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Вице-президент КАУДМ, врач высшей категории, магистр медицины, 
главный внештатный специалист пренатальной ультразвуковой диагностики 
Управления Здравоохранения г. Алматы

• ИМАМБЕТОВА Айман Сергазыевна
Вице-президент КАУДМ, к.м.н., PhD доктор, доцент, врач УЗД высшей категории

• АЛИМУХАМЕДОВА Дина Кеуденбаевна
Вице-президент КАУДМ, к.м.н., PhD доктор, доцент, врач УЗД высшей категории 

• АДЕНОВА Гульжан Молдабековна
Вице-президент КАУДМ, врач УЗД высшей категории, магистр организации  

 здравоохранения

• ЕСЕНГЕЛЬДИНА Айнель Ерсаиновна
Секретарь, врач УЗД высшей категории 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Первый День Конгресса
4 июня 2021г., пятница

Зал 1

9.00 -9.30                                             Открытие Конгресс

9.30-12.15                                          Пленарное заседание

Зал 1 Зал 2 Зал 3

12.30-18.05

«Ультразвуковая 
диагностика в 
акушерстве и 
гинекологии»

12.30-17.55

«Ультразвуковая 
диагностика в пе-
диатрии и эхокар-
диографии»

12.30-16.15
«Ультразвуковая 
диагностика 
патологии сосудов»

Второй День Конгресса
5 июня 2021 года, суббота

Зал 1 Зал 2 Зал 3

10.00-16.55

«Ультразвуко-
вая диагностика  
в акушерстве и 
гинекологии»

8.30-10.45

«Ультразвуковая 
диагностика в пе-
диатрии и эхокар-
диографии»

9.00-11.05

«Ультразвуковая 
диагностика в неот-
ложной практике и 
гастроэнтерологии»

Зал 2 Зал 3

11.00-15.40

«Ультразвуковая 
диагностика па-
тологии костносу-
ставной системы 
и нервов»

11.15-16.25
«Ультразвуковая 
диагностика в онко-
логии»

Зал 1

17.00                                           Завершение Конгресса
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА
4 июня 2021 г., пятница

9.00-9.30 Открытие Форума
Модератор: Култаев А.С.

Цой Алексей Владимирович
Министр здравоохранения Республики Казахстан
Нургожин Талгат Сейтжанович
д.м.н., профессор, Ректор КазНМУ
Кайдарова Диляра Радиковна
д.м.н., академик НАН РК, Председатель Правления КазНИИОИР
Мирзахметова Динара Досалыевна 
MD, MPH, PhD, Председатель Правления АО «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии»
Боранбаева Риза Зулкарнаевна
д.м.н., Председатель Правления АО «Научного центра педиатрии и детской 
хирургии»
Даутов Таирхан Бекполатович  
д.м.н., Главный специалист лучевой диагностики МЗ РК

9.30-12.15 Зал 1
Пленарное заседание

Модераторы: Култаев А.С., Алимухамедова Д.К.
9.30-9.45 «Перспективы развития ультразвуковой диагностики в Казахстане».

Култаев Асхат Сейтханович – к.м.н., президент КАУДМ

9.45-10.15 «Роль лучевых методов в диагностике COVID-19 различной локализации».
Рахимжанова Раушан Ибжановна – д.м.н., профессор, Почетный 
заведующий кафедрой радиологии имени академика Ж.Х.Хамзабаева, 
Президент Казахстанского радиологического общества и ассоциации 
маммологов РК ,Академик Академии профилактической медицины, 
Заслуженный деятель РК

10.15-10.45 «Лучевые методы исследования в диагностике COVID-19 пневмоний».
Жолдыбай Жамиля Жолдыбаевна – д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой «Визуальная диагностика» КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

10.45-11.15 «Применения вакуумно-аспирационно-резекционной биопсии в 
диагностике и лечении доброкачественных заболеваний молочных желез 
под контролем УЗИ».
Рахимжанова Раушан Ибжановна – д.м.н., профессор, Почетный 
заведующий кафедрой радиологии имени академика Ж.Х.Хамзабаева, 
Президент Казахстанского радиологического общества и ассоциации 
маммологов РК ,Академик Академии профилактической медицины, 
Заслуженный деятель РК

11.15-12.15 «Методы использования портативного УЗИ датчика в экстренных ситуациях».
Benjamin Jeongwon Ryu - Healcerion Founder and CEO, MD, KAIST, Ph.D. in 
Neuroscience, Brain machine interfacing, neural mapping, and neuromodulation
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12.30-18.05 Зал 1
Секционное заседание 

«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
Модераторы: Огай В.О., Мирзахметова Д.Д., Лялькова И.А., Святова Г.С.

12.30-12.45 «Современные технологии прогнозирования риска развития и 
профилактики преэклампсии».
Мирзахметова Динара Досалыевна – MD, MPH, PhD, Председатель 
Правления АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»

12.45-13.00 «Состояние пренатального генетического скрининга в РК». 
Святова Гульнара Салаватовна – д.м.н., профессор, заведующая 
Республиканской медико-генетической консультацией АО «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии», Главный внештатный генетик 
МЗ РК и Президент РОО «Ассоциация медицинских генетиков Казахстана»

13.00-13.20 «НИПТ: опыт применения в Казахстане».
Мусабалаева Галия Кудайбергеновна – врач-генетик, заведующая 
отделением медико-генетического консультирования ТОО «ЦММ»

13.20-13.35 «Заключение УЗИ глазами акушер-гинеколога».
Сармулдаева Шолпан Куанышбековна – к.м.н., врач акушер-гинеколог 
высшей категории, доцент кафедры ОВП2 АО НМУ им.С.Д.Асфендиярова.

13.35-14.35 «Вентрикуломегалия. Диагноз или симптом. Признаки ВУИ у плода».
Андреева Елена Николаевна – к.м.н., доцент Курса пренатальной 
диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, заведующая медико-
генетическим отделением  Московского областного НИИ акушерства и 
гинекологии, Член ISUOG, FMF, Член Правления Ассоциации специалистов 
медицины плода (АСМП).

14.35-14.45 Вопросы

14.45-15.00 Случай инфицирования ЦМВ у плода.
Опара Наталья Владимировна – врач УЗИ ТОО «ЦММ»

15.00-16.30 «Маркеры хромосомных аномалий второго триместра».
Андреева Елена Николаевна – к.м.н., доцент Курса пренатальной 
диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, заведующая медико-
генетическим отделением  Московского областного НИИ акушерства и 
гинекологии, Член ISUOG, FMF, Член Правления Ассоциации специалистов 
медицины плода (АСМП).

