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12 мамыр 2022 – Бірінші күн

08.45-09.00 «Manage Pain Digital KZ-2022» Төртінші халықаралық пəнаралық конгресстің 
ашылуы.
Кіріспе сөз: 
Нургожин Талгат Сейтжанович, медицина ғылымдарының докторы, 
профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық 
университетінің ректоры (Алматы, Қазақстан),
Данилов Алексей Борисович, медицина ғылымдарының докторы, профессор,      
«И.М. Сеченов атындағы Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық 
университеті» РФ ДСМ Кəсіптік білім беру институтының Жүйке аурулары 
кафедрасының меңгерушісі (Сеченов университеті), Пəнаралық медицина 
қауымдастығының Атқарушы директоры, «Пəнаралық медицина институты» 
Қосымша кəсіптік білім беру жеке мекемесінің директоры (Мəскеу, Ресей),
Данилов Андрей Борисович, медицина ғылымдарының докторы, «И.М. 
Сеченов атындағы Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық университеті» РФ 
ДСМ Кəсіптік білім беру институтының Жүйке аурулары кафедрасының 
профессоры (Сеченов университеті), Пəнаралық медицина қауымдастығы 
сарапшылар кеңесінің Төрағасы, «Ауыруды басқар» журналының Бас редакторы 
(Мəскеу, Ресей),
Кайшибаева Гульназ Смагуловна, медицина ғылымдарының кандидаты, 
Смағұл Қайшыбаев атындағы Неврология жəне нейрооңалту институтының 
директоры, Prim неврологтар лигасы төрағасының орынбасары (Алматы, 
Қазақстан).

09.00-11.00 «Ауырсыну пəнаралық мəселе ретінде» пленарлық сессиясы
Модераторлар: Данилов Ан.Б., Данилов Ал.Б.

11.00-11.30 КОФЕ-БРЕЙК

11.30-14.00 «Ауырсыну жəне коморбидті бұзылулар» сессиясы
Модераторлар: Жумагулова К.Г., Кайшибаева Г.С.

14.00-16.40 «Бас ауруы – қазіргі заманның ауыртпалығы. Бас сақинасы – ескі мəселенің 
жаңа шешімі» сессиясы
Модераторлар: Данилов Ал.Б., Осипова В.В., Табеева Г.Р.

16.40-17.00 ПІКІРТАЛАС. КОФЕ-БРЕЙК

17.00-19.00 «Кəсіби диалог. Ауырсынудың əртүрлі ошақтары» сессиясы
Модераторлар: Жаркинбекова Н.А., Кузина Л.А.

Конгресстің бірінші күнінің жабылуы. Экспозиция



13 мамыр 2022 – Екінші күн

08.45-09.00 Екінші күннің ашылуы. Хабарландырулар

09.00-11.00 «Сирек ауырсыну синдромдары» сессиясы
Модераторлар: Данилов Ал.Б., Данилов Ан.Б., Кузина Л.А.

11.00-11.30 КОФЕ-БРЕЙК

11.30-13.30 «Онкологиялық практикадағы ауырсыну синдромдары» сессиясы
Модераторлар: Есентаева С.Е., Войновский Ю.В.

14.00-15.40 «Жалпы дəрігерлік практикадағы ауырсыну синдромдары» сессиясы
Модераторлар: Данилов Ан.Б., Хайбуллин Т.Н.

15.40-16.00 КОФЕ-БРЕЙК

16.00-17.10 «Жалпы дəрігерлік практикадағы ауырсыну синдромдары» сессиясы (жалғасы)
Модераторлар: Данилов Ан.Б., Хайбуллин Т.Н.

17.10-17.30 ПІКІРТАЛАС.

17.30-19.00 «Ауырсыну синдромын емдеудің нейрохирургиялық əдістері» сессиясы
Модераторлар: Дюсембеков Е.К., Кайшибаева Г.С., Рабандияров М.Р.

Конгресстің жабылуы



12 мамыр 2022 – Бірінші күн

08.45-09.00 «Manage Pain Digital KZ-2022» Төртінші халықаралық пəнаралық 
конгресстің ашылуы.
Кіріспе сөз: Нургожин Т.С., Данилов Ал.Б., Данилов Ан.Б., Кайшибаева Г.С.

