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БАҒДАРЛАМА
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Общественное объединение 
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«Эндовидеохирургия в гинекологии»
ПРОГРАММА

Место проведения: Атырауский областной перинатальный центр 
г. Атырау, ул. Л. Владимирского, строение 22

МАСТЕР-КЛАСС

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ГИНЕКОЛОГОВ ЭНДОСКОПИСТОВ

ГИНЕКОЛОГТАР-ЭНДОСТОПИСТЕР
ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ

28.02. – 01.03.2022



Сейсенбі 01.03.2022 Вторник

Операция трансляциясы
«Жатыр артериясын уақытша қысумен лапароскопиялық 

миомэктомия»
«Гистероскопия, полипектомия»

«Аналық без кистасының лапароскопиялық 
энуклеациясы»

08.00 – 13.00 Трансляция операции
«Лапароскопическая миомэктомия с временным пережатием 
маточных артерий» 
«Гистероскопия, полипэктомия»  
«Лапароскопическая энуклеация 
кисты яичника» 

Презентация
«Гинекологиядағы эндоскопиялық операцияларды жүргізу 

принциптері»
 Жакиев Н.С.

13.00 – 13.30 Презентация
«Принципы выполнения эндоскопических операций 
в гинекологии»
Жакиев Н.С. 

Презентация 
«Жатырдан аномальді қан кету. 

Ауруларды диагностикалау мен емдеудегі 
гистероскопияның рөлі

Ишанғали Б.О.

13.30 – 14.00 Презентация
«Аномальные маточные кровотечения. 
Роль гистероскопии в диагностике 
и лечении заболеваний»
Ишангали Б.О. 

Талқылау, шеберлік сыныбының жабылуы 14.00 – 15.00 Обсуждение, закрытие мастер-класса

Дүйсенбі 28.02.2022 Понедельник

Операция трансляциясы
«Жатырдың жатыр түтіктерімен лапароскопиялық экстирпациясы»

08.00 – 09.15 Трансляция операции
«Лапароскопическая экстирпация матки с маточными трубами» 

Қатысушыларды тіркеу
Сəлемдесу

Ермағамбетов Қазбек Айжарықұлы, бас дəрігер

09.15 – 09.30 Регистрация участников 
Приветственное слово 
Ермагамбетов Казбек Айжарикович, главный врач

Операция трансляциясы
«Гистероскопия, миоматозды түйіннің толық 

резекциясы»
«Жатыр артериясын уақытша қысумен лапароскопиялық 

миомэктомия»
«Гистероскопия, миоматозды түйіннің толық резекциясы»

09.30 – 14.00 Трансляция операций
«Гистероскопия, тотальная резекция 
миоматозного узла» 
«Лапароскопическая миомэктомия 
с временным пережатием маточных артерий» 
«Гистероскопия, тотальная резекция миоматозного узла» 

Үзіліс 14.00 – 14.45 Перерыв  

Презентация 
«Гинекологиядағы эндоскопиялық операциялық кабинет жұмысын 

ұйымдастырудың жалпы мəселелері» 
Жакиев Н.С.

14.45 – 15.15 Презентация
«Общие вопросы организации работы эндоскопической 
операционной в гинекологии»
Жакиев Н.С. 

Операция трансляциясы
«Жатырдың жатыр түтіктерімен лапароскопиялық экстирпациясы»

15.15 – 16.30 Трансляция операции
«Лапароскопическая экстирпация матки с маточными трубами» 

Презентация 
«Жатырішілік хирургия, А-дан Я-ға дейін» 

Ишанғали Б.О.

16.30 – 17.00 Презентация
«Внутриматочная хирургия, от А до Я»
Ишангали Б.О.

Сұрақ-жауап, пікірталас 17.00 – 18.00 Вопрос-ответ, дискуссия  

Трансляция операций
«Гистероскопия, тотальная резекция 
миоматозного узла» 
«Лапароскопическая миомэктомия 
с временным пережатием маточных артерий» 
«Гистероскопия, тотальная резекция миоматозного узла» 

Презентация
«Общие вопросы организации работы эндоскопической 
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САРАПШЫЛАР         ЭКСПЕРТЫ

Жакиев Нұрлан Сағидоллаұлы
Медицина магистрі, Облыстық перинаталдық орталығының эндоскопиялық жəне реконструктивті гинекология 
бөлімшесінің меңгерушісі, Ақтау қ., ҚР 

Жакиев Нурлан Сагидуллаевич
Магистр медицины, Заведующий отделением эндоскопической и реконструктивной гинекологии Областного 
перинатального центра, г. Актау, РК

Ишанғали Болат Олегұлы
«Sofi Med көп бейінді клиника» ЖШС жоғары санатты акушер-гинеколог дəрігері, 
Ақтау қ., ҚР 

Ишангали Болат Олегович
врач акушер-гинеколог высшей категории ТОО «Многоприфильная клиника Sofi Med», 
г. Актау, РК


