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«А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ
«Қазақ Медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ
ҚР ДСМ Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығы
«Милосердие» ерікті қоғамы
«Анестезиологтар және реаниматологтар федерациясы»
республикалық қоғамдық бірлестігі

«Педиатриядағы анестезиология, реаниматология
және қарқынды терапияның өзекті мәселелері»
халықаралық қатысуымен республикалық
ғылыми-тәжірибелік конференция

БАҒДАРЛАМАСЫ

14-15 сәуір 2017 ж.
Алматы қ., Қазақстан

«Педиатриядағы анестезиология, реаниматологияжәнеқарқынды терапияның өзекті мәселелері»
халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
Алматы қ., 14-15 сәуір 2017 ж.

Аса құрметті
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ұйымдастыру комитеті Сізді

«Педиатриядағы анестезиология, реаниматология және
қарқынды терапияның өзекті мәселелері»
халықаралық қатысуымен
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
жұмысына қатысуға шақыруды құрмет тұтады.

Алматы қ., 14-15 сәуір 2017 ж.
Конференцияның ресми тілдері – қазақ, орыс, ағылшын

Қатысушыларды тіркеу таңғы 8.00-ден бастап Алматы қ., «Алатау» ЕСК,
Наурызбай ауданы, Таусамалы ауылы мекен-жайындағы
«Алатау» ЕСК ғимаратының бас холында өтеді.

Конференция жұмысы бойынша анықтама
Секретариатпен мына телефондары арқылы ұсынылады:
+ 7 (727) 279 83 02
							+ 7 701 513 96 06
							+7 705 220 12 31
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халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
Алматы қ., 14-15 сәуір 2017 ж.

ЕСКЕРТУ!
Материалдар 2017 жылдың 15 наурызына дейін қабылданады.
Тезистерді kazmuno.roo@mail.ru электронды мекен-жайына жіберу керек.
Нұсқаулықтар сақталмай орындалған, сондай-ақ факс арқылы жіберілген тезистер
қабылданбайды. Электронды мекен-жай арқылы материалдарды жіберген соң олардың
оқылғандығы жайында хабарлама сұратыңыз.
«Алатау» ЕСК-інде тұру туралы өтінімді 2017 жылдың 15 наурызына дейін Конференцияның
ұйымдастыру комитетіне ergali.m1@gmail.com электронды мекен-жайы бойынша жіберу қажет.
Ұялы телефон: +7 701 513 96 06;
Тел/Факс: (727) 279-83-02
Алдағы конференция туралы қосымша ақпаратты «Анестезиологтар және реаниматологтар
федерациясы» РҚБ-нің www.anest.kz сайтынан табуға болады.
Баяндамашыларға арналған ақпарат:
Конференция отырыстары «Алатау» ЕСК ғимаратының «Төле би» залында өтеді.
Залдар компьютерлермен, мультимедиялық проекторлар мен микрофондармен жабдықталған.
Электрондық баяндамаларды CD, DVD-дисктермен немесе флеш-карталармен техникалық
қызметкерлерге отырыстың басталуына дейін 1 (бір) сағат бұрын тапсыруыңызды өтініп
сұраймыз.
Өз құрылғыларын қолдануға рұқсат берілмейді. Баяндамалардың электронды нұсқаларын
баяндамашының рұқсатынсыз тарату мүмкін емес. Баяндамаларды еркін тарату мүмкіндігі
немесе мүмкінсіздігі туралы ұйымдастырушыларға хабарлауыңызды сұраймыз.

ЕСКЕРТУ!!!
Берілген бағдарлама Конференцияға шақыру және Конференция жұмысына
қатысу үшін қызметкердің мекемесіне саяси бағытталуға (іссапарға
жіберуге) негіз болып табылады.
Ұйымдастыру комитеті
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ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ ҚҰРАМЫ
Төраға:

Баймаханов
Болатбек
Бимендеұлы

«А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ басқармасының төрағасы,
медицина ғылымдарының докторы, профессор

Тең төрағалар:

Исаева
Раушан
Биномқызы

«Қазақ Медициналық үздіксіз білім беру университеті» АҚ басқармасының төраға - ректоры,
медицина ғылымдарының докторы, профессор

Боранбаева
Риза
Зұлқарнайқызы

ҚР ДСМ Педиатрия және бала хирургиясы
ғылыми орталығының директоры, медицина
ғылымдары-ның докторы, профессор

Сайын
Аружан

«Милосердие» ерікті қоғамының директоры

Жұмабеков
Төлеген
Алтайұлы

Қазақ Медициналық үздіксіз білім беру университетінің балалар және неонаталды анестезиология және реаниматология кафедрасының
меңгерушісі, медицина ғылымдарының докторы,
профессор

Мейірбеков
Ерғали
Маматұлы

«Анестезиологтар және реаниматологтар федерациясы» РҚБ-нің президенті, ҚР ДСМнің бас штаттан тыс балалар анестезиологреаниматологы, профессор

Сыдықова
Сауле
Ілиясқызы

С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша деканы,
медицина ғылымдарының кандидаты

Сепбаева
Анар
Дүйсенқызы

С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің балалар
хирургиясы кафедрасының доценті, медицина ғылымдарының докторы, Алматы қ.
Перинатология және бала кардиохирургиясы
орталығының
кардиохирургиялық
анестезиология,
реаниматология
және
қарқынды терапия бөлімінің меңгерушісі

Симоньянц
Карина
Эдуардовна

«А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ трансфузиология бөлімінің
меңгерушісі

Ұйымдастыру
комитетінің
мүшелері:
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Абдуллаева
Гүлбан
Махаметжанқызы

С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру институтының
Педиатрия және неонатология кафедрасының
доценті, медицина ғылымдарының кандидаты

Малтабарова
Нүрила
Аманғалиқызы

«Астана медициналық университеті» АҚ-ның
жедел жәрдем және анестезиология, реаниматология кафедрасы меңгерушісінің і.а.,
медицина ғылымдарының кандидаты

Бердиярова
Гүлбану
Сансызбайқызы

Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми
орталығының нәрестелер анестезиологиясы,
реаниматология және қарқынды терапия
бөлімінің меңгерушісі, медицина ғылымдарының
кандидаты

Нұрмағамбетова
Бағила
Құралбайқызы

АБҰҒО UMC КФ балалар анестезиологиясы
және реаниматологиясы бойынша консультант
аға ординатор, АНА-ның BLS, PALS, ACLS
бағдарламалары бойынша сертификатталған
жаттықтырушысы

Сапаров
Асхат
Ишанғалиұлы

Астана қ. АБҰҒО UMC КФ балалар анестезиологиясы, реаниматологиясы және қарқынды
терапия бөлімінің меңгерушісі

Әлімханова
Гүлшат
Нұрмұратқызы

Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми
орталығының балалар анестезиологиясы, реаниматологиясы және қарқынды терапия бөлімінің меңгерушісі

Нұрғожаева
Назира
Нұрғожақызы

Педиатрия және бала хирургиясы ғылыми орталығының анестезиолог-реаниматолог дәрігері
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КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК ТАҚЫРЫПТАМАСЫ
ЖӘНЕ ҚАРАСТЫРЫЛАТЫН МӘСЕЛЕЛЕРІ
Конференцияның негізгі тақырыптары:
1.

Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарында балалар анестезиологиясыреаниматологиясы қызметін ұйымдастыруды жетілдіру сұрақтары.

2.

Педиатриялық анестезиология және қарқынды терапиядағы сепсис және инфекциялық
асқынулардың мәселелері.

3.

Балалар анестезиологиясы-реаниматологиясы және неонатологиясындағы респираторлық
көмек сұрақтары.

4.

Балалар жасындағы нейрохирургия, торакальді хирургия, кардиохирургия және балалар
хирургиясындағы анестезия және қарқынды терапия.

5.

Неонатологиядағы анестезия, реанимация және қарқынды терапия.

6.

Анестезиология және реаниматологиядағы заманауи технологиялар.

ЕСКЕРТУ!!!
2017 жылдың 14-15 сәуірінде КОНФЕРЕНЦИЯ шеңберінде жүргізіледі:
•

Семинар: «Қандағы газ көрсеткіші және ҚНЖ зерттеуінің мәліметтері бойынша балалар
және нәрестелердегі критикалық жағдайдың диагностикасы» (Мәскеу, Ресей)

•

Дөңгелек үстел: Бас миының ауыр ишемиялық-гипоксиялық зақымдануларымен (ӨЖЖ
ұзақтығы, респираторлық демеу параметрлері мен режимдері, седация нұсқалары,
неврологиялық қалпын бағалау) балаларды күту алгоритмін талқылау және қабылдау;
балалардағы ми өлімінің белгілерін талқылау және қабылдау.

•

Дөңгелек үстел: Балалар және неонаталды анестезиология және реаниматология
тәжірибесіндегі жас шектеуімен қолданылатын дәрілік препараттарды талқылау (анестезия,
аналгезияны жүргізуге арналған препараттар, инфузионды орта)

•

Стендтік доклад: «Экстремалды төмен және өте төмен дене салмағымен балаларды
тамақтандырудың заманауи екікезеңді жүйесі», «ӨЖЖ-дегі реанимациялық балаларды зонд
арқылы тамақтандыру» (Махмұдова Х.)»
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«Педиатриядағы анестезиология, реаниматологияжәнеқарқынды терапияның өзекті мәселелері»
халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
Алматы қ., 14-15 сәуір 2017 ж.