16.30-16.40 Вопросы
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16.40-16.55 «Инвазивные пренатальные технологии».
Мырзабекова Гульнара Тураровна – врач акушер гинеколог высшей 
категории,ТОО « ЦММ»

16.55-17.10 «Клинический случай ВПР в сочетании с хромосомной аномалией».
Тен Ольга Тхя Хоновна – врач высшей категории ТОО «ЦММ» 

17.10-17.40 «Возможности пренатальной диагностики расщелин лица».
Андреева Елена Николаевна – к.м.н., доцент Курса пренатальной 
диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, заведующая медико-
генетическим отделением  Московского областного НИИ акушерства и 
гинекологии, Член ISUOG, FMF, Член Правления Ассоциации специалистов 
медицины плода (АСМП).

17.40-17.55 «Хирургическая коррекция расщелин лица».
Утепов Дилшат Каримович – Детский Челюстно-Лицевой Хирург

17.55-18.05 Вопросы

12.30-17.55 Зал 2
Секционное заседание 

«Ультразвуковая диагностика в педиатрии и эхокардиографии»
Модераторы: Имамбетова А.С. Боранбаева Р. З. Алимухамедова Д.К, 

Мухамеджанов К.Х.

12.30-12.45 «Роль Ультразвуковых исследований в Педиатрии».
Боранбаева Риза Зулкарнаевна – д.м.н., Главный педиатр МЗ РК, 
Председатель Правления АО «Научного центра педиатрии и детской 
хирургии»

12.45-13.35 «Патология репродуктивной системы у детей, ранняя диагностика и 
прогноз».
Пыков Михаил Иванович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики детского возраста ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
МЗ РФ, вице-президент РАСУДМ 

13.35-14.10 «Возможности ультразвуковой диагностики при болевом синдроме в 
детской гинекологии».
Мамедова Фатима Шапиевна – к.м.н., врач отдела ультразвуковой 
диагностики в неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им, акад. В.И. 
Кулакова», ассистент кафедры лучевой диагностики детского возраста 
ФГБОУ ДПО РМАНПО

14.10-14.25 «Параметры УЗИ головного мозга детей с врожденными пороками 
сердца».
Джусипбекова Динара Ерлановна – докторант 2 года обучения КазМУНО
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14.25-15.00 «Ультразвуковая диагностика патологии легких в неонатологии».
Синельникова Елена Владимировна – д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой ультразвуковой диагностики и медицинской визуализации 
Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской 
академии

15.00-15.35 «Возможности современной трехмерной ЭхоКГ».
Рыбакова Марина Константиновна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики Российской Медицинской Академии 
последипломного образования.

15.35-16.10 «Принципы спекл-трекинг эхокардиографии».
Имельбаев Артур Ильгизович – к.м.н., ассистент кафедры ультразвуковой 
диагностики и медицинской визуализации Санкт-Петербургской 
государственной педиатрической медицинской академии 

16.10-16.45 «Возможности ультразвукового исследования опухолей глазного яблока и 
орбиты».
Сарсенбаева Гульжан Искендировна – к.м.н., врач детский кардиохирург 
Научного центра педиатрии и детской хирургии МЗ РК 

16.45-17.20 «Ультразвуковые диагностические технологии в оценке патологии желудка».
Диомидова Валентина Николаевна –  д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом лучевой 
диагностики, декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова»

17.20-17.55 «Ультразвуковая диагностика и клиническое значение малых аномалий 
сердца у детей».
Имамбетова Айман Сергазыевна – к.м.н., врач УЗД высшей категории, 
заведующая кафедрой ультразвуковой диагностики КАЗМУНО

12.30-16.15 Зал 3
Секционное заседание 

«Ультразвуковая диагностика патологии сосудов»
Модераторы: Аденова Г.М., Есенгельдина А.Е., Бурумкулов Е.Р.

12.30-13.20 «Стандартизованное ультразвуковое исследование при каротидном 
атеросклерозе».
Куликов Владимир Павлович – д.м.н., профессор, директор Алтайского 
медицинского института последипломного образования

13.20-14.10 «Аневризма брюшного отдела аорты. Роль ультразвука в ее диагностике и 
контроле лечения».
Карпенко Андрей Анатольевич –  д.м.н., профессор. Заведующий научно-
исследовательским отделом сосудистой и гибридной хирургии  ФГБУ 
НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина. г.Новосибирск
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14.10-14.45 «Современный подход к диагностике венозного тромбоза».
Шульгина Людмила Эдуардовна –  д.м.н., заведующая отделением 
функциональной диагностики КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
 г. Барнаул

14.45-15.00 «Дуплексное сканирование внутренних сонных артерий, как метод 
диагностики аневризмы на экстракраниальном уровне на примере 
клинического случая».
Кожевникова Олёна Владимировна – врач УЗИ, Orhun medikal

15.00-15.15 «Дуплексное сканирование артерий шеи и головного мозга, взгляд 
невролога».
Лысенко Роман Петрович – невролог, клиника «Метида»

15.15-15.30 «Ультразвуковая диагностика патологии брюшной аорты и ее непарных 
ветвей».
Кожахметова Жанара Жаныбековна – к.м.н., доцент кафедры радиологии 
имени академика Ж.Х. Хамзабаева НАО «МУА»

15.30-15.45 «Ультразвуковая диагностика вен нижних конечностей после лазерной 
облитерации».
Бурумкулов Ерик Ракишевич – вице-президент Казахстанского общества 
флебологов, директор клиники «Angiomed»

15.45-16.00 «Ультразвуковая анатомия вен нижних конечностей в диагностике 
хронической венозной недостаточности и определения оптимального 
метода хирургического лечения».
Баубеков Альжан Алькешевич – PhD, врач высшей категории, сосудистый 
хирург в Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

16:00-16:15 «Основные направления совершенствования организации 
лучевой диагностики больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения».
Аденова Гульжан Молдабековна – Магистр организации здравоохранения, 
заведующая отделением лучевой диагностики «Городская больница 
скорой неотложной помощи» г.Алматы
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ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА
5 июня 2021 г., суббота

10.00-16.40 Зал 1
Секционное заседание  

«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
Модераторы: Огай В.О., Белогривцева Е.В.

