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Ұйымдастырушылар

Жамбыл облысының Денсаулық сақтау басқармасы
Түркістан облысының Денсаулық сақтау басқармасы
Шымкент қаласының Денсаулық сақтау басқармасы

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Қазақстан эндоскопиялық хирургтар қауымдастығы ҚЭХҚ

Қазақстан гинеколог-эндоскопистерінің қоғамдық бірлестігі

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Репродуктивті медицина институты

KARL STORZ ENDOSCOPE

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ГИНЕКОЛОГОВ ЭНДОСКОПИСТОВ

ГИНЕКОЛОГТАР-ЭНДОСТОПИСТЕР
ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ
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Рысқұлов Жандос Ордабайұлы 
Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас хирургі

Рысбеков Мырзабек Мырзашұлы
Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Клиникалық және іргелі медицина ғылымдары академиясының академигі, Оңтүстік 
Қазақстан медицина академиясының ректоры

Котлобовский Владимир Игоревич
Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстандық эндоскопиялық 
хирургтар қауымдастығының президенті, АМК эндохирургиялық қызметінің басшысы

Тоқпанов Серік Имақұлы
Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері

Жақыпов Данияр Уәлиханұлы
Медицина ғылымдарының кандидаты, «Репродуктивті медицина институтының» бас дәрігері, гинекологиядағы эндовидеохирургия курсы-
ның меңгерушісі

Ахундов Сергей Робертович
Медицина ғылымдарының кандидаты, «KARL STORZ ENDOSCOPY Kazakhstan» ЖШС бас директоры

Сұлтанов Қасымхан Уәлиханұлы
Дәрігер – хирург, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының 2 курс докторанты

«KARL STORZ ENDOSCOPY Kazakhstan» ЖШС
Хабарлар: Алдияр Мұқанов, Александр Бойко, Азат Хан Абзалбеков, Дмитрий Лось, Аян Сәрсенбаев
Операциялық бөлмелерде ұйымдастыру және қолдау: Михаил Лебедев

Исаков Виктор Юрьевич
Балалар хирургі, MedicusM эндохирургия бөлімінің меңгерушісі, Endosurgery.pro жобасының модераторы

Рысқұлов Жандос Ордабайұлы 

«KARL STORZ ENDOSCOPY Kazakhstan» ЖШС

Конференцияны ұйымдастыру комитеті

Ұйымдастыру жəне техникалық қамтамасыз ету
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Клиникалық негіздері

«Шу аудандық орталық ауруханасы»
Шу қаласы, Алтынсарин көшесі, 1А-үй

«Көпбейінді қалалық аурухана»
Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2В

«Жамбыл облыстық перинаталдық орталығы»
Тараз қаласы, Н. Крупская көшесі, 1

«Аудандық клиникалық аурухана»
Шымкент қ., Майлықожа к-сі, 4

«Облыстық балалар ауруханасы»
Шымкент қ., м-н Нұрсат

«Қалалық онкологиялық орталық»
Шымкент қ., Ахмет Байтұрсынов к-сі, 85А

«№1 қалалық клиникалық аурухана»
Шымкент қ., ст. Металлистов, 1Б.
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Конференция сарапшылары мен спикерлері

Бертілеуов Орынбасар Оразғалиұлы
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының онкогинекология орталығының онкогинекологы, онко-
хирургі (Алматы, ҚР)

Бусырев Юрий Борисович
Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент, «Евромедсервис» клиникалық-диагностикалық орталығының хирургі, Еуропа-
лық эндохирургтер мен герниологтар қоғамының мүшесі (Мәскеу, РФ)

Жақыпов Данияр Уәлиханұлы
Медицина ғылымдарының кандидаты, «Репродуктивті медицина институтының» бас дәрігері, гинекологиядағы эндовидео-
хирургия курсының меңгерушісі (Алматы, ҚР)

Галлямов Эдуард Абдулхаевич 
Медицина ғылымдарының докторы, РФ еңбек сіңірген дәрігері, Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің И.М. Сеченов атындағы 
бірінші МММУ (Сеченов университеті) ЖО ФМАБМ емдеу факультетінің жалпы хирургия кафедрасының меңгерушісі, ғылым мен 
техника саласындағы РФ Үкіметі сыйлығының лауреаты. Ресей хирургтар қоғамының мүшесі, Ресей эндохирургтер қоғамының 
Басқарма мүшесі, Еуропалық эндоскопиялық урология қауымдастығының мүшесі, Еуропалық эндоскопиялық хирургия қауымда-
стығының мүшесі, «Эндохирургия сегодня», «Московский хирургический журнал» журналда-рының редакциялық кеңесінің мүшесі
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Кукубасов Ерлан Каирлыевич
Медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары санатты онколог-дәрігер, онкогинекология орталығының басшысы, онколог-
гинекологтардың халықаралық қоғамының (IGCS)мүшесі, ҚР онкологтар Ассоциациясының мүшесі (Алматы, ҚР)