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ БАҒДАРЛАМАСЫ
14 СӘУІР – 1 күн (ЖҰМА)
«Алатау» ЕСК «Төле би» залы
0800 – 0900

Қатысушыларды тіркеу

09 – 10

Конференцияның ашылуы

0900 – 0915
0915 – 0925
0925 – 0935
0935 – 0940
0940 – 0945
0945 – 0950
0950 – 0955

Сәлемдесу:
ҚР ДСМ министрі Біртанов Е.А.
Алматы қ. әкімі Байбек Б.Қ.
«А.Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО» АҚ-ның басқарма төрағасы Баймаханов Б.Б.
«ҚазМҮББУ» АҚ-ның басқарма төрағасы - ректоры Исаева Р.Б.
ҚР ДСМ ПжБХҒО-ның директоры Боранбаева Р.З.
Алматы қ. Әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ахметов В.И.
Қоғамдық қайырымдылық қорының жетекшісі Аружан Сайын

00

00

«Алатау» ЕСК «Қазыбек би» залы
«Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдарында бала анестезиологиясы–
реаниматологиясы қызметінұйымдастыруды жетілдіру сұрақтары» пленарлық отырысы
Модераторлар: Георг Фрей (Франкфурт, Германия); Жұмабеков Т.Ә.(Қазақстан)
1000 – 1010

Мейірбеков Е.М. (Алматы, Қазақстан) ҚР-дағы бала анестезиологиясы және
реаниматологиясы қызметінің жағдайы

1010 – 1020

Жұмабеков Т.А. (Алматы, Қазақстан) Педиатриялық анестезиология және
реаниматологияның өзекті мәселелері

1020 – 1030

Сыдықова С.И. (Алматы, Қазақстан) Қазақстан Ресаубликасында бала
анестезиологтары мен реаниматологтарын дайындау мәселелері

1030 – 1115

Георг Фрей (Франкфурт, Германия) Балалардағы реаниматология және қарқынды
терапияның өзекті мәселелері

1115– 1130

Кофе-брейк
«Алатау» ЕСК «Толе би» залы
Симпозиум «Педиатриядағы анестезия және қарқынды терапия»

1130 – 1200

Ульрих Г.Э. (СПбМПМУ, Ресей) Шеткері тосқауылдарды орындаудағы асқынулар

12 – 12

Ульрих Г.Э. (СПбМПМУ, Ресей) Қарқынды терапия бөлімшесіндегі балаларға
паллиативті көмек, қандай баламалар?

00

30

«Алатау» ЕСК «Толе би» залы
«Қазақстан Республикасындағы перинаталды қызметтің жағдайы» пленарлық отырысы
Модераторлар: Мейірбеков Е.М., Қожахметов А.Н
1230 – 1240

Ерекешов А.А. (Астана, Қазақстан) Қазақстан Республикасындағы неонаталды
хирургия қызметінің жағдайы: Жетістіктері, мәселелері, болашағы.

1240 – 1250

Нұрмағамбетова Б.К. (Астана, Қазақстан) «UMC» КФ-нда жедел жәрдем көрсету
қызметін ұйымдастыру
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«Педиатриядағы анестезиология, реаниматологияжәнеқарқынды терапияның өзекті мәселелері»
халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
Алматы қ., 14-15 сәуір 2017 ж.

1250 – 1300

Нұртазин Ж.М. (Павлодар, Қазақстан) Павлодар облысында нәрестелер мен
балаларға реанимациялық және анестезиологиялық көмекті ұйымдастырудағы
қазіргі заманғы жүйелі тәсілдер тәжірибесі

1300 – 1310

Қожахметов А.Н. (Алматы, Қазақстан) Экстрагениталды патологиямен науқас
әйелдердегі акушерлікте анестезиологиялық қамтамасыздандыруды жетілдіру

1310 – 1320

Абдуллаева Г.М. (Алматы, Қазақстан) ӨТДС және ЭТДС-мен балалар катамнезі

13 – 14

Түскі ас

30

30

«Алатау» ЕСК «Толе би» залы
«Педиатрия мен неонатологиядағы қарқынды терапия» пленарлық отырысы
Модераторлар: Ульрих Г.Э., Жұбанышева К.Б.
1430 – 1510

Metin Bektas (Стамбұл, Түркия) Анестезиологиялық және реанимациялық көмектің
ұйымдастырылуы

1510 – 1520

Жұбанышева К.Б. (Астана, Қазақстан) Бронхөкпелік дисплазия: мәселеге қазіргі
заманғы көзқарас

1520 – 1530

Батырханов Ш.К. (Алматы, Қазақстан) Ерте жастағы балалардағы бронхөкпелік
дисплазия, мәселелер және шешу жолдары

1530 – 1540

Иманбаева Т.М. (Алматы, Қазақстан) Балалардағы жіті аллергиялық
жағдайлардың қарқынды терапиясы

1540 – 1550

Бекзат Е.Д. (Шымкент, Қазақстан) Балалардағы ауыр жағдайлардың
вирусқақарсы терапиясы

1550 – 1600

Үсенов А.А. (Көкшетау, Қазақстан) Жоғары қысыммен маскалық индукция және
релаксанттарды қолданусыз интубация

1600 – 1615

Кофе-брейк

«Алатау» ЕСК «Төле би» залы
«Бала хирургиясы, кардиохирургиясы, нейрохирургиясы және торакальды
хирургиясындағы анестезия және қарқынды терапия» пленарлық отырысы
Модераторлар: Ерекешов А.А., Малтабарова Н.А..
1615– 1625

Разумов С.А. (Астана, Қазақстан) Балалардағы перитониттердің қарқынды
терапиясының өзекті мәселелері

1625 – 1635

Ыбыраев Т.Е. (Астана, Қазақстан) Реанимация және қарқынды терапия
бөліміндегі балалар седациясы

1635– 1645

Сапаров А.И. (Астана, Қазақстан) Балаларда гемостазды бағалаудың
төменжиілікті пьезотромбоэластография әдісін қолдану

1645– 1655

Гловацкая И.В. (Павлодар, Қазақстан) Павлодар облыстық кардиологиялық
орталығының балалар анестезиологиясы, реанимациясы және интенсивті терапия
бөлімшесінің үш жылдық жұмыс тәжірибесі

1655 – 1705

Түрлекиева Ж.М. (Алматы, Қазақстан) Балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының
және ауыс қуысының шырышты қабығының термохимиялық күйіктеріндегі
қарқынды терапия
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1705– 1715

Нұрпейісов А.З. (Астана, Қазақстан) Нейрохирургиялық оталардан кейінгі
балалардағы шунт-жұқпалар

1715 – 1725

Шадиев Д.Р. (Астана, Қазақстан) Балалардағы нейрохирургиялық оталар кезінде
HOTLINE (инфузиялық сұйықтықтарды жылыту құрылғысы) жүйесін қолдану

1725 – 1735

Манайбекова Ж.А. (Астана, Қазақстан) Балаларда бауыр алмастырудың қазіргі
заманғы әдістері

1735 – 1745

Сатаев Ж.Т. (Ақтөбе, Қазақстан) Хирургиялық дертпен нәрестелерді
анестезиологиялық қамтамасыздандыру

1745 – 1755

Сазонов В.Г. (Астана, Қазақстан) Балаларда бүйрек алмастыруындағы
периооперационды кезең және анестезиологиялық қамтамасыздандыру

1755– 1805

Тұматаев М.Б. (Тараз, Қазақстан) Балаларда ЛОР оталардағы севофлюрандық
наркоз

1805 – 1815

Сейтқалиев Ж.Б. (Астана, Қазақстан) Хирургиялық оталарда жетілмеген
нәрестелерге анестезиологиялық көмек ерекшеліктері

1815– 1825

Байжігітов Н.Б. (Алматы, Қазақстан) 1 жасқа дейінгі балаларда туа пайда болған
жүрек ақауларын реттеуде модифицирленген ультрафильтрлеумен жасанды қан
айналымды жүргізудегі біздің тәжірибеміз

1825– 1835

Губашева М.М. (Алматы, Қазақстан) Критикалық жүрек ақауларымен
нәрестелердің анестезиясы мен қарқынды терапиясы

1835– 1845

Байымбетов А.К. (Алматы, Қазақстан) Балаларда жүрек ырғағы бұзылыстарының
интервенционды емі

1845 – 1855

Мұсағалиев Д.Т. (Алматы, Қазақстан) ЖТА кейбір түрлеріндегі
ренгенэндоваскулярлық хирургиялық оталар

1855– 1905

Әжібеков Н. (Алматы, Қазақстан) Нәрестелердегі торакоабдоминалды
патологияда анестезия мен қарқынды терапия ерекшеліктері

1905– 1915

Нұрғожаева Н.Н. (Алматы, Қазақстан) Жіті бүйрек шамасыздығымен науқастарда
перитонеалды диализді қолдану

