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«Қазақстандық жыныстық және репродуктивті денсаулық қауымдастығы» қоғамдық бір-лестігі 
(КМПА) республикалық мәртебесі бар ерікті, қоғамдық, коммерциялық емес ұйым болып та-
былады.

КМПА 1996 жылдан бастап Қазақстанның үкіметтік емес секторында денсаулық сақтау са-ла-
сындағы халықаралық көшбасшылармен серіктестікте жұмыс істейді: Дүниежүзілік ден-саулық 
сақтау ұйымы (ДДСҰ), Біріккен Ұлттар Ұйымының Халықтың қоныстануы саласындағы қоры 
(UNFPA), Халықаралық ата-ана болуды жоспарлау федерациясы (ХАБЖФ), сол сияқты мемле-
кеттік мекемелер және үкіметтік емес ұйымдармен (ҮЕҰ) бірлесе жұмыс істейді. 

КМПА ата-ана болуды жоспарлау федерациясының (IPPF) толық мүшесі және Еуропалық кон-
трацепция қоғамының (ESC) қауымдастырылған мүшесі болып табылады.

КМПА – жыныстық және репродуктивті денсаулық пен құқықтар, отбасын жоспарлау және 
ақпарат пен қызметтерге қолжетімділікті жақсарту саласында жұмыс істейтін жетекші ұйым.

КМПА бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс істейді және Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Қостанай, Павло-
дар, Шымкент, Тараз, Талдықорған, Семей қалаларында бірнеше аймақтық бөлімшелері бар. 
Басқа аймақтарда КМПА ерікті мамандармен ұсынылған.

Веб-сайт https://kmpakaz.org/

Барлық ақпараттық материалдар, әзірленген нұсқаулықтар, 
онлайн курстар КМПА веб-сайтында «Жарияланымдар» бөлімінде орналастырылған.
Инстаграм - @kmpa_projects, @ne_tabu
Фейсбук - KMPA Kazakhstan
E-mail - kmpa.center@gmail.com
Телефондар: +7 (727) 292-16-77, +7 (727) 391-12-14

КМПА БАЙЛАНЫСТАРЫ:

КМПА өз қызметін негізгі стратегиялық бағыттар бойынша жүзеге асырады:

• Үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдармен белсенді ынтымақтастық арқылы жыныстық 
және репродуктивті денсаулық пен құқық мәселелерін ілгерілету;

• Халықтың, оның ішінде жасөспірімдер мен жастардың репродуктивті денсаулық мәселе-
лері бойынша хабардарлығын арттыру;

• Сапалы жыныстық және репродуктивті денсаулық қызметтеріне қолжетімділікті арттыру;
• Қауіпсіз абортты жою;
• АҚТҚ/ЖИТС-тің алдын алу.



«ЖАСӨСПІРІМДЕР МЕН ЖАСТАРДЫҢ РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҒЫ» 
АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ»

2

 3 июня  2022 года

Время

8.00-9.00 Қатысушыларды тіркеу

9.00-9.30 КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ САЛТАНАТТЫ АШЫЛУЫ

Президиум: ҚР Парламентінің, ҚР ДСМ, ҚР БҒМ, КМПА, АГжәнеПҰО өкілдері
Конференцияның ашылуы: Джусубалиева Тамара Муфтаховна, КМПА 
Басқармасының Төрағасы, РМИ директоры, КМПА негізін қалаушы
Беташар сөз:
Ләззат Молдабекқызы Қалтаева – Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты
Ажар Ғиниятқызы Ғиният - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрі
Асхат Қанатұлы Аймағамбетов - Қазақстан Республикасының білім және 
ғылым министрі
Райымбек Сисемалиев – ЮНФПА Қазақстандағы атқарушы өкілі
Надежда Михайловна Петухова - ҚР ДСМ Қоғамдық кеңесінің төрағасы 
Сейтжанұлы Нұрғожин – С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректоры, м.ғ.д., 
профессор
Динара Досалықызы Мырзахметова - «Акушерлік, гинекология және 
перинатология ғылыми орталығы» АҚ Басқарма төрағасы 

9.30-11.35 ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС
«Жасөспірімдер мен жастардың репродуктивті денсаулығы дәрігерлер мен 
педагогтардың назарында»
Модераторлар: Джусубалиева Т.М., Мырзахметова Д.Д., Петухова Н.М., 
Рахальская Н.Н.

