 
ғылыми зертханасының (ұҚо Ғз) меңгерушісі
«ҰҚО ҒЗ халықаралық және аймақтық қызметі: жағдайы, мәселелері және 
келешегі»
Шамсутдинова а.г. – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ ғылым және инновациялар 
департаменті директорының орынбасары
«PhD докторанттарды дайындаудағы мәселелер мен жетістіктер. Гарвард 
Медицина мектебіндегі жеке тәжірбие»
каримова а.с. – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазұмУ ішкі аурулар клиникасы 
директорының орынбасары
«С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ішкі аурулар клиникасының жапондық 
серіктестермен әріптестігіндегі тәжірбиесі»
Әбілхас а. – С.Ж. Асфендияров ат. ҚазұмУ СҒҚ және ЖҒК төрағасы
«Студенттердің ЖОО-ның ғылыми өміріне және халықаралық әріптестігіне 
араласу мүмкіндіктері мен шектеулері»
рүстемова а.м. – Халықаралық әріптестік департаментінің директоры
«ҚазҰМУ: Дьюк университетімен халықаралық әріптестік және стратегиялық 
серіктестік»
талқылау және резолюция шығару

«АлмаАта» залы
118 аудитория

С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ, 

ректорат

1600 – 1630 Кофебрейк
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2-ШІ КҮН 
ФАКУЛЬТЕТТІК ОҚУЛАР 

19 мамыр 2017 жыл

2-ші КүН
ФАКУЛЬТЕТТІК ОҚУЛАР

19 мамыр 2017 жыл

0930  1200

мастер-класс:
Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру іске асыруда өзекті 
мәселелер
модератор:
Құракбаев Қ.Қ. – м.ғ.д., профессор, Қоғамдық денсаулық сақтау және денсаулық сақтау 
департаментінің директоры
омаров к.т. – м.ғ.д., профессор, «ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық» АҚ 
Директорлар кеңесінің төрағасы, байқау кеңесінің төрағасының орынбасары
спикерлер:
Dariusz olenski – Әскери емхана директоры (польша)
«Емханаларды басқару»
Құракбаев Қ.Қ. – м.ғ.д., профессор, Қоғамдық денсаулық сақтау және денсаулық сақтау 
департаментінің директоры
«Әлеуметтік медициналық сақтандыруды іске асыруда негізгі тәуекелдер және оны 
жеңу жолдары»
Утеулиев е.с. –«Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі» Қазақ медициналық 
университетінің Академиялық мәселелер, ғылымизерттеу және инновациялық қызметі 
жөніндегі проректоры
«Міндетті медициналық сақтандыру негізіндегі алғашқы медициналық 
санитарлық көмек»
в. Буяновский – Басқарушы директор Clinical Solutions GmbH (германия), Нюрнберг
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудағы медициналық басқару»
абдекерова м., Phd ҚазұмУ «Өзін-өзі жұмыспен қамту жеке топтарын медициналық 
сақтандырудағы сұрақтары»
тулебаев к.а. – медициналық құқық және сот медицинасы курсымен денсаулық сақтау 
саясаты және басқару кафедрасының профессоры
«Науқас бағдар – медициналық ұйымдардың бәсекеге қабілеттілік негізі»

К.Кожаханов 
атындағы пДо 

конференц-залы
С.Ж. Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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Құракбаев Қ.Қ. – м.ғ.д., профессор, Қоғамдық денсаулық сақтау және денсаулық сақтау 
департаментінің директоры
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша денсаулық сақтау 
ұйымдарының қызметін жоспарлау»
«МӘМС негізіндегі басты трендтер»
«Үкіметтік емес ұйымның МӘМС енгізудегі рөлі», үкіметтік емес ұйым өкілі
«МӘМС жүесіндегі мемлекеттік емес сектор», мемлекеттік емес медициналық ұйым 
өкілі

1100 – 1115 Кофебрейк

0900  1400

секция:
ЭксПерименталдЫ ФармакологиЯ – ҚаЗіргі кеЗеҢде дамУЫнЫҢ 
БолаШағЫ
модераторлары:
Пралиев к. Ж. – х.ғ.д., Қр НАН академигі, А.Б. Бектұров ат. химия ғылымдар 
институты, Қр БҒм
сатбаева Э. м. – м.ғ.к., Б.Атчабаров ат. іҚм Ғзи эксперименталды фармакология 
орталығының директоры, С.Ж. Асфендияров ат. ҚазұмУ фармакология кафедрасының 
меңгерушісі
спикерлер:
Пралиев к. Ж. – х.ғ.д., Қр ҒАо академигі, А.Б. Бектуров ат. Химия ғылымдар 
институты, Қр БҒм
исламов р. а. – б.ғ.к., инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығының 
зертхана меңгерушісі
ибрагимова н. а. – б.ғ.к., Б.Атчабаров ат. іҚм Ғзи КЭл меңгерушісі
серовайский с. Я. – физмат. ғ.д., Альфараби ат. ҚазұУ профессоры
нурсеитов д. Б. – физмат.ғ.к., Қ.Сатпаев ат. ҚазұптУ зертхана меңгерушісі

«АлмаАта» залы
118 аудитория

С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ, 

ректорат

1400  1800

секция:
3-Ші ЖаЗғЫ ревматологтар мектеБініҢ таҚЫрЫБЫ «ревматолог 
дӘрігердіҢ клиникалЫҚ тӘЖіриБедегі тераПиЯнЫҢ инноваЦиондЫ 
Әдістері»
сессия 1:
ҚаЗаҚстандағЫ ревматологиЯлЫҚ ҚЫЗметтіҢ мӘселелері тУралЫ

«тяньШань»  
грандотелі

Богенбай  
батыр ксі, 115
«Алатау» залы
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1400  1800

модераторлар:
исаева Б.г. – м.ғ.д,, профессор, ҚазұмУ №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасы
Кулембаева А.Б. – Алматы қаласының Қалалық ревматологиялық орталықтың (Қро) 
директоры
сессия 2:
ревматикалЫҚ аУрУлардЫ емдеУдегі гендік-инЖенерлік 
БиологиЯлЫҚ ПреПараттар
модераторлар:
машкунова о.в. м.ғ.к., №3 ішкі аурулар кафедраның доценті
дильманова д.с. – м.ғ.к., ҚазұмУ №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасы доценті
есиркепова г.с. – Қро директордың орынбасары, Алматы қаласының басты ревматолог 
(штаттан тыс)
сессия 3:
Жаңа клиникалық хаттамаларды қарау
модераторлар:
иванова р.л. м.ғ.д., профессор, Семей қаласының мемлекеттік медицина 
университетінің интернатура кафедрасының меңгерушісі
есиркепова г.с. – Қро директордың орынбасары, Алматы қаласының басты ревматолог 
(штаттан тыс)
габдулина г.Х. – м.ғ.к., ҚазұмУ №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының доценті
спикерлер:
Бадокин в.в. – м.ғ.д., профессор, ресейлік медицина академияның үздіксіз 
профессионалды білім беру кафедраның меңгерушісі, мәскеу, рф
Белов Б.с. – м.ғ.д., профессор, инфекцияның рөлін зерттеу лабораторияның 
меңгерушісі, фмБҒм «ревматология ғылымизерттеу институты», мәскеу, рф
с.г.раденска-лоповок – м.ғ.д., профессор, фмБҒм «ревматология ғылымизерттеу 
институты», мәскеу, рф
л.П.ананьева – м.ғ.д., профессор, микроциркуляция мен қабыну лабораторияның 
меңгерушісі, фмБҒм «ревматология ғылымизерттеу институты», мәскеу, рф

«тяньШань» гранд
отелі

Богенбай батыр ксі, 
115

«Алатау» залы

1000  1200

денсаУлЫҚ саҚтаУ ЖӘне ӘлеУметтік ҚамтамасЫЗдандЫрУ 
(медиЦина) мамандықтары бойынша республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің оқу-
әдістемелік бірлестігінің отырысы

ректораттың 
конференцзалы,

3 этаж
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ
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1100  1115 Кофебрейк

1618 мамыр 
2017 жыл

v халықаралық стоматологтар конгресі:
«Заманауи стоматологияның өзекті мәселелері»

«Халықаралық стоматологиялық көрме»

Concordia» театры, 
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

Балуан Шолақ 
атындағы Спорт 

кешені

2ші КҮН
СтУДеНттер КҮНі
19 мамыр 2017 жыл

1000  1200

Жастар форумы:
ЗиЯткер Жастар нҰрлЫ БолаШаҚ ЖолЫнда
модератор:
солтанай Ж. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазұмУ университеттің студенттік үкімет 
төрағасы
сарсембаев р.м. – ҚазұмУдың студенттермен жұмыс жөніндегі басқарма басшысының 
орынбасары
спикерлер:
Алматы қаласы Әкімшілігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы,
Қазақстан республикасы жастар ұйымдарының төрағалары
Жоо студенттерінің өзін өзі басқару ұйымдарының төрағалары

даңқ залы
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

2000  2100 open air
ҚаЗҰмУ толҚЫнЫнда Бол

С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ 

студенттер 
қалашығы (мекен 

жайы: Құрманғазы 
ксі, 119)
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КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЖАБЫЛУЫ
19 мамыр 2017 жыл

1400 – 1500

михаил Плис – Philips Healthcare Transformation Systems аға менеджері
«Денсаулық сақтаудағы ақпараттық жүйелер»
модераторлар есебі
резолюция жобасын бекіту
«Университет үміті – 2017» сертификатын табыстау

«Concordia» театры, 
С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазұмУ

Кофебрейк

PRE WORKSHOP

16 мамыр 2017 ж.
0800  1700

секция:
«ЖалПЫ тӘЖіриБе дӘрігерініҢ мектеБі»
сессия 1:
Біріншілік медициналық-санитарлық көмек – әлеуметтік тұрғыдан маңызды 
аурулардың диагностикасы мен емінің аспекттері.
модераторлар:
Балмуханова а.в. – м.ғ.д., профессор, Қр ұлттық ғылым академиясының 
корреспондентмүшесі, ҚазұмУ клиникалық жұмыстар жөніндегі департамент 
директоры
карибаева д.о. – м.ғ.к., доцент, «Жалпы дәрігерлік тәжірибе» департаментінің 
директоры
спикерлер:
актаева л.м. – Қр ДСм вицеминистрі
Daphne B. Moffett – PhD CaPT, USPH Director, CDC Central asia region
Балмуханова а.в. – м.ғ.д., профессор, Қр ұлттық ғылым академиясының 
корреспондентмүшесі, ҚазұмУ клиникалық жұмыстар жөніндегі департамент 
директоры
ахметов в.и. – м.ғ.д., профессор, Алматы қ. Денсаулық сақтау Басқармасының 
басшысы
абдрахманова а.к. – Алматы қ. «и.Жекенова атындағы Қалалық клиникалық 
жұқпалы аурулар ауруханасы» ШЖҚ рммң бас дәрігері
абсеитова с.р. – м.ғ.д., профессор, Қр ДСмң штаттан тыс бас кардиологы

«Достық» 
мейманханасы
Құрманғазы 36, 

Алматы қ.
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16 мамыр 2017 ж.
0800  1700

горан Петровски – профессор, эндокринология департаментінің директоры, Скопье 
Университеті (македония)
Шеберлік класы 1:
«аса қауіпті жұқпалы аурумен ауырған науқас анықталған кезде жүргізілетін шаралар 
алгоритмін өңдеу және енгізу: Универсиада-2017 тәжірибесі»
модераторлар:
Daphne B. Moffett – PhD CaPT, USPH Director, CDC Central asia region
дүйсенова а.Қ. – м.ғ.д., профессор, инфектология департаментінің директоры
Шеберлік класы 2:
астра-Зенека компаниясының қолдауымен медициналық сателлит: «Қант диабетін 
емдеудегі жаңа мүмкіндіктер».
модератор:
туганбекова с.к. м.ғ.д., профессор, АҚ мҒмц ғылымизертеулер төрағасының 
орынбасары, Астана.
спикер:
ақанов Ж.а. – м.ғ.к., ҚазұмУң эндокринология кафедрасының доценті, ішкі аурулар 
клиникасының директоры.