1915– 1930

Пікірталас

19

Гала-кешкі ас
«Алатау» ЕСК рестораны

30
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15 СӘУІР – 2 күн (СЕНБІ)
«Алатау» ЕСК «Төле би» залы
«Алатау» ЕСК « Төле би» залы
Семинар
0900 – 1100

Торшин С.В. (Мәскеу, Ресей) ҚНЖ және қан газдары зерттеуінің нәтижелері
бойынша балалар мен нәрестелердегі критикалық жағдайлардың диагностикасы

1100– 1115

Кофе-брейк

11 – 11

Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург, Ресей, СПбМПМУ) Балалардағы
анестезиологиялық қауіпті бағалау

15

45

«Алатау» ЕСК « Төле би» залы
«Педиатриялық жәненеонаталды анестезиология мен қарқынды терапияда жұқпалық
асқынулар мен сепсистің мәселелері» отырысы
Модераторлар: Конев А.И., Александрович Ю.С., Шмаков А.Н.
1145– 1230

Ricardo G. Branco (Ұлыбритания, Кембридж) Vasoactive Agents in the PICU

50

12 – 12

Конев А.И. (Ресей) Балалардағы жіті нейроинфекциялардың қарқынды терапиясы

10

12 – 13

Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург, Ресей, СПбМПМУ) Балалардағы
критикалық жағдайларда жүрек лақтырысымен басқару

1310– 1340

Шмаков А.Н. (Новосибирск, Ресей) Ауыр критикалық жағдайларда нәрестелерді
тасымалдау және дистанционды кеңес жүргізу технологиясы

1340 – 1350

Малтабарова Н.А. (Астана, Қазақстан) Критикалық жағдайда балалардағы сепсис
мәселелері

1350– 1400

Хохуля С.Н. (Алматы, Қазақстан) Жұқпа патологиясымен балалардағы
респираторлық демеу

1400 – 1500

Түскі ас

30
50

«Алатау» ЕСК « Төле би» залы
Анестезиология және реаниматологиядағы жаңартпа технологиялар
ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ «Балалардағы ми өлімінің белгілері»
Модераторлар: Ricardo G. Branco, Мейірбеков Е.М.
1500- 1540

Ricardo G. Branco (Ұлыбритания, Кембридж) Brain Death in Children.

15 - 15

Жақсыбаева А.Х. (Астана, Қазақстан) Балалардағы бас миының аноксиялық
зақымдануында неврологиялық қалыптың динамикасы: бас миының бағанының
өлім белгілері

1550 – 1600

Кенжеғұлова Р.Б. (Астана, Қазақстан) Ұзақ комаларда балалардағы бас миының
электрофизиологиялық ерекшеліктері

1600 – 1610

Качурина Д.Р. (Алматы, Қазақстан) Жетілмеген балалардағы нейросенсорлық
бұзылыстар, реабилитация

1610 – 1620

Исраилова В.К. (Алматы, Қазақстан) Клиникалық тәжірибеде нейромониторинг
стандарттары

1620 – 1630

Пікірталас, балалардағы ми өлімінің белгілерін талқылау және қабылдау

40

50
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1630 – 1645

Кофе-брейк
«Алатау» ЕСК « Төле би» залы
«Педиатриядағы қарқынды терапия» отырысы
Модераторлар: Жұмабеков Т.А., Батырханов Ш.К.

1645 – 1655

Әлтаев К.Ж. (Ақтөбе, Қазақстан) Ақтөбе облыстық балалар клиникалық
ауруханасында анестезиологиялық және реаниматологиялық көмекті ұйымдастыру
сұрақтары

1655 - 1705

Түлемисова Б.Н. (Қарағанды, Қазақстан) Анестезиология, реанимация және
интенсивті терапия бөлімшесіндегі аурушаңдық құрылым

1705– 1715

Байтұрова С.М. (Астана, Қазақстан) Полихимиотерапия жүргізу кезеңінде солидті
ісіктермен балаларды зонд арқылы энтералды тамақтандыруды қолдану

1715– 1725

Ықыласова Ф.Б. (Астана, Қазақстан) Күйік ауруында полиағза шамасыздығымен
балалардағы транспилорикалық және аралас тамақтандырудың салыстырмасы

1725– 1735

Әділбекова И.М. (Алматы, Қазақстан) Ретроспективті талдау мәліметтері бойынша
салмағы төмен нәрестелердің өлім себептерінің құрылымы

1735– 1745

Бердиярова Г.С. (Алматы, Қазақстан) Неонатологиядағы қантамырлық ену

17 – 17

Бондаренко М.В. (Алматы, Қазақстан) Аноректалды ақауларды реттеудегі
каудалды анестезияны қолдану тәжірибесі

1755– 1805

Ықыласова Ф.Б. (Астана, Қазақстан) Педиатриялық анестезиологиядағы
есірткілік аналгетиктердің шектелуі

1805– 1815

Дөңгелек үстел: Бала және неонаталды анестезиология және реаниматология
тәжірибесіндегі жас шектеуімен дәрілік препараттарды талқылау (анестезия,
аналгезияны жүргізуге арналған препараттар, инфузионды орталар)

45

55

1815 – 1830

1830 – 1900

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЖАБЫЛУЫ
«Төле би» залы
Жүргізілген жұмыс бойынша есеп.
Конференция қатысушыларының сөз сөйлеуі
Конференцияның резолюциясын қабылдау. «Анестезиологтар және реаниматологтар федерациясы» РҚБ-нің президенті, профессор Мейірбеков Е.М. ақтық
сөзі.
Конференция жұмысының аяқталуы.
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ҚАТЫСУШЫНЫҢ ТІРКЕУ КАРТАСЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫСУЫМЕН
бала анестезиологтары және реаниматологтарының
ғылыми-тәжірибелік конференциясы
(анық, баспа әріптермен толтырылады)
Аты, тегі, әкесінің аты
Жұмыс орны
Қызметі
мамандығы
Ғылыми дәрежесі
Ғылыми атағы
Мемлекет

Қала

Пошта индексі

Мекен-жайы

Контактілік телефондары
Факс
e-mail:

ҚАТЫСУ ФОРМАСЫ
(тиісті шаршыда «√» белгісін қойыңыз)
конференцияға қатысусыз тезистерді жариялау
тезистерді жариялау + ауызша баяндама
тезистерді жариялау + стендтік баяндама
жариялаусыз стендтік баяндама
жариялаусыз және баяндамасыз қатысу

АЛАТАУ САНАТОРИЙІНДЕ БӨЛМЕГЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ ӨТІНІМІ
Аты, тегі, әкесінің аты
Мемлекет

Қала

Пошта индексі

Мекен-жайы

Контактілік телефондары
Факс
e-mail:
Келу уақыты (к.а.ж.)
Кету уақыты (к.а.ж.)
Бөлме категориясы
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ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ КОНТАКТІЛЕРІ
Секретариат (съездің ғылыми сұрақтары мен тезистерді жариялау сұрақтары
бойынша)
Мейірбеков
Ерғали
Маматұлы

«Анестезиологтар және
реаниматологтар федерациясы»
РҚБ-нің президенті, мед. ғыл.
докторы, профессор

+ 7 (727) 279 83 02
ұялы тел.: +7 701 713 56 06
e-mail: ergali_m@mail.kz
e-mail: ergali.m1@gmail.com

Сепбаева
Анар
Дүйсенқызы

С.Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университетінің
бала хирургиясы кафедрасының
доценті, мед. ғыл. Докторы

ұялы тел.: +7 705 220 12 31
e-mail: a.sepbaeva@mail.ru

Абдуллаева
Гүлбан
Махаметжанқызы

С.Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университетінің
балалар аурулары кафедрасының
доценті, мед. ғыл. кандидаты

ұялы тел.: +7 701 411 79 41
e-mail: dm.gulban@mail.ru

Қатысушыларды тіркеуге жауаптылар
Бердиярова
Гүлбану Сансызбайқызы

ПжБХҒО нәрестелер үшін
анестезиология, реаниматология
және қарқынды терапия
бөлімінің меңгерушісі, мед. ғыл.
кандидаты

ұялы тел.: +7 701 588 88 15
e-mail: sggnbbs@mail.ru

Брондауға жауаптылар:
Симоньянц
Карина
Эдуардовна

«А.Н.Сызғанов атындағы ҰҒХО»
анестезиолог-реаниматолог
дәрігері

ұялы тел.: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru

БАҚ-пен байланыс пен ақпараттық қамтамасыздандырға жауаптылар:
Бердиярова
Гүлбану
Сансызбайқызы

ПжБХҒО нәрестелер үшін
анестезиология, реаниматология
және қарқынды терапия
бөлімінің меңгерушісі, мед. ғыл.
кандидаты

ұялы тел.: +7 701 588 88 15
e-mail: sggnbbs@mail.ru

Мастер-кластардың жүргізілуіне жауаптылар:
Сепбаева
Анар
Дүйсенқызы

С.Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университетінің
бала хирургиясы кафедрасының
доценті, мед. ғыл. докторы
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ұялы тел.: +7 705 220 12 31
e-mail: a.sepbaeva@mail.ru

«Педиатриядағы анестезиология, реаниматологияжәнеқарқынды терапияның өзекті мәселелері»
халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
Алматы қ., 14-15 сәуір 2017 ж.