9.30-9.50 «Жасөспірімдер мен жастардың репродуктивті денсаулығын сақтаудағы 
КМПА үлесі. КМПА-ға 26 жыл»
Джусубалиева Тамара Муфтаховна, КМПА Басқарма төрағасы, КМПА негізін 
қалаушы, РМИ директоры, м.ғ.к.,  Алматы қаласы, Қазақстан

9.50 - 10.10 «ҚР жасөспірімдері мен жастарының репродуктивті денсаулығының жағдай-
ын талдау»
Мырзахметова Динара Досалықызы «Акушерлік, гинекология және перина-
тология ғылыми орталығы» АҚ Басқарма төрағасы, Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің штаттан тыс бас акушер-гинекологы, Алматы 
қаласы, Қазақстан

10.10-10.30 «Балалардың психологиялық саулығын қалыптастыру жөніндегі шараларды 
іске асыру туралы»
Жиренбай Ержан Сапарұлы, ҚР Білім және ғылым Министрлігі балалардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі комитетінің басқарма басшысы, Нұр-Сұлтан қа-
ласы, Қазақстан
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10.30-10.50 «Жасөспірім қыздардың репродуктивті әлеуеті»
Дощанова Айкерм Мжаверовна, м.ғ.д., профессор, "Талмас Медикус" клини-
калар желісінің директоры, Қазақстан халқының репродуктивті әлеуеті жөнін-
дегі Қауымдастықтардың Республикалық альянсының президенті, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Қазақстан

10.50-11.05 «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккеннің денсаулығына тиген 
салдары»
Байсакова Зүлфия Мұхамедбекқызы «Дағдарыс орталықтарының одағы» 
ЗТБ Басқарма төрағасы, ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері және отба-
сылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі, Алматы 
қаласы, Қазақстан

11.05 -11.35 «Жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығы»
Радзинский Виктор Евсеевич РФ еңбек сіңірген ғылым қайраткері, РҒА корре-
спондент мүшесі, мед.ғылымдар докторы, РХДУ профессоры, Мәскеу қаласы, 
Ресей

11.35 -11.50 кофеге үзіліс, көрмеге бару

11.50 -13.10 Секция: «Жасөспірімдер мен жастардың репродуктивті денсаулығы дәрігер-
лер мен педагогтардың назарында» (жалғасы)                                                        Мо-
дераторлар: Дощанова А.М., Үкібасова Т.М., Исенова С.Ш.

11.50-12.05 «Жасөспірімдер мен жастардың қауіпсіз өмірлік дағдыларын қалыптастыру-
дағы ЖДО рөлі»
Қаржаубаева Шолпан Естімесқызы, м.ғ.д., жастар денсаулық орталықтарын 
дамыту жөніндегі ресурстық орталық, Алматы қаласы, Қазақстан

12.05-12.20 «Жасөспірім қыздарға, қыздар мен әйелдерге қатысты қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың алдын алу»
Рамазанова Лейла Әділханқызы Алматы қалалық адвокаттар алқасының адво-
каты, Алматы қаласы, Қазақстан

12.20-12.35 «ҚР-да қауіпсіз түсік бойынша қызметтерге қол жеткізу. Жасөспірімдерге на-
зар қою»
Гребенникова Галина Александровна акушер-гинеколог, медицина ғылымда-
рының магистрі, РМИ жетекші маманы, КМПА атқарушы директоры, Алматы 
қаласы, Қазақстан

12.35-12.50 «Жүктілікті қауіпсіз үзу. Аборттан кейінгі оңалту»
Үкібасова Талшын Мұхадесқызы м.ғ.д., профессор, жоғары санатты акушер-ги-
неколог, “UMC”, Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан

12.50-13.10 «NOMAC. Контрацепциядағы инновациялар»
Тапильская Наталия Игоревна, м.ғ.д., «Д.О. Отт атындағы акушерлік, гинеколо-
гия және репродуктология ҒЗИ» қосалқы репродуктивті технологиялар бөлім-
шесінің жетекші ғылым қайраткері, Санкт-Петербург қаласы, Ресей

13.10-14.00 ТҮСКІ АСҚА ҮЗІЛІС

14.00-15.00 Сателлит Байер
 Модератор: Гребенникова Г.А.
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14.00-14.30 "Ерте ұрпақты болу жасындағы әйелдерде жоспарланбаған жүктіліктің ал-
дын алу үшін ҚОК ұтымды таңдау. Гормондарды фолаттармен біріктірудің 
артықшылығы”
Уварова Елена Витальевна Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің штаттан тыс 
бас балалар мен жасөспірімдердің гинеколог маманы, еңбек сіңірген ғылым қай-
раткері, РҒА корреспондент-мүшесі, м.ғ.д., профессор, Мәскеу қаласы, Ресей

14.30-15.00 "Дені сау баланы туу мүмкіндігінің жүйесі ретіндегі пренатальды диагностика"-
Максимова Юлия Владимировна, м.ғ.д., профессор, Новосибирск мемлекеттік 
медицина университетінің медициналық-профилактикалық факультетінің ме-
дициналық генетика және биология кафедрасының меңгерушісі. Новосибирск 
облысының медициналық генетика жөніндегі бас маманы, Новосибирск қала-
сы, Ресей

15.00-15.30 Сателлит Гедеон Рихтер 
Модератор: Төлетова А.С.