09.00-11.00 «Ауырсыну пəнаралық мəселе ретінде» пленарлық сессиясы
Модераторлар: Данилов Ан.Б., Данилов Ал.Б.

Баяндама тақырыбы Спикер 

09.00-09.30 Неврологиядағы ауырсыну 
мəселесі

Данилов Андрей Борисович, медицина 
ғылымдарының докторы, «И.М. Сеченов атындағы 
Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық 
университеті» РФ ДСМ Кəсіптік білім беру 
институтының Жүйке аурулары кафедрасының 
профессоры                             (Сеченов 
университеті), Пəнаралық медицина 
қауымдастығы сарапшылар кеңесінің Төрағасы, 
«Ауыруды басқар» журналының Бас редакторы 
(Мəскеу, Ресей).

09.30-10.00 Онкологиядағы ауырсыну 
мəселесі

Есентаева Сурия Ертугыровна, медицина 
ғылымдарының докторы, Қазақстан-Ресей 
медициналық университетінің Акушерлік жəне 
гинекология, онкология жəне маммология 
кафедрасының доценті (Алматы, Қазақстан).

10.00-10.30 Балалардағы ауырсыну 
синдромдары: диагностика 
жəне емдеу

Мухамбетова Гульнар Амерзаевна, медицина 
ғылымдарының кандидаты, С.Ж. Асфендияров 
атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 
Нейрохирургия курсы бар жүйке аурулары 
кафедрасының доценті (Алматы, Қазақстан).

10.30-11.00 – ПІКІРТАЛАС. «Ашық» микрофон

11.00-11.30 – КОФЕ-БРЕЙК



11.30-14.00 «Ауырсыну жəне коморбидті бұзылулар» сессиясы
Модераторлар: Жумагулова К.Г., Кайшибаева Г.С.

Баяндама тақырыбы Спикер 

11.30-12.10 Ұйқының бұзылуы жəне 
ауырсыну

Данилов Андрей Борисович, медицина 
ғылымдарының докторы, «И.М. Сеченов атындағы 
Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық 
университеті» РФ ДСМ Кəсіптік білім беру 
институтының Жүйке аурулары кафедрасының 
профессоры                             (Сеченов 
университеті), Пəнаралық медицина 
қауымдастығы сарапшылар кеңесінің Төрағасы, 
«Ауыруды басқар» журналының Бас редакторы 
(Мəскеу, Ресей).

12.10-12.40 Бас ауруының күштенуі. 
Терапия принциптері

Жумагулова Кульпарам Габибуловна, 
медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары 
санатты невролог-дəрігер, «Смағұл Қайшыбаев 
атындағы неврология жəне нейрореабилитация 
институты» ҒПО (Алматы, Қазақстан).

12.40-13.10 Неврологиядағы коморбидті 
ауырсыну синдромдарын 
тиімді емдеу

Каймак Татьяна Владимировна, медицина 
ғылымдарының кандидаты, доцент, EAN сирек 
неврологиялық аурулар, автономды бұзылулар, 
полиневропатия бойынша ғылыми панельдердің 
мүшесі, «Доцент Мальцев В.Г.» ЖШС невролог-
дəрігер (Семей, Қазақстан).

13.10-13.50
Онлайн 

Ауыру –айқын жəне 
сенбейтін

Якупов Эдуард Закирзянович, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор,              
Қазан мемлекеттік медицина университетінің 
Неврология, нейрохирургия жəне медициналық 
генетика кафедрасының меңгерушісі, «Сіздің 
денсаулығыңыз» Ғылыми-зерттеу медициналық 
орталығының жетекшісі (Қазан, Татарстан).

13.50-14.00 – ПІКІРТАЛАС. «Ашық» микрофон



14.00-16.40 «Бас ауруы – қазіргі заманның ауыртпалығы. Бас сақинасы – ескі мəселенің 
жаңа шешімі» сессиясы
Модераторлар: Данилов Ал.Б., Осипова В.В., Табеева Г.Р.