Медициналық, фармацевтикалық ұйымдардың көрмелерінің ұйымдастырылуына
жауаптылар:
Симоньянц
Карина
Эдуардовна

«А.Н.Сызғанов атындағы ҰҒХО»
анестезиолог-реаниматолог
дәрігері

ұялы тел.: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru

Баяндамалар мен презентациялардың мультимедиялық қамтамасыздандырылуы,
синхрондық аударылымға жауаптылар:
Әлімханова
Гүлшат
Нұрмұратқызы

Педиатрия және бала хирургиясы
ғылыми орталығының үлкен
жастағы балалар АРҚТБ
меңгерушісі

ұялы тел.: +7 701 795 75 79

Кофе-брейктер, жолдастық кешкі астың ұйымдастырылуына жауаптылар:
Симоньянц
Карина
Эдуардовна

«А.Н.Сызғанов атындағы ҰҒХО»
анестезиолог-реаниматолог
дәрігері
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ұялы тел.: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru

АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова»
АО «Казахский Медицинский университет непрерывного образования»
Научный центр педиатрии и детской хирургии МЗ РК
Добровольное общество «Милосердие»
Республиканское общественное объединение «Федерация
анестезиологов и реаниматологов»

ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции
с международным участием «Актуальные проблемы
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии
в педиатрии»

14-15 апреля 2017 г.
г. Алматы, Казахстан

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные проблемы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии»
г. Алматы, 14-15 апреля 2017 г.

Глубокоуважаемый (ая)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Организационный комитет имеет честь пригласить Вас для участия в работе

Республиканской научно-практической конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии в педиатрии»,

г. Алматы, 14-15 апреля 2017 года
Официальные языки конференции – казахский, русский, английский
Регистрация участников состоится в главном холле здания ЛОК «Алатау»
с 08:00 часов утра по адресу: г. Алматы, ЛОК «Алатау»
Наурызбайский район, пос.Таусамалы

Справки по работе Конференции предоставляются
секретариатом по телефонам:
+ 7 (727) 279 83 02
				
+ 7 701 513 96 06
				

+7 705 220 12 31
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ВНИМАНИЕ!
Материалы принимаются до 15 марта 2017г.
Тезисы необходимо отправить на электронный адрес: kazmuno.roo@mail.ru
Тезисы, выполненные без соблюдения инструкции, а также отправленные по факсу,
приниматься не будут. При отправке материалов по электронной почте запрашивайте
уведомление о прочтении.
Заявку на проживание в ЛОК «Алатау»необходимо выслать до 15 марта 2017 г. в оргкомитет
Конференции по e-mail:ergali.m1@gmail.com.
Мобильный: +7701 513 96 06;
Тел./Факс: (727) 279-83-02
Дополнительную информацию о предстоящей конференции можно найти на сайте РОО
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»: www.anest.kz
Информация для докладчиков:
Заседания Конференции будут проходить в здании ЛОК «Алатау» зал «Төле би»
Залы оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами и микрофонами. Просьба
предоставлять электронные презентации на CD, DVD-дисках или на флеш-карте
техническому персоналу не позднее, чем за 1 (один) час до начала заседания.
Пользование своим оборудованием не допускается. Распространение электронных версий
докладов без разрешения докладчика исключается. О возможности свободного распространения
докладов или его недопустимости просьба сообщить организаторам.

ВНИМАНИЕ!!!
Данная программа является приглашением на Конференциюи основаниемдля
официального направления (командирования) сотрудникаучреждения для
участия в работе Конференции.
Организационный комитет
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Председатель:

Баймаханов
Болатбек
Бимендеевич

Председатель правления АО «Национального
научного центра хирургии им.А.Н.Сызганова»,
доктор медицинских наук, профессор

Сопредседатели:

Исаева
Раушан
Биномовна

Ректор-Председатель правления АО «Казахского медицинского университета непрерывного
образования», доктор медицинских наук, профессор

Боранбаева
Риза
Зулкарнаевна

Директор РГКП «НаучныйЦентр Педиатрии и
Детской Хирургии» МЗ РК,доктор медицинских
наук, профессор

Саин
Аружан

Директор Добровольного общества «Милосердие»

Джумабеков
Толеген
Алтаевич

Заведующий кафедрой детской и неонатальной
анестезиологии и реаниматологии Казахского
медицинского университета непрерывного образования, доктор медицинских наук, профессор

Миербеков
Ергали
Маматович

Президент РОО «Федерация анестезиологов и
реаниматологов Казахстана», главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог МЗ РК,
доктор медицинских наук, профессор

Сыдыкова
Сауле
Ильясовна

Декан по последипломному образованию КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кандидат медицинских наук

Сепбаева
Анар
Дуйсеновна

Доцент кафедры детской хирургии КазНМУ
им. С.Д.Асфендиярова, доктор медицинских
наук,заведующая отделением анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапиикардиохирургии Центра перинатологии и детской
кардиохирургии г. Алматы

Симоньянц
Карина
Эдуардовна

Заведующая отделением трансфузиологии АО
«Национальный научный центр хирургии им.
А.Н. Сызганова»

Члены
оргкомитета:
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Абдуллаева
Гульбан
Махаметжановна

Доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института постдипломного образования КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова, кандидат медицинских
наук

Малтабарова
Нурила
Амангалиевна

И.о заведующего кафедрой скорой неотложной
помощи и анестезиологии, реаниматологии АО
«Медицинский университет Астана», кандидат
медицинских наук

Бердиярова
Гульбану
Сансызбаевна

Заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных Научного центра педиатрии и детской хирургии, кандидат медицинских наук

Нурмагамбетова
Багила
Куралбаевна

Старший ординатор консультант по детской
анестезиологии и реаниматологии КФ UMCНационального Научного Центра Материнства и
Детства, сертифицированный тренер AHAпо
программам BLS,PALS, ACLS,кандидат медицинских наук

Сапаров
Асхат
Ишангалиевич

Заведующий отделением детской анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии КФ
UMCНационального Научного Центра Материнства и Детства г.Астана

Алимханова
Гульшат
Нурмуратовна

Заведующая отделением детской анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Научного центра педиатрии и детской хирургии

Нургожаева
Назира
Нургожаевна

Врач анестезиолог-реаниматолог Научного центра педиатрии и детской хирургии
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
И РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Основные темы конференции:
1.

Вопросы совершенствования организации службы детской анестезиологии–реаниматологии в медицинских организациях Республики Казахстан.

2.

Проблемы инфекционных осложнений и сепсиса в педиатрической анестезиологии и интенсивной терапии.

3.

Вопросы респираторной поддержки в детской анестезиологии-реаниматологии и неонатологии.

4.

Анестезия и интенсивная терапия в детской хирургии, кардиохирургии и торакальной хирургии, нейрохирургии детского возраста.

5.

Анестезия, реанимация и интенсивная терапия в неонатологии.

6.

Инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии.

ВНИМАНИЕ!!!
В рамках КОНФЕРЕНЦИИ 14-15 апреля 2017 г. будут проводиться:
•

Семинар: «Диагностика критических состояний у детей и новорожденных по данным исследования КОС и газов крови»(Москва, Россия).

•

Круглый стол: Обсуждение и принятие алгоритма ведения детей с тяжелымиишемически-гипоксическими повреждениями головного мозга(длительность ИВЛ, параметры и режимы респираторной поддержки, варианты седации, оценка неврологического статуса);
обсуждение и принятие критериев смерти мозга у детей.

•

Круглый стол: Обсуждение лекарственных препаратов с возрастными ограничениями в
практике детской и неонатальной анестезиологии и реаниматологии (препараты для проведения анестезии, аналгезии, инфузионные среды).

•

Стендовые доклады: «Двухэтапная инновационная система вскармливания детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела»,«Зондовое питание для реанимационных детей
на ИВЛ» (Махмудова Х.).
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
14 АПРЕЛЯ – 1 день (ПЯТНИЦА)
ЛОК «Алатау» Зал «Төле би»
0800 – 0900 Регистрация участников
0900 – 1000 Открытие Конференции
0900 – 0915
0915 – 0925
0925 – 0935
0935 – 0940
0940 – 0945
0945 – 0950
0950 – 0955

Приветствия:
Министр МЗ РК Биртанов Е.А.
Аким г. Алматы Байбек Б.К.
Председатель правления АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» Баймаханов Б.Б.
Ректор-Председатель правленияАО «КазМУНО» Исаева Р.Б.
Директор РГКП «НЦПиДХ» МЗ РК Боранбаева Р.З.
Начальник управления здравоохраненияАкимата г. Алматы Ахметов В.И.
Директор общественного благотворительного фонда Аружан Саин

ЛОК «Алатау» Зал «Төле би»
Пленарное заседание «Вопросы совершенствования организации службы
детской анестезиологии и реаниматологии в медицинских организациях
Республики Казахстан»
Модераторы: ГеоргФрей (Франкфурт-на-Майне, Германия); Джумабеков Т.А.(Казахстан)
1000 – 1010

Миербеков Е.М. (Алматы,Казахстан) Состояние службы детской анестезиологии и
реаниматологии в РК

1010 – 1020

Джумабеков Т.А. (Алматы, Казахстан)Актуальные проблемы педиатрической
анестезиологии и реаниматологии

1020 – 1030

Сыдыкова С.И. (Алматы, Казахстан) Проблемы подготовки детских анестезиологов и
реаниматологов в Республике Казахстан

1030 – 1115

Георг Фрей (Франкфурт-на-Майне, Германия)Актуальные проблемы реаниматологии
и интенсивной терапии у детей

1115– 1130

Кофе-брейк
ЛОК «Алатау» Зал «Төле би»
Симпозиум «Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии»

1130 – 1200

Ульрих Г.Э. (СПбГПМУ, Россия) Осложнения при проведении периферических блокад

1200– 1230

Ульрих Г.Э. (СПбГПМУ, Россия) Паллиативная помощь детям в отделении интенсивной
терапии, какие альтернативы?