15.00-15.15 «Жасөспірімдердегі эндометриоз»
Төлетова Айнұр Серікбайқызы PhD, қауымдастырылған профессор, аку-
шер-гинеколог дәрігер, Қазақстандық эндометриоз қауымдастығының прези-
денті, Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан

15.15-15.30 «Өмірдің әр кезеңдеріндегі: қыз бала, қыз, әйел адамдарының папиллома-
вирустық инфекциясы.» 
Акимжанова Светлана Максимовна онкогинеколог, жоғары санатты дәрігер, 
"Рахат" клиникасы, Алматы қаласы, Қазақстан

15.30-16.30 Секция: «Жасөспірімдер мен жастардың денсаулығы. Мәселелерді шешу 
және алдын алу».
Модераторлар: Полумисков В.Е., Исина Г.М.

15.30-15.45 «Әйелдердегі АПВ инфекциясын емдеуге және профилактикасына деген ин-
тегративті тәсіл»
Үкібасова Талшын Мұхадесқызы м.ғ.д., профессор, жоғары санатты акушер-ги-
неколог, UMC КҚ, Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан

15.45-16.00 «Қалаған жүктілікті абайлап гормоналды қолдау». 
Копобаева Ирина Леонидовна, акушер-гинеколог, Қарағанды МУ акушер-
лік-гинекология кафедрасының ассистент профессоры, КМПА филиалының 
президенті, Қарағанды қаласы, Қазақстан

16.00-16.15 «Балғын жастағы жүктілік – қауіпін қалай азайтуға болады»
Баймурзаева Лилия Григорьевна РМИ емхана бөлімшесінің меңгерушісі, ұлт-
тық консультант, КМПА репродуктивті денсаулық жөніндегі сарапшысы, Алма-
ты қаласы, Қазақстан

16.15-16.30 «Прогестерон тапшылықты жағдайлары және жастардың өмір сүру сапасы»- 
Жаимбетова Әсел Пернебайқызы медицина ғылымдарының магистрі, жоға-
ры санатты акушер-гинеколог, КМПА репродуктивті денсаулық жөніндегі са-
рапшысы, Алматы қаласы, Қазақстан
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16.30-16.45 «Дәрі-дәрмектік түсік. ДДСҰ-ның жаңа ұсыныстары» 
Рослякова Татьяна Анатольевна, РМИ жоғары санатты акушер-гинекологы, 
Алматы, Қазақстан

16.45-17.00 кофеге үзіліс , көрмеге бару

17.00-18.00 Секция: «Менструальдық цикл норма және патология. Абайлап  түзету тұжы-
рымдамасы»
Модераторлар: Сармолдаева Ш.К., Джаимбетова А.П.

17.00-17.15 «Репродуктивті жаста менструальдық бұзылуларды емдеудің заманауи қағи-
даттары», 
Подзолкова Наталия Михайловна, профессор, Ресей Федерациясы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Ресей үздіксіз кәсіптік білім беру медициналық акаде-
миясының акушерлік және гинекология кафедрасының кафедра меңгерушісі, 
Мәскеу қаласы, Ресей

17.15-17.30 «Пубертаттық кезеңдегі жатырдан қалыптан тыс қан кету: Репродуктивті әле-
уетті сақтаймыз» 
Жаимбетова Әсел Пернебайқызы медицина ғылымдарының магистрі, жоға-
ры санатты акушер-гинеколог, КМПА репродуктивті денсаулық жөніндегі са-
рапшысы, Алматы қаласы, Қазақстан

17.30-17.45 «АМК-диагностика әдістері және әр түрлі жас кезеңіндегі емдеу схемалары», 
Мырзабекова Айгүл Жексенбайқызы,  м.ғ.к., акушер-гинеколог дәрігер, «АМУ» 
ҰАҚ №1 акушерлік және гинекология кафедрасының доценті, Нұр-Сұлтан қаласы, 
Қазақстан

17.45-18.00 «Жасөспірім қыздарда предменструальды синдромды емдеудің ерекшеліктері»
Сармолдаева Шолпан Қуанышбекқызы м.ғ.к., жоғары санатты акушер-гине-
колог дәрігер, ҚазҰУ МжДСФ ЖММ клиникалық мамандықтар кафедрасының 
меңгерушісі, Алматы қаласы, Қазақстан

18.00-18.15 "ПМС – жаңа терапевтік тәсілдемелер"
Нұрбаева Тәттігүл Юрьевна, м.ғ.к., С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ аку-
шерлік және гинекология кафедрасының доценті, Алматы қаласы, Қазақстан

18.15-18.30 «Қынап флорасының үйлесімділігі мен теңгерімі»
Гребенникова Галина Александровна РМИ акушер-гинекологы, медицина 
ғылымдарының магистрі, КМПА атқарушы директоры, Алматы қаласы, Қазақстан

18.30-19.00 Қарар қабылдау. Конференцияның жабылуы
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Время 2-ЗАЛ

11.00-13.30 Секция: «Білім алушыларды отбасылық өмірге дайындау және олардың ре-
продуктивті денсаулығын қорғау» 
Модераторлар: Дорожкина Л.А., Сауранбаева М.М., Бадельбаева Л.А.