10.00-11.00 «Ультразвуковая диагностика эндометриоза. От коло-ректальных до 
перитонеальных поражений».
  Барто Руслан Александрович – к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики

11.00-12.00 «Ультразвуковая диагностика миомы матки. Так ли просто как кажется?»
Барто Руслан Александрович – к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики

12.00-12.30 Вопросы.
Барто Руслан Александрович – к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики

12.30-12.45 «Тандем врача ультразвуковой диагностики и хирурга в лечении 
различных форм эндометриоза».
Жакиев Нурлан Сагидулаевич – хирург, гинеколог

12.45-13.00 «Взгляд хирурга на тему визуализации миомы матки».
Усенов Кадыржан Маратович – Врач-гинеколог

13.00-13.15 «Клинико-Эхографическая диагностика эктопической беременности при 
экстренной медицинской помощи».
Ахмедова Бахтигуль Ташпулатовна – Заведующий отделением экстренной 
медицины, г. Ташкент

13.15-13.20 Вопросы

13.20-13.40 Перерыв

13.40-14.10 «Диагностика ФФТС».
Чуканов Алексей Николаевич – ректор Белорусской медицинской 
академии последипломного образования, главный внештатный 
специалист по ультразвуковой диагностике МЗ РБ, руководитель Центра 
пренатальной диагностики городе Минска

14.10-14.15 Вопросы
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14.15-14.30 «Случаи фето-фетального трансфузионного синдрома».
Голентовский Михаил Владимирович – врач УЗИ ТОО «ЦММ»
Огай Виктория Олеговна –  Врач высшей категории, магистр медицины, 
главный внештатный специалист пренатальной ультразвуковой 
диагностики Управления Здравоохранения г. Алматы

14.30-15.00 «Синдром или МВПР?».
Чуканов Алексей Николаевич – главный внештатный специалист по 
ультразвуковой диагностике МЗ РБ, ректор Белорусской медицинской 
академии последипломного образования, руководитель Центра 
пренатальной диагностики городе Минска

15.00-15.05 Вопросы

15.05-15.50 «Врожденные пороки развития венозной системы у плода: диагностика, 
диф.диагностика, прогноз».
Батаева Роза Саидовна – к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой 
диагностики Российской Медицинской Академии Последипломного 
Образования, главный врач Центра Медицины Плода в Москве, 
международный лектор ISUOG, Амбассадор ISUOG в России (г. Москва, 
Россия)

15.50-15.55 Вопросы

15.55-16.10 «Хирургия ВПС в неонатальном периоде».
Туркулов Беркин Кушербаевич – врач –кардиохирург

16.10-16.25 «Возможности хирургии при ВПР».
Мырзахметов Самат Абдуманапович – врач-хирург приёмного отделения 
Центра детской неотложной медицинской помощи.

16.25-16.40 «Ультразвуковое скрининговое исследование в 1 триместре беременности 
(11 недель 0 дней 13 недель 6 дней). Аттестация в 1 скрининге фонда 
медицины плода».
Алимсакова Балнур Ергешбаевна – врач УЗИ ГЦРЧ

8.30-10.45 Зал 2
Секционное заседание  

«Ультразвуковая диагностика в педиатрии и эхокардиографии»
Модераторы: Имамбетова А.С. Култаев М. С

8.30-9.05 «Редкие Врожденные пороки сердца у взрослых (случаи из собственной 
практики)».
Уразалина Сауле Жаксылыковна – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры кардиологии АО»НИИ кардиологии и ВБ», Алматы
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9.05-9.20 «Ультразвуковые методы исследования в неотложной детской практике».
Имамбетова Айман Сергазиевна – к.м.н., врач УЗД высшей категории, 
заведующая кафедрой ультразвуковой диагностики КАЗМУНО

9.20-9.35 «Риск развития острого коронарного синдрома у людей с поражением 
аортального клапана По данным ультразвуковой диагностики (АВ)». 
Хусаинова Жанара Жанатбековна – магистрант 2 года обучения КазМУНО 

9.35-10.10 «Ультразвуковая диагностика патологии мыщцы и нерва». 
Имельбаев Артур Ильгизович – – к.м.н., ассистент кафедры 
ультразвуковой диагностики и медицинской визуализации Санкт-
Петербургской государственной педиатрической медицинской академии

10.10-10.45 «Новые технологии в диагностике сердечной недостаточности».
Павлюкова Елена Николаевна – д.м.н., профессор, заведующая 
отделением атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца, 
НИИ Кардиологии (г. Томск. РФ)

11.00-15.40 Зал 2
Секционное заседание  

«Ультразвуковая диагностика патологии  
костно-суставной системы и нервов»

Модераторы: Аденова Г.М., Лысенко Р.П., Есенгельдина А.Е.

11.00-11.35 «Основные приемы ультразвукового осмотра кисти. Просто о сложном».
Малецкий Эдуард Юрьевич – к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, руководитель 
направления УЗИ периферических нервов и опорно-двигательного 
аппарата сети медицинских центров Reaclinic,г. Санкт-Петербург, Россия.

11.35-12.10 «Методика ультразвукового исследования локтевого сустава».
Турдакина Ирина Николаевна – к.м.н., ООО «Клиника профессора 
Кинзерского», г. Челябинск, Россия

12.10-12.45 «Ультразвуковая диагностика различных видов мышечной травмы 
(анатомическое строение мышц, классификация и виды повреждений)».
Салтыкова Виктория Геннадиевна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» (РМАНПО), 
Вице-президент РАСУДМ (г. Москва). 

12.45-13.20 «Высокоразрешающее ультразвуковое исследование острой травмы 
периферических нервов (Норма, классификация и виды повреждений)».
Салтыкова Виктория Геннадиевна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» (РМАНПО), 
Вице-президент РАСУДМ (г. Москва).
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13.20-13.55 «Ультразвуковая диагностика острого травматического повреждения 
коленного сустава».
Салтыкова Виктория Геннадиевна – д.м.н., профессор кафедры 
ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» (РМАНПО), 
Вице-президент РАСУДМ (г. Москва).

13.55-14.30 «Ультразвуковое исследование переднего отдела стопы (от УЗ-анатомии 
до диагностики заболеваний)».
Турдакина Ирина Николаевна – к.м.н., ООО «Клиника профессора 
Кинзерского», г. Челябинск, Россия

14.30-15.05 «Ультразвуковое исследование медиального отдела голеностопного 
сустава».
Кинзерский Сергей Александрович – к.м.н., ФГБОУ высшего образования 
«Уральский государственный университет физической культуры» г. 
Челябинск, Клиника профессора Кинзерского, г. Челябинск, Россия

15.05-15.40 «Малоинвазивные манипуляции под ультразвуковой навигацией при 
туннельных невропатиях».
Кинзерский Антон Александрович – к.м.н., ФГБОУ высшего образования 
«Уральский государственный университет физической культуры» г. 
Челябинск, Клиника профессора Кинзерского, г. Челябинск, Россия

9.00-11.40 Зал 3
Секционное заседание «Ультразвуковая диагностика в неотложной 

практике и гастроэнтерологии»
Модераторы: Алимухамедова Д.К., Нигай Н.Г. 

