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Қымбатты достар, құрметті қызметтестер!
Республиканың жас ғалым-дәрігерлер үшін, міне, 20 жыл
ішінде әр жылдың мамырында жиналып, өз жетістіктерімен ТМД
елдерінен келген қызметтестерімен бөлісетіндігі дәстүрге айналған.
Сіздерді профессор Б.О. Жарбосыновты еске алуға арналған, ТМД
елдерінің жас ғалым-дәрігерлерінің мерейтойлық XV Конференциясы
жұмысының басталуымен құттықтаймын.
Медицина ғылымы мен тәжірибесін жас ғалымдардың ғылыми
әлеуетінсіз дамыту мүмкін емес. Олар біздің еліміздің медициналық
саласының кадрлық резерві болып табылады. Бүгінгі таңда тәжірибелік денсаулық сақтау
саласына инновациялық технологияларды өңдеу және енгізу үшін заманауи медицина
ғылымының дамуы айрықша маңызды.
Конференция жұмысында ТМД елдерінен келген жас ғалымдар, Қазақстан
Республикасының денсаулық сақтау Министрлігінің өкілдері, ЖОО студенттері мен ҒЗИ
қызметкерлері, Қазақстанның облыстарынан, Астана және Алматы қалаларынан
тәжірибелік денсаулық сақтау саласының дәрігерлері, «Б.О. Жарбосынов атындағы
урология ғылыми орталығы» АҚ қызметкерлері, әртүрлі маман дәрігерлері қатысады.
Жүргізілетін форум аясында uro.ru сайтында Алматы қ. «Б.О. Жарбосынов
атындағы урология ғылыми орталығы» АҚ конференц-залынан сөз сөйлеулердің он-лайн
трансляциясы жүргізілетін болады. Тікелей трансляция аудиториясы Қазақстан мен ТМД
елдерінің аумағын қамтиды.
Конференция мүдделі ғалымдар мен тәжірибелік дәрігерлердің теориялық және
клиникалық медициналық заманауи мәселелерін кең талқылау үшін трибунаны
қамтамасыз ету үшін шақырылған.
Алдымызда қызықты әрі мазмұнды жұмыстың тұрғандығына сенімдімін, ал жас
ғалымдар мен мамандардың серіктестігі өзара әрекеттесуді нығайтады және бұрынғыша
Қазақстан мен ТМД елдерінің жетекші мамандарының және қызметтестерінің жаңа
идеялары мен сәтті жобаларының алға жылжуына ықпал ететін болады.
Барлықтарыңызға табысты жұмыс және жаңа шығармашылық биіктіктерге қол
жеткізулеріңізді тілеймін!
Құрметпен,
Ұйымдастыру комитетінің Тӛрағасы,
м.ғ.д., профессор

М.К. Алшынбаев
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Дорогие гости, уважаемые коллеги!
Для молодых ученых-медиков республики вот уже в течение
20 лет стало традицией собираться в мае каждого года и делиться
своими достижениями с коллегами из стран СНГ. Поздравляю Вас
с началом работы Юбилейной XV Конференции молодых ученых –
медиков стран СНГ, посвященной памяти профессора Б.У.
Джарбусынова.
Развитие медицинской науки и практики невозможно без научного
потенциала молодых ученых. Они являются кадровым резервом медицинской отрасли
нашей страны.Сегодня особенно важно развитие современной медицинской науки для
разработки и внедрения в практическое здравоохранение инновационных технологий.
В работе Конференции принимают участие молодые ученые из стран СНГ,
представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан, студенты ВУЗов и
сотрудники НИИ, НЦ, врачи практического здравоохранения из областей Казахстана, из
гг.Астана и Алматы, сотрудники АО «Научный центр урологии им. Б.У. Джарбусынова»,
врачи различных специальностей.
В рамках проводимого форума будет он – лайн трансляция выступлений из
конференц – зала АО «Научный центр урологии им. Б.У. Джарбусынова» г.Алматы на
сайте uro.ru. Аудитория прямой трансляции охватит территорию Казахстана и стран СНГ.
Конференция призвана обеспечить трибуну для широкого обсуждения
медицинских современных проблем теоретической и клинической медицины
заинтересованными учеными и практиками.
Уверен, что нам с вами предстоит интересная и содержательная работа, а
сотрудничество молодых ученых и специалистов укрепит взаимодействие и будет по
прежнему способствовать продвижению новых идей и успешных проектов коллег и
ведущих специалистов Казахстана и стран СНГ.
Искренне желаю всем плодотворной работы и новых творческих свершений!