11.00-11.20 «Өзгермелі әлемдегі жастар. Зорлық-зомбылықтың алдын алу». 
Дорожкина Любовь Анатольевна, КМПА Басқармасының құрметті мүшесі, 
КМПА ЮНФПА ұлттық консультанты, Алматы қаласы, Қазақстан

11.20-11.35 «Білім беру ұйымының суицидтік мінез-құлықтың алдын алу жөніндегі пси-
хологиялық қызметінің жұмысы»
Коканова Венера Сембекқызы, Алматы қаласы Білім беру басқармасының 
тәрбие жұмысы жөніндегі бас маманы, психология оқытушысы, әлеуметтік 
ғылымдар магистрі, Алматы қаласы, Қазақстан

11.35-11.45 «Жастардың репродуктивті денсаулығы. Сауалнама нәтижелері» Карлова 
Құралай Берікболқызы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының магистранты, Алматы қаласы, 
Қазақстан

11.45-12.00 «Салауатты өмір салты. Оқушылардың репродуктивті денсаулығын қорғау», 
Дейкина Маргарита Николаевна, практикалық психолог. Сертификатталған 
нейропсихолог. Денеге бағытталған психотерапиядағы еуропалық қауымда-
стықтың сертификатталған маманы. Нейролингвистикалық бағытта сертификат-
талған маман. Тәуелділіктермен жұмыс жөніндегі маман. Алматы қ., Қазақстан

12.00-13.30 Жасөспірімдер мен жастардың сексуалдық және репродуктивті денсаулығы 
мәселелері бойынша мастер-класс.
Жаттықтырушылар: Дорожкина Л.А., Сауранбаева М.М., Гребенникова Г.А.

13.30-14.00 ҮЗІЛІС

14.00-16.15 Сателлит Алвоген :«Нақты клиникалық тәжірибедегі эндометриоз-
жасөспірімдер мен жастардың проблемалары».
Модератор -  Құдайбергенов Т.К.

14.00-15.00 Операциялық бөлмеден бейнетрансляция. Эндометриоз кезіндегі лапаро-
скопиялық колоректальді резекция. 
Попов Александр Анатольевич, м.ғ.д., профессор, АГМОҒЗИ онкогинеколо-
гиясы және күндізгі стационары бар операциялық гинекология бөлімшесінің 
басшысы, Мәскеу қаласы, Ресей

15.00-15.30 «Эндометриоздың қайталануына қарсы терапиясы» 
Попов Александр Анатольевич, м.ғ.д., профессор, АГМОҒЗИ онкогинеколо-
гиясы және күндізгі стационары бар операциялық гинекология бөлімшесінің 
басшысы, Мәскеу қаласы, Ресей

15.30-16.00 «Эндометриоз. Қиын пациент» 
Тапильская Наталия Игоревна, м.ғ.д., «Д.О. Отт атындағы акушерлік, гине-
кология және репродуктология ҒЗИ» қосалқы репродуктивті технологиялар 
бөлімшесінің жетекші ғылыми қызметкері, Санкт-Петербург қаласы, Ресей

16.00-16.15 «Репродуктивті хирургиядағы терең инфильтративті эндометриоз. РМИ 
тәжірибесі»
Құдайбергенов Талғат Қапайұлы м.ғ.д., профессор, РМИ ғылым жөніндегі 
директоры, Алматы қаласы, Қазақстан
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16.15-16.30 ҮЗІЛІС

16.30-17.30 Секция: «Репродуктивті денсаулық: әртүрлі тұрғыдан көзқарас»
Модераторлар: Бадельбаева Л.А., Гребенникова Г.А.

16.30-16.45 Жасөспірім кезіндегі темір тапшылығы жағдайларының алдын алу. Климко-
вич Наталья Николаевна жоғары санатты гематолог дәрігер, м.ғ.д., Белорус-
сия дипломнан кейінгі медициналық білім беру академиясының балалар он-
кологиясы, гематологиясы және иммунологиясы кафедрасының меңгерушісі, 
Минск қаласы, Беларусь

16.45-17.00 «Ерте репродуктивті жастағы әйелдерде жүктілікті көтермеу қаупін қалай 
азайтуға болады?»
 Тетруашвили Нана Картлосовна, м.ғ.д., профессор, «Академик В.И. Кулаков 
атындағы акушерлік, гинекология және перинатология ұлттық медициналық 
зерттеу орталығы» ФМБМ ғылыми қызметкері, Мәскеу қаласы, Ресей.