«Достық» 
мейманханасы
Құрманғазы 36, 

Алматы қ.

17 мамыр, 2017 ж.
0930 – 1200

Заманауи жаұғдайдағы ауруханалық ұйымдарды басқару «мастер – класс»
спикер:
дариуш оленьски – Беля–подласке қ. воевод басқаруындағы мамандандырылған 
клиника директоры
Баяндалатын тақырыптар
1. мӘмС жағдайында аурухана қызметін ұйымдастыру
2. мейіргерлік қызмет менеджменті
3. Ауруханалық ұйымдардағы аутсорсингтің экономикалық негіздері

Алматы қ. 
орталық қалалық 

клиникалық 
ауруханасының 

мәжіліс залы

17 мамыр, 2017 ж.
0930 – 1230

сессия 2:
«диабеттік нефропатия», «диабеттік нейропатия», «диабеттік ретинопатия», «аяқтың 
диабеттік ангиопатиясы» клиникалық хаттамаларын талқылау.
модератор:
туганбекова с.к. – м.ғ.д., профессор, АҚ мҒмц ғылымизертеулер төрағасының 
орынбасары, Астана.
спикер:
ақанов Ж.а. – м.ғ.к., ҚазұмУң эндокринология кафедрасының доценті, ішкі аурулар 
клиникасының директоры.

«Достық» 
мейманханасы
Құрманғазы 36, 

Алматы қ.
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POST WORKSHOP

17 мамыр, 2017 ж.
0930 – 1230

мастер класс:
ревматикалық аурулары бар науқастарды клиникалық талдау
модераторлар:
Хабижанова в.Б. – м.ғ.к., ҚазұмУ №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының 
доценті
сапарбаева г.Х. – ҚазұмУ №1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының ассистенті

«тяньШань»  
үлкен мейманханасы

Бөгенбай батыр  
ксі, 115

«Алатау» залы
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NEO institute of medical  
science and technology limited

Philips Healthcare  
Transformation Systems
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Ключевые спиКеры Конференции

Торегельды Шарманович Шарманов
Академик Российской академии наук и Национальной Академии наук РК, 

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель РК

Академик российской академии наук и национальной Академии наук рК, 
основатель Казахской академии питания, доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный деятель рК, лауреат государственной премии рК и незави-
симой премии «платиновый Тарлан». награжден орденами и медалями ссср: 
«Дружба», «октябрьская революция» и др., рК: «парасат», «Достық», «Барыс». 
почетный гражданин города Алматы. победитель национального проекта «ел 
тұлғасы» в номинации «наука» в 2015г.

в 2005 году за выдающийся вклад в мировое здравоохранение получил выс-
шую награду воЗ – медаль им. леона Бернарда (43-й человек в мире, удосто-
енный награды со дня основания).

в 1971–1982 гг. – являлся министром здравоохранения Казахской сср. 
Т.Ш. Шарманов является ключевым организатором Международной конфе-
ренции воЗ/юнисеф по пМсп, проведенной в 1978 году в городе Алма-Ате.

с 1973 года – по настоящее время Т.Ш. Шарманов основатель и президент 
Казахской академии питания, основатель школы нутрициологов в Казахста-
не, Академии профилактической медицины, национального центра здорово-
го питания.

по инициативе Т.Ш. Шарманова в 2016 году в Алматы открыт националь-
ный центр здорового питания «Ұлытау», выпускающий впервые в мире уни-
кальные продукты детского питания, продукты лечебно-профилактического 
назначения и массового потребления на основе кобыльего молока.
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Ключевые спиКеры Конференции

массимо ПиньяТелли
Доктор медицинских наук,

Декан Школы Медицины Назарбаев Университета

Массимо пиньятелли, доктор медицинских наук, выдающийся патолог и биомедицин-
ский ученый, декан Школы Медицины назарбаев Университета (ШМнУ), которая была 
официально учреждена в январе 2014 года. До прихода в ШМнУ в ноябре 2013 года, д-р пи-
ньятелли работал в Школе Медицины университета Глазго в качестве международного ру-
ководителя в колледже медицинских, ветеринарных и биологических наук и руководителем 
Школы Медицины, которая включает в себя школы медицины, стоматологии, медсестрин-
ского дела и общественного здравоохранения. он также заведовал кафедрой Мунго-нотман 
в качестве главы отдела патологии. Доктор пиньятелли начал работать в Университете 
Глазго в 2011 году после своей академической карьеры в имперском колледже в лондоне, 
как старший преподаватель/лектор в области патологии и в Университете Бристоля, где 
он был профессором гистопатологии и главой клинических наук. Доктор пиньятелли по-
лучил степень доктора медицины с отличием в Университете Болоньи, италия, и степень 
PhD в Университете Колледжа в лондоне. он является хорошо известным врачом – уче-
ным, опубликовавшим много работ, посвященных исследованиям эпителиальным молеку-
лам адгезии и их использованию в качестве биомаркеров для диагностики тканей, прогно-
за и реакции на терапию.
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Ключевые спиКеры Конференции

Хуан Тэлло
Руководитель Европейского центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи

Программа по предоставлению услуг здравоохранения
Отдел систем здравоохранения и охраны общественного здоровья

Европейское региональное бюро ВОЗ
 
Д-р Тэлло работал консультантом по вопросам политики и экспертом по охране обще-

ственного здоровья в международных организациях, включая европейскую комиссию, 
юнисеф, всемирный банк и британские и итальянские агентства по сотрудничеству в 
странах центральной Азии, Африки, северной и южной Америки, и средиземноморья. в 
2008 году д-р Тэлло был направлен на работу в составе миссии воЗ в Таджикистане, а так-
же работал субрегиональным советником Министерства здравоохранения по странам цен-
тральной Америки. в настоящее время д-р Тэлло работает в европейском региональном бю-
ро воЗ, занимаясь разработкой новых моделей медико-санитарной помощи, основанных на 
интеграции услуг в пМсп.
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7 Программа Дней Университета 2017 года 

«Стратегическое партнерство – путь к модернизации медицинского образования», 18–19 мая 2017 г.

0900 – 1800 день первый, 18 мая 2017 г.
УниверситетсКие ЧтениЯ

реГисТрАциЯ
открытие конференции

1000 – 1030

пленарная сессия
1030 – 1200

0900 – 1000

1300 – 1400 перерыв нА оБеД

фАКУлЬТеТсКие чТениЯ

18 мая 2017 года
1400 – 1800

19 мая 2017года
0900 – 1400

1800 – 1830 фотосессия

0900 – 1700 день второй, 19 мая 2017 г.

Закрытие конференции Концертная программа

1400 – 1500 1500 – 1600

1600 – 1700 весенниЙ БАл
площадь «Мәңгілік ел», КазнМУ имени с.Д. Асфендиярова
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время проведения
день первый, 18 мая 2017 г.
УниверситетсКие ЧтениЯ

начало: 10:00
регистрация: 09:00–10:00
Место проведения: Театр 

«Concordia», КазнМУ имени с.Д. 
Асфендиярова

Президиум:
Биртанов Е.А., Министр здравоохранения республики Казахстан
Шарманов Т.Ш., академик нАн рК, рАМн
Ормантаев К.С., академик нАн рК
Пя Ю.В., председатель правления Ао «национальный научный кардиохирургический центр», 
обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек ері»
Пиньятелли М., Декан медицинской школы назарбаев Университета
Хуан Тэлло, руководитель европейского центра воЗ по первичной медико-санитарной помощи
Камалиев М.А., и.о. ректора КазнМУ имени с.Д.Асфендиярова

пленАрное ЗАсеДАние

1000 – 1030

Модератор:
Шарманов Т.Ш. – академик нАн рК, рАМн
приветственное слово Министра здравоохранения рК Биртанова е.А.
вручение сертификата – признания «ГорДосТЬ УниверсиТеТА – 2017»

1030 – 1200 основные ДоКлАДы

1030 – 1050

Камалиев М.А., и.о. ректора КазнМУ имени с.Д.Асфендиярова,
«Стратегическое партнерство как фактор повышения конкурентоспособности медицинского 
образования»

1050 – 1115

Пиньятелли М., Декан медицинской школы назарбаев Университета,
«Школа медицины Назарбаев Университета – роль стратегического партнерства в развитии 
академического медицинского центра»

1115 – 1140 Хуан Тэлло, руководитель европейского центра воЗ по первичной медико-санитарной помощи 
«Первичная медико-санитарная помощь»

1140 – 1200 Завершение пленарного заседания. ответы на вопросы

1200 – 1230 Кофе-брейк
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1-ый денЬ
ФаКУЛЬтетсКие ЧтениЯ

18 мая 2017 года

время  
проведения

Мероприятия Место проведения

1400 – 1430 реГисТрАциЯ
по месту проведения 

мероприятия

1430 – 1800

Секция:
ВНЕДРЕНИЕ ОСМС В КАЗАХСТАНЕ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТРАНЫ
Модератор:
Ахметов В.И. – руководитель управления здравоохранения г.Алматы
Спикеры:
Биртанов Е.А. – Министр здравоохранения рК
«Ключевые детерминанты внедрения ОСМС в Казахстане»
Бахмутова Е.Л – председатель правления некоммерческого акционерного общества 
«фонд социального медицинского страхования»
«Механизмы регулирования финансовых потоков в условиях ОСМС»
Ахметов В.И. – руководитель управления здравоохранения г.Алматы
«Организация подготовки медицинских организаций г.Алматы к внедрению ОСМС»
«Международный опыт и рекомендации ВОЗ по внедрению ОСМС», ЕРБ ВОЗ, Центр 
по медицинскому страхованию (Барселона)
Элиас Моссиалос – профессор, директор лондонской школы экономики, эксперт 
внедрения австрийской социальной реформы медицинского страхования
«Ключевые механизмы эффективности ОСМС. Международный опыт»
«Процесс регулирования взаимоотношений между работодателем и работников 
в условиях ОСМС» Атамекен, НПЗ
Галдикас Юозас – профессор вильнюсского университета, экс-Министр здравоохранения 
литвы
«Опыт Литвы по внедрению ОСМС»
Иоаннис Вафиадис – профессор, экс-директор единого фонда медицинского страхования 
Греции
«Опыт Греции в системе медицинского страхования»