9.00-9.15 «Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии».
Алимухамедова Дина Кеуденбаевна – к.м.н., PhD доктор, Вице-президент 
КАУДМ, доцент кафедры УЗД «КазМУНО»

9.15-9.30 «Перспективы в ультразвуковой диагностике в условиях пандемии 
COVID-19».
Акижанова Ирина Владимировна – хирург-травматолог- ортопед, радиолог, 
Клиника ADEMAU

9.30-9.45 «УЗИ в экстренных случаях».
Ильгекбаева Алмагуль Оразбаевна – специалист лучевой диагностики, 
Городская клиническая больница №7

9.45-10.00 «УЗД молочных желез после маммопластики».
Манабаева Айнаш Толеужановна – врач УЗД медицинский центр SOS 
Medical assistance
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10.00-10.15 «Возможности ультразвукового исследования опухолей глазного яблока 
и орбиты в диагностике и динамическом контроле на фоне проведения 
лечения (опыт КазИоР)».
Сарсембаева Сауле Абуовна – Врач УЗД высшей категории, врач лучевой 
диагностики отдела радиологии и ядерной медицины КазНИИОиР

10.50-11.40 «Ультразвуковая диагностика дивертикулярной болезни. Рекомендации 
EFSUMB».
Жайворонок Максим Николаевич – врач УЗИ-специалист, рентгенолог, 
Киев

11.15-16.25 Зал 3
Секционное заседание «Ультразвуковая диагностика в онкологии»

Модераторы: Култаев А.С., Кайдарова Д.Р.

11.15-12.00 «Ультразвуковая диагностика ретинобластом у детей».
Фазылов Акрам Акмалович –  д.м.н., Отличник Здравоохранения 
Республики Казахстан, профессор кафедры ультразвуковой диагностики 
Центра непрерывного профессионального развития медицинских 
работников Минздрава РУз, Ташкент

12.00-12.50 «Новые технологии в количественной оценке стеатоза печени».
Митьков Владимир Вячеславович – д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
МЗ РФ, г. Москва

12.50-13.40 «Ультразвуковая диагностика в урологии 2021».
Митькова Мина Даутовна – к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой 
диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ

13.40-14.15 «Мультипараметричеакое ультразвуковое исследование опухолей яичек».
Митина Лариса Анатольевна – д.м.н., ведущий научный сотрудник 
отделения ультразвуковой диагностики Московского научно-
исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена – 
филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский р центр 
радиологии» МЗ РФ (г. Москва)

14.15-15.05 «Поппуляционная и полисистемная ультразвуковая диагностика жировой 
болезни печени».
Дынник Олег Борисович – Президент Украинской ассоциации 
специалистов УЗД (УАСУД), медицинский директор Института 
эластографии, к.м.н., Заслуженный врач Украины (Киев).
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15.05-15.25 «Ультразвуковое исследование в предлечебном стадировании и оценке 
эффективности лечения рака шейки матки, в корреляции с данными МРТ».
Сарсембаева Сауле Абуовна – Врач УЗД высшей категории, врач лучевой 
диагностики отдела радиологии и ядерной медицины КазНИИОиР

15.25-15.50 «Низкодозная КТ в ранней диагностике рака легких: пилотный проект»»
Панина Александра Сергеевна – PhD-докторант КазНМУ  
им С.Д. Асфендиярова, врач отделения радиологии и ядерной медицины 
КазНИИОиР

15.50-16.25 «ОФЭКТ в диагностике заболевания щитовидной железы».
Ибраев Арман Аскарович – врач отделения радиологии и ядерной 
медицины к КазНИИОИР

17.00 Завершение I Международного конгресса ультразвуковой диагностики
Проект резолюция

Модератор: Култаев А.С
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2021 жылғы 4 маусым, жұма

Зал 1

9.00 -9.30                                                  Открытие Конгресса

9.30-12.15                                                 Пленарное заседание

1-зал 2-зал 3-зал

12.30-18.05

«Акушерия мен 
гинекологиядағы 
ультрадыбыстық 
диагностика»

12.30-17.55

«Педиатрия мен эхо-
кардиографиядағы 
ультрадыбыстық  
диагностика» 

12.30-16.15

«Қан тамырлары 
патологиясының 
ультрадыбыстық 
диагностикасы»

2021 жылғы 5 маусым, сенбі

1-зал 2-зал 3-зал

10.00-16.40

«Акушерия мен 
гинекологиядағы 
ультрадыбыстық 
диагностика»

8.30-10.45

«Педиатрия мен 
эхокардиография-
дағы ультрадыбы-
стық диагностика»

9.00-11.05

«Жедел тәжірибе-
дегі және гастро-
энтерологиядағы 
ультрадыбыстық 
диагностика»

Зал 2 Зал 3

11.00-15.40

«Сүйек-буын жүйесі 
мен жүйке патоло-
гиясын ультрады-
быстық диагности-
калау» 

11.15-16.25
«Онкологиядағы 
ультрадыбыстық 
диагностика»

1-зал

17.00                                                  Конгрестің аяқталуы
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КОНГРЕСТІҢ БІРІНШІ КҮНІ
2021 ж. 4 маусым

9.00-9.30 Форумның ашылуы
Модератор: Кұлтаев А.С.

Цой Алексей Владимирович
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі
Нұрғожин Талғат Сейтжанович
м.ғ.д., профессор, ҚазҰМУ ректоры
Кайдарова Диляра Радиковна
м.ғ.д, ҚР ҰҒА академигі, ҚазОжРҒЗИ Басқарма төрайымы
Мырзахметова Динара Досалыевна 
MD, MPH, PhD, «Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми 
орталығы» АҚ Басқарма төрайымы
Боранбаева Риза Зұлқарнаевна
м.ғ.д, «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ 
Басқарма төрайымы 
Даутов Таирхан Бекполатұлы 
м.ғ.д, ҚР ДСМ сәулелі диагностикасының бас маманы

9.30-12.15 1-зал
Пленарлық отырыс

Модераторлары: Кұлтаев А.С., Алимухамедова Д.К.