17.00-17.15 «Болашақ аналар үшін дәрумендер тапшылығын толтыру», Сармолдаева 
Шолпан Қуанышбекқызы, м.ғ.к., жоғары санатты акушер-гинеколог дәрігер, 
ҚазҰУ МжДСФ ЖММ клиникалық мамандықтар кафедрасының меңгерушісі, 
Алматы қаласы, Қазақстан

17.15-17.30 «Әйелдің репродуктивті денсаулығын қолдаудағы мио-инозитолдың рөлдері»
Гребенникова Галина Александровна, РМИ акушер-гинекологы, медици-
на ғылымдарының магистрі, КМПА атқарушы директоры, Алматы қаласы, 
Қазақстан

17.30-17.45 «Кіші жамбас мүшелерінің қабыну ауруларының (КЖМҚА) ферменттік тера-
пиясына клиникалық фармакологтың көзқарасы»
Козлов Иван Генрихович  профессор, м.ғ.д., РИҒҚ вице-президенті, Ресей 
Федерациясы Денсаулық сақтау министрлігінің И.М. Сеченов атындағы Бірінші 
Мәскеу мемлекеттік медицина университеті ЖБ ФМАББМ, Дипломнан кейінгі 
білім беру институты, дәрілік заттар айналымы саласындағы ұйымдастыру 
және басқару кафедрасы, Мәскеу, Ресей

17.45-18.45 Секция: «Қынаптық инфекциялар және зәр шығару жолдарының инфекци-
ялары»
Модераторлар: Баймурзаева Л.Г., Акимжанова С.М

17.45-18.00 «Гинекологиялық тәжірибеде қынаптық микробиомды түзетудің заманауи 
аспектілері» 
Бахарева Ирина Викторовна, м.ғ.д., Н. И. Пирогов атындағы РҰЗМУ ЖКБ 
МБББМ №1 акушерлік және гинекология кафедрасының профессоры, Мәскеу 
қаласы, Ресей

18.00-18.15 «Әйел не туралы айтпайды? Жіті циститтің оңтайлы терапиясы». Спикер: 
Бегалин Айдар Қасымұлы, м.ғ.к., «Орталық клиникалық аурухана» АҚ, Алматы 
қаласы, Қазақстан

18.15-18.45 «Қынаптық инфекциялар бүгін және ертең. XXI ғасыр - терапия идеология-
сын өзгертетін уақыт»
Жаимбетова Әсел Пернебайқызы медицина ғылымдарының магистрі, РМИ 
жоғары санатты акушер-гинекологы, КМПА репродуктивті денсаулық жөнін-
дегі сарапшысы, Алматы қаласы, Қазақстан
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Общественное объединение «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному  
здоровью» (КМПА) – это добровольная, общественная, некоммерче-ская организация, имею-
щая республиканский статус.

КМПА работает в неправительственном секторе Казахстана с 1996 года в партнерстве с меж-
дународными лидерами в области здравоохранения: Всемирной организацией здра-воохра-
нения (ВОЗ), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Международной федера-
цией планируемого  родительства, государственными и некоммерческими организа-циями. 
КМПА является полноправным членом Международной федерации планируемого  ро-
ди-тельства (IPPF) и ассоциированным членом Европейского общества контрацепции (ESC).
КМПА - это лидирующая  организация, работающая в области сексуального и репродук-тив-
ного здоровья и прав,  планирования семьи и улучшения доступа к информации и услу-гам.

КМПА осуществляет свою деятельность на всей территории Казахстана и имеет несколько ре-
гиональных офисов в городах Нур-Султан, Караганда, Костанай, Пав-лодар, Шымкент, Тараз, 
Талдыкорган, Семей.   В других регионах  КМПА представлена специалистами-волонтерами. 

Сайт https://kmpakaz.org/
Все информационные материалы, разработанные пособия, онлайн курсы размещены 
на сайте КМПА  в разделе «Публикации»
Инстаграм - @kmpa_projects, @ne_tabu
Фейсбук  - KMPA Kazakhstan
E-mail  - kmpa.center@gmail.com
Телефоны: +7 (727) 292-16-77, +7 (727) 391-12-14

КОНТАКТЫ КМПА:

КМПА осуществляет свою деятельность по основным стратегическим направлениям:

• Продвижение вопросов сексуального и репродуктивного здоровья и прав путем актив-
ного сотудничества с государственными и неправительственными организациями;

• Повышение информированности населения, включая подростков и молодежь, по во-
просам репродуктивного здоровья;

• Повышение доступа к качественным услугам по сексуальному и репродуктивному здо-
ровью;

• Ликвидация небезопасного аборта;
• Профилактика ВИЧ/СПИДа;
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 3 июня  2022 года