Театр «Concordia», 
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова
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1430 – 1800

Dariusz Olenski – директор воеводческой клиники (польша)
«Обязательное медицинское страхования в Польской Республике. Уроки 
для Казахстана
Дуйсенов Р.С. – исполнительный директор ассоциации клиник Алматы
«ОСМС: навстречу ожиданиям субъектов здравоохранения»
Представитель КГД МФ РК

Театр «Concordia», 
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова

1600 – 1630 Кофе-брейк

1430 – 1800

Секция:
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН - НОВЫЕ РЕАЛИИ
Модераторы:
Хамзина Н. К. - д.м.н., профессор, Директор департамента интегрированной 
академической системы здравоохранения Аоо «назарбаев Университет»
Каптагаева А.К. - директор Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ рК
Сессия 1:
Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя
Спикеры: 
Сандро Венто – заведующий кафедрой медицины Медицинской школы назарбаев 
Университета 
«Teaching methods in the MD program at the Nazarbayev University School of Medicine»       
Vineet Guptа - профессор, директор Medical institute for screening test (MIST)
«преподаватель современной медицинской школы»
Dr Ashutosh Aggarwal - MD, DM 
Professor, Department of Pulmonary Medicine
«Инновационные методы в медицине. Новые области преподавания в медицине»
Сессия 2:
Инновационные методы оценивания учебных достижений
Спикеры:
Гульнара Мендешева - главный специалист рцноЗин, г. Алматы
«IFOM - измерительный инструмент слабых мест образовательной программы» 
Мадеев С.М. – директор центра педагогических измерений Аоо “назарбаев 
интеллектуальные школы”
«Система оценивания учебных достижений, основанная на усвоении конечных 
результатов обучения»

Аудитория №2
имени академика 
А.п.полосухина
 КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова
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1430 - 1800

Сессия 3:
Создание Образовательной программы, основанной на компетенциях
Спикеры:
Курманова Г.М. – профессор, декан  Международного медицинскогокого факультета
«Опыт создания  Образовательной программы «Бакалавр медицины»
Карибаева Д.О. - директор департамента общей врачебной практики, председатель Коп 
КазнМУ
«Опыт создания образовательной программы «Интерн ВОП»
Сессия 4:
Эразмус+ - возможности для сотрудничества в области высшего образования
Спикер:
Тасбулатова Ш.У. – координатор программы Эразмус+ в Казахстане, г.Алматы
«Программа Эразмус + «Повышение Потенциала Высшего Образования» 

Аудитория №2
имени академика 
А.п.полосухина
 КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова

1600 – 1630 Кофе-брейк

1430 - 1800 

КАЗНМУ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Секция:
МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО КРУПНЫМ ПЛАНОМ: ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И ПРАКТИКИ
Сессия 1: 
Актуальные вопросы охраны репродуктивного здоровья женщин
Модераторы:
Ормантаев  К.С. - д.м.н, профессор, заслуженный деятель науки, академик нАн рК, 
академик и вице-президент Академии профилактической медицины Казахстана, лауреат 
Государственной премии рК
Боранбаева Р.З. - д.м.н., директор научного центра педиатрии и детской хирургии рК
Мамедалиева Н.М. - д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии КазнМУ 
Спикеры: 
Исенова С.Ш. - д.м.н., директор Департамента акушерства и гинекологии КазнМУ имени 
с.Д.Асфендиярова
Божбанбаева Н.С. - д.м.н., зав.кафедрой детских болезней, директор Департамента 
педиатрии КазнМУ имени с.Д.Асфендиярова

центр 
перинатологии 

и детской 
кардиохирургии
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1430 - 1800

Секция:
СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Сессия 1:
Современное состояние и перспективы развития системы оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи в Казахстане. Современные стандарты оказания скорой 
и неотложной медицинской помощи
Модераторы:
Турланов К.М. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой скорой и неотложной 
медицинской помощи
Семенова Р.И. – д.м.н., профессор кафедры внутренние болезни №2 с курсом смежных 
дисциплин
Спикеры:
Джайнакбаев Н.Т. – д.м.н., профессор, ректор КрМУ.
Турланов К.М. – профессор, д.м.н. директор департамента скорой и неотложной 
медицинской помощи.
Мусаев А.Т. – профессор, д.м.н. кафедры скорой и неотложной медицинской помощи.
Байсултанова А.Ш. – к м.н., профессор, зав. кафедрой геронтологии и гериатрии 
КазМУно, г.Алматы.
Сессия 2:
Актуальные проблемы подготовки специалистов СНМП и роль интерактивных 
и симуляционных методов в образовательном процессе.
Модераторы:
Мусаев А.Т. – д.м.н., профессор кафедры скорой и неотложной медицинской помощи
Бедельбаева Г.Г. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой ипо «Терапия»
Спикеры:
Алмаз Толымбек – (Ph.D., USA) профессор, Международный Университет Дельта, 
Канада. «Инвестирование в компании сектора здравоохранения: кейс-анализ 
канадского опыта»
Алишев О.К. – главный врач ГКп на пХв «ссМп»
Рысулы М.Р. – профессор, д.м.н. зав.курсом лабораторной диагностики Хв «ссМп»
Шарипов К.О. – д.м.н., профессор, Директор департамента Базовых дисциплин КазнМУ, 
заведующий кафедрой биохимии

Конференц-зал 
цМс имени 

К.Кожаханова
 КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова 
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1430 – 1800

Секция: СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
Сессия 1: Подготовка медицинских психологов и социальных работников для работы 
в медицинских учреждениях
Модератор:
Багиярова Ф.А. – врач-психотерапевт, доцент кафедры коммуникативных навыков, 
основ психотерапии, общей и медицинской психологии КазнМУ им.с.Д.Асфендиярова
Спикеры:
Асимов М.А. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой коммуникативных навыков, 
основ психотерапии, общей и медицинской психологии КазнМУ им.с.Д.Асфендиярова
Конрад Решке – д.пс.н., профессор лейпцигского университета, директор лейпцигского 
института психотерапии, психотерапевт, обучающий тренер по клиент-центрированной 
и бихевиоральной психотерапии, супервизор
Нида Жемайтене – профессор, заведующая кафедрой психологии литовского института 
наук о Здоровье

центр 
коммуникативных 

навыков
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова

1430 – 1800

Секция: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Сессия 1: Современные аспекты и тренды в хирургии и травматологии 
Модератор: 
Баймаханов Б.Б. -  д.м.н., профессор, Академик российской академии медицинских 
наук, директор научного центра хирургии имени А.н.сызганова
Доскалиев Ж.А. - д.м.н.,  профессор,
Руководитель республиканского координационного центра по трансплантации Ао 
«национальный научный медицинский центр»
Спикер: 
Баймаханов Б.Б. -  д.м.н., профессор, Академик российской академии медицинских 
наук, директор научного центра хирургии имени А.н.сызганова
«Родственная трансплантация печени от живого донора»
Доскали  М.А. – руководитель отдела трансплантации органов и тканей Ао 
«национальный научный медицинский центр»
«Особенности трансплантации почек у больных с сочетанной патологией»
Михаил Плис - Senior менеджер Philips Healthcare Transformation Systems.
Intelli Space Critical Care and Anesthesia - интеллектуальная информационная 
система для анестезиологии-реаниматологии. 

Аудитория №7
имени профессора 

М.и.Брякина
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова
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1430 – 1800

Сессия 2:
Оптимизация лечебной стратегии при гнойно-воспалительных заболеваниях в хирургии
Модераторы: 
Ибадильдин А.С. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой «Хирургия №2»
Есенкулова С.А. – д.м.н., профессор, Директор департамента хирургических болезней
Спикеры:
Баймаханов А.Н. - к.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой «Хирургия№1 с курсом урологии» 
Исраилова В.К. - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Анестезиология и реаниматология» 

Аудитория №7
имени профессора 

М.и.Брякина
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова

1600 – 1630 Кофе-брейк

1430 – 1800

Секция:
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Модератор:
Алмабаев Ы.А. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой «клиническая анатомия 
и оперативная хирургия»
Сессия 1:
Морфофункциональные особенности органов и систем в норме у взрослых и детей 
(Пути интеграции науки и образования на кафедрах физиологии, лучевой диагностики 
и морфологического профиля)
Модератор:
Досаев Т.М. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нормальной анатомии
Спикеры:
Юй Р.И. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой гистологии
Соколов А.Д. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой нормальной физиологии
Жолдыбай Ж.Ж. – д.м.н., профессор, зав. отделением лучевой диагностики КАЗиор
Сессия 2:
Структурные и функциональные изменения в клетках, тканях и органах при 
заболеваниях
Модератор:
Сапаргалиева А.Д. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии

Аудитория №3
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова
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1430 – 1800

Спикеры:
Сапаргалиева А.Д. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии
Ахметов Ж.Б. – д.м.н., профессор кафедры патологической анатомии
Сессия 3:
Роль и место клинической анатомии и оперативной хирургии в подготовке врачей
Модератор:
Жаксылыкова А.К. – д.м.н., профессор кафедры клинической анатомии и оперативной 
хирургии
Спикеры:
Каган И.И. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической анатомии оренбургской ГМА
Алмабаев Ы.А. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической анатомии 
и оперативной хирургии
Жаксылыкова А.К. – д.м.н., профессор кафедры клинической анатомии и оперативной 
хирургии

Аудитория №3
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова

1430 – 1800

Секция:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ И ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Сессия 1:
Актуальные вопросы преподавания клинической фармакологии в медицинских ВУЗах 
РК
Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии в РК
Модераторы:
Калиева Ш.С. – к.м.н., ассоциированный профессор главный внештатный клинический 
фармаколог МЗ рК, заведующая кафедрой клинической фармакологии КГМА, г. 
Караганда
Рахимов К.Д. – д.м.н. профессор, академик нАен рК, заслуженный деятель науки рК, 
заведующий кафедрой клинической фармакологии и доказательной медицины КазМУно
Спикер:
Кайрбеков А.К. – д.м.н. профессор, заведующий курсом клинической фармакологии 
и фармакотерапии КазнМУ им. с.Д.Асфендиярова
Сессия 2:
Роль клинического фармаколога в практическом здравоохранении.
Борьба с полипрагмазией, взгляд клинического фармаколога.