ЛОК «Алатау» Зал «Төле би»
Пленарное заседание «Состояние перинатальной службы в Республике Казахстан»
Модераторы: Миербеков Е.М., Кожахметов А.Н
1230 – 1240

Ерекешов А.А. (Астана, Казахстан) Состояние службы неонатальной хирургии в
Республике Казахстан: достижения, проблемы, перспективы

1240 – 1250

Нурмагамбетова Б.К. (Астана, Казахстан) Организация службы по оказанию
неотложной помощи в КФ «UMC»
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1250 – 1300

Нуртазин Ж.М. (Павлодар, Казахстан) Опыт современного системного подхода к
организации реанимационной и анестезиологической помощи новорожденным детям
в Павлодарской области

1300 – 1310

Кожахметов А.Н. (Алматы, Казахстан)Оптимизация анестезиологического
обеспечения в акушерстве у пациенток с экстрагенитальной патологией

1310 – 1320

Абдуллаева Г.М. (Алматы, Казахстан) Катамнез детей с ОНМТ и ЭНМТ

13 – 14

Обед

30

30

ЛОК Алатау Зал «Төле би»
Пленарное заседание «Интенсивная терапия в педиатрии и неонатологии»
Модераторы: Ульрих Г.Э., Жубанышева К.Б.
1430 – 1510

Metin Bektas (Стамбул, Турция) Организация анестезиологической и реанимационной
помощи

1510 – 1520

Жубанышева К.Б. (Астана, Казахстан)Бронхолегочная дисплазия: современный
взгляд на проблему

1520 – 1530

Батырханов Ш.К. (Алматы, Казахстан)Бронхолегочная дисплазия у детей раннего
возраста: проблемы и пути решения

1530 – 1540

Иманбаева Т.М. (Алматы, Казахстан)Интенсивная терапия острых аллергических
состояний у детей

1540 – 1550

Бекзат Е.Д.(Шымкент, Казахстан) Противовирусная терапия тяжелых состояний у
детей

1550 – 1600

Усенов А.А. (Кокшетау, Казахстан) Масочная индукция повышенным давлением и
интубация без применения релаксантов

1600 – 1615

Кофе-брейк

ЛОК Алатау Зал «Төле би»
Пленарное заседание «Анестезия и интенсивная терапия в детской хирургии,
кардиохирургии, нейрохирургии и торакальной хирургии»
Модераторы: Ерекешов А.А., Малтабарова Н.А.
1615– 1625

Разумов С.А. (Астана, Казахстан) Актуальные вопросы интенсивной терапии
перитонитов у детей

1625 – 1635

Ибраев Т.Е. (Астана, Казахстан)Седация детей в отделении реанимации и
интенсивной терапии

1635– 1645

Сапаров А.И. (Астана, Казахстан) Применение метода низкочастотной
пьезотромбоэластографии оценки гемостаза у детей

1645– 1655

Гловацкая И.В. (Павлодар, Казахстан) Трехлетний опыт работы детского отделения
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Павлодарского областного
кардиологического центра

1655 – 1705

Турлекиева Ж.М. (Алматы, Казахстан) Интенсивная терапия при термохимических
ожогах слизистой ротовой полости и верхних дыхательных путей у детей

1705– 1715

Нурпеисов А.З. (Астана, Казахстан) Шунт-инфекции у детей после
нейрохирургических операций
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1715 – 1725

Шадиев Д.Р. (Астана, Казахстан) Применение системы HOTLINE (аппарат для
согревания инфузионных растворов) при нейрохирургических операциях у детей

1725 – 1735

Манайбекова Ж.А. (Астана, Казахстан) Современные подходы пересадки печени у
детей

1735 – 1745

Сатаев Ж.Т. (Актобе, Казахстан) Анестезиологическое обеспечение у новорожденных
детей с хирургической патологией

1745 – 1755

Сазонов В.Г.(Астана, Казахстан) Периоперационный период и анестезиологическое
обеспечение при трансплантации почек у детей

1755– 1805

Туматаев М.Б. (Тараз, Казахстан) Севофлюрановый наркоз приЛОР операциях у детей

1805 – 1815

Сейткалиев Ж.Б. (Астана, Казахстан) Особенности анестезиологического пособия у
недоношенных новорожденных при хирургических операциях

1815– 1825

Байжигитов Н.Б. (Алматы, Казахстан) Наш опыт проведения искусственного
кровообращения смодифицированной ультрафильтрацией при коррекции
врожденных пороков сердца у детей до 1года

1825– 1835

Губашева М.М.(Алматы, Казахстан) Анестезия и интенсивная терапия новорожденных
с критическими пороками сердца

1835– 1845

Баимбетов А.К. (Алматы, Казахстан)Интервенционное лечение нарушений ритма
сердца у детей

1845 – 1855

Мусагалиев Д.Т. (Алматы, Казахстан)Рентгенэндоваскулярные хирургические
вмешательства при некоторых формах ВПС

1855– 1905

Ажибеков Н.Н. (Алматы, Казахстан) Особенности анестезии и интенсивной терапии
при торакоабдоминальной патологии у новорожденных

1905– 1915

Нургожаева Н.Н. (Алматы, Казахстан)Применение перитонеального диализа у
больных с острой почечной недостаточностью

1915– 1930

Дискуссия

19

Гала-ужин
Ресторан ЛОК «Алатау»

30

25
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15 АПРЕЛЯ – 2 день (СУББОТА)
ЛОК Алатау Зал «Төле би»
ЛОК Алатау Зал «Төле би»
0900 – 1100

Торшин С.В. (Москва, Россия) Семинар:Диагностика критических состояний у детей и
новорожденных по данным исследования КОС и газов крови

1100– 1115

Кофе-брейк

11 – 11

Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург, Россия, СПбГПМУ)Оценка
анестезиологического риска у детей

15

45

ЛОК Алатау Зал «Төле би»
Заседание «Проблемы сепсиса и инфекционных осложнений
в интенсивной терапии у детей»
Модераторы: Конев А.И., Александрович Ю.С., Шмаков А.Н.
1145– 1230

RicardoG.Branco (Великобритания, Кембридж) VasoactiveAgentsinthePICU

12 – 12

Конев А.И. (Россия) Интенсивная терапия острых нейроинфекций у детей

1250– 1310

Александрович Ю.С. (Санкт-Петербург, Россия СПбГПМУ)Управление сердечным
выбросом при критических состояниях у детей

1310– 1340

Шмаков А.Н. (Новосибирск, Россия) Технология дистанционного консультирования и
транспортировка новорожденных в тяжелых критических состояниях

1340 – 1350

Малтабарова Н.А. (Астана, Казахстан) Проблемы сепсиса у детей в критическом
состоянии

1350– 1400

Хохуля С.Н. (Казахстан, Алматы) Респираторная поддержка у детей с инфекционной
патологией

30

50

1400 – 1500 Обед
ЛОК Алатау Зал «Төле би»
Инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии
Круглый стол «Критерии смерти мозга у детей»
Модераторы:RicardoG. Branco, Миербеков Е.М.
1500- 1540

Ricardo G. Branco (Англия, Кембридж) Brain Death in Children

15 - 15

Джаксыбаева А.Х. (Астана, Казахстан) Динамика неврологического статуса при
аноксическом поражении головного мозга у детей: критерии смерти ствола головного
мозга

1550 – 1600

Кенжегулова Р.Б. (Астана, Казахстан) Электрофизиологические особенности
головного мозга у детей при длительной коме

1600 – 1610

Качурина Д.Р. (Алматы, Казахстан)Нейросенсорные нарушения у недоношенных
детей, реабилитация

1610 – 1620

Исраилова В.К. (Алматы, Казахстан) Стандарты нейромониторинга в клинической
практике

1620 – 1630

Дискуссия, обсуждение и принятие критериев смерти мозга у детей

40

50
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1630 – 1645 Кофе-брейк
ЛОК «Алатау» Зал «Төле би»
Ззаседание «Интенсивная терапия в педиатрии»
Модераторы:ДжумабековТ.А., Батырханов Ш.К.
1645 – 1655

Альтаев К.Ж. (Актобе, Казахстан) Вопросы организации анестезиологической и
реанимационной помощи в Актюбинской областной детской клинической больнице

1655 - 1705

Тюлемисова Б.Н.(Караганда, Казахстан) Структура заболеваемости по отделению
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии

1705– 1715

Байтурова С.М. (Астана, Казахстан) Применение зондового энтерального питания у
детей с солидными опухолями в период проведения полихимиотерапии

1715– 1725

Икласова Ф.Б. (Астана, Казахстан) Сравнение транспилорического и смешанного
питания у детей с полиорганной недостаточностью при ожоговой болезни

1725– 1735

Адилбекова И.М. (Алматы, Казахстан)Структура причин летальности маловесных
новорожденных по данным ретроспективного анализа

1735– 1745

Бердиярова Г.С.(Алматы, Казахстан) Сосудистый доступ в неонатологии

1745– 1755

Бондаренко М.В. (Алматы, Казахстан) Опыт применения каудальной анестезии при
коррекции аноректальных пороков

1755– 1805

Икласова Ф.Б. (Астана, Казахстан) Ограничение наркотических аналгетиков в
педиатрической анестезиологии

1805– 1815

Круглый стол:Обсуждение лекарственных препаратов с возрастными ограничениями
в практике детской и неонатальной анестезиологии и реаниматологии (препараты для
проведения анестезии, аналгезии, инфузионные среды)
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ЛОК «Алатау» Зал «Төле би»

1815 – 1830

Отчет о проведенной работе
Выступления участников конференции

1830 – 1900

Принятие резолюции Конференции.
Заключительное слово Президента РОО «Федерация анестезиологов и
реаниматологов Казахстана», д.м.н., профессора Миербекова Е.М.
Завершение работы Конференции
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Республиканской научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные проблемы анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии в педиатрии», г. Алматы, 14-15 апреля 2017 года
(заполняется разборчиво, печатными буквами)
Ф.И.О.
Место работы
Должность
Специальность
Ученая степень
Ученое звание
Страна

Город

Почтовый индекс

Адрес

Контактные телефоны
Факс
e-mail:

ФОРМА УЧАСТИЯ
(поставьте знак «√» в соответствующем квадратике)
публикация тезисов без участия в конференции
публикация тезисов + устный доклад
публикация тезисов + стендовый доклад
стендовый доклад без публикации
участие без публикации и доклада
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРА В САНАТОРИИ АЛАТАУ
Ф.И.О.
Страна
Почтовый индекс
Контактные телефоны

Город
Адрес

Факс
e-mail:

Дата заезда (д.м.г.)
Дата выезда (д.м.г.)
Категория номера
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Секретариат (по вопросам научной программы съезда и публикации тезисов)
Миербеков
Ергали
Маматович

Президент РОО «Федерация анестезиологов», доктор мед.наук,
профессор

+ 7 (727) 279 83 02
моб.тел.: +7 701 713 56 06
e-mail: ergali_m@mail.kz
e-mail: ergali.m1@gmail.com

Сепбаева
Анар
Дуйсеновна

Доцент кафедры детской хирургии Казахского национального
медицинского университета им.
С.Д. Асфендиярова, доктор мед.
наук

моб.тел.: +7 705 220 12 31
e-mail: a.sepbaeva@mail.ru

Абдуллаева
Гульбан
Махаметжановна

Доцент кафедры детских болезней Казахского национального
медицинского университета им.
С.Д. Асфендиярова, кандидат мед.
наук

моб.тел.: +7 701 411 79 41
e-mail: dm.gulban@mail.ru

Ответственные за регистрацию участников
Бердиярова
Гульбану
Сансызбаевна

Зав. отделением анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии для новорожденных НЦПиДХ,
кандидат мед.наук

моб.тел.: +7 701 588 88 15
e-mail: sggnbbs@mail.ru

Ответственные за бронирование:
Симоньянц
Карина Эдуардовна

Заведующая отделением трансфузиологии АО «Национальный
научный центр хирургии им. А.Н.
Сызганова»

моб.тел.: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru

Ответственные за связь со СМИ и информационное сопровождение
Нургожаева
Назира
Нургожаевна

Врач анестезиолог-реаниматолог,
НЦПиДХ

моб.тел.: +7 701 756 51 08
e-mail: nur.nazira@mail.ru

Ответственные за проведение семинаров
Сепбаева
Анар
Дуйсеновна

Доцент кафедры детской хирургии Казахского национального
медицинского университета им.
С.Д. Асфендиярова, доктор мед.
наук
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Нурмагамбетова
Багила
Куралбаевна

Старший ординатор консультант
по детской анестезиологии и реаниматологии КФ UMC ННЦМД,
сертифицированный тренер AHA
по программам BLS, PALS, ACLS,
кандидат медицинских наук

моб.тел.: +7 705 220 12 31
e-mail: nur.bagila@mail.ru

Ответственный за организацию выставок медицинских, фармацевтических компаний
Симоньянц
Карина
Эдуардовна

Заведующая отделением трансфузиологии АО «Национальный
научный центр хирургии
им. А.Н. Сызганова»

моб.тел.: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru

Ответственные за мультимедийное сопровождение докладов и презентаций, синхронный перевод
Алимханова
Гульшат
Нурмуратовна

Заведующая ОДАРИТ Научного
центра педиатрии и детской хирургии

моб.тел.: +7 701 795 75 79
e-mail: a.gulya83@mail.ru

Ответственные за организацию кофе-брейков, Гала-ужина
Симоньянц
Карина
Эдуардовна

Заведующая отделением трансфузиологии АО «Национальный
научный центр хирургии им. А.Н.
Сызганова»

30

моб.тел.: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru

PC «National scientific surgery center
n.a. A.N. Syzganov»
PC «Kazakh Medical University of Continuing Education»
Scientific Center for Pediatrics and Pediatric Surgery, Ministry of Healthcare, RK
Public service sosciety «Miloserdie»
Republican public association «Federation of anesthesiologists and
resuscitationists»

PROGRAMME
of Republican Scientific-Practical International Conference
«Actual Problems of Anesthesiology, Resuscitation Science and
Emergency Treatment in Pediatrics»

14-15 of April, 2017
Almaty, Kazakhstan

Republican Scientific-Practical International Conference
«Actual Problems of Anesthesiology, Resuscitation Science and Emergency Treatment in Pediatrics»
Almaty, 14-15 of April 2017

Dear
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

The Organizing Committee takes great pleasure to invite You to participate in the
Republican Scientific-Practical International Conference

«Actual Problems of Anesthesiology, Resuscitation Science and Emergency
Treatment in Pediatrics»
Almaty, 14-15 of April 2017
Official languages of the Conference – Kazakh, Russian, English

The registration of participants will take place t the main hall of the Recreational Compound
«Alatau»
starting at 8 am, Almaty, Recreational Compound «Alatau»
Nauryzbaisky District, Tausamaly village

For any additional information,
please call:
+ 7 (727) 279 83 02
		
+ 7 701 513 96 06
		
+7 705 220 12 31
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ATTENTION!
The deadline for the application is the 15th of March, 2017.
Theses should be submitted by e-mail: kazmuno.roo@mail.ru
Theses that do not correspond to the instructions, as well as theses sent by fax will not be
considered. By submitting the materials by e-mail, please request a read receipt.
An application for accommodation at the Recreational Compound «Alatau» should be submitted
until the 15th of March, 2017 to the Organizing Committee by e-mail: ergali.m1@gmail.com.
Cell No: +7701 513 96 06;
Fax: (727) 279-83-02
Additional information about the Conference could be found at the web-site of the Republican
public association «Federation of anesthesiologists and resuscitationists»: www.anest.kz
Information for presenters:
Conference sessions will take place at the Recreational Compound «Alatau» «Төле би» Hall.
All the halls are provided with computers, multimedia projectors and microphones. We kindly ask
You to provide the technical personnel with Your electronic presentations on CD/DVD-discs or
USB flesh drivers not later than one hour before the beginning of the session.
Usage of Your own equipment is not allowed. Distribution of electronic versions of the presentation
is allowed only with the consent of the presenter. Please, tell the organizers about the possibility/
inadmissibility of the free presentations distribution.

ATTENTION!!!
The present Program is regarded both as an invitation to the Conference and
the ground for the official deputation of an employee for participation in the
Conference.
The Organizing Committee
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MEMBERSHIP OF THE ORGANIZING COMMITTEE
Chairman:

Bolatbek
Baymahanov

President of the PC «National scientific surgery center
n.a. A.N. Syzganov », Dr. scient. med., professor

Co-chairmen:

Raushan
Issaeva

Recror-Chairman of the Board PC Kazakh Medical University of Continuing Education», Dr. scient. med., professor

Riza
Boranaeva

Director of the Scientific Center for Pediatrics and Pediatric Surgery, Ministry of Healthcare, Dr. scient. med.,
professor

Aruzhan
Sain

Manager of the Public Service Sosciety «Miloserdie»

Tolegen
Jumabekov

Head of the Department of the neonatal anesthesiology
and resuscitation science, Kazakh Medical University of
Continuing Education, Dr. scient. med., professor

Miyerbekov
Yergali

President of the Republican public association «Federation of anesthesiologists and resuscitationists», pediatric freelance intensivist-in-chief of the Ministry of
Healthcare, Dr. scient. med., professor

Saule
Sydykova

Head of a Department/Faculty of the Institute of
Post-graduate education of the KazNMU n.a. Asfendiyarov, Candidate in Medical Science

Anar
Sepbayeva

Manager of anesthesiology, resuscitation science and
cardiology intensive care Department of the Almaty
Center of perinatal medicine, cardiovascular surgery, Assistant professor of the KazNMU n.a. Asfendiyarov, Dr.
scient. med.