Время Зал - 1

8.00-9.00 Регистрация участников

9.00-9.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Президиум: представители Парламента РК, МЗРК, МОН РК, КМПА (2),  НЦАГиП,
Приветственное слово 
Ляззат Молдабековна Калтаева –  депутат Сената Парламента Республики 
Казахстан
Ажар Гиниятовна Гиният - Министр здравоохранения Республики Казахстан
Асхат Канатович Аймагамбетов - Министр образования и науки Республики 
Казахстан
Раймбек Сисемалиев – Исполнительный представитель ЮНФПА в Казахстане
Надежда Михайловна Петухова - Председатель общественного совета МЗРК
Талгат Сейтжанович Нургожин – Ректор КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, д.м.н., 
профессор
Динара Досалыевна Мирзахметова - Председатель Правления АО «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии» 

9.30-11.35 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Репродуктивное здоровье подростков и молодежи  в центре внимания 
врачей и педагогов»
Модераторы: 
Джусубалиева Т.М., Мирзахметова Д.Д., Петухова Н.М., Рахальская Н.Н.

9.30-9.50 «Вклад КМПА в охрану репродуктивного здоровья подростков и молодежи. 
КМПА 26 лет»
Джусубалиева Тамара МуфтаховнаПредседатель Правления КМПА, основа-
тель КМПА, директор ИРМ, к.м.н.,  г. Алматы, Казахстан

9.50 - 10.10 «Анализ состояния  репродуктивного здоровья подростков и молодежи РК »  
Мирзахметова Динара Досалыевна – Председатель Правления АО «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии», Главный внештатный аку-
шер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Казахстан

10.10-10.30 «О реализации мер по формированию психологического благополучия детей», 
Жиренбай Ержан Сапарулы – руководитель управления Комитета по охране 
прав детей Министерства образования и науки РК

10.30-10.50 «Репродуктивный потенциал девочек-подростков»
Дощанова Айкерм Мжаверовна – д.м.н., профессор, директор сети клиник 
"Талмас Медикус", президент Республиканского альянса Ассоциаций по репро-
дуктивному потенциалу населения Казахстана, г. Нур-Султан, Казахстан

10.50-11.05 «Последствия бытового насилия на здоровье пострадавшей»
Байсакова Зульфия Мухамедбековна,  Председатель Правления ОЮЛ «Союз 
кризисных центров, член Национальной комиссии по делам женщин и семей-
но-демографической политике при Президенте РК, г. Алматы, Казахстан
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11.05 -11.35 «Репродуктивное здоровье подростков»
Радзинский Виктор Евсеевич, Заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
доктор мед. наук, профессор РУДН, г. Москва, Россия

11.35 -11.50 перерыв на кофе , посещение выставки

11.50 -13.10 Секция: «Репродуктивное здоровье подростков и молодежи  в центре вни-
мания врачей и педагогов» (продолжение) 
Модераторы: Дощанова А.М., Укыбасова Т.М., Исенова С.Ш.

11.50-12.05 «Роль МЦЗ в формировании безопасных жизненных навыков подростков и 
молодежи»
Каржаубаева Шолпан Естемесовна д.м.н., ресурсный центр по развитию мо-
лодежных центров здоровья, г.Алматы, Казахстан

12.05-12.20 «Предупреждение уголовных правонарушений в отношении девочек-под-
ростков, девушек и женщин»
Рамазанова Лейла Адильхановна, адвокат Алматинской городской коллегии 
адвокатов, г.Алматы, Казахстан

12.20-12.35 «Доступ к услугам по безопасному аборту в РК. Подростки в центре внима-
ния»
Гребенникова Галина Александровна, акушер-гинеколог, магистр медицин-
ских наук, ведущий специалист ИРМ, исполнительный директор КМПА, 
г.Алматы, Казахстан

12.35-12.50 «Безопасное прерывание беременности. Постабортная реабилитация»
Укыбасова Талшын Мухадесовна, д.м.н., профессор, акушер-гинеколог выс-
шей категории, “UMC”, г.Нур-Султан, Казахстан

12.50-13.10 «NOMAC. Инновации в контрацепции»
 Тапильская Наталия Игоревна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий «НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург, Россия

13.10-14.00 ПЕРЕРЫВ  НА ОБЕД

14.00-15.00 Сателлит Байер
Модератор: Гребенникова Г.А.

14.00-14.30 «Рациональный выбор КОК для предупреждения незапланированной бере-
менности у женщин раннего репродуктивного возраста. Преимущество объ-
единения гормонов с фолатами»
Уварова Елена Витальевна – Главный внештатный специалист гинеколог дет-
ского и юношеского возраста, Минздрава России, заслуженный деятель науки, 
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, г. Москва, Россия
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14.30-15.00 «Пренатальная диагностика, как система возможности рождения здорового 
ребенка»
Максимова Юлия Владимировна – д.м.н, профессор, заведующая кафедрой 
медицинской генетики и биологии медико-профилактического факультета Но-
восибирского государственного медицинского университета. Главный специа-
лист по медицинской генетике Новосибирской области

15.00-15.30 Сателлит Гедеон Рихтер
Модератор: Тулетова А.С.