9.30-9.45 Қазақстанда ультрадыбыстық диагностиканың даму болашағы. 
Кұлтаев Асхат Сейтханович – м.ғ.к., КАУДМ президенті

9.45-10.15 Әр түрлі локализациядағы COVID-19 диагностикасындағы сәулелік 
әдістердің рөлі 
Рахимжанова Раушан Ибжановна – м.ғ.д, профессор, академик 
Ж.Х. Хамзабаев атындағы радиология кафедрасының құрметті 
меңгерушісі, Қазақстан радиологиялық қоғамының және ҚР маммологтар 
қауымдастығының президенті, профилактикалық медицина академиясының 
академигі, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері

10.15-10.45 COVID-19 пневмониясын диагностикалаудағы сәулелік зерттеу әдістері.
 Жолдыбай Жамиля Жолдыбаевна – м.ғ.д, профессор, С.Д.Асфендияров 
ат. ҚазҰМУ «Визуалды кафедра» меңгерушісі 
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10.45-11.15 УДЗ бақылауымен сүт бездерінің қатерсіз ауруларын диагностикалау мен 
емдеуде вакуумдық-аспирациялық-резекциялық биопсияны қолдану.
Рахымжанова Раушан Ибжановна – м.ғ.д, профессор, академик 
Ж.Х.Хамзабаев атындағы радиология кафедрасының меңгерушісі, 
Қазақстан радиологиялық қоғамының және ҚР маммологтар 
қауымдастығының президенті, профилактикалық медицина Академиясының 
академигі, ҚР еңбек сіңірген қайраткері  

11.15-12.15 Методы использования портативного УЗИ датчика в экстренных ситуациях
Benjamin Jeongwon Ryu - Healcerion Founder and CEO, MD, KAIST, Ph.D. in 
Neuroscience, Brain machine interfacing, neural mapping, and neuromodulation

12.30-18.05
1-зал

 «Акушерия мен гинекологиядағы ультрадыбыстық диагностика» 
секциялық отырыс

Модераторлар: Огай В.О., Мирзахметова Д.Д., Лялькова И.А., 
Святова Г.С.

12.45-13.00 Преэклампсияның  алдын алу және даму қаупін болжаудың заманауи 
технологиялары 
Мырзахметова Динара Досалыевна – MD, MPH, PhD, «Акушерия, 
гинекология және перинатология ғылыми орталығы» АҚ Басқарма 
төрайымы

13.00-13.20 Пренатальды генетикалық скринингтің Қазақстан Республикасындағы 
жағдайы
Святова Гульнара Салаватовна - медицина ғылымдарының докторы, 
профессор, «Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми 
орталығы» АҚ Республикалық медициналық-генетикалық кеңес беру 
бөлімінің бастығы

13.20-13.35 ИЕПТ: Қазақстанда қолдану тәжірибесі
Мусабалаева Галия Кудайбергеновна – генетик-дәрігер, «ЦММ» ЖШС 
медициналық-генетикалық консультация беру бөлімшесінің меңгерушісі 

13.35-14.35 Акушер-гинекологтың көзқарасы бойынша УДЗ қорытындысы
Сармулдаева Шолпан Куанышбековна – м.ғ.к, жоғары санаттағы акушер-
гинеколог дәрігер, С.Д.Асфендияров атындағы ҰМУАҚ ЖДП2 кафедрасының 
доценті 
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14.35-14.45 Вентрикуломегалия. Диагноз немесе симптом. Ұрықта ҚІИ белгілері
Андреева Елена Николаевна – м.ғ.к., РФ Денсаулық сақтау министрлігінің 
РҮКБМА ҚКБ ФМББМ пренатальды диагностика курсының доценті, Мәскеу 
облыстық акушерия және гинекология ҒЗИ медициналық-генетикалық 
бөлімінің меңгерушісі, ISUOG, FMF мүшесі, Ұрық медицинасы мамандары 
қауымдастығының (ҰММҚ) Басқарма мүшесі 

14.45-15.00 Сұрақтар 

15.00-16.30 Ұрықта ЦМВ инфекция жұқтыру жағдайы 
Опара Наталья Владимировна – «ЦММ» ЖШС УДЗ дәрігері

16.30-16.40 Екінші триместрде хромосомалық аутқу маркерлері
Андреева Елена Николаевна – м.ғ.к., РФ Денсаулық сақтау министрлігінің 
РҮКБМА ҚКБ ФМББМ пренатальды диагностика курсының доценті, Мәскеу 
облыстық акушерия және гинекология ҒЗИ медициналық-генетикалық 
бөлімінің меңгерушісі, ISUOG, FMF мүшесі, Ұрық медицинасы мамандары 
қауымдастығының (ҰММҚ) Басқарма мүшесі

16.40-16.55 Сұрақтар 

16.55-17.10 Инвазиялық пренатальды технологиялар
Мырзабекова Гүлнара Тұрарқызы – жоғары санаттағы акушер-гинеколог 
дәрігер, « ЦММ» ЖШС

17.10-17.40 Хромосомалық ауытқумен үйлесімдіктегі БТК клиникалық жағдайы
Тен Ольга Тхя Хоновна – «ЦММ» ЖШС, жоғары санаттағы дәрігер

17.40-17.55 Беттегі жарықтарды пренатальды диагостикалаудың мүмкіндіктері.
Андреева Елена Николаевна – м.ғ.к., РФ Денсаулық сақтау министрлігінің 
РҮКБМА ҚКБ ФМББМ пренатальды диагностика курсының доценті, Мәскеу 
облыстық акушерия және гинекология ҒЗИ медициналық-генетикалық 
бөлімінің меңгерушісі, ISUOG, FMF мүшесі, Ұрық медицинасы мамандары 
қауымдастығының (ҰММҚ) Басқарма мүшесі

17.55-18.05 Бет жарықтарын хирургиялық түзету.
Утепов Дилшат Каримович – Балалар Жақсүйек-Бет Хирургі 

12.30-12.45 Сұрақтар 
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12.30-17.55 2-зал
 «Педиатрия мен эхокардиографиядағы ультрадыбыстық 

диагностикалау» секциялық отырыс 
Модераторлар: Имамбетова А.С. Боранбаева Р. З. Алимухамедова Д.К, 

Мухамеджанов К.Х.
12.30-12.45 Педиатриядағы ультрадыбыстық зерттеулердің рөлі 

Боранбаева Риза Зұлкарнаевна – м.ғ.д, ҚР ДСМ Бас педиатры, 
«Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ Басқарма 
төрайымы

12.45-13.35 Балалардағы репродуктивті жүйенің патологиясы, ерте диагностикалау 
және болжам.
Пыков Михаил Иванович – м.ғ.д, профессор, РФ Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Ресей үздіксіз кәсіби білім беру медициналық академиясы» 
ҚКБ ФМББМ балаларда сәулелі диагностикалау   кафедрасының 
меңгерушісі, МУДМРА вице-президенті 

13.35-14.10 Возможности ультразвуковой диагностики при болевом синдроме в детской 
гинекологии
Мамедова Фатима Шапиевна – к.м.н., врач отдела ультразвуковой 
диагностики в неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им, акад. В.И. 
Кулакова», ассистент кафедры лучевой диагностики детского возраста 
ФГБОУ ДПО РМАНПО

14.10-14.25 Шала туылған нәрестелерде жүйке жүйесінің патологиясын ерте 
диагностикалаудағы ультрадыбыстық допплерлік зерттеу әдістері.
Жүсіпбекова Динара Ерлановна – ҚазМҮБУ 2-оқу жылының докторанты

14.25-15.00 Неонатологияда өкпе патологиясын ультрадыбыстық диагностикалау 
Синельникова Елена Владимировна – м.ғ.д, профессор, Санкт-Петербор  
мемлекеттік педиатриялық медицина академиясының Ультрадыбыстық 
диагностика және медициналық визуализация кафедрасының меңгерушісі 

15.00-15.35 Заманауи үш өлшемді ЭхоКГ мүмкіндіктері 
Рыбакова Марина Константиновна – м.ғ.д, Ресей медициналық жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру академиясының ультрадыбыстық диагностика 
кафедрасының профессоры.