Библиотека, 2 этаж
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова
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1430 – 1800

Модераторы:
Кузденбаева Р.С. – президент профессиональной ассоциации клинических фармакологов 
и фармацевтов рК, д.м.н. профессор, академик нАн рК, лауреат государственной 
премии рК
Тилекеева У.М. – д.м.н. профессор кафедры базисной и клинической фармакологии 
Кыргызской Государственной медицинской академии им. и.К. Ахунбаева
Спикеры:
Сычев Д.А. – член.корр. рАн, д.м.н. профессор зав. кафедрой клинической 
фармакологии рМАпо, проректор по науке рМАпо
Батищева Г.А. – д.м.н. профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии 
воронежского Государственного медицинского университета н.н. Бурденко, россия

Библиотека, 2 этаж
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова

1430 – 1730

Секция:
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ФАРМАЦИИ КАЗАХСТАНА»
Модераторы:
Кабденова А.Т. – к.фарм.н., заместитель генерального директора рГп на пвХ 
«национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники» МЗ рК
Ewa Рoleszаk – Prof. dr hab. PhD Head of the Chair and Department of Applied Pharmacy 
Medical University of Lublin, Poland
Сакипова З.Б. – д.фарм.н., профессор, декан факультета фармации и технологии 
фармацевтического производства
Сессия 1:
Investigation of medicinal plants of Kazahstan and its influence on integration and 
research collabotarion between Medical university of Lublin and Asfendiyarov Kazakh 
National Medical University
Спикер:
К. Гловняк – full Prof. Department of Pharmacognosy with Medicinal Plant Unit Medical 
University of Lublin, Poland, expert EDQM (European Directorate for the Quality of 
Medicines)
Сессия 2:
Совершенствование и реализация совместной образовательной программы для подго-
товки технологов фармацевтического производства

Зал славы
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова
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1430 – 1730

Спикеры:
Кириллова Е.Н. – к.х.н., профессор, первый проректор, проректор по учебной работе 
ГБоУ впо «санкт-петербургская химико-фармацевтическая академия» Минздрава рф
Устенова Г.О. – д.фарм.н., профессор, директор департамента фармации КазнМУ им. 
с.Д. Асфендиярова
Сессия 3:
О правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств в рамках ЕАЭС
Спикер:
Кабденова А.Т. – к.фарм.н., заместитель генерального директора рГп на пХв 
«национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники» МЗ рК
Сессия 4:
Collaboration between Аsfendyiarov Кazakh National medical university and Medical 
university in Lublin, Poland in the field of pharmaceutical sciences
Спикер:
Anna Malm – prof. dr hab., Dean of the School of Pharmacy Medical University of Lublin, 
Poland
Сессия 5:
Вопросы регуляторной науки в области лекарственных средств и медицинских изделий 
в пред- и постдипломной подготовке
Спикер:
Байдуллаева Ш.А. – д.б.н., руководитель центра фармаконадзора и мониторинга 
побочных действий лекарственных средств и медицинских изделий «национальный 
центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицин-
ской техники» МЗ рК
Сессия 6:
Фармацевтические ассоциации – современные реалии стратегического управления 
несетевых аптек

Зал славы
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова
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1430 – 1730

Спикеры:
Сергеев В.Ю. – к.э.н., доцент кафедры управления и экономики фармации ГБоУ впо 
«санкт-петербургская химико-фармацевтическая академия» Минздрава рф
Датхаев У.М. – д.фарм.н., профессор, зав. кафедры «фармацевтические дисциплины 
с курсом управления и экономики фармации и клинической фармации, с курсом 
фармацевтической химии, с курсом химико-токсикологических дисциплин, с курсом 
фармакогнозии»
Сессия 7:
Модернизация фармацевтической отрасли Казахстана в период перехода на обязатель-
ное медицинское страхование
Спикеры:
Гунько Н.А. – к.фарм.н., директор Ассоциации дистрибьюторов фармацевтической про-
дукции республики Казахстан
Шопабаева А.Р. – к.фарм.н., профессор, зав. курсом управления и экономики фармации 
и клинической фармации КазнМУ им. с.Д. Асфендиярова
Сессия 8:
Триединство языков в системе медицинского образования – важнейшая стратегия
современной модернизации Казахстана
Спикер:
Бактыбаева А.Т. – к.фарм.н., доцент, зав. кафедрой «русский язык и профессиональный 
русский язык» КазнМУ им. с.Д. Асфендиярова
Сессия 9:
Подготовка конкурентоспособных профессионалов фармацевтической отрасли 
в условиях модернизации фармации Казахстана
Спикер:
Сакипова З.Б. – д.фарм.н., профессор, декан факультета фармации и технологии 
фармацевтического производства КазнМУ им. с.Д. Асфендиярова

Зал славы
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова

1600 – 1630 Кофе-брейк
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1430 – 1800

Секция:
ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗНМУ
Модератор:
Ж.С.Нугманова – д.м.н., профессор, руководитель курса вич-инфекции 
и инфекционного контроля
Спикеры:
Мамыкова Ж.Ж. – директор института информационных технологий и инновационного 
развития КазнУ им. аль-фараби
Кенжебаева З.Б. – директор отдела Дистанционного образования, «Алматы Менеджмент 
Университет»

Аудитория №6
имени профессора 
и.К.Каракулова
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова

1400 – 1600

«ИНТЕГРАЦИЯ КАЗНМУ В МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ НАУЧНОЕ 
СООБЩЕСТВО ЧЕРЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО»
Круглый стол:
Модератор:
Шарманов Т.Ш. – академик нАн рК, рАМн
Рамазанова Б.А. – д.м.н, профессор, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии 
иммунологии, КазнМУ им. с.Д.Асфендиярова
•	 вступительное слово, определение возможностей медицинских вузов к научному 

сотрудничеству.
•	 Доклад «Интеграция КазНМУ в международное медицинское научное сообщество»
Спикеры:
Койков В.В. – д.м.н., профессор, Директор центра развития человеческих ресурсов 
и науки республиканского центра развития здравоохранения МЗ рК
«Состояние медицинской науки РК и перспективы развития в свете мировых 
трендов»
Муминов Т.А. – д.м.н., профессор, академик нАн рК
«Генетика и болезнь»
Исаева Р.Б. – д.м.н., профессор, ректор Казахского медицинского университета 
непрерывного образования
«Международное и региональное сотрудничество КМУНО, пути интеграции 
в области постдипломного образования»

Зал «Алма-Ата»
Аудитория 118
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова
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1400 – 1600

Усатаева Г.М. – к.м.н., Заместитель декана по научно-инновационной деятельности 
и международным связям медицинского факультета высшей школы общественного 
здравоохранения
«Сотрудничество КазНУ им.Аль-Фараби с отечественными и международными 
партнерами. Новые пути интеграции»
Амирбеков А. – Заведующий центром коллективного пользования (цКп) КазнМУ им. 
с.Д.Асфендиярова
«Международная и региональная деятельность ЦКП: состояние, проблемы 
и перспективы»
Шамсутдинова А.Г. – Заместитель директора департамента науки и инноваций КазнМУ 
им. с.Д.Асфендиярова
«Проблемы и перспективы подготовки PhD докторантов. Личный опыт 
в Медицинской школе Гарварда»
Каримова А.С. – Заместитель директора по науке Клиники внутренних болезней 
КазнМУ
«Опыт сотрудничества Клиники внутренних болезней КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова с японскими партнерами»
Абильхас А. – председатель сно и сМУ КазнМУ им. с.Д.Асфендиярова
«Возможности и ограничения для участия студентов в научной жизни ВУЗа 
и международном сотрудничестве»
Рустемова А.М. – Директор департамента по международному сотрудничеству 
«КазНМУ: международное сотрудничество и стратегическое партнерство 
с Университетом Дьюка»
Обсуждение и выработка резолюции

Зал «Алма-Ата»
Аудитория 118
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова

1600 – 1630 Кофе-брейк
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2-й День 
ФАКУЛьТеТСКие чТения 

19 мАя 2017 гоДА

2-ой денЬ
ФаКУЛЬтетсКие ЧтениЯ

19 мая 2017 года

0930 – 1200

Мастер-класс
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ОСМС В КАЗАХСТАНЕ
Модераторы:
Омаров К.Т. – д.м.н., профессор, председатель совета директоров Ао «национальный 
научный кардиохирургический центр», заместитель председателя наблюдательного 
совета КазнМУ
Куракбаев К.К. – д.м.н.,профессор, директор департамента общественного здоровья 
и здравоохранения
Спикеры:
Dariusz Olenski – директор воеводческой клиники (польша)
«Управление больницами»
Куракбаев К.К. – д.м.н.,профессор, директор департамента общественного здоровья 
и здравоохранения
«Основные риски внедрения ОСМС и пути ее преодоления»
Утеулиев Е.С. – проректор по учебной работе и научно-инновационной деятельности 
Казахстанского медицинского университета «вШоЗ»
«ПМСП в условиях обязательного медицинского страхования»
Буяновский В. – управляющий директор компании Clinical Solutions Gmbh
Абдекерова М., докторант КазнМУ
«Вопросы медицинского страхования отдельных групп самозанятого населения»
Тулебаев К.А. – профессор кафедры политики и управления здравоохранения с курсом 
медицинского права и судебной медицины
«Пациентоориентированность – основа конкурентоспособности медицинских 
организаций»

Конференц-зал 
цМс имени 

К.Кожаханова
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова

в
то

р
о

й
 д

е
н

ь
 –

 Ф
а

К
У

Л
Ь

т
е

т
с

К
и

е
 Ч

т
е

н
и

Я

50



0930 – 1200

Куракбаев К.К. – д.м.н.,профессор, директор департамента общественного здоровья 
и здравоохранения
«Планирование деятельности медицинских организаций в условиях ОСМС»
«Ключевые тренды в условиях ОСМС», руководитель одной из крупных компаний 
(работодатель)
«Роль НПО в информационной работе по внедрению ОСМС», представитель нпо
«Негосударственный сектор в системе ОСМС», руководитель негосударственной 
медицинской организации

Конференц-зал 
цМс имени 

К.Кожаханова
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова

1600 – 1630 Кофе-брейк

0900 – 1400

Секция:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Модератор:
Пралиев К.Ж. – д.х.н., академик нАн рК, институт химических наук им. 
А.Б.Бектурова Мон рК
Сатбаева Э.М. – к.м.н., директор центра экспериментальной фармакологии нии фпМ 
им. Б.Атчабарова, зав. кафедрой фармакологии КазнМУ им. с.Д.Асфендиярова
Спикеры:
Пралиев К.Ж. – д.х.н., академик нАн рК, институт химических наук им. 
А.Б.Бектурова Мон рК
Исламов Р.А. – к.б.н., зав. лабораторией, научный центр противоинфекционных 
препаратов
Ибрагимова Н.А. – к.б.н., зав. КЭл нии фпМ им. Б. Атчабарова
Серовайский С.Я. – д. физ-мат. н., профессор, КазнУ им. аль-фараби
Нурсеитов Д.Б. – к.физ-мат.н., зав. лабораторией, КазнпТУ им. К.сатпаева

Зал «Алма-Ата»
Аудитория 118
КазнМУ имени 

с.Д.Асфендиярова

1400 – 1800

Секция:
3-Я ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РЕВМАТОЛОГОВ НА ТЕМУ «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА РЕВМАТОЛОГА
Сессия 1:
О ПРОБЛЕМАХ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В КАЗАХСТАНЕ

Гранд-отель  
«Тянь-Шань»
ул. Богенбай  
батыра, 115

зал «Алатау»
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1400 – 1800

Модераторы:
Исаева Б.Г. – д.м.н., профессор заведующая кафедрой общей врачебной практики №1 
КазнМУ
Кулембаева А.Б. – директор Городского ревматологического центра г. Алматы
Сессия 2:
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Модераторы:
Машкунова О.В. – к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней №3
Дильманова Д.С. – к.м.н, доцент кафедры общей врачебной практики №1 КазнМУ
Есиркепова Г.С. – заместитель директора Грц, главный (внештатный) ревматолог
Сессия 3:
РАССМОТРЕНИЕ НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ
Модераторы:
Иванова Р.Л. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой интернатуры ГМУ «семей»
Есиркепова Г.С. – заместитель директора Грц, главный (внештатный) ревматолог
Габдулина Г.Х. – к.м.н, доцент кафедры общей врачебной практики №1 КазнМУ
Спикеры:
Бадокин В.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой непрерывного профессионального 
образования российской медицинской академии, г. Москва, рф
Белов Б.С. – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией изучения роли инфекции, 
институт ревматологии рАМн рф, г. Москва, россия
Раденска-Лоповок С.Г.- д.м.н., профессор фГБУ «научно-исследовательский институт 
ревматологии рАМн, г.Москва»
Ананьева Л.П.- д.м.н., профессор, зав. лабораторией микроциркуляции и воспаления, 
институт ревматологии рАМн, г.Москва

Гранд-отель «Тянь-
Шань»

ул. Богенбай батыра, 
115

зал «Алатау»

1000 – 1200 Заседание УМО РУМС по группе специальностей:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (МЕДИЦИНА)

Конференц-зал 
ректората, 3 этаж

КазнМУ имени 
с.Д.Асфендиярова

1100 – 1115 Кофе-брейк
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16–18 мая  
2017 года

V международный конгресс стоматологов на тему:
«Актуальные проблемы современной стоматологии»

«Международная стоматологическая выставка»

Театр «Concordia»
КазнМУ им. с.Д. 