15.00-15.15 «Эндометриоз у подростков» 
Тулетова Айнур СерикбаевнаPhD, ассоциированный профессор, врач акушер 
- гинеколог, президент Казахстанской ассоциации эндометриоза, г. Нур-Султан, 
Казахстан

15.15-15.30 «Папилломавирусная инфекция в разные периоды жизни: девочка, девуш-
ка, женщина» 
Акимжанова Светлана Максимовна – онкогинеколог, врая высшей категории, 
клиника «Рахат» г.Алматы

15.30-16.30 Секция: «Здоровье подростков и молодежи. 
Профилактика и решение проблем»
Модераторы: Полумисков В.Е., Исина Г.М.

15.30-15.45 «Интегративный подход к лечению и профилактике ВПЧ-инфекции у женщин», 
Укыбасова Талшын Мухадесовна д.м.н., профессор, акушер-гинеколог высшей 
категории, КФ UMC, г.Нур-Султан, Казахстан

15.45-16.00 «Бережная гормональная поддержка для желанной беременности». 
Копобаева Ирина Леонидовна, акушер-гинеколог, ассистент профессор кафе-
дры акушерства-гинекологии Карагандинский МУ, президент филиала КМПА 
г.Караганда, Казахстан

16.00-16.15 «Беременность в нежном возрасте – как снизить риски»
Баймурзаева Лилия Григорьевна, заведующая поликлиническим отделени-
ем ИРМ, национальный консультант, эксперт по репродуктивному здоровью 
КМПА, г. Алматы, Казахстан

16.15-16.30 «Прогестерон-дефицитные состояния и качество жизни молодежи»
Джаимбетова Асель Пернибаевна, магистр медицинских наук, акушер-гине-
колог высшей категории, эксперт по репродуктивному здоровью КМПА, г. Ал-
маты, Казахстан

16.30-16.45 «Медикаментозный аборт. Новые рекомендации ВОЗ»
Рослякова Татьяна Анатольевна ,акушер-гинеколог высшей категории ИРМ, 
Алматы, Казахстан

16.45-17.00 перерыв на кофе , посещение выставки

17.00-18.00 Секция: «Менструальный цикл норма и патология. 
Концепция бережной коррекции»
Модераторы: Сармулдаева Ш.К., Ажетова Ж.Р., Джаимбетова А.П.
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Время Зал 2

11.00-13.30 Секция: «Подготовка обучающихся к семейной жизни и охрана их 
репродуктивного здоровья» 
Модераторы: Дорожкина Л.А., Сауранбаева М.М., Бадельбаева Л.А.

11.00-11.20 «Молодежь в меняющемся мире. Профилактика насилия». 
Дорожкина Любовь Анатольевна, почетный член Правления КМПА, нацио-
нальный консультант КМПА ЮНФПА, г. Алматы, Казахстан

11.20-11.35 «Деятельность психологической службы организации образования по про-
филактике суицидального поведения»
Коканова Венера Сембековна, главный специалист по воспитательной работе 
Управления образования города Алматы, преподаватель по психологии, ма-
гистр социальных наук, г. Алматы, Казахстан

11.35-11.45 «Репродуктивное здоровье молодежи. Результаты анкетирования» 
Карлова Куралай Берикболкызы, магистрант специальности «Общественное 
здравоохранение» Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби, 
г. Алматы, Казахстан

17.00-17.15 «Современные принципы лечения нарушений менструального цикла в ре-
продуктивном возрасте»
Подзолкова Наталия Михайловна, профессор, зав. кафедрой акушерства и ги-
некологии Российской медицинской академии непрерывного профессиональ-
ного образования Минздрава Российской Федерации, г. Москва, Россия

17.15-17.30 «Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода: Сохраняем 
репродуктивный потенциал»
Джаимбетова Асель Пернибаевна, магистр медицинских наук, акушер-гине-
колог высшей категории, эксперт по репродуктивному здоровью КМПА, 
г. Алматы, Казахстан

17.30-17.45 «АМК - методы диагностики и схемы лечения в разные возрастные периоды», 
Мырзабекова Айгуль Жексинбаевна к.м.н., врач акушер-гинеколог, доцент ка-
федры акушерства и гинекологии №1 НАО «МУА», г.Нур-Султан, Казахстан

17.45-18.00 «Особенности терапии предменструального синдрома у девочек-подростков»
Сармулдаева Шолпан Куанышбековна, к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей 
категории, заведующая кафедрой клинических специальностей ВШМ ФМиЗ-
КазНУ г. Алматы, Казахстан