Тоқпанов Серік Имақұлы 
Медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, қазақстандық хирургтар қауымдастығының 
мүшесі, қазақстандық эндоскопиялық хирургтар қауымдастығының Басқарма мүшесі (Нұр-сұлтан, ҚР)

Штыров Сергей Вячеславович
Медицина ғылымдарының докторы, Н. И. Пирогов атындағы РНИМУ акушерия және гинекология кафедрасының профессоры, 
«№ 31 Қалалық клиникалық аурухананың» бас гинеколог-эндоскописті, Мәскеу эндоскопист-гинекологтар клубының президенті 
(Мәскеу, РФ)

Щербаков Петр Леонидович
Медицина ғылымдарының докторы, профессор, «Медси» АҚ компаниялар тобы медицина академиясының гастроэнтерология 
және эндоскопия кафедрасының меңгерушісі, РФ Үкіметі Ғылым және техника саласындағы Сыйлығының лауреаты, РМҒА жас 
ғалымдарды қолдау гранттарының дипломанты. Еуропалық гастроэнтерологтар, нутрициологтар және эндоскопистер қоғамының 
мүшесі, американдық гастроэнтерологтар қоғамының мүшесі (Мәскеу, РФ)

Котлобовский Владимир Игоревич
Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ҚЭХҚ Қазақстандық 
эндоскопиялық хирургтер қауымдастығының президенті, «Ақтөбе медициналық орталығы» АӘК эндохирургиялық қызметінің 
жетекшісі. SAGES американдық асқазан-ішек және эндоскопиялық хирургтар қоғамының және IPEG International Pediatric 
Endosurgery Group мүшесі (Ақтөбе, ҚР)
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Модераторлар: Котлобовский В. И., м. ғ. д., профессор 
Рыскулов Ж. О., Жамбыл облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас хирургі
Исаков В.Ю.

Қатысушыларды тіркеу

10.00 – 10.10 Эндохирургия мектебінің қатысушыларына арналған құттықтау сөзі 
Рыскулов Жандос Ордабайұлы, Жымпиты облысының штаттан тыс бас хирургі 
Айтишев Жайдар Әскербекұлы, Шу аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері

10.20 – 11.30  Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық холистэктомия»

Котлобовский В. И., 
м. ғ. д., профессор 
(Ақтөбе, ҚР)

11.40 – 12.20 Презентация: 
«Шұғыл гинекологиядағы лапароскопиялық операциялар»

Штыров С.В., 
м. ғ. д., профессор 
(Мәскеу, РФ)

12.30 – 13.30 Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық фундопликация» 

Галлямов Э.А., 
м. ғ. д., профессор 
(Мәскеу, РФ)

14.00 – 14.30 Презентациялар: 
«Лапароскопиялық операциялар кезіндегі қауіпсіздік»
«Лапароскопиялық хирургияның асқынулары»

Котлобовский В. И., 
м. ғ. д., профессор 
(Ақтөбе, ҚР)

14.40 – 16.00 Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық гистерэктомия»

Жақыпов Д. В., 
м. ғ. к. 
(Алматы, ҚР)

16.00 – 16.30 Талқылау, сұрақтар / жауаптар

ЭНДОХИРУРГИЯ МЕКТЕБІ

«Эндохирургиядағы қауіпсіздік»

19.09.2022 ж. (дүйсенбі)

Шу қаласының «Орталық аудандық ауруханасы»



8

Модераторлар: Котлобовский В. И., м. ғ. д., профессор 
Құдайбергенов Т. К., м. ғ. д., профессор 
Исаков В.Ю.

09.00 – 09.15 Конференцияның ашылуы / құттықтау сөздер
Рысқұлов Жандос Ордабайұлы, Жамбыл облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас хирургі
Галлямов Эдуард Абдулхаевич, медицина ғылымдарының докторы, РФ еңбек сіңірген дәрігері
Котлобовский Владимир Игоревич, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан эндоскопиялық хирургтар қауымдасты-
ғының президенті 
Ахундов Сергей Робертович, медицина ғылымдарының кандидаты, «КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Қазақстан» ЖШС бас директоры

«Көпбейінді қалалық аурухана» «Облыстық перинаталдық орталық»

10.00 – 11.30  Операцияны трансляциялау: 
«Бүйректің лапароскопиялық резекциясы»
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)