15.35-16.10 Спекл-трекинг эхокардиография принциптері.
Имелбаев Артур Ильгизович – м.ғ.к., Санкт-Петербор  мемлекеттік 
педиатриялық медицина академиясының Ультрадыбыстық диагностика 
кафедрасының ассистенті 
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16.10-16.45 Қазіргі балалар кардиологиясы мен кардиохирургиясындағы жүректі 
ультрадыбыстық зерттеудің рөлі
Сарсенбаева Гүлжан Искендировна – м.ғ.к., ҚР ДСМ Педиатрия және 
балалар хирургиясы ғылыми орталығының дәрігері-балалар кардиохирургі 

16.45-17.20 Асқазан патологиясын бағалаудағы ультрадыбыстық диагностикалық 
технологиялар. 
Диомидова Валентина Николаевна – сәулелі диагностика курсымен 
ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасының меңгерушісі, «И.Н.Ульянов 
атындағы Чуваш мемлекеттік университеті» ЖБ ФМББМ 

17.20-17.55 Балалардағы жүректің кіші ауытқуларының ультрадыбыстық диагностикасы 
және клиникалық маңызы. 
Имамбетова Айман Серғазықызы – м.ғ.к, жоғары санатты УДЗ дәрігері, 
ҚазМҮББУ Ультрадыбыстық диагностика кафедрасының меңгерушісі 

12.30-16.15
3-зал

 «Қантамыр патологиясын ультрадыбыстық диагностикалау» 
секциялық отырыс

Модераторлар: Аденова Г.М., Есенгельдина А.Е., Бурумкулов Е.Р.

12.30-13.20 Каротидті атеросклероз кезіндегі стандартталған ультрадыбыстық зерттеу.
Куликов Владимир Павлович – м.ғ.д, профессор, Алтай медициналық 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры 

13.20-14.10 Аорта аневризмалары. Диагностикалау және емдеуге хирургиялық 
тәсілдемелер. Дуплексті сканерлеудің рөлі
Карпенко Андрей Анатольевич – м.ғ.д, профессор, академик 
Е.Н.Мешалкин атындағы ҰМЗО ФМБМ қантамыр және гибридті хирургия 
орталығының басшысы.

14.10-14.45 Қантамыр тромбозын диагностикалаудың заманауи тәсілдері.
Шульгина Людмила Эдуардовна – м.ғ.д, «Аймақтық клиникалық 
аурухана» МГБУЗ функционалдық диагностика бөлімінің меңгерушісі, 
Барнаул қ.

14.45-15.00 Клиникалық жағдай мысалында экстракраниалды деңгейде аневризманы 
диагностикалау әдісі ретінде ішкі ұйқы бездерін дуплексті сканерлеу
Кожевникова Олёна Владимировна –УДЗ дәрігері, Orhun medikal
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15.00-15.15 Мойын және ми күретамырларын дуплексті сканерлеу, невролог дәрігердің 
көзқарасы.
Лысенко Роман Петрович – невролог, «Метида» клиникасы

15.15-15.30 Құрсақ аортасы патологиясының және оның жұпталмаған тармақтарын 
ультрадыбыстық диагностикалау.
Кожахметова Жанара Жаныбековна – м.ғ.к., академик Ж.Х.Хамзабаев 
атындағы радиология кафедрасының доценті,  «МУА» ҰАҚ

15.30-15.45 Лазерлік облитерациядан кейін аяқ тамырларын ультрадыбыстық 
диагностикалау.
Бурумкулов Ерик Ракишевич – Қазақстан флебологтар қоғамының вице-
президенті, «Angiomed» клиникасының директоры

15.45-16.00 Созылмалы веноздық жеткіліксіздік диагностикасында және хирургиялық 
емдеудің оңтайлы әдісін анықтауда төменгі аяғындағы веналардың 
ультрадыбыстық анатомиясы
Баубеков Әлжан Әлкешұлы – PhD, жоғары санатты дәрігер, А.Н. Сызғанов 
атындағы Ұлттық ғылыми  орталықтың қантамыр хирургі 

16:00-16:15 Жедел ми қан айналымының бұзылыстары бар науқастарда сәулелі 
диагностиканы ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі бағыттары
Аденова Гүльжан Молдабековна – Денсаулық сақтауды ұйымдастыру 
магистрі, Алматы қ. «Қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасы» 
сәулелік диагностика бөлімшесінің меңгерушісі 
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КОНГРЕССТІҢ ЕКІНШІ КҮНІ 
2021 ж. 5 маусым

10.00-16.40
1-зал

 «Акушерия мен гинекологияда ультрадыбыстық диагнстикалау» 
секциялық отырыс

Модераторлар: Огай В.О., Белогривцева Е.В.

10.00-11.00 Эндометриоздың ультрадыбыстық диагностикасы. Коло-ректальдан 
перитонеальды зақымданулар
Барто Руслан Александрович – м.ғ.к., ультрадыбыстық диагностика 
дәрігері

11.00-12.00 Жатыр миомасының ультрадыбыстық диагностикасы. Бұл көрінгендей 
қарапайым ба?
Барто Руслан Александрович – м.ғ.к., ультрадыбыстық диагностика 
дәрігері

12.00-12.45 Сұрақтар.
Барто Руслан Александрович – м.ғ.к., ультрадыбыстық диагностика 
дәрігері 

12.30-12.45 Эндометриоздың әр түрлі формаларын емдеуде ультрадыбыстық 
диагностика дәрігері мен хирургтың тандемі 
Жакиев Нұрлан Сағидоллаұлы – хирург, гинеколог

12.45-13.00 Жатырдың қатерсіз ісігін визуалдау тақырыбына хирургтің көзқарасы 
Үсенов Қадыржан Маратұлы – Дәрігер-гинеколог

13.00-13.15 Жедел медициналық көмек кезіндегі эктопиялық жүктіліктің клиникалық 
эхографиялық диагностикасы.
Ахмедова Бахтигул Ташпулатқызы - жедел медициналық жәрдем 
бөлімінің бастығы, Ташкент қ.