Баяндама тақырыбы Спикер 

14.00-15.00 3D проекциясындағы бас 
сақинасы

Данилов Алексей Борисович, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор,  «И.М. Сеченов 
атындағы Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық 
университеті» РФ ДСМ федералды мемлекеттік 
автономды жоғары білім беру мекемесінің Жүйке 
аурулары кафедрасының меңгерушісі (Сеченов 
университеті), «Пəнаралық медицина институты» 
Қосымша кəсіптік білім беру жеке мекемесінің 
директоры (Мəскеу, Ресей).

15.00-15.40
Онлайн 

Бас сақинасын емдеудің 
практикалық алгоритмдері

Табеева Гюзяль Рафкатовна, медицина 
ғылымдарының докторы, «И.М. Сеченов атындағы 
Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық 
университеті» емдеу факультетінің Жүйке аурулары 
жəне нейрохирургия кафедрасының профессоры 
(Сеченов университеті), Ресей бас ауруын зерттеу 
қоғамының президенті, «Неврологиялық журнал», 
«Эпилепсия жəне басқа пароксизмальды бұзылулар»
журналдарының редакциялық алқасының мүшесі
(Мəскеу, Ресей).

15.40-16.40 Бас сақинасы бар
науқастарды 
профилактикалық емдеудің 
ерекшеліктері. Клиникалық 
жағдайларды талдау

Осипова Вера Валентиновна, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор,  «И.М. Сеченов 
атындағы Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық 
университеті» РФ ДСМ Неврология ғылыми зерттеу 
бөлімі бас ғылыми қызметкері (Сеченов 
университеті), Университеттің бас аурулары 
клиникасындағы цефалголог-дəрігері, «Мəскеу 
қаласының Денсаулық сақтау департаментінің 
Ғылыми-практикалық психоневрологиялық 
орталығы» Мемлекеттік бюджеттік Денсаулық сақтау 
мекемесі (Мəскеу, Ресей).

16.40-17.00 – ПІКІРТАЛАС. КОФЕ-БРЕЙК



17.00-19.00 «Кəсіби диалог. Ауырсынудың əртүрлі ошақтары» сессиясы
Модераторлар: Жаркинбекова Н.А., Кузина Л.А.

Баяндама тақырыбы Спикер 

17.00-17.40
Онлайн 

Қант диабетіндегі ауырсыну 
синдромдары. Проксимальды 
моторлы нейропатияның 
клиникалық жағдайы

Соловьѐва Элла Юрьевна, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор, 
Н.И. Пирогов атындағы Ресей ұлттық зерттеу 
медициналық университетінің қосымша кəсіби
білім беру факультетінің Неврология 
кафедрасының меңгерушісі (Мəскеу, Ресей).

17.40-18.20 Бел қыры синдромы: диагноз 
қою жəне емдеу тəсілдері

Жаркинбекова Назира Асановна, медицина 
ғылымдарының кандидаты, профессор, Оңтүстік 
Қазақстан медицина академиясының Неврология, 
психиатрия жəне психология кафедрасының 
меңгерушісі, Түркістан облысы Денсаулық сақтау 
басқармасының штаттан тыс бас неврологы 
(Шымкент, Қазақстан).

18.20-19.00 Илеосакральды ауырсыну 
синдромы. Клиникалық 
диагностика жəне терапия 
мүмкіндіктері

Кузина Любовь Алексеевна, медицина 
ғылымдарының магистрі, «Смағұл Қайшыбаев 
атындағы неврология жəне нейрореабилитация 
институты» ҒПО жүйке-бұлшық ет патологиясы 
кабинетінің маманы (Алматы, Қазақстан).

ПІКІРТАЛАС. «Ашық» микрофон. Қорытындылау. Конгресстің бірінші күнінің жабылуы



13 мамыр 2022 – Екінші күн 

08.45-09.00 Екінші күннің ашылуы. Хабарландырулар

09.00-11.00 «Сирек ауырсыну синдромдары» сессиясы
Модераторлар: Данилов Ал.Б., Данилов Ан.Б., Кузина Л.А.