Операцияны трансляциялау: 
«Аналық без кистасын лапароскопиялық алып тастау»
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

11.30 – 14.00 Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық гастроэктомия»
Бусырев Ю.Б.., м. ғ. к. (Мәскеу, РФ)

Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық гистерэктомия»
Штыров С.В., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)

14.00 – 14.30 Презентация:
«Үлкен диафрагматикалық грыжаны хирургиялық емдеу және диафрагма күмбезінің релаксациясы»
Бусырев Ю.Б.., м. ғ. к. (Мәскеу, РФ)

14.30 – 16.00 Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық гемиколэктомия»
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)

Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық консервативті миомэктомия»
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

16.00 – 17.00 Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық нефропексия»
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)

МАСТЕР-КЛАСС

«4K ICG визуализациясы бар эндоскопиялық хирургияның заманауи мүмкіндіктері»

20.09.2022 ж. (сейсенбі), Тараз қ.

«Көпбейінді қалалық аурухана», Тараз қ. / «Облыстық перинаталдық орталық», Тараз қ.
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Модераторлар: Котлобовский В.И., д.м.н., профессор
Кудайбергенов Т.К., д.м.н., профессор
Исаков В.Ю.

«Көпбейінді қалалық аурухана» «Облыстық перинаталдық орталық»

09.00 – 11.00  Операцияны трансляциялау: 
«Тік ішектің резекциясы»
Бусырев Ю.Б.., м. ғ. к. (Мәскеу, РФ)

Операцияны трансляциялау: 
«Жатырдың лапароскопиялық экстирпациясы»
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

11.00 - 11.30 Презентация: 
«Капсулалық эндоскопия»
Щербаков П. Л., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)

11.30 – 14.00 Операцияны трансляциялау: 
«Инфильтративті эндометриозды лапароскопиялық емдеу»
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ), Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

14.30 - 15.30 Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық аппендэктомия»
Котлобовский В. И., м. ғ. д., профессор (Ақтөбе, ҚР)

Операцияны трансляциялау: 
«Лапароскопиялық гистерэктомия»
Штыров С.В., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)

15.30 - 16.00 Презентация: 
«Renal 10-12 күрделі дәрежелі бүйрек ісіктерінің лапароскопиялық резекциясы»
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)

16.00 Конференцияның жабылуы

21.09.2022 ж. (сәрсенбі)

«Көпбейінді қалалық аурухана», Тараз қ./ «Облыстық перинаталдық орталық», Тараз қ.
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Баспасөз хабарламасы

E NDOSURGERY.PRO ROADSHOW SILK WAY эндохирургиялық марафон шеңберінде 2022 жылғы 22 және 23 қыркүйек күндері Оңтүстік 
Қазақстан Медицина академиясы халықаралық қатысумен «Хирургия, урология, гинекологиядағы лапароскопияның заманауи 
аспектілері. 4K ICG форматындағы визуализация» ғылыми-практикалық конференция өткізуді жоспарлап отыр.  

Конференция ұйымдастырушылары:
– Түркістан облысының Денсаулық сақтау басқармасы;
– Шымкент қаласының Денсаулық сақтау басқармасы;
– Оңтүстік Қазақстан Медицина академиясы;
– Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина универ-
 ситеті;
– Қазақстандық эндоскопиялық хирургтар қауымдастығы ҚЭХҚ;
– Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты
– Қазақстан гинеколог-эндоскопистері ҚБ

Компаниялардың қолдауымен:
– КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Қазақстан
– MedicusM

Конференцияның негізгі тақырыптары:
– Хирургия, урология және гинекологиядағы лапароскопия;
– Колоректалды хирургия;
– Онкологиядағы лапароскопия;
– Балалар хирургиясы;
– АІЖ капсулалық эндоскопиясы. 

Конференция заманауи университеттік клиника жобасын дайындау 
шеңберінде ұйымдастырылады, ол емдеу практикасында жоғары эндо-
скопиялық технологияларды қолданудың және оларды оқу процесінде 
одан әрі пайдаланудың өзекті мәселелеріне арналған. 