Karina
Simonyants

Manager of transfusiology Department of the PC «National scientific surgery center n.a. A.N. Syzganov»

Gulban
Abdullayeva

Assosiate professor of the pediatrics and neonatology
Department of the Institute of Post-graduate education
of the KazNMU n.a. Asfendiyarov, Candidate in Medical
Science

Members of
the Organizing
Commitee:
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Nurila
Maltabarova

H.t. manager of the anesthesiology and resuscitation
science with the emergency aid study Department of
the PC «Astana Medical University», Candidate in Medical Science

Gulbanu
Berdiyarova

Manager of the anesthesiology, resuscitation science
and intense care for newborns of the Scientific Center
for Pediatrics and Pediatric Surgery, Candidate in Medical Science

Bagila
Nurmagambetova

MD, PhD, Leading researcher of JSC NRCMC, pediatric anesthesiologist-intensivist. Ttrained and officially certified underthe program EPLS, in UK (Cambridge),Astana

Askhat
Saparov

Manager Department of Pediatric Anesthesiology and
Intensive Care of the Corporate Foundation "University
Medical Center" National Research Center for Maternity
and Childhood Astana

Gulshat
Alimkhanova

Manager of the Department of Pediatric Anesthesiology
and Intensive Care of the Scientific Center for Pediatrics
and Pediatric Surgery

Nazira
Nurgozhaeva

Anesthesiologist and resuscitationist of the Scientific
Center for Pediatrics and Pediatric Surgery
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SCIENTIFIC-PRACTICAL THEMES OF THE CONFERENCE AND
PROBLEMS IN CONSIDERATION
Main topics of the Conference:
1.

Problems of the development of the pediatric anesthesiology and resuscitation science service
organization in medical institutions of the Republic of Kazakhstan.

2.

Problems of infectious complications and sepsis in pediatric anesthesiology and intense care.

3.

Problems of breathing support in pediatric anesthesiology, resuscitation science and neonatology.

4.

Anesthesiology and intense care in pediatric surgery, cardiovascular surgery, thoracic surgery,
neurosurgery.

5.

Anesthesiology, resuscitation and intense care in neonatology.

6.

Innovation technologies in anesthesiology and resuscitation.

ATTENTION!!!
As parts of the Conference 14-15 of Aplril, 2017, there will be held:
•

Seminar: «Diagnostics of critical conditions of children and newborns according to the Acid-base state and blood gases investigation» (Moscow, Russia)/

•

Round table: Discussion and algorithm adoption of the children care with serious ischemic-hypoxic brain injuries (duration of Artificial ventilation, characteristics and mode of the breathing
support, variants of sedation, estimation of neurological status); discussion and adoption of
brain death criteria in children.

•

Round table: Discussion of drugs with age limitations in the practice of pediatric and neonatal
anesthesiology and resuscitation (preparations for anesthesia, analgesia, infusion mediums).

•

The following poster sessions will be presented «Two-stage innovational system of infant
nutrition with extremely low and very low birth weight», «Tube feeding for children after
resuscitation at ALV» (Mahmudova H.).
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SCIENTIFIC AGENDA OF THE CONFERENCE
APRIL, 14th – 1 day (Friday)
Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
0800 – 0900

Registration of participants

09 – 10

Conference Opening

0900 – 0915
0915 – 0925
0925 – 0935
0935 – 0940
0940 – 0945
0945 – 0950
0950 – 0955

Freetings:
Minister of the Ministry of Healthcare, RK, Birtanov E.A.
Akim of Almaty Baibek B.K.
President of the PC «NSSC n.a. A.N. Syzganov» Baimakhanov B.B.
Recror-Chairman of the Board PC «KazMUCE» Issayeva R.B.
Director of the PSCE «SCPPS», Ministry of Healthcare, RK Boranbaeva R.Z.
Director of the Almaty Akimat health care management Akhmetov V.I.
Manager of the Public Service Sosciety Aruzhan Sain

00

00

Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
Plenary meeting «Problems of the development of the pediatric anesthesiology and resuscitation
science service organization in medical institutions
of the Republic of Kazakhstan»
Moderators: Georg Frey (Frankfurt, Germany), Dzhumabekov T.A. (Kazakhstan)
1000 – 1010

Mierbekov E.M. (Almaty, Kazakhstan) Service status of pediatric anesthesiology and
resuscitation in the Republic of Kazakhstan

1010 – 1020

Dzhumabekov T.A. (Almaty, Kazakhstan) Actual issues of pediatric anesthesiology and
resuscitation)

1020 – 1030

Sydykova S.I. (Almaty, Kazakhstan) Problems of training of pediatric anesthesiologists
and resuscitators in the Republic of Kazakhstan

1030 – 1115

Georg Frey (Frankfurt, Germany) Actual issues of resuscitation and intensive care in
children)

1115– 1130

Refreshment break
Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
Symposium «Anesthesiology and intense care in pediatrics»

1130 – 1200

Ulrich G.E. (Saint-Petersburg, Russia) Complications of peripheral blockade

12 – 12

Ulrich G.E. (Saint-Petersburg, Russia) Palliative care for children in the intensive care
unit, what are the alternatives?

00

30

Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
Plenary meeting «State of perinatal servise in the Republic of Kazakhstan»
Moderators: Mierbekov E.M., Kozhakhmetov A.N.
1230 – 1240

Erekeshov A.A. (Astana, Kazakhstan) Service status of neonatal surgery in the Republic of Kazakhstan: Achievements, problems. Perspectives

1240 – 1250

Nurmagambetova B.K. (Astana, Kazakhstan) Organization of the Emergency Service in
the KF “UMC»
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1250 – 1300

Nurtazin Zh.M. (Pavlodar, Kazakhstan) Experience of the modern systemic approach
to the organization of resuscitative and anesthesiological care for newborn children in
the Pavlodar region

1300 – 1310

Kozhakhmetov A.N. (Almaty, Kazakhstan) Optimization of anesthesia in obstetrics in
patients with extragenital pathology

1310 – 1320

Abdullayeva G.M. (Almaty, Kazakhstan) Catamnesis of children with very low weight
and extremely low birth weight

1330 – 1430

Lunch
Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
Plenary meeting «Intense care in pediatrics and neonatology»
Moderators: Ulrich G.E., Zhubanysheva K.B.

1430 – 1510

Metin Bektas (Istanbul, Turkey) Organization of anesthesia and resuscitation

15 – 15

Zhubanysheva K.B. (Astana, Kazakhstan) Bronchopulmonary dysplasia: a modern view
of the problem

1520 – 1530

Batyrkhanov Sh.K. (Almaty, Kazakhstan) Bronchopulmonary dysplasia in children of
early age, issues and solutions

1530 – 1540

Imambaeva Т.М. (Almaty, Kazakhstan) Intensive treatment of acute allergic conditions in children

1540 – 1550

Bekzat E.D. (Shymkent, Kazakhstan) Antiviral therapy of severe conditions in children)

1550 – 1600

Usenov A.A. (Kokshetau, Kazakhstan)Mask induction with increased pressure and intubation without the use of relaxants

1550 – 1600

Refreshment break

10

20

Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
Plenary meeting «Anesthesiology and intense care in pediatric surgery,
cardiovascular surgery, thoracic surgery and neurosurgery»
Moderators: Erekeshov A.A., Maltabarova N.A.
1615– 1625

Razumov S.A. (Astana, Kazakhstan) Actual issues of intensive therapy of peritonitis in
children

1625 – 1635

Ibraev Т.Е. (Astana, Kazakhstan) Sedation of children in intensive care unit

16 – 16

Saparov A.I. (Astana, Kazakhstan) Application of the low-frequency piezotromboelastography method to assess hemostasis in children)

1645 – 1655

Glovatskaya I.V. (Pavlodar, Kazakhstan) Three-year experience of children’s department of anesthesiology, resuscitation and intensive care of the Pavlodar regional cardiological center

1655– 1705

Turlekieva Zh.M. (Almaty, Kazakhstan) Intensive therapy for thermochemical burns of
oral mucosa and upper respiratory tract in children

1705 – 1715

Nurpeisov A.Z. (Astana, Kazakhstan) Shunt-infections in children after neurosurgical
operations

35

45
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1715 – 1725

Shadiev D.R. (Astana, Kazakhstan) Application of the HOTLINE system (device for
warming infusion solutions) for neurosurgical operations in children

1725 – 1735

Manaybekova Zh.A. (Astana, Kazakhstan) Modern approaches of liver transplantation
in children

1735 – 1745

Sataev Zh.T. (Aktobe, Kazakhstan) Anesthetic support in newborns with surgical pathology

1745– 1755

Sazonov V.G. (Astana, Kazakhstan) Perioperative period and anesthetic care for kidney
transplantation in children

1755 – 1805

Tumataev M.B. (Taraz, Kazakhstan) Sevoflurane anesthesia in children with ENT surgery