Баяндама тақырыбы Спикер 

09.00-09.40 Жіңішке талшықтардың 
нейропатиясы

Данилов Андрей Борисович, медицина 
ғылымдарының докторы, «И.М. Сеченов атындағы 
Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық 
университеті» РФ ДСМ Кəсіптік білім беру 
институтының Жүйке аурулары кафедрасының 
профессоры                             (Сеченов 
университеті), Пəнаралық медицина 
қауымдастығы сарапшылар кеңесінің Төрағасы, 
«Ауыруды басқар» журналының Бас редакторы 
(Мəскеу, Ресей).

09.40-10.10 Кешенді аймақтық ауырсыну 
синдромы– клиникалық 
мысалдар призмасы арқылы 
қарау

Кузина Любовь Алексеевна, медицина 
ғылымдарының магистрі, «Смағұл Қайшыбаев 
атындағы неврология жəне нейрореабилитация 
институты» ҒПО жүйке-бұлшық ет патологиясы 
кабинетінің маманы (Алматы, Қазақстан).

10.10-10.40 Ауырсыну – Фабри ауруының 
симптомы ма?

Мухамбетова Гульнар Амерзаевна, медицина 
ғылымдарының кандидаты, С.Ж. Асфендияров 
атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 
Нейрохирургия курсы бар жүйке аурулары 
кафедрасының доценті (Алматы, Қазақстан).

10.40-11.00 - ПІКІРТАЛАС. «Ашық» микрофон

11.00-11.30 – КОФЕ-БРЕЙК



11.30-13.30 «Онкологиялық практикадағы ауырсыну синдромдары» сессиясы
Модераторлар: Есентаева С.Е., Войновский Ю.В.

Баяндама тақырыбы Спикер 

11.30-12.00 Онкологиядағы созылмалы 
ауырсыну синдромы. 
Клиникалық жəне 
фармакологиялық аспектілер

Войновский Юрий Витальевич, 
«Анестезиологтар мен реаниматологтар 
федерациясы» Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің Басқарма мүшесі, жоғары санатты 
анестезиолог-реаниматолог, «Тау Сұңқар» ЖШС 
Анестезиология, реанимация жəне қарқынды 
терапия бөлімшесінің меңгерушісі (Алматы, 
Қазақстан).

12.00-12.30 Онкологиялық науқастардағы 
ауырсыну мəселелерін 
шешудегі интервенциялық 
əдістер

Соловьѐв Вадим Сергеевич, Ауырсынуды 
басқару орталығының басшысы, «Евроонко»
федералдық клиникалар желісінің сараптамалық 
онкологиясының Анестезиология жəне 
реанимация бөлімінің анестезиолог-
реаниматологы (Мəскеу, Ресей).

12.30-13.00 Іштің созылмалы 
ауырсынуын емдеудің 
эндоскопиялық 
технологиялары

Бурдюков Михаил Сергеевич, медицина 
ғылымдарының докторы, «Евроонко»
федералдық клиникалар желісінің Эндохирургия 
орталығының басшысы (Мəскеу, Ресей).

13.00-13.30 Онкологиялық науқастардағы 
ауырсыну мəселесін шешудегі 
сəулелік əдістер

Романов Денис Сергеевич, медицина 
ғылымдарының кандидаты, «Евроонко»
федералдық клиникалар желісінің Эндохирургия 
орталығының бас директоры ғылыми қызмет 
жөніндегі орынбасары (Мəскеу, Ресей).

13.30-14.00 - ПІКІРТАЛАС. «Ашық» микрофон

Онлайн

Онлайн

Онлайн



14.00-17.10 «Жалпы дəрігерлік практикадағы ауырсыну синдромдары» сессиясы 
Модераторлар: Данилов Ан.Б., Хайбуллин Т.Н.

Баяндама тақырыбы Спикер 

14.00-14.40 Ауырсыну терапиясы: жеке 
рецептура 

Данилов Андрей Борисович, медицина 
ғылымдарының докторы, «И.М. Сеченов атындағы 
Бірінші Мəскеу мемлекеттік медициналық 
университеті» РФ ДСМ Кəсіптік білім беру 
институтының Жүйке аурулары кафедрасының 
профессоры  (Сеченов университеті), Пəнаралық 
медицина қауымдастығы сарапшылар кеңесінің 
Төрағасы, «Ауыруды басқар» журналының Бас 
редакторы (Мəскеу, Ресей).