Асфендиярова
спорткомплекс 

им.Балуана Шолака

2-ой денЬ
денЬ стУдентОв
19 мая 2017 года

1000 – 1200

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«ЗИЯТКЕР ЖАСТАР – НҰРЛЫ БОЛАШАҚ ЖОЛЫНДА»
Модератор:
Солтанай Ж.- председатель студенческого правительства КазнМУ
Сарсембаев Р.М. – заместитель начальника управления по работе со студентамиКазнМУ
Спикеры:
начальник управления по вопросам молодежной политики Акимата города Алматы,
председатели молодежных организаций республики Казахстан,
председатели студенческого самоуправления вУЗ города Алматы

Зал славы
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова

2000 – 2100 Open air
БУДЬ нА волне КАЗнМУ

на территории 
студенческого 

городка КазнМУ 
(по адресу: ул. 

Курмангазы, 119)

ЗаКрЫтие КОнФеренЦии
19 мая 2017 года

1400 – 1500

Михаил Плис
Senior менеджер Philips Healthcare Transformation Systems.
«Информационные технологии в здравоохранении»
отчет модераторов
Утверждение проекта резолюции
вручение сертификата – признания
«НАДЕЖДА УНИВЕРСИТЕТА – 2017»

Театр «Concordia», 
КазнМУ имени с.Д. 

Асфендиярова
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1100 – 1115 Кофе-брейк

PRE WORKSHOP

16 мая 2017 г.
0800 – 1700

Секция:
«ШКОЛА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ»
Сессия 1:
Первичная медико-санитарная помощь – аспекты диагностики и лечения социально-
значимых заболеваний.
Модераторы:
Балмуханова А.В. – д.м.н., профессор, член-корреспондент нАн рК, директор 
департамента по клинической работе КазнМУ имени с.Д.Асфендиярова
Карибаева Д.О. – к.м.н., доцент, директор департамента «общая врачебная практика»
Спикеры:
Актаева Л.М. – вице-министр МЗ рК
Daphne B. Moffett – PhD CAPT, USPH Director, CDC Central Asia Region
Балмуханова А.В. – д.м.н., профессор, член-корреспондент нАн рК, директор 
Департамента по клинической работе КазнМУ имени с.Д.Асфендиярова
Ахметов В.И. – руководитель управления здравоохранения г.Алматы
Абдрахманова А.К. – главный врач рГп на пХв «Городская клиническая инфекционная 
больница имени и.Жекеновой» г.Алматы
Абсеитова С.Р. – дмн, профессор, главный внештатный кардиолог МЗ рК
Горан Петровски – профессор, руководитель департамента эндокринологии, Университет 
скопье (Македония)
Мастер-класс 1:
«Разработка и внедрение алгоритма действий при выявлении больного с особо опасным 
инфекционным заболеванием: Опыт Универсиады-2017 г.»
Модераторы:
Daphne B. Moffett – PhD CAPT, USPH Director, CDC Central Asia Region
Дуйсенова А.К. – д.м.н., профессор директор департамента инфектологии
Мастер-класс 2:
Медицинский саттелит при поддержке компании AstraZeneca «Новые возможности 
в лечении сахарного диабета

отель «Достық»
Курмангазы 36, 

г.Алматы
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16 мая 2017 г.
0800 – 1700

Модераторы:
Туганбекова С.К.- дмн, профессор, заместитель председателя по научной работе Ао 
ннМц, Астана.
Спикеры:
Аканов Ж.А. – к.м.н, доцент кафедры эндокринологии КазнМУ, директор Клиники 
внутренних болезней.

отель «Достық»
Курмангазы 36, 

г.Алматы

17 мая 2017 г.
0930 – 1200

Мастер- класс «Управление больничными организациями в современных условиях»
Спикер:
Дариуш Оленьски – директор воеводческой специализированной клиники г. Беля-
подляске, польша
Доклады
1. организация деятельности больницы в условиях оМс
2. Менеджмент сестринского дела
3. Экономические основы аутсорсинга больничных организациях

центральная 
городская 

клиническая 
больница

г. Алматы, малый 
конференц-зал

17 мая 2017 г.
0930 – 1230

Сессия 2:
Обсуждение клинических протоколов: «Диабетическая нефропатия», «Диабетическая 
нейропатия», «Диабетическая ретинопатия», «Диабетическая ангиопатия нижних 
конечностей»
Модератор:
Туганбекова С.К.- дмн, профессор, заместитель председателя по научной работе Ао 
ннМц, Астана.
Спикер:
Аканов Ж.А. – к.м.н., доцент кафедры эндокринологии КазнМУ, директор Клиники 
внутренних болезней.

отель «Достық»
Курмангазы 36, 

г.Алматы

POST WORKSHOP

20 мая 2017 г.
0800 – 1500

Мастер класс:
Клинический разбор пациентов с ревматическими болезнями
Модераторы:
Хабижанова В.Б. – к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики №1
Сапарбаева Г.Х. – ассистент кафедры общей врачебной практики №1

Гранд-отель  
«Тянь-Шань»
ул. Богенбай  
батыра, 115

зал «Алатау»
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сПОнсОрЫ

NEO institute of medical  
science and technology limited

Philips Healthcare  
Transformation Systems

56







Keynote speaKers of the conference

Sharmanov Toregeldy
Academician of the Russian Academy of Sciences and the National Academy 

of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Medical Sciences, 
Professor.

academician of the russian academy of sciences and the national academy 
of sciences of the republic of Kazakhstan, founder of the Kazakh academy of 
nutrition, Doctor of Medical sciences, professor, honored Worker of the rK, 
laureate of the state prize of the republic of Kazakhstan and independent platinum 
tarlan award. he was awarded orders and medals of the Ussr: “friendship”, 
“october revolution”, etc., rK: “parasat”, “Dostyk”, “Barys”. honorary citizen 
of almaty city. the winner of the national project “el tułgasy” in the nomination 
“science” in 2015.

In 2005, for his outstanding contribution to world health, he received 
the highest award of Who – Leon Bernard (43rd person in the world, awarded 
the award from the day of foundation).

In the years 1971–1982. – was Minister of health of the Kazakh ssr. 
t.sharmanov is a key organizer of the Who/UnIcef International conference 
on primary health care, held in 1978 in the city of alma-ata.

since 1973 – to the present time t.sh. sharmanov is the founder and president 
of the Kazakh academy of nutrition, the founder of the nutrition school, 
the academy of preventive Medicine, the national center for healthy nutrition, 
the national center for healthy nutrition “Ulytau” (which produces the world’s 
first unique products of baby food, products of therapeutic and prophylactic use 
and mass consumption based on mare’s milk).
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Keynote speaKers of the conference

maSSimo PignaTelli
MD, PhD

Dean of Nazarbayev University School of Medicine

Massimo pignatelli, MD, phD, a distinguished pathologist and biomedical scientist, Dean of 
nazarbayev University school of Medicine (nUsoM), which was formally established in January 
2014. Before coming to nUsoM in november 2013, Dr. pignatelli was at the University of 
Glasgow school of Medicine, where he served as international lead in the college of Medical, 
Veterinary, and Life sciences and head of the school of Medicine, which includes the schools of 
Medicine, Dentistry, and nursing and health care. he also held the st. Mungo-notman chair as 
head of pathology. Dr. pignatelli joined the University of Glasgow in 2011 following an academic 
career at Imperial college, London as senior lecturer/reader in pathology and at the University 
of Bristol, where he was professor of histopathology and head of clinical sciences. Dr. pignatelli 
earned his MD summa cum laude from the University of Bologna, Italy, and his phD from 
University college, London. he is a noted and well-published physician-scientist whose research 
focuses on epithelial adhesion molecules and, particularly, on their exploitation as biomarkers 
for tissue diagnosis, prognosis, and response to treatment.
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Keynote speaKers of the conference

Juan Tello
Head of World Health Organization European Centre for Primary Health Care

Health Systems Delivery Programme
Division of Health Systems and Public Health

World Health Organization Regional Office for Europe

Dr tello has held varied assignments as a policy advisor and public health expert in countries 
of central asia, africa, americas and the Mediterranean for international organizations 
including the european commission, UnIcef, the World Bank and the British and Italian 
cooperation agencies. In 2008, Dr tello joined Who undertaking assignments in tajikistan 
and as sub-regional advisor for Ministries across central america. currently, Dr tello works to 
develop new models of care based on the integration of services in primary care with the Who 
regional office for europe.
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7 “UNIVERSITY DAYS – 2017” PROGRAM 
“TRANSFORMING MEDICAL EDUCATION BY STRATEGIC PARTNERSHIP”

0900 – 1800 Day 1, May 18, 2017
UNIVERSITY READINGS

reGIstratIon
opening conference

1000 – 1030

plenary session
1030 – 1200

0900 – 1000

1300 – 1400 LUnch

facULty reaDInGs

May 18, 2017
1400 – 1800

May 19, 2017
0900 – 1400

1800 – 1830 photosession

0900 – 1700 Day 2, May 19, 2017

conference closing concert program

1400 – 1500 1500 – 1600

1600 – 1700 sprInG BaLL
“Мәңгілік ел” squaer, asfendiyarov Kazakh national Medical University
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TIME
Day 1, May 18, 2017