С уважением,
Председатель организационного комитета,
д.м.н., профессор

М.К. Алчинбаев
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Dear guests, dear colleagues!
It has become a tradition among young medical scientists of the
republic to meet in May of each year and share their achievements with
colleagues from the CIS countries. This tradition exists for 20 years. I
congratulate you on commencement of work of the anniversary XV
Conference of young medical scientists of the CIS countries dedicated to
the memory of Professor B.U. Dzharbusynov.
The development of medical science and practice is impossible without the scientific
potential of young scientists. They are the talent pool of the medical industry of our country.
Today, it is especially important to develop modern medical science to design and introduce
innovative technologies into practical health care.
The Conference is attended by young scientists from the CIS countries, representatives of
the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, students of universities and employees of
scientific research institutes, research centers, practical healthcare doctors from Kazakhstan,
Astana and Almaty cities, researchers of the "Scientific Research Center of Urology named after
B.U. Dzharbussynov" JSC, doctors of various specialties.
Within the framework of the forum, there will be an on-line broadcast of speeches from
the conference-hall of the "Scientific Center of Urology named after B.U. Dzharbussynov" JSC
of Almaty city on the web-site uro.ru. The audience of the live broadcast will cover the territory
of Kazakhstan and CIS countries.
The conference is intended to provide a platform for wide discussion on medical
contemporary problems of theoretical and clinical medicine by interested scientists and
practitioners.
I am sure that we, you and I, will have interesting and meaningful work, and the
cooperation of young scientists and specialists will strengthen the interaction and will continue to
promote new ideas and successful projects of colleagues and leading specialists of Kazakhstan
and CIS countries.
I sincerely wish all fruitful work and new creative achievements!

Best regards,
Chairman of the Organizing Committee,
Doctor of Medical Sciences, Professor

Alchinbaev M.K.
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Академик Б.О. Жарбосыновты еске алуына арналған XV ТМД елдердің
жас ғалым - дәрігерлер конференция
БАҒДАРЛАМАСЫ
Ӛткізілетін жері: Алматы қ., Басенов көшесі 2, «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы
урология ғылыми орталығы» АҚ конференц-залы.
Конференция жұмысы барысында «Н.А. Лопаткин атындағы урология және
интервенциялық радиология ҒЗИ-мен» телемост ұйымдастырылатын болады,
сондай-ақ дүние жүзі бойынша интерактивтік қатынас жасау мүмкіндігімен
www.uro.ru сайтында оn-line режимде кӛрсетілетін болады.
19 мамыр 2017 ж.
8.30–9.00

Конференция қатысушыларды тіркеу

9.00-9.10

Конференция ашылуы. Құттықтау сөз – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрі Біртанов Елжан Амантайұлы
Құттықтау сөз – «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми
орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, медицина ғылымдарының докторы,
профессор Абылқасымов Ерасыл Абылқасымұлы
Құттықтау сөз – «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми
орталығы» АҚ Басқарма төрағасы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ҚР ҰҒА
мүше-корреспонденті, ТМД елдері урологтар қауымдастығының президенті, м.ғ.д.,
профессор Алшынбаев Мырзакәрім Кәрімұлы
ТМД елдері жас ғалым-дәрігерлерінің XV Конференциясы

9.10-9.20

9.20-9.30

9.30

9.30-9.45

9.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

Тӛрағалары:
м.ғ.к., Мұхамеджан І.Т. «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми
орталығы» АҚ, Алматы қ., Қазақстан.
м.ғ.к., Әділбай Д.Ғ. «Қазақ онкология және радиология ғылыми – зерттеу
институты» Алматы қ., Қазақстан.
к.м.н., Утеулиев Е.С. "ҚДСЖМ" Қазақстандық Медицина Университеті» ЖШС,
Алматы қ., Қазақстан.
PhD Досқалиев А.Ж. «С.Ж Аспандияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университеті» Алматы қ., Қазақстан.
Аманкулов Ж. «Қазақ онкология және радиология ғылыми – зерттеу институты»
Алматы қ., Қазақстан.
«Колоректальды рактің ерте диагностикасында компьютерлі томографиялық
колонография» тақырыбына баяндама
Жантаева А.К. Қырғыз мемлекеттік медициналық академия, Бішкек қ.,
Қырғызстан
«Созылмалы простатиттің емдік төзімділігіне және созылмалы ауруға әкелетін
факторлар» тақырыбына баяндама
Муравьев А.А. «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми
орталығы» АҚ, Алматы қ., Қазақстан.
«Эректильді дисфункция кезіндегі жыныс мүшенің тамырларының УДДГ-сы»
тақырыбына баяндама
Аликеева А. Фтизиопульмонология ұлттық ғылыми орталығы, Алматы қ.,
Қазақстан.
«АИТВ-ке шалдыққан Қазақстан Республикасының азаматтарында көптеген дәрілік
препараттарға төзімділігі бар туберкулездің жағдайлары неліктен өседі?»
тақырыбына баяндама
Анохин Н.В. «Н.А. Лопаткин атындағы урология және интервенциялық радиология
ҒЗИ» Мәскеу қ., Ресей.
«Дене салмағының индексімен тастың химиялық құрылымының байланысын
зерттеу» тақырыбына баяндама
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15.15-15.30