13.15-13.20 Сұрақтар

13.20-13.40 Үзіліс
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13.40-14.10 ФФТС диагностикалау
Чуканов Алексей Николаевич – Белорусь медициналық жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім академиясының ректоры, БР ДСМ Ультрадыбыстық 
диагностика бойынша штаттан тыс бас маманы, Минск қаласындағы 
пренатальды диагностика орталығының жетекшісі 

14.10-14.15 Сұрақтар 

14.15-14.30 Фето-фетальдық трансфузиялық синдром жағдайлары
Голентовский Михаил Владимирович – «ЦММ» ЖШС УДЗ дәрігері

Огай Виктория Олеговна –  жоғары санатты дәрігер, медицина 
магистрі, Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының пренатальды 
ультрадыбыстық диагностикасының бас штаттан тыс маманы

14.30-15.00 Синдром немесе КТДА?
Чуканов Алексей Николаевич - Белорусь медициналық жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім академиясының ректоры, БР ДСМ Ультрадыбыстық 
диагностика бойынша штаттан тыс бас маманы, Минск қаласындағы 
пренатальды диагностика орталығының жетекшісі

15.00-15.05 Сұрақтар

15.05-15.50 Ұрықта қантамыр жүйесі дамуындағы туа біткен ақаулар: диагностикалау, 
диф.диагностикалау, болжам. 
Батаева Роза Саидовна – м.ғ.к., Ресей медициналық жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру академиясының ультрадыбыстық диагностика 
кафедрасының доценті, Мәскеудегі ұрық медицинасы орталығының бас 
дәрігері, ISUOG халықаралық дәріскері, Ресейдегі Isuog амбассадоры 
(Мәскеу қ., Ресей) 

15.50-15.55 Сұрақтар

15.55-16.10 Неонаталдық кезеңдегі ТЖА хирургиясы 
Туркулов Беркін Көшербайұлы –дәрігер –кардиохирург

16.10-16.25 ТЖА кезіндегі хиругияның мүмкіндіктері
Мырзахметов Самат Абдуманапович – балаларға шұғыл медициналық 
көмек көрсету орталығы қабылдау бөлімшесінің хирург-дәрігері.

16.25-16.40 Жүктіліктің 1ші триместрдегі Ультрадыбыстық скрининг зерттеу (11 апта 
0 күннен 13 апта 6 күнге дейін). Фетал медицина фондының 1 скринингте 
сертификаттау.
Алимсакова Балнур Ергешбаевна - ҚАРО УДЗ дәрігері
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16.45-16.55 Клинико Эхографическая диагностика эктопической беременности при 
экстренной медицинской помощи.
Ахмедова Бахтигуль Ташпулатовна – Заведующий отделением 
экстренной медицины, г. Ташкент

8.30-10.45
2-зал

 «Педиатрия мен эхокардиографиядағы ультрадыбыстық диагностика» 
секциялық отырыс

Модераторлар: Имамбетова А.С. Култаев М. С

8.30-9.05
Ересектерде кездесетін сирек туа біткен жүрек талмалары (өз тәжірибесінен 
алынған жағдайлар)
Уразалина Сауле Жаксылыковна – медицина ғылымдарының докторы, 
«Кардиология және ВБ ҒЗИ» АҚ кардиология кафедрасының профессоры, 
Алматы қ. 

9.05-9.20 Шұғыл балалар практикасындағы ультрадыбыстық зерттеу әдістері 
Имамбетова Айман Серғазықызы – м.ғ.к., жоғары санатты УЗД дәрігері, 
ҚАЗМҮБУ ультрадыбыстық диагностика кафедрасының меңгерушісі 

9.00-9.35 Ультрадыбыстық диагностика деректері бойынша қолқа қақпақшасы (ҚҚ) 
зақымданған адамдарда жіті коронарлық синдромның даму қаупі.
Хусаинова Жанара Жанатбекқызы – ҚАЗМҮБУ 2-оқу жылының 
магистранты

9.35-10.10 Бұлшықет және жүйке патологиясын ультрадыбыстық диагностикалау 
Имелбаев Артур Ильгизович – м.ғ.к., Санкт-Петербор мемлекеттік 
педиатриялық медицина академиясының Ультрадыбыстық диагнстика 
кафедрасының ассистенті

10.10-10.45
Жүрек жеткіліксіздігін диагностикалаудағы жаңа технологиялар 
Павлюкова Елена Николаевна – м.ғ.д, профессор, атеросклероз 
және жүректің созылмалы ишемиялық ауруы бөлімшесінің меңгерушісі, 
Кардиология ҒЗИ (Томск қ.) РФ)
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11.00-15.40 2-зал
 «Сүйек-буын жүйесі мен нервтердің патологиясын ультрадыбыстық 

диагностикалау» секциялық отырыс
Модераторлар: Аденова Г.М., Лысенко Р.П., Есенгелдина А.Е.

11.00-11.35 Қол буынын ультрадыбыстық тексерудің негізгі әдістері. Күрделі туралы 
қарапайым түрде 
Малецкий Эдуард Юрьевич – м.ғ.к, РФ ДСМ «И.И.Мечников атындағы 
Солтүстік-Батыс мемлекеттік медицина университеті» ЖБ ФМББМ сәулелік 
диагностика және сәулелік терапия кафедрасының доценті, Reaclinic 
медициналық орталықтар желісінің шеткі нервтері мен тірек-қимыл 
аппаратының УДЗ бағытының жетекшісі Санкт-Петербург қ., Ресей. 

11.35-12.10 Шынтақ буының ультрадыбыстық зерттеу әдісі
Турдакина Ирина Николаевна – м.ғ.к., «Клиника профессора Кинзерского» 
ЖШҚ, Челябі қ, Ресей

12.10-12.45 Бұлшықет жарақаттарының әр түрлі түрлерінің ультрадыбыстық 
диагностикасы (бұлшықеттің анатомиялық құрылысы, зақымданулардың 
жіктелуі және түрлері)
Салтыкова Виктория Геннадиевна – м.ғ.д,, РФ Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Ресей үздіксіз кәсіби білім беру медициналық академиясы» 
(РҮКБМА) ҚКБ ФМББМ ультрадыбыстық диагностика  кафедрасының 
профессоры, МУДМРА вице-президенті (Мәскеу қ.). 

12.45-13.20 Шеткері жүйкелердің жедел жарақаттарының жоғары ажыратымдылық 
ультрадыбыстық зерттеуі (зақымдану нормасы, жіктелуі және түрлері).
Салтыкова Виктория Геннадиевна – м.ғ.д, РФ Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Ресей үздіксіз кәсіби білім беру медициналық академиясы» 
(РҮКБМА) ҚКБ ФМББМ ультрадыбыстық диагностика кафедрасының 
профессоры, МУДМРА вице-президенті (Мәскеу қ.).