UNIVERSITY READINGS

start: 10:00
registration: 09:00–10:00

place: theatrum “concordia” 
KaznMU, Building 2, Bogenbai 

Batyr str. 153

Presidium:
Elzhan Birtanov, Ministry of health of the republic of Kazakhstan
Sharmanov T.Sh., academician of the national academy of sciences of Kazakhstan, academician of 
russian academy of Medical sciences
Ormantaev K.S. – academician of the national academy of sciences of Kazakhstan
Pya Yuryі, chairman of the Board of “national research cardiac surgery centre” Jsc, holder of 
the honorary title “Қазақстанның Еңбек Ері”
Massimo Pignatelli, MD, phD, frcpath, Dean school of Medicine
Juan Tello, head of the Who european center for primary health care
Kamaliyev M.A. – acting rector of asfendiyarov Kazakh national Medical University

pLenary sessIon

1000 – 1030

Moderator:
Sharmanov T.Sh., academician of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan, 
academician of russian academy of Medical sciences
Welcome speech by Ministry of health of the republic of Kazakhstan
awarding certificates to the graduates of KaznMU “prIDe of UnIVersIty – 2017”

1030 – 1200 the MaIn reports

1030 – 1050 “Strategic partnership as a factor of increase of competitiveness of medical education”
Kamaliyev M.A. – acting rector of asfendiyarov Kazakh national Medical University

1050 – 1115

“Nazarbayev University Medicine – role of strategic partnership in the development of an academic 
medical center”
Massimo Pignatelli, MD, phD, frcpath, Dean school of Medicine

1115 – 1140 Juan Tello, head of the Who european center for primary health care
“Primary health care”

1140 – 1200 completion of plenary session. conclusion and discussion

1200 – 1230 coffee-break
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Day 1
FACULTY READINGS

May 18, 2017

Time Events Place

1400 – 1430 REGISTRATION On events place

1430 – 1800

Section:
IMPLEMENTATION OF SOCIAL HEALTH INSURANCE IN KAZAKHSTAN IS A STRATE-
GIC PRIORITY ENSURING SOCIAL WELFARE OF THE COUNTRY
Moderator:
V. Akhmetov – the head of public health services of almaty city
Speakers:
Birtanov EA – Minister of health of the republic of Kazakhstan
“Key determinants of introduction of Social Health Insurance in Kazakhstan – Minister of 
Health of the Republic of Kazakhstan”
E. Bakhmutova – chairman of the Board of the non-commercial joint-stock company “social 
health Insurance fund”
“ Mechanisms for regulating financial flows under Social Health Insurance “
V. Akhmetov – the head of public health services of almaty city
“ Organization of preparation of medical organizations in Almaty for the introduction of 
Social Health Insurance”
Elias Mossialos – professor, Director of the London school of economics, an expert on the 
introduction of austrian social health insurance reform
“Key mechanisms for the effectiveness of compulsory social health insurance. Internation-
al experience”
Ioannis Vafiadis – prof. ex- director of Greece’s health Insurance fund
Experience of greece in the system of medical insurance
R. Duisenov – executive Director of
association of clinics of the city almaty
“Health insurance: To meet the expectations of healthcare actors”
“International experience and recommendations of WHO on the implementation of Social 
Health Insurance”, WHO, WHO Center for Insurance in Barcelona
“The process of regulating the relationship between the employer and employees under 
Social Health Insurance”, atameken, refinery

Theatrum “Concor-
dia” KazNMU,

Building 2, Bogenbai 
Batyr str. 153
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1430 – 1800

Y.Galdikas, “Lithuania’s experience in implementing Social Health Insurance”
Dariusz Olenski – Director of the voivodeship clinic (poland)
“The main risks of implementing Social Health Insurance and ways to overcome it”
representative of the state revenue committee of the Ministry of finance of the republic of 
Kazakhstan

Theatrum “Concor-
dia” KazNMU,

Building 2, Bogenbai 
Batyr str. 153

1600 – 1630 coffee-break

1430 – 1800

Section:
“MEDICAL EDUCATION IN KAZAKHSTAN – THE NEW REALITIES”
Moderators:
N.K.Khamzina – doctor of medical sciences, professor, Director of the Department of Inte-
grated academic health system, nazarbayev University
A.K.Kaptagaeva – Director of the Department of science and human resources of Mh rK
Sessions 1:
Faculty professional-pedagogical competence
Speakers:
Sandro Vento – chair, Department of Medicine at nazarbayev University
“Teaching methods in the MD program at the Nazarbayev University School of Medicine”
Vineet Guptа – professor, Director of the Medical institute for screening test (MIst)
“Faculty of the modern medical school”
DrAshutosh Aggarwal – MD, DM, professor, Department of pulmonary Medicine
“Innovative methods in medicine. New branches of teaching in medicine”
Sessions 2:
Innovative assessmentmethods of learning achievements
Speakers:
G. G.Mendesheva – headspecialist,republican center of evaluation of knowledge and skills 
(rceKs)
“IFOM – measuring tool of the weaknesses of the educational program”
S. M.Madeev – Director, center for pedagogical measurements, aeo “nazarbayev 
Intellectual schools”
“The evaluation system of academic achievement based on learning outcomes”
Sessions 3:
Creating competency-based education programs

Auditorium №2
named after acad. 

polosuhin ap
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1430 – 1800

Speakers:
G.M.Kurmanova – Dean, International medical school, asfendiyarov Kazakh national Medi-
cal University
“The experience of creating the “Bachelor of medicine“educational program”
D. O. Karibaeva – Director, Department of General practice, the chairman of the cep 
KaznMU
“The experience of creating the “GPinternshipstudent” educational program”
Sessions 4:
Erasmus+ – opportunities for cooperation in the field of higher education
Speaker:
S. U. Tasbulatova – coordinator of the erasmus+ programme in Kazakhstan
“Erasmus+ programme “Capacity Building Of Higher Education”

Auditorium №2
named after acad. 

polosuhin ap

1600 – 1630 coffee-break

1430 – 1800

KAZNMU: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED SYSTEM OF 
EDUCATION AND PRACTICAL PUBLIC HEALTH
Section:
MATERNITY AND CHILDHOOD CLOSE-UP: INTEGRATION OF EDUCATION, SCIENCE 
AND PRACTICE
Session 1:
“Topical issues of perinatal medicine”
Moderators:
Ormantaev K.S. – MD, professor, honored scientist, academician of the national academy 
of sciences of Kazakhstan, academician and vice-president of the academy of preventive 
Medicine of Kazakhstan, laureate of the state prize of the republic of Kazakhstan
Boranbaeva R.Z. – MD, director of scientific center of pediatrics and pediatric surgery of 
rK
Mammedaliyeva N.M. – Doctor of Medicine, professor of the Department of obstetrics and 
Gynecology of asfendiyarov KaznMU
Speakers:
Isenova S.Sh. – MD, director of the Department of obstetrics and Gynecology of 
asfendiyarov KaznMU
Bozhbanbayeva N.S. – MD, head of the department of childhood diseases, director of 
the Department of pediatrics of asfendiyarov KaznMU

Center for Perina-
tology and Pediatric 

Cardiosurgery
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1430 – 1800

Section:
AMBULANCE AND EMERGENCY MEDICAL CARE: INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND 
ORGANIZATION AT THE MODERN STAGE
Session 1:
Current status and prospects for development of ambulance and emergency medical care 
system in Kazakhstan. Modern standards of ambulance and emergency medical care
Moderators:
Turlanov K.M. – holder of post-doctoral degree in medicine, professor, head of the Depart-
ment of ambulance and emergency medical care
Semenova R.I. – holder of post-doctoral degree in medicine, professor of the chair of Internal 
Diseases №2 with a course of related disciplines
Speakers:
Dzhainakbayev N.T. – holder of post-doctoral degree in medicine, professor, rector of 
KrMU.
Turlanov K.M. – professor, holder of post-doctoral degree in medicine, head of the Depart-
ment of ambulance and emergency medical care
Mussayev A.T. – professor, holder of post-doctoral degree in medicinein the chair of ambu-
lance and emergency medical care
Baisultanova A.S. – professor, head of the chair of gerontology and geriatrics in KazMUce, 
almaty
Session 2:
Actual training problems of ambulance service specialists and the role of interactive and 
simulation methods in the educational process.
Moderators:
Mussayev A.T. – holder of post-doctoral degree in medicine, professor in the chair of ambu-
lance and emergency medical care
Bedelbayeva G.G. – holder of post-doctoral degree in medicine, professor, head of “therapy” 
chair in Ipe
Speakers:
Almaz Tolymbek – professor, DIU (canada). “Investing into the healthcare sector: Canadian 
case study”
Alishev O.K. – chief physician in sUc on thereM “eW”
Rysuly M.R. – professor, holder of post-doctoral degree in medicine,head of laboratory 
diagnostics of eM “eW”,
Sharipov K.O. – doctor of biological science, professor, director of the department “Basic 
subjects” and head of biochemistry chair

Conference hall of 
Central Clinical 

Hospital named after 
K.Kozhakhanov

asfendiyarov Kaz-
nMU
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1430 – 1800

Section: SOCIAL MEDICINE: PROBLEMS OF INTEGRATION OF CLINICAL PSYCHOLO-
GY INTO MEDICINE
Session 1: 
Training preparations of medical psychologists and social workers for medical institutions
Moderator: Bagiyarova F.A. – psychotherapist, associate professor of the Department of 
communication skills, asfendiyarov KaznMU
Speakers: Asimov M.A. – professor, head of the Department of communication skills, as-
fendiyarov KaznMU
Konrad Reske – ph.D., professor at Leipzig University, Director of the Leipzig Institute of 
psychotherapy, psychotherapist, training coach for client-centered and behavioral psycho-
therapy, supervisor
Nida Zhemaitene – phD, head of the Department of health psychology, Lithuanian Univer-
sity of health sciences

Communication 
Skills Department,
asfendiyarov Kaz-

nMU

1430 – 1800

Section: NEW TECHNOLOGIES IN SURGERY: THE CURRENT STATE AND DEVELOP-
MENT PROSPECTS
Session 1: «Modern aspects and trends in surgery and traumatology»
Moderator:  
BaimakhanovB.B.–Doctor of medical science, professor, academician of the russian 
academy of Medical sciences, director of the scientific center of surgery named after 
А.n.syzganov
Doskaliyev J.A. - Doctor of Medical science, professor, head of republican co-ordinating 
center on transplantologyof Jc «national scientific Medical center»
Speakers:
Baimakhanov B.B.–Doctor of medical science, professor, academician of the russian 
academy of Medical sciences, director of the scientific center of surgery named after 
А.n.syzganov «the liver transplantation from a living related donor»
Doskali М.A. - head of the department of organ and tissue transplantation of Jc «national 
scientific Medical center» 
«Features of kidney transplantation in patients with comorbidities»
Mikhail Plis - senior Manager, philips healthcare transformation Systems.IntelliSpace 
Critical Care and Anesthesia - an intelligent information system for anesthesiology and 
resuscitation. 
Session 2: Optimization of the treatment strategy for purulent-inflammatory diseases in 
surgery

Auditorium №7
Named after acad. 

Polosuhin AP
KaznMU
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1430 – 1800

Moderators:
Ibadildin A.S. - Doctor of Medical science, professor, head of the Department  of «surgery 
#2»
Esenkulova S.A. - Doctor of Medical science, professor, head of the Department «surgery 
diseases»
Speakers:
Baimakhanov A.N. - ph.D., associate professor, head of the Department «surgery #1 with a 
course of urology»
Israilova V.K. - MD, professor, head of the Department «anesthesiology and 
reanimatology»

Auditorium №7
Named after acad. 