18.00-18.15 "ПМС - новые терапевтические подходы"
Нурбаева Таттыгуль Юрьевна, к.м.н. доцент кафедры акушерства и гинеколо-
гии КазНМУ им.С.Д..Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

18.15-18.30 «Гармония и баланс влагалищной флоры»
Гребенникова Галина Александровна, акушер-гинеколог ИРМ, магистр меди-
цинских наук, исполнительный директор КМПА, г.Алматы, Казахстан

18.30-19.00 Принятие резолюции. Закрытие конференции
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11.45-12.00 «Здоровый образ жизни. Охрана репродуктивного здоровья школьников», 
Дейкина Маргарита Николаевна практический психолог. Сертифицированный 
нейропсихолог. Сертифицированный специалист Европейской ассоциации в 
телесно-ориентированной психотерапии. Сертифицированный специалист в 
нейролингвистическом направлении. Специалист по работе с зависимостями.  
г.Алматы, Казахстан

12.00-13.30 Мастер класс по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья под-
ростков и молодежи.
Тренеры: Дорожкина Л.А., Сауранбаева М.М., Гребенникова Г.А.

13.30-14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00-16.15 Сателлит Алвоген :«Эндометриоз в реальной клинической практикe: пробле-
мы подростков и молодежи»
Модератор -  Кудайбергенов Т.К.

14.00-15.00 Видеотрансляция из операционной. Лапароскопическая коло-ректальная 
резекция при эндометриозе. 
Попов Александр Анатольевич, д.м.н., профессор, руководитель отделения 
оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МО-
НИИАГ, г. Москва, Россия

15.00-15.30 «Противорецидивная терапия эндометриоза» 
Попов Александр Анатольевич, д.м.н., профессор, руководитель отделения 
оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МО-
НИИАГ, г. Москва, Россия

15.30-16.00 «Эндометриоз. Трудный пациент»
Тапильская Наталия Игоревна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
вспомогательных репродуктивных технологий «НИИ акушерства, гинекологии 
и репродуктологии им. Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург, Россия

16.00-16.15 «Глубокий инфильтративный эндометриоз в репродуктивной хирургии. 
Опыт ИРМ»
Кудайбергенов Талгат Капаевич, д.м.н., профессор, директор по науке ИРМ, 
г.Алматы, Казахстан

16.15-16.30 ПЕРЕРЫВ

16.30-17.30 Секция: «Репродуктивное здоровье: взгляд с разных сторон»
Модераторы: Бадельбаева Л.А., Гребенникова Г.А.

16.30-16.45 Профилактика железодефицитных состояний в подростковом возрасте. 
Климкович Наталья Николаевна, врач гематолог высшей категории,д.м.н., 
заведующая кафедрой детской онкологии, гематологии и иммунологии Бел-
МАПО, г.Минск, Беларусь

16.45-17.00 «Как снизить риски невынашивания беременности у женщин раннего ре-
продуктивного возраста?»
Тетруашвили Нана Картлосовна, д.м.н., профессор, научный сотрудник ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», г.Москва, Россия
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17.00-17.15 «Восполнение дефицитов витаминов для будущих мам», Сармулдаева 
Шолпан Куанышбековна, к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей категории, 
заведующая кафедрой клинических специальностей ВШМ ФМиЗКазНУ г. 
Алматы, Казахстан

17.15-17.30 «Роли мио-инозитола в поддержании репродуктивного здоровья женщи-
ны»,Гребенникова Галина Александровна, акушер-гинеколог ИРМ, магистр 
медицинских наук, исполнительный директор КМПА, г.Алматы, Казахстан

17.30-17.45 «Взгляд клинического фармаколога на ферментную терапию воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ)»
Козлов Иван Генрихович  профессор, д.м.н., вице-президент РНОИ, ФГАОУ 
ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, Институт 
последипломного образования, кафедра организации и управления в сфере 
обращения лекарственных средств, Москва, Россия

17.45-18.45 Секция: «Вагинальные инфекции и инфекции мочевыводящих путей»
Модераторы: Баймурзаева Л.Г., Акимжанова С.М

17.45-18.00 «Современные аспекты коррекции вагинального микробиома в гинеколо-
гической практике» 
Бахарева Ирина Викторовна д.м.н. профессор кафедры акушерства-гинеко-
логии №1 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия

18.00-18.15 «О чем молчит женщина? Рациональная терапия острого цистита». Спикер: 
Бегалин Айдар Касымович. к.м.н., АО «Центральная клиническая больница», 
г. Алматы, Казахстан

18.15-18.45 «Вагинальные инфекции сегодня и завтра. XXI век - время менять идеоло-
гию терапии»
Джаимбетова Асель Пернибаевна, магистр медицинских наук, акушер-гине-
колог высшей категории ИРМ, эксперт по репродуктивному здоровью КМПА, 
г. Алматы, Казахстан