13.20-13.55 Тізе буынының жіті жарақаттануын ультрадыбыстық диагностикалау.
Салтыкова Виктория Геннадиевна – м.ғ.д, РФ Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Ресей үздіксіз кәсіби білім беру медициналық академиясы» 
(РҮКБМА) ҚКБ ФМББМ ультрадыбыстық диагностика кафедрасының 
профессоры, МУДМРА вице-президенті (Мәскеу қ.).

13.55-14.30 Табанның алдыңғы бөлігін ультрадыбыстық зерттеу (ультрадыбыстық 
анатомиядан ауруларды диагностикалауға дейін).
Турдакина Ирина Николаевна – м.ғ.к., «Клиника профессора Кинзерского» 
ЖШҚ, Челябі қ, Ресей 
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14.30-15.05 Табан буынының ортаңғы тұсын ультрадыбыстық зерттеу.
Кинзерский Сергей Александрович – м.ғ.к., «Орал мемлекеттік дене 
шынықтыру университеті» жоғары білім беру ФМББМ, Челябі қ., профессор 
Кинзерский клиникасы, Челябі қ., Ресей 

15.05-15.40 Туннельдік невропатиялар кезіндегі ультрадыбыстық навигациямен аз 
инвазивті амал-шарғылар
Кинзерский Антон Александрович – м.ғ.к., «Орал мемлекеттік дене 
шынықтыру университеті» жоғары білім беру ФМББМ, Челябі қ., профессор 
Кинзерский клиникасы, Челябі қ., Ресей

9.00-11.05 3-зал
«Жедел практикадағы және гастроэнтерологиядағы ультрадыбыстық 

диагностика» секциялық отырыс 
Модераторлар: Алимухамедова Д.К., Нигай Н.Г. 

9.00-9.15 Гастроэнтеология ультрадыбыстық диагностикалау.
Алимухамедова Дина Кеуденбаевна – м.ғ.к., PhD доктор, КАУДМ вице-
президенті, «ҚазМУНО» УДЗ кафедрасының доценті

9.15-9.30 COVID-19 пандемия жағдайында ультрадыбыстық диагностикалау 
болашағы
Акижанова Ирина Владимировна – хирург-травматолог- ортопед, 
радиолог, ADEMAU клиникасы

9.30-9.45 Шұғыл жағдайлардағы УДЗ
Ілгекбаева Алмагүл Оразбайқызы – сәулелік диагностика маманы, №7 
қалалық клиникалық аурухана

9.45-10.00 Маммопластикадан кейіін сүт бездерін УДЗ
Манабаева Айнаш Төлеужанқызы – УДЗ дәрігері, SOS Medical assistance 
медициналық орталғы

10.00-10.15 Емдеу жүргізу аясында диагностика мен динамикалық бақылаудағы көз 
алмасы мен қарашық ісіктерін ультрадыбыстық зерттеу мүмкіндіктері 
(КазИоР тәжірибесі).
Сарсембаева Сауле Абуовна – Жоғары санатты ультрадыбыстық дәрігер, 
КазОжРҒЗИ радиология және ядролық медицина бөлімінің радиациялық 
диагностика дәрігері
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10.15-11.05 Дивертикулярлық ауруды ультрадыбыстық диагностикалау EFSUMB 
ұсыныстары.
Жайворонок Максим Николаевич – УДЗ-маман дәрігері, рентгенолог, Киев

11.15-16.25 3-зал

«Онкологиядағы ультрадыбыстық диагностика» секциялық отырыс

Модераторлар: Култаев А.С., Кайдарова Д.Р.

11.15-12.00
Балалардағы ретинобластоманың ультрадыбыстық диагностикасы
Фазылов Акрам Акмалович - м.ғ.д.,Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі, Өзбекстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 
Медицина қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру орталығының 
ультрадыбыстық диагностика кафедрасының профессоры, Ташкент

12.00-12.50 Бауырдың май бездері дертін сандық бағалаудағы жаңа технологиялар 
Митьков Владимир Вячеславович – м.ғ.д, профессор, РФ Денсаулық 
сақтау министрлігінің «Ресей үздіксіз кәсіби білім беру медициналық 
академиясы» ҚКБ ФМББМ ультрадыбыстық диагностика кафедрасының 
меңгерушісі, Мәскеу қаласы

12.50-13.40 Урологиядағы ультрадыбыстық диагностика, 2021.
Митькова Мина Даутовна – м.ғ.к., РФ Денсаулық сақтау министрлігінің 
«Ресей үздіксіз кәсіби білім беру медициналық академиясы» ҚКБ ФМББМ 
ультрадыбыстық диагностика кафедрасының доценті

13.40-14.15 Аталық бездердің ісіктерін мультипараметрлік ультрадыбыстық зерттеу.
Митина Лариса Анатольевна – м.ғ.д, РФ ДСМ «Ұлттық медициналық 
радиологияны зерттеу орталығы» ФМБМ филиалы-П. А. Герцен атындағы 
Мәскеу онкологиялық ғылыми – зерттеу институтының Ультрадыбыстық 
диагностика бөлімшесінің жетекші ғылыми қызметкері (Мәскеу қ ) 

14.15-15.05
Бауырың май бездері ауруының поппуляциялық және полижүйелік  
ультрадыбыстық диагностикасы.
Дынник Олег Борисович – Украинаның УДЗ  мамандар қауымдастығының 
президенті, эластография институтының медициналық директоры, м.ғ.к., 
Украинаның еңбек сіңірген дәрігері (Киев).
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15.05-15.25 Жатыр мойны қатерлі ісігін емдеу алдында кезеңге бөлудің және емдеу 
тиімділігін бағалау, МРТ деректерімен байланысты ультрадыбыстық зерттеу. 
Сарсембаева Сауле Абуовна – Жоғары санатты ультрадыбыстық дәрігер, 
КазОжРҒЗИ радиология және ядролық медицина бөлімінің радиациялық 
диагностика дәрігері

15.25-15.50 Өкпенің қатерлі ісігін ерте диагностикалаудағы төменгі КТ: пилоттық жоба  
Панина Александра Сергеевна – PhD докторанты С.Д.Асфендияров ат. 
ҚазҰМУ, КазОжРҒЗИ сәулелі диагностика бөлімшемінің дәрігері 

15.50-16.25 Қалқанша без ауруын диагностикалаудағы БФЭКТ
Ибраев Арман Аскарұлы – КазОжРҒЗИ радиология және ядролық 
медицина бөлімшесінің дәрігері

17.00
Ультрадыбыстық диагностикалаудың  
І Халықаралық конгресінің  аяқталуы

Резолюция жобасы
Модератор: Култаев А.С
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