Polosuhin AP
KaznMU

1600 – 1630 coffee-break

1430 – 1800

Section:
FUNCTIONAL AND CLINICAL MORPHOLOGY: INTEGRATION OF EDUCATION AND 
SCIENCE
Moderator:
Almabayev Y. A. – MD, professor, head of the Department “clinical anatomy and operative 
surgery”
Session 1:
Morphofunctional features of organs and systems in the norm at adults and children 
(Integration ways of science and education in the departments of physiology, radiation 
diagnosis and morphological profile)
Moderator:
Dosaev T. M. – MD, professor, head of the Department “normal anatomy”
Speakers:
Yu. R. I. – MD, professor, head of the Department
“histology”
Sokolov A. D. – MD, professor of the Department “normal physiology”
Zholdybaeva Zh. Zh. – MD, professor head. Department of radiation Diagnostics KaZIor
Session 2:
Structural and functional changes in cells, tissues and organs in diseases
Moderator:
Sapargalieva A. D. – MD, professor, head of the Department “pathological anatomy”

Auditorium №3
KaznMU
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1430 – 1800

Speakers:
Sapargalieva A. D. – MD, professor, head of the Department “pathological anatomy”
Ahmetov Zh. B. – MD, professor of the Department “pathological anatomy”
Session 3:
The role and place of clinical anatomy and operative surgery in the training of doctors
Moderator:
Zhaksylykova A. K. – MD, professor of the Department “clinical anatomy and operative 
surgery”
Speakers:
Kagan I. I. – MD professor, head of the Department “clinical anatomy “orenburg sMa(rus-
sian)
Almabaev Y. A. – MD, professor, head of the Department “clinical anatomy and operative 
surgery”
Zhaksylykova A. K. – MD, professor of the Department “clinical anatomy and operative 
surgery”

Auditorium №3
KaznMU

1430 – 1800

Section:
ACTUAL PROBLEMS OF CLINICAL PHARMACOLOGY IN MEDICAL EDUCATION AND 
PRACTICAL PUBLIC HEALTH
Sessions 1:
1. Actual issues of teaching of clinical pharmacology at medical universities of the Republic 
of Kazakhstan.
2. Current state and perspectives of development of clinical pharmacology in the Republic of 
Kazakhstan
Moderators:
Kalieva Sh.S. – phD, associate professor, chief freelance clinical pharmacologist of MZ rK, 
head of the Department of clinical pharmacology, KsMa, Karaganda.
Rakhimov K.D. – Doctor of Medicine, professor, academician of nas rK, honored scientist 
of rK, head of the Department of clinical pharmacology and evidence Medicine, Kazakh 
Medical University of continuing education, almaty
Speaker:
Kairbekov A.K. – MD professor, head of the course of clinical pharmacology and 
pharmacotherapy of asfendiyarov KaznMU

Library, 2 floor
KaznMU
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1430 – 1800

Session 2:
1. The Role of Clinical Pharmacologist in practical healthcare.
2. The fight against polypharmacy, the point of view of clinical pharmacologist.
Moderators:
Kuzdenbayeva R.S. – president of the professional association of clinical pharmacologists 
and pharmacists of the republic of Kazakhstan, ph.D. professor, academician of nas of rK, 
laureate of state award of rK, almaty
Tilekeyeva U.M. – Doctor of Medicine, professor of the Department of Basic and clinical 
pharmacology of the Kyrgyz state Medical academy named after I.K.akhunbaev
Speakers:
Sychev D.A. – corresponding Member of the russian academy of sciences, Doctor of 
Medicine, professor, head of the Department of clinical pharmacology and therapeutics, 
Vice-rector for Development and Innovation of rManpo, Visiting professor of 
asfendiyarov KaznMU, 2011, Moscow russia
Batisheva G.A. – Doctor of Medicine professor, head of the Department of clinical 
pharmacology, Voronezh state Medical University named after n.n. Burdenko, visiting 
professor of asfendiyarov KaznMU, 2014, Voronezh, russia

Library, 2 floor
KaznMU

1430 – 1730

Section:
“UP-TO-DATE SCIENTIFIC-PRACTICAL AND EDUCATIONAL APPROACHES IN THE 
SITUATION OF MODERNIZATION OF KAZAKHSTAN PHARMACY”
Moderator:
Каbdеnоvа A.T. – can. of pharm. sc., Deputy General Director of rse on reM “national 
center for examination of medicines, medical devices and medical equipment” of the Mh rK
Ewa Poleszаk – prof. dr hab. phD head of the chair and Department of applied pharmacy, 
Medical University of Lublin, poland
Sakipova Z.B. – Dr of pharm. sc., professor, Dean of the faculty of pharmacy and pharma-
ceutical manufacturing technology
Sessions 1:
Investigation of medicinal plants of kazahstan and its influence on integration and research 
collabotarion between medical university of lublin and Asfendiyarov Kazakh National 
Medical University
Speaker:
К. Glownyak – full prof. Dr. of pharm., Department of pharmacognosy with Medicinal plant 
Unit, Medical University of Lublin, poland, expert eDQM (european Directorate for the Qual-
ity of Medicines)

Hall of Glory
KaznMU rectorate
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1430 – 1730

Sessions 2:
Improvement and implementation of the joint educational program for training 
technologists for pharmaceutical production
Speakers:
E.N. Kirillova – can. of chem. sc., professor, first Vice-rector, Vice-rector for academic 
affairs of sBeI of hpe “saint-petersburg chemical-pharmaceutical academy,” of the Minis-
try of health
G.O. Ustenova – Dr. of pharm. sc., professor, Director of the pharmacy Department of 
asfendiyarov KaznMU
Sessions 3:
On regulations of registration and expertise of medicines in the eaeu
Speaker:
А.Т. Каbdеnоva – can. of pharm. sc., Deputy General Director of rse on reM “national 
center for examination of medicines, medical devices and medical equipment” of the Moh rK
Sessions 4:
Collaboration between asfendyiarov kazakh medical university and medical university 
in lublin, poland in the field of pharmaceutical sciences
Speaker:
Anna Malm – prof. dr hab., Dean of the school of pharmacy Medical University of Lublin, 
poland
Sessions 5:
Regulatory science issues in the field of medicines and medical products in pre-and post-
graduate training
Speaker:
Sh.A. Baidullaeva – Dr. of Biol. sc., head of the center for pharmacovigilance and Moni-
toring of side effects of Medicines and Medical Devices and Medical equipment “national 
center for expertise of medicines, medical devices and medical equipment” of the Mh rK
Sessions 6:
Pharmaceutical associations – modern realities of strategic management of non- 
networking pharmacies
Speakers:
V.Yu. Sergeev – can. of ec. sc., associate professor of the Department of management 
and economics of sBeI of hpe “saint-petersburg chemical-pharmaceutical academy,” of 
the Ministry of health

Hall of Glory
KaznMU rectorate
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1430 – 1730

U.M. Datkhaev – Dr. of pharm. sc., prof., head of the chair of “pharmaceutical disciplines 
with a course of management and economics of pharmacy and clinical pharmacy, courses of 
pharmaceutical chemistry, pharmacognosy and chemical-toxicological disciplines”
Sessions 7:
Modernization of pharmaceutical industry of kazakhstan in the period of transition to 
compulsory medical insurance
Speakers:
N.A. Gunko – can. of pharm. sc., Director of the association of distributors of 
pharmaceutical products of the republic of Kazakhstan
A.R. Shopabaeva – can. of pharm. sc., professor, head of the course of management and 
economics of pharmacy and clinical pharmacy of asfendiyarov KaznMU
Sessions 8:
Triunity of languages in the system of medical education – a highly important strategy of 
modern update of kazakhstan
Speaker:
A.T. Baktybaeva – can. of phil. sc., associate professor, head of the chair of “russian lan-
guage and professional russian language” of asfendiyarov KaznMU
Sessions 9:
Training of competitive professionals of pharmaceutical industry in the situation of 
modernization of kazakhstan pharmacy
Speaker:
Z.B. Sakipova – Dr. of pharm. sc., professor, Dean of the faculty of pharmacy and 
pharmaceutical manufacturing technology of asfendiyarov KaznMU

Hall of Glory
KaznMU rectorate

1600 – 1630 coffee-break

1430 – 1800

Section:
INTRODUCTION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES AT THE FACULTY OF PUB-
LIC HEALTH OF KAZNMU
Moderators:
Zh. Nugmanova – Doctor of medical science prof.,
head of the course of hIV infection and infection control
Speakers:
Zh. Mamikova – Director of the Institute of Information technologies and Innovative 
Development of KaznU named after al-farabi;
Z. Kenzhebayeva – Director of the Department of Distance education aLMa University

Auditorium №6
Named after prof. 

Karakulov I.K.

D
a

y
 1

 –
 U

N
IV

E
R

S
IT

Y
 R

E
A

D
IN

G
S

75



1400 – 1600

Round table:
“INTEGRATION OF KAZNMU IN INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH VIA STRA-
TEGIC PARTNERSHIP”
Moderator:
Sharmanov T.Sh. – academician of the national academy of sciences of Kazakhstan, 
academician of russian academy of Medical sciences
Ramazanova B.A. – Doctor of Medical science, professor, head of Microbiology, Virology of 
Immunology Department, s.D.asfendiyarov Kazakh national Medical University
opening speech: opportunities for Medical Universities forcollaboration in research
presentation “Integration of KazNMU in International Medical Research”
Speakers:
Koikov V.V.- Director of center for human resources and research Development of the re-
publican centerfor health Development of the Ministry of health of the republic of Kazakh-
stan, Doctor of Medical science, professor
“The Medical Science of the Republic of Kazakhstan: Current State and Development from 
Global Prospective”
Muminov T.A. – Doctor of Medical science, professor, академик national academy of sci-
ence of reparplic of Kazakhstan “Genetics and disease”
Isayeva R.B. – rector of Kazakh Medical University of continuing education, Doctor of 
Medical science, professor
“International and Regional Partnership in Research and Education of Kazakh Medical 
University of Continuing Education, Ways of Integration for Postgraduate Education”
Usatayeva G.M. – Deputy Dean of research and International relations of the Medical facul-
ty, the higher school of public health, ph.D. “Cooperation of KazNUnamed after al-Farabi 
with Local and International Medical Partners. Perspectives for Integration”
Amirbekov А. – head of the research Laboratory “Joint Use center”, asfendiyarov Kazakh 
national Medical University “International and Regional Initiatives of the Joint Use Cen-
ter: Present, Challenges and Future”
ShamsutdinovaА.G. – Deputy Director of the research and Innovation Department, 
asfendiyarov Kazakh national Medical University “Challenges and Prospects for PhD 
doctoral students inEducation and Research. Personal Experience at the Harvard Medical 
School”

alma-ata room, 
rectorate building

Auditorium118
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1400 – 1600

Karimova А.S. Deputy Director of research, the clinic of Internal Diseases of asfendiyarov 
Kazakh national Medical University “KaznMUclinic of Internal Diseases’s experience of 
cooperation with Japanese partners”
RustemovaА.М. – head of the Department for International cooperation, s.D. asfendiyarov 
Kazakh national Medical University “KazNMU International Cooperation and Strategic 
Partnership with Duke University “and Partnership”
Abilkhas А. – chair of the student’s scientific society and council of young scientists, s.D. 
asfendiyarov Kazakh national Medical University “Challenges for Students Involvement 
in University Research and International Collaboration”
Discussion time
The elaboration of a resolution

alma-ata room, 
rectorate building

Auditorium118

1600 – 1630 coffee-break

Day 2
FACULTY READINGS

May 19, 2017

0930 – 1200

Master class:
Topical issues of the introduction of Mandatory Social Health Insurance in Kazakhstan
Moderator:
K.K.Kurakbayev – professor, Director of public health and health care departmenт
K.T.Omarov – professor, chairman of the Board of Directors of “national research cardiac 
surgery centre” Jsc
Speakers:
Dariusz Olenski – Director of the voivodeship clinic (poland)
“Management of hospitals”

Conference hall of 
Central Clinical 

Hospital named after 
K.Kozhakhanov

asfendiyarov 
KaznMU.