Шымкенттің бірнеше операциялық жетекші клиникаларынан Оң-
түстік Қазақстан Медицина академиясының конференц-залы мен 
оқу бөлмелеріне, сондай-ақ endosurgery.pro сайтқа интернет-кеңістік-
ке онлайн-трансляция жасау мүмкіндіктері ұсынылады. Қазақстан 

мен Ресейдің жетекші сарапшылары өңір мамандарымен бірлесіп, 
жоғары деңгейдегі сараптамалық хирургияны талап ететін бірқатар 
күрделі операциялар жүргізеді. HD 4K ICG форматындағы аз инва-
зивті эндохирургиялық операция хирургтарға бір жағынан қайтала-
натын, метастаздалған ісіктерді бейнелеуге және хирургиялық ара-
ласудың көлемі мен толықтығын арттыруға мүмкіндік береді. Екінші 
жағынан, пациент үшін ағзаны сақтайтын хирургияны мүмкіндігінше 
қауіпсіз орындауға мүмкіндік береді. Эндохирургиялық операция-
лар ағзалар мен тіндерді визуализациялаудың жоғары деңгейі мен 
кеңейтуші әсерінің есебінен тамырлар мен нервтерді бөлумен тін-
дердің аса жұқа диссекциясын жүргізуге мүмкіндік береді, бұл өз 
кезегінде хирургиядағы қауіпсіздік үшін жағдай жасайды және элек-
трохирургия және оларға механикалық әсер ету тарапынан төмен 
зақымдаушы әсерді қамтамасыз етеді, яғни хирургия жіңішке тіндік 
деңгейде жүреді. 

Бас демеуші, KARL STORZ компаниясы трансляцияларды жүргізу-
де техникалық қолдау көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар конфе-
ренция қатысушыларына симулятор-тренажерлерде эндохирургиялық 
манипуляциялардың бастапқы дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 
Конференция аясында эндохирургиялық технологиялар қолданыла-
тын хирургияның барлық бөлімдері ұсынылатын көрме өтеді. 

Оңтүстік Қазақстан Медициналық академиясы (Шымкент қ., ҚР) 
мен Сеченов университеті (Москва қ., РФ) арасында эндохирургия 
және оқыту саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол 
қою жоспарлануда. 

Студенттерді, жас дәрігерлерді оқыту, тәжірибелі дәрігерлер үшін 
өзекті ақпаратпен алмасу – бұл өмірлік маңызды процестер үздіксіз, 
жоғары сапалы және техникалық деңгейде өтуі керек. Іс жүзінде кон-
ференция клиника мен білім беруді қосу үлгісін көрсетуі, сондай-ақ 
одан әрі ынтымақтастықтың және осындай іс-шараларды тұрақты не-
гізде өткізудің кепілі болуы тиіс. 
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08.00 – 08.30 Қатысушыларды тіркеу
08.30 – 09.00 Конференцияның ашылуы / құттықтау сөздер
Рысбеков Мырзабек Мырзашұлы, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының ректоры 
Досқалиев Жақсылық Ақмырзаұлы, медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Медицина ғылымдары академиясының академигі 
Галлямов Эдуард Абдулхаевич, медицина ғылымдарының докторы, РФ еңбек сіңірген дәрігері 
Котлобовский Владимир Игоревич, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан эндоскопиялық хирургтар қауымдастығының президенті 
Ахундов Сергей Робертович, медицина ғылымдарының кандидаты, «КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан» ЖШС Бас директоры
Модераторлар: Досқалиев Ж. А., м. ғ. д., профессор; Котлобовский В. И., м. ғ. д., профессор; Штыров С.В., м. ғ. д., профессор;  Құдайбергенов Т.К., м. ғ. д., профессор 
(онлайн); Исаков В. Ю. (залда)

«Қалалық №1 аурухана» «Облыстық Клиникалық Аурухана» «Қалалық онкологиялық орталық» «Облыстық Балалар Ауруханасы»
09.00 – 10.00
Лапароскопиялық фундопликация 
Тоқпанов С. И., м. ғ. д., профессор 
(Нұр-сұлтан, ҚР)
Бусырев Ю. Б., м. ғ. к. (Мәскеу, РФ)

9.00 – 11.00
Лапароскопиялық промонтофикация
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

09.00 – 11.00
Лапароскопиялық простатэктомия
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор 
(Мәскеу, РФ)

10.00 – 10.30 Презентация:
«Хирургиялық ауруларды емдеудегі эндоскопияның заманауи мүмкіндіктері»
Щербаков П. Л., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)
10.30 – 14.00
Ұйқы безінің ісігіне лапароскопиялық 
операция
Бусырев Ю.Б.., м. ғ. к. (Мәскеу, РФ)

11.30 – 13.00 
Лапароскопиялық гистерэктомия
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

11.30 – 13.00 
Бүйректің лапароскопиялық 
резекциясы
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор 
(Мәскеу, РФ)

13.00 – 14.30 
Гидронефрозға байланысты 
лапароскопиялық операция
Котлобовский В. И., м. ғ. д., 
профессор (Ақтөбе, ҚР)

14.00 – 15.30
Лапароскопиялық гинекология
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

14.00 – 14.30
Презентация: 
Қалалық онкологиялық диспансер
«Өңеш обыры кезінде аз инвазивті 
операцияларды енгізу тәжірибесі» 

15.00 – 18.00
Асқазанның лапароскопиялық 
резекциясы
Бусырев Ю.Б.., м. ғ. к. (Мәскеу, РФ)

15.30 – 17.00 
Лапароскопиялық консервативті 
миомэктомия
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

15.00 – 17.00
Гемиколэктомия
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор 
(Мәскеу, РФ)

Дөңгелек үстел, брифинг
ҚР еңбек сіңірген қайраткері, М. ғ. д., профессор С.И.Тоқпановтың (Нұр-сұлтан, ҚР) концерті. Концертке м. ғ. д., профессор С. В. Штыров (Мәскеу, РФ) қатысады

ҒЫЛЫМИ-ТƏЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

«Хирургия, урология, гинекологиядағы лапароскопияның заманауи аспектілері. 4K ICG форматындағы Визуализация»
22.09.2022 ж. (бейсенбі), Шымкент қ.

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының» конференц-залы
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23.09.2022 ж. (жұма)

Модераторлар: Досқалиев Ж. А., м. ғ. д., профессор; Котлобовский В. И., м. ғ. д., профессор; Штыров С.В., м. ғ. д., профессор; Құдайбергенов Т.К., м. ғ. д., 
профессор (онлайн), Исаков В. Ю. (залда)

«Қалалық №1 аурухана» «Облыстық Клиникалық Аурухана»  «Қалалық онкологиялық орталық»  «Облыстық Балалар Ауруханасы»

9.00 – 11.00
Жатырдың экстирпациясы
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

09.00 – 12.00
Ісік зақымданулары кезінде Д2 
лимфодиссекциясы бар лапароскопиялық 
гастрэктомия
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор (Мәскеу, РФ)

9.00 – 12.00
ICG бар лапароскопиялық 
онкогинекология
Кукубасов Е. К., м. ғ. к., 
Бертлеуов О. (Алматы, ҚР)

11.30 – 13.00
Лапароскопиялық консервативті 
миомэктомия
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

12.30 – 14.00 
Бүйректің лапароскопиялық резекциясы 
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор  
(Мәскеу, РФ)

12.30 – 13.00 Презентация 
«ICG бар лапароскопиялық 
онкогинекология»
Кукубасов Е. К., м. ғ. к., 
Бертлеуов О. (Алматы, ҚР)

13.00 – 13.30  Презентация
Клиникалық тамақтану. Фрезениус Каби Өнімдері 
Юсупова Анастасия, Medicus-M компаниясы, өнімді дамыту жөніндегі аймақтық менеджер

13.00 – 14.30
Бауырдың эхинококкалық кистасын 
лапароскопиялық алып тастау
Котлобовский В. И., м. ғ. д., 
профессор (Ақтөбе, ҚР)

14.00 – 15.30
Лапароскопиялық 
промонтофикация
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

14.30 – 17.00 
Лапароскопиялық адреналэктомия
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор  
(Мәскеу, РФ)

14.00 – 16.30
ICG диагностикасымен 
лапароскопиялық лимфодиссекция.
Кукубасов Е. К., м. ғ. к., 
Бертлеуов О. (Алматы, ҚР)15.30 – 17.00  

Лапароскопиялық гистерэктомия 
Жақыпов Д. В., м. ғ. к. (Алматы, ҚР)

24.09.2022 ж. (сенбі)

«Қалалық №1 аурухана» «Облыстық Клиникалық Аурухана»  «Қалалық онкологиялық орталық»

9.00 – 11.00
Лапароскопиялық нефрэктомия
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор 
(Мәскеу, РФ)

09.00 – 10.00
Лапароскопиялық фундопликация
Бусырев Ю.Б.., м. ғ. к. (Мәскеу, РФ)

9.00 – 11.30
ICG бар лапароскопиялық онкогинекология
Кукубасов Е. К., м. ғ. к., 
Бертлеуов О. (Алматы, ҚР)

11.30 – 13.00
Лапароскопиялық гемиколэктомия
Галлямов Э.А., м. ғ. д., профессор  
(Мәскеу, РФ)

10.30 - 13.00 
Лапароскопиялық алдыңғы төменгі тік ішек 
резекциясы
Бусырев Ю.Б.., м. ғ. к. (Мәскеу, РФ)

11.30 – 13.00
ICG бар лапароскопиялық онкогинекология
Кукубасов Е. К., м. ғ. к., 
Бертлеуов О. (Алматы, ҚР)

13.00 Конференцияның жабылуы