14.40-15.10 Арқадағы өткір ауырсынуды 
бағалау жəне емдеу

Григолашвили Марина Арчиловна, медицина 
ғылымдарының кандидаты, доцент, ҚММУ 
профессоры, Қарағанды медицина 
университетінің Неврология, психиатрия жəне 
реабилитология кафедрасының меңгерушісі 
(Қарағанды медициналық университеті) 
(Қарағанды, Қазақстан).

15.10-15.40 Ұшық - ассоциацияланған 
нейропатиялық ауырсыну 
синдромы. «Айсбергтің»
көрінбейтін бөлігі

Кузина Любовь Алексеевна, медицина 
ғылымдарының магистрі, «Смағұл Қайшыбаев 
атындағы неврология жəне нейрореабилитация 
институты» ҒПО жүйке-бұлшық ет патологиясы 
кабинетінің маманы (Алматы, Қазақстан).

15.40-16.00 - КОФЕ-БРЕЙК

16.00-16.40
Онлайн 

Дорсопатияны емдеудегі 
заманауи аспектілер

Искра Дмитрий Анатольевич, медицина 
ғылымдарының докторы, профессор, Солтүстік-
батыс ауырсынуды зерттеу қоғамының президенті, 
Санкт-Петербург мемлекеттік педиатриялық 
медициналық университетінің Медициналық оңалту 
жəне спорттық медицина кафедрасының 
профессоры (Санкт-Петербург, Ресей).



16.40-17.10 Люмбоишиалгия терапиясын 
оңтайландыру

Хайбуллин Талгат Нурмуханович, медицина 
ғылымдарының докторы, «Семей медицина 
университеті» КЕАҚ Неврология, офтальмология 
жəне оториноларингология кафедрасының 
профессоры (Семей, Қазақстан).

17.10-17.30 – ПІКІРТАЛАС. «Ашық» микрофон

17.30-19.00 «Ауырсыну синдромын емдеудің нейрохирургиялық əдістері» сессиясы
Модератор: Дюсембеков Е.К., Кайшибаева Г.С., Рабандияров М.Р.

Баяндама тақырыбы Спикер 

17.30-18.00 Үш тармақты жүйкенің 
хирургиясы

Дюсембеков Ермек Кавтаевич, медицина 
ғылымдарының докторы, қауымдастырылған 
профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
Нейрохирургия кафедрасының меңгерушісі, 
Алматы қ. №7 ҚКА Нейрохирургия орталығының 
басшысы, Алматы қаласының штаттан тыс бас 
нейрохирургі (Алматы, Қазақстан).

18.00-18.30 Ауырсынуды емдеудің 
нейрохирургиялық əдістері

Караваев Виктор Сергевич, Алматы қ. №7 
ҚКА Нейрохирургия орталығының нейрохирургі 
(Алматы, Қазақстан).

18.30-18.45 Спастикалық синдромы бар 
балалардағы ауырсынуды 
емдеу. Селективті дорсальды 
ризотомия отасы

Жайлганов Азамат Абикенович, нейрохирург-
дəрігер, Балалар нейрохирургтары қоғамының 
президенті, «Алтын Шипагер» сыйлығының 
лауреаты, ШЖҚ «№ 2 Қалалық балалар 
клиникалық ауруханасы» МКК (Алматы, 
Қазақстан).

18.45-19.00 Созылмалы ауырсынуды 
хирургиялық емдеу. DREZ
отасы(Dorsal roots entry zone)

Касенова Гульнара Нуржановна,
нейрофизиолог-дəрігер, ШЖҚ «№ 2 Қалалық 
балалар клиникалық ауруханасы» МКК (Алматы, 
Қазақстан).

ПІКІРТАЛАС. «Ашық» микрофон. Екінші күнді қорытындылау. Конгресстің жабылуы

* Бағдарламада өзгерістер болуы мүмкін.
Сіздер конгресстің бағдарламасын www.neuro-lessons.kz, www.neurokz.org сайтынан таба 

аласыздар.
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