DAY 2 
FACULTY READINGS 

MAY 19, 2017
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0930 – 1200

K.K.Kurakbayev – professor, Director of public health and health care departmen
“ The main risks of implementing Social Health Insurance and ways to overcome it”
E. Uteuliev – Vice-rector for academic affairs and scientific Innovation activities of Ka-
zakhstan Medical University “Ksph”
“Primary health care in conditions of compulsory social health insurance”
Viktor Buyanovsky – managing director of the company clinical solutions Gmbh, (Ger-
many,nuremberg )
“Health management in compulsory social health insurance”
M.Abdekerova, phD student of KaznMU
“Issues of medical insurance for individual groups of the self-employed population”
K. Tulebaev – professor of department of politics and management in health care with course 
of medical law and judicial medicine
“Patient-oriented – the basis of competitiveness of medical organizations”
K.K.Kurakbayev – professor, Director of public health and health care departmenт
“Planning the activities of medical organizations in terms of Social Health Insurance”
“Key trends in compulsory social health insurance
conditions”, head of one of the large companies (employer)
“The role of NGO s in information work on the implementation of Compulsory social health 
insurance”, an nGo representative
“Private sector in Compulsory social health insurance
system”, head of non-governmental medical organization

Conference hall of 
Central Clinical 

Hospital named after 
K.Kozhakhanov

asfendiyarov 
KaznMU.

1100 – 1115 coffee-break

0900 – 1400

Section:
EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY – PROSPECTS OF DEVELOPMENT AT THE PRES-
ENT STAGE
Moderators:
Praliyev K.Zh. – Doctor of chemical sciences, academic of national academy of science of 
rK, Institute of chemical sciences named after a.B. Bekturov of Ministry of education and 
science of rK
Satbayeva E. M. – phD, Director of the center for experimental pharmacology at research 
Institute of fundamental and applied medicine named after B.atchabarov, head of 
pharmacology Department, asfendiyarov Kazakh national Medical University

alma-ata room, 
rectorate building

Auditorium118

D
a

y
 2

 –
 F

A
C

U
L

T
Y

 R
E

A
D

IN
G

S

78



0900 – 1400

Speakers:
Praliyev K.Zh. – Doctor of chemical sciences, academic of national academy of science 
at rK, Institute of chemical sciences named by a.B. Bekturov, Ministry of education and 
science of rK
Islamov R.A. – candidate of Biological science, head of Laboratory, research center of 
antiinfectional medicines
Ibragimova N.A. – candidate of Biological science, head of clinical-experimental 
Laboratory at research Institute of fundamental and applied medicine named by 
B.atchabarov
Serovaysky S.Y. – Doctor of physical and Mathematical sciences, professor, Kazakh 
national University named by al-farabi
Nurseitov D.B. – candidate of physical and Mathematical sciences, head of Laboratory, 
Kazakh national polytechnic University named by K.satpayev

alma-ata room, 
rectorate building

Auditorium118

1400 – 1800

Section:
3 SUMMER SCHOOL OF RHEUMATOLOGY ON THE THEME “INNOVATIVE METHODS 
OF THERAPY IN THE CLINICAL PRACTICE OF A RHEUMATOLOGIST”
Moderators:
Isaeva B.G. – MD, professor, head of the department of general medical practice № 1 
KaznMU
Kulembaeva A. B. – Director of the city rheumatological center, almaty
Session 2:
GENETICALLY ENGINEERED BIOLOGICAL AGENTS IN THE TREATMENT OF 
RHEUMATIC DISEASES
Moderators:
Mashkunova O.V. – candidate of medical sciences, associate professor of the Department of 
Internal Diseases №3
Dilmanova D.S. – candidate of medical sciences, associate professor of the department of 
general medical practice no. 1 of KaznMU
Esirkepova G.S. – deputy director of the Сrc, chief (freelance) rheumatologist of almaty, 
Kazakhstan
Hitueva L.K. candidate of medical sciences, associate professor of the department of general 
medical practice no. 1 of KaznMU
Session 3:
CONSIDERATION OF NEW CLINICAL PROTOCOLS

Grand hotel  
“tien –shan”,
almaty city, 

Bogenbai batyr str., 
115, hall “alatau”
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1400 – 1800

Moderators:
Ivanova R.L. – MD, professor, head of the Internship Department, state Medical University 
semey
Esirkepova G.S. – Deputy director of the src, chief (freelance) rheumatologist of almaty, 
Kazakhstan
Gabdulina G.h. candidate of medical sciences, associate professor of the department of gen-
eral medical practice №1 KaznMU
Speakers:
Badokin V.V. – Doctor of Medicine, professor, head of continuing professional education of 
the russian Medical academy, Moscow, russia
Belov B.S. – MD, professor, head of the Laboratory for the study of the role of
Infection, Institute of rheumatology, russian academy of Medical sciences, Moscow, russia
Radenska-Lopovok S.G. – MD, professor, fsBs “research Institute of rheumatology, 
russian academy of Medical sciences, Moscow”
Ananiyeva L.P. – MD, professor, head of the Laboratory of Microcirculation and 
Inflammation, Institute of rheumatology, russian academy of Medical sciences, Moscow

Grand hotel “tien –
shan”,

almaty city, 
Bogenbai batyr str., 
115, hall “alatau”

1000 – 1200 educational and Methodical association of republican educational and Methodical council:
heaLth anD socIaL secUrIty (MeDIcIne)

Conference hall 
of administration 

buildings
KaznMU, rectorate

1100 – 1115 coffee-break

May 16–18, 2017
V International congress of Dentists on the topic:

“actUaL proBLeMs of MoDern DentIstry”
“International Dental exhibition”

Theatrum “Concor-
dia”

KaznMU, Building 
2, Bogenbai Batyr 

str. 153
the palace of sports 
named after Baluan 

sholak
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Day 2
STUDENTS DAY

May 19, 2017

1000 – 1200

students forum
Intellectual youth roaD future
Moderator?
SoltanayZhanibek– chairman of the University StudentGovernment
Shyngysbayev L.S. –head of the department for work with students
Speakers:
Chairman of the almaty city youth policy Department,
chairmansoftheyouth organizationsthe republic of Kazakhstan,
chairmansoftheyouth organizationsof Universities

Holl of Glory,
Asfendiyarov Kazakh 

National Medical 
University

2000 – 2100 Open air
Be on the WaVe KaZnMU

sports ground 
on the territory of 

the campusKaZnMU 
(st.Kurmangazy 119)

CONFERENCE CLOSING
May 19, 2017

1400 – 1500

Mikhail Plis – senior Manager, philips healthcare transformation
“Information systems in healthcare”
The report moderators
Approval of resolution
awarding certificates to the graduates of KaznMU “HOPE OF UNIVERSITY – 2017”

1500 – 1530 coffee-break
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PRE WORKSHOP

May 16, 2017
0800 – 1700

Workshop:
“SCHOOL OF GENERAL PRACTITIONER”
Session 1:
Primary health care – aspects of diagnosis and treatment of socially significant diseases.
Moderators:
Balmukhanova A.V. – MD, professor, corresponding Member of the nas of rK, Director of 
the Department of clinical Work of KaznMU named after sD asfendiyarov
Karibayeva D.O. – phD, docent, head of Department of “General practice”
Speakers:
Aktayeva L.M. – Vice-Minister Mh of rK
Daphne B. Moffett – phD capt, Usph Director, cDc central asia region
Balmukhanova A.V. – MD, professor, corresponding Member of the nas of rK, Director of 
the Department of clinical Work of KaznMU named after sD asfendiyarov
Akhmetov V.I. – professor, head of almaty public health Department
Abdrakhmanova A.K. – head of almaty city clinical hospital for Infectious Diseases named 
after I.Zhekenova
Abseitova S.R. – professor, chief non-staff cardiologist of Ministry of health rK
Goran Petrovsky – professor, head of endocrinilogy Department of scopje University 
(Macedonia)
Master-class 1:
“Development and implementation of an algorithm of actions for identifying a patient with 
a highly dangerous infectious disease: Experience of the Universiade-2017 “
Moderators:
Daphne B. Moffett – phD capt, Usph Director, cDc central asia region
Duisenova A.K. – professor, head of Department of “Infectology”
Master-class 2:
Satellite meeting supported by AstraZeneca “New possibilities in the treatment of diabetes 
mellitus”

Hotel “Dostyk”
36 Kurmangazy, 

Almaty
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May 16, 2017
0800 – 1700

Moderator:
Tuganbekova S.K. – MD, professor, deputy chairman on scientific work of Jsc nnMc, 
astana.
Speaker:
Akanov Zh.A. – phD, docent, Department of endocrynology, head of Internal Diseases 
clinic.

Hotel “Dostyk”
36 Kurmangazy, 

Almaty

May 17, 2017
0930 – 1200

Workshop: Hospital management: best practice
Speaker:
Dariush Olenski – director of specialized clinic Biała podlaska city poland
presentations
1. the organization of the hospital management in the conditions of compulsory medical 
insurance
2. nursing management
3. the economic basis of outsourcing in hospital organizations

Conference room 
in Central clinical 
hospital in Almaty 

city

May 17, 2017
0930 – 1230

Session 2:
Discussion of the clinical protocols: “Diabetic Nephropathy”, “Diabetic Neuropathy”, 
“Diabetic Retinopathy”, “Diabetic Lower Limbs Angiopathy”
Moderator:
Tuganbekova S.K.-MD, professor, deputy chairman on scientific work of Jsc nnMc, 
astana.
Speaker:
Akanov Zh.A. – phD, docent, Department of endocrynology, head of Internal Diseases 
clinic.

Hotel “Dostyk”
36 Kurmangazy, 

Almaty

POST WORKSHOP

May 20, 2017
0800 – 1500

Master class:
Clinical analysis of patients with rheumatic diseases.
Moderators:
Khabizhanova V.B. – ph.D., associate professor of the Department of General practice № 1 
Saparbayeva G.H. – assistant of the Department of General practice № 1

Grand hotel 
“Tien –Shan”,

almaty city, 
Bogenbai batyr str., 
115, hall “alatau”
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SPONSORS

NEO institute of medical  
science and technology limited

Philips Healthcare  
Transformation Systems
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