1805– 1815

Seitkaliev Zh.B. (Astana, Kazakhstan) Peculiarities of anesthesia in preterm infants
during surgical operations

1815– 1825

Bayzhigitov N.B. (Almaty, Kazakhstan) Our experience of carrying out artificial circulation by the modified ultrafiltration at correction of congenital heart diseases in
children up to 1 year

1825– 1835

Gubasheva M.M. (Almaty, Kazakhstan) Anesthesia and intensive care of newborns with
critical heart diseases

1835 – 1845

Baimbetov A.K. (Almaty, Kazakhstan) Interventional treatment of heart rhythm disorders in children

1845– 1855

Musagaliev D.T. (Almaty, Kazakhstan) Rhengenendovascular surgery in some forms of
CHD

1855– 1905

Azhibekov N. (Almaty, Kazakhstan) Features of anesthesia and intensive care for thoracoabdominal pathology in newborns

1905– 1915

Nurgozhaeva N.N. (Almaty, Kazakhstan) (The use of peritoneal dialysis in patients
with acute renal insufficiency)

1915– 1930

Discussion

1930

Gala dinner
Restaurant of the Recreational Compound “Alatau”
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APRIL, 15th – 2 day (Saturday)
Recreational Compound «Alatau», «Төле би» Hall
Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
0900 – 1100

Torshin S.V. (Moscow, Russia) Seminar: Diagnosis of critical conditions in children
and newborns according to the CBS and blood gases

1100– 1115

Refreshment break

11 – 11

Aleksandrovich Yu.S. (Saint-Petersburg, Russia) Estimation of anesthetic risk in children

15

45

Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
Session «Problems of infectious complications and sepsis
in pediatric and neonatal anesthesiology and intense care »
Moderators: Konev A.I., Aleksandrovich Yu.S., Shmakov A.N.
1145– 1230

Ricardo G. Branco (United Kingdom, Cambridge) Vasoactive Agentsinthe PICU

12 – 12

Konev A.I. (Russia) Intensive treatment of acute neuroinfections in children

1250– 1310

Aleksandrovich Yu.S. (Saint-Petersburg, Russia) Control of cardiac output in critical
conditions in children

1310– 1340

Shmakov A.N. (Novosibirsk, Russia) Technology of remote counseling and transportation of newborns in severe critical conditions

1340 – 1350

Maltabarova N.A. (Astana, Kazakhstan) Issues of sepsis in children in critical condition

1350– 1400

Hohulya S.N. (Almaty, Kazakhstan) Respiratory support in children with infectious
pathology

1400 – 1500

Lunch

30

50

Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
Innovation technologies in anesthesiology and resuscitation
ROUND TABLE « Brain death criteria in children »
Moderators: Ricardo G. Branco, Mierbekov E.M.
1500- 1540

Ricardo G. Branco (United Kingdom, Cambridge) Brain Death in Children

15 - 15

Dzhaksybayeva A.Kh. (Astana, Kazakhstan) Dynamics of neurological status in anoxic
brain lesions in children: criteria for the death of the brainstem

1550 – 1600

Kenzhegulova R.B. (Astana, Kazakhstan) Electrophysiological features of the brain in
children with prolonged coma

1600 – 1610

Kachurina D.R. (Almaty, Kazakhstan) Neural sensor abnormalities in premature infants, rehabilitation

1610 – 1620

Israilova V.K. (Almaty, Kazakhstan) Standards of neuromonitoring in clinical practice

16 – 16

Debate, discussion and approval criteria of brain death in children

1630 – 1645

Refreshment break
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Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
Session: «Intense care in pediatrics»
Moderators: Dzhumabekov TA, Batyrkhanov Sh.K.
1645 – 1655

Altayev K.Zh. (Aktobe, Kazakhstan) The organization of anesthesia and resuscitation
in the Aktyubinsk Oblast Children’s Clinical Hospital

1655 - 1705

Tulemisova B.N. (Karaganda, Kazakhstan) Structure of morbidity in the department of
anesthesiology, resuscitation and intensive care

1705 – 1715

Baiturova S.М. (Astana, Kazakhstan) The use of probe enteral nutrition in children
with solid tumors during the period of polychemotherapy

1715 – 1725

Iklasova F.B. (Astana, Kazakhstan) Comparison of transpyloric and mixed nutrition in
children with multiple organ failure in case of burn disease

1725– 1735

Adilbekova I.M. (Almaty, Kazakhstan) Structure of the causes of lethality of low-birth
babies according to retrospective analysis

1735 - 1745

Berdiyarova G.S. (Almaty, Kazakhstan) Vascular approach in neonatology

17 – 17

Bondarenko M.V. (Almaty, Kazakhstan) Experience of using caudal anesthesia in correcting anorectal defects

1755– 1805

Iklasova V.B. (Astana, Kazakhstan) Restriction of narcotic analgetics in pediatric anesthesiology

1805– 1815

Round table: Discussion of drugs with age limitations in the practice of pediatric and
neonatal anesthesiology and resuscitation (preparations for anesthesia, analgesia,
infusion mediums).

45

55

CONFERENCE CLOSING
Recreational Compound «Alatau», «Tole bi» Hall
1815 – 1830

Activity report
Speeches of the Conference participants

18 – 19

Adoption of the Conference resolution.
Closing speech of the President of Republican public association «Federation of anesthesiologists and resuscitationists», professor Mierbekov E.M.
Conference closing

30

00
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REGISTRATION CARD OF THE PARTICIPANT
of the scientific-practical INTERNATIONAL conference of pediatric
anesthesiologists and resuscitationists
(legibly handwritten in block letters)
Full name
Place of employment
Office
Specialization
Degree
Academic title
Country

City

Post index

Address

Contact telephone No
Fax
e-mail:

FORM OF PARTICIPATION
(put «√» in a suitable block)
theses publication without participation
theses publication + oral presentation
theses publication + poster presentation
poster presentation without publication
participation without publication and presentation
APPLICATION FOR ACCOMMODATION AT THE RECREATIONAL COMPOUND «ALATAU»
Full name
Country
Post index
Contact telephone No
Fax

City
Address

e-mail:

Arrival date (dd.mm.yy.)
Departure date (dd.
mm.yy.)
Room category
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CONTACTS OF THE ORGANIZING COMMITTEE
Secretariat (on scientific program and theses publication)
Ergali
Mierbekov

President of the Republican public association «Federation of
anesthesiologists and resuscitationists», pediatric freelance intensivist-in-chief of the Ministry
of Healthcare, Dr. scient. med.,
professor

+ 7 (727) 279 83 02
mob. phone: +7 701 713 56 06
e-mail: ergali_m@mail.kz
e-mail: ergali.m1@gmail.com

Anar
Sepbayeva

Manager of anesthesiology, resuscitation science and cardiology
intensive care Department of the
Almaty Center of perinatal medicine, cardiovascular surgery, Assistant professor of the KazNMU n.a.
Asfendiyarov, Dr. scient. med.

mob. phone: +7 705 220 12 31
e-mail:a.sepbaeva@mail.ru

Gulban
Abdullayeva

Assosiate professor of the pediatrics and neonatology Department
of the Institute of Post-graduate
education of the KazNMU n.a. Asfendiyarov, Candidate in Medical
Science

mob. phone: +7 701 411 79 41
e-mail: dm.gulban@mail.ru

Responsible for participants registration
Gulbanu
Berdiyarova

Manager of the anesthesiology,
resuscitation science and intense
care for newborns of the Scientific
Center for Pediatrics and Pediatric
Surgery, Candidate in Medical Science

mob. phone: +7 701 588 88 15
e-mail: sggnbbs@mail.ru

Responsible for reservation:
Karina
Simonyants

Manager of transfusiology Department of the PC «National scientific
surgery center n.a. A.N. Syzganov»

mob. phone: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru

ОResponsible for mass media assistance
Nazira
Nurgozhaeva

Anesthesiologist and resuscitationist of the Scientific Center for
Pediatrics and Pediatric Surgery
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mob. phone: +7 701 756 51 08
e-mail: nur.nazira@mail.ru
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Responsible for workshops operation
Anar
Sepbaeva

Manager of anesthesiology, resuscitation science and cardiology
intensive care Department of the
Almaty Center of perinatal medicine, cardiovascular surgery, Assistant professor of the KazNMU n.a.
Asfendiyarov, Dr. scient. med.,

mob. phone: +7 705 220 12 31
e-mail: a.sepbaeva@mail.ru

Responsible for the exhibitions organization of medical and pharmacological companies
Karina
Simonyants

Manager of transfusiology Department of the PC «National scientific
surgery center n.a. A.N. Syzganov»

mob. phone: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru

Responsible for multimedia support of presentations, simultaneous translation
Gulshat
Alimkhanova

Manager of the Department of Pediatric Anesthesiology and Intensive Care of the Scientific Center
for Pediatrics and Pediatric Surgery

mob. phone: +7 701 795 75 79

Responsible for refreshment breaks and dinner organisation
Karina
Simonyants

Manager of transfusiology Department of the PC «National scientific
surgery center n.a. A.N. Syzganov»
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mob. phone: +7 775 448 70 45
e-mail: karine.ad@mail.ru
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ТОО «Медицинская Фирма «Спасательный круг»
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