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VII - Халықаралық конгрестің ашылуы 

21 желтоқсан 2022, сәрсенбі 

Модераторлар: 
профессор, м.ғ.д. Құдайбергенов Т.К., 

м.ғ.к. Кусаинова Ф.А.
09.00 – 09.15 Құттықтау сөзі Құдайбергенов Талғат Капаевич – 

ООГКЭ президенті, профессор, РМИ ғылым 
жөніндегі директоры 
Ахундов Сергей Робертович – 
«КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Қазақстан» ЖШС 
бас директоры
Джакупов Данияр Уәлиханұлы – 
м.ғ.к., РМИ бас дәрігері

уақыты тақырып/сарапшы
09.15 – 09.30 «Қазақстандағы ООГЭ даму кезеңі» 

Кусаинова Фарида Азимовна – 
м.ғ.к., С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ КеАҚ Акушерлік 
және гинекология кафедрасының доценті, Алматы қ.  

09.30 – 10.00 Life-op: «Гистерорезектоскопия»
Шардарбекова Динара Диасовна –
жоғары санатты гинеколог-хирург, РМИ гинекологиялық бөлімшесінің 
меңгерушісі, Алматы қ. 

10.00 – 11.30 Life-op: «Жатырдағы тыртық ақауын лапароскопиялық түзету»
Тоқтарбеков Ғалымжан Қабдулманапұлы – 
акушер-гинеколог дәрігер, UMC КҚ гинекология бөлімінің 
реконструктивті-пластикалық хирургия бағдарламасының меңгерушісі, 
Астана қ. 

11.30 – 12.00 Life-op: «Гистероскопия/ гистерорезектоскопия»
Ишангали Болат Олегович – 
«Sofi  Medgroup» клиникасының жоғары санатты дәрігер-гинекологы, 
Ақтау қ.  

12.00 – 12.30 Life-op: «Гистерорезектоскопия»
Бозғалиев Рустам Байжанұлы – 
дәрігер-гинеколог, «DARU» клиникасының бөлімше меңгерушісі, 
Ақтөбе қ.

12.30 – 13.30 Life-op: «Лапароскопия»
Джакупов Данияр Уәлиханұлы – 
м.ғ.к., РМИ бас дәрігері, Алматы қ.  

13.30 – 15.00 Life-op: «Жатырдың экстирпациясы»  
Цуранков Виктор Васильевич – 
жоғары санатты дәрігер-гинеколог, «Мейірім» клиникасы, Астана қ. 

15.00 – 16.30 Life-op: «Лапароскопия»
Жакиев Нұрлан Сағидоллаұлы –
м.м., Облыстық перинаталдық орталықтың эндоскопиялық және 
реконструктивті гинекология бөлімшесінің меңгерушісі, Ақтау қ.

16:30 – 17.00 Ашық микрофон Талқылау/көтерілген қол режимі
Сарапшылар белсенді режимде/қатысушыларға 
талқылау үшін сөз беріледі
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22 желтоқсан, бейсенбі

Модераторлар: 
профессор, м.ғ.д. Құдайбергенов Т.К.,

м.ғ.к. Муканов Е.Т.

уақыты тақырыбы дәріскер

09.00 – 09.20 «Репродуктивті жастағы әйелдердегі терең инфильтративті 
эндометриоз»

Құдайбергенов Талғат Капаевич – 
м.ғ.д., профессор, ООГКЭ президенті, профессор, РМИ ғылым 
жөніндегі директоры, Алматы қ. 

09.20 – 11.00 Life-op: «Лапароскопия»
Джакупов Данияр Уәлиханұлы – 
м.ғ.к., РМИ бас дәрігері, Алматы қ. 

11.00 – 12.30 Life-op: «Лапароскопиялық миомэктомия»  
Башарова Гульбарам Есембековна –
жоғары санатты акушер-гинеколог, ҚР ПІБ, МОА гинекология 
бөлімшесінің меңгерушісі, Астана қ. 

12.30 – 14.00 Life-op: «Лапароскопиялық миомэктомия»
Нуриев Болат Ильясович – 
оперативті гинекология және андрология кафедрасының гинеколог-
хирург дәрігері, ИРМ, Алматы қ.

14.00 – 14.20 «Uniserv Medical Center жеке көп бейінді клиникасы жағдайында 
жедел гинекологияның мүмкіндіктері 

Мұқанов Ерлан Тілегенұлы –
м.ғ.к., «Uniserv Medical center» көп бейінді клиникасы бас 
директорының емдеу ісі жөніндегі орынбасары, Орал қ.

14.20 – 14.40 «Эндометриоз. Эхо-эндопараллельдер»
Чупин Александр Николаевич – 
медицина магистрі, «Медикер» клиникасының гинекологиялық 
қызметінің басшысы, Алматы қ.

14.40 – 15.00 «MESH пайдаланумен апикальды пролапсты түзету: 
лапароскопиялық және қынаптық қол жетімділік» 

Тоқтарбеков Ғалымжан Қабдулманапұлы – 
акушер-гинеколог дәрігер, UMC КҚ гинекология бөлімінің 
реконструктивті-пластикалық хирургия бағдарламасының 
меңгерушісі, Астана қ.

15.00 – 15.20 «Аналық бездер гистерэктомиядан қалай аман қалады»
Шерстова Елена Ахатовна – м.м., №1 қалалық аурухананың 
акушер-гинеколог дәрігер, Қарағанды қ. 

15.20 – 15.40 «Рокитанский-Кюстнер-Майер-Хаузер синдромы. Неокольпопоэз»
Үсенов Қадыржан Маратұлы – 
жоғары санатты акушер-гинеколог дәрігер, «Денсаулық академиясы» 
клиникасының жедел гинекология бөлімшесінің меңгерушісі, 
Алматы қ. 

15.40 – 16.00 Ашық микрофон Талқылау/көтерілген қол режимі
Сарапшылар белсенді режимде/
қатысушыларға талқылау үшін сөз беріледі
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Башарова Гульбарам Есембековна – жоғары санатты 
акушер-гинеколог, ҚР ПІБ, МОА гинекология бөлімшесінің 
меңгерушісі, Астана қ.  

Бозғалиев Рустам Байжанұлы – дәрігер-гинеколог, 
«DARU» клиникасының бөлімше меңгерушісі, Ақтөбе қ.

Джакупов Данияр Уәлиханұлы – м.ғ.к., РМИ бас дәрігері, 
Алматы қ.  

Жакиев Нұрлан Сағидоллаұлы – м.м., Облыстық перина-
талдық орталықтың эндоскопиялық және реконструктивті 
гинекология бөлімшесінің меңгерушісі, Ақтау қ.

Ишангали Болат Олегович – «Sofi  Medgroup» клиникасы-
ның жоғары санатты дәрігер-гинекологы, Ақтау қ. 
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Құдайбергенов Талғат Капаевич – м.ғ.д., профессор, 
ООГКЭ президенті, профессор, РМИ ғылым жөніндегі 
директоры, Алматы қ.  

Кусаинова Фарида Азимовна – м.ғ.к., С.Д. Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ КеАҚ Акушерлік және гинекология 
кафедрасының доценті, Алматы қ.

Мұқанов Ерлан Тілегенұлы – м.ғ.к., «Uniserv Medical 
center» көп бейінді клиникасы бас директорының емдеу ісі 
жөніндегі орынбасары, Орал қ. 

Нуриев Болат Ильясович – оперативті гинекология және 
андрология кафедрасының гинеколог-хирург дәрігері, ИРМ, 
Алматы қ.

Тоқтарбеков Ғалымжан Қабдулманапұлы – акушер-ги-
неколог дәрігер, UMC КҚ гинекология бөлімінің реконструк-
тивті-пластикалық хирургия бағдарламасының меңгерушісі, 
Астана қ.
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Үсенов Қадыржан Маратұлы – жоғары санатты акушер-ги-
неколог дәрігер, «Денсаулық академиясы» клиникасының 
жедел гинекология бөлімшесінің меңгерушісі, Алматы қ.

Цуранков Виктор Васильевич – жоғары санатты дәрі-
гер-гинеколог, «Мейірім» клиникасы, Астана қ.

Чупин Александр Николаевич – медицина магистрі, 
«Медикер» клиникасының гинекологиялық қызметінің бас-
шысы, Алматы қ. 

Шардарбекова Динара Диасовна – жоғары санатты ги-
неколог-хирург, РМИ гинекологиялық бөлімшесінің меңге-
рушісі, Алматы қ.

Шерстова Елена Ахатовна – м.м., акушер-гинеколог 
дәрігер, №1 көп бейінді қалалық аурухана, Қарағанды қ. 