Тохтаев М. «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы»
АҚ, Алматы қ., Қазақстан. Доклад на тему: «Балалардағы жасырулы жыныс ағзасы»
тақырыбына баяндама
Касенова Б.Ж. Новосибирск мемлекеттік медицина университеті, урология
кафедрасы, Новосибирск қ, Ресей.
«Дорзалды - венозды кешеннің қиыстырылған эндоваскулярлы окклюзиясы –
венокорпоралды эректильді дисфункция емінің жаңа әдісі» тақырыбына баяндама
Убулов Э.Т. «Акушерство, гинекология және перинатология ғылыми орталығы»,
Алматы қ., Қазақстан.
«Бауыр трансплантациясы жасалған әйел науқаста жүктілік пен босануы
(клиникалық бақылау)» тақырыбына баяндама
Абзалбеков А.З. «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми
орталығы» АҚ, Алматы қ., Қазақстан.
«Ересек адамдардағы несепағар саға эктопиясынын диагностикасы және емдеуі»
тақырыбына баяндама
Крашенинников А.А. «П.А. Герцен атындағы Мәскеу ғылыми – зерттеу
онкологиялық институты» – ФМБҰ «Ұлттық медициналық радиологиялық зерттеу
оратылық» бөлімі, Мәскеу қ., Ресей.
«Қуық асты бездің қатерлі ісігі бар науқастарға радикалды емнен кейінгі құтқарушы
лимфаденэктомия: бірорталықты зерттеудің нәтижесі» тақырыбына баяндама
Шамсутдинова А.Г. «С.Ж Аспандияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университеті» Алматы қ., Қазақстан.
«Қуық асты без ісігінің скринингі: мамандардың кутуі және халықтың көзқарасы»
тақырыбына баяндама
Сырымов Ж. «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы»
АҚ, Алматы қ., Қазақстан.
«Екі жақты маржан тәрізді тастары бар науқастардың бүйрек қызметіне
хирургиялық емнің әсері» тақырыбына баяндама
Рахимов Д.А. Б. Гафуров ауданының орталық ауруханасы, урология бөлімшесі,
Согдия облысы, Тәжікістан Республикасы.
«Уретерогидронефроз кезіндегі несепағардың төменгі бөлімінің хирургиялық емнің
салыстырмалы бағасы» тақырыбына баяндама
Мырзалы М.Ж. «Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық
орталығы», Алматы қ., Қазақстан.
«Жасөспірімдердің
денсаулық
детерминантар
байланысының
талдауы»
тақырыбына баяндама
Түскі ас
Набиев Е.С. АО «Академик Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми
орталығы» АҚ, Алматы қ., Қазақстан.
«Пейрони ауруы. Диагностика и және емі» тақырыбына баяндама
Малаев Н.Б. «Онкология және трансплантология ұлттық ғылыми орталығы»
Астана қ., Қазақстан.
«Бүйректің қатерлі ісіктерін емдеудегі радиожиілікті абляция. ОТҰҒО тәжірибесі»
тақырыбына баяндама
Қуанышбекқызы А. «Мемлекеттік медицина университеті» Семей қ., Қазақстан.
«Нәрестелерде бронх өкпе дисплазиясы дамуына әкелетін қауіптілік факторлар»
тақырыбына баяндама
Иманалиев Ч.М. «Қырғыз мемлекеттік медициналық қайта дайындау және
біліктілікті жоғарлату институты», Бішкек қ., Қырғызстан
«Нефроптоз хирургиялық емнің оңтайландыруы» тақырыбына баяндама
Абассов Ш.А. «Республикалық мамандандырылған урология орталығы» АҚ,
Ташкент қ., Өзбекстан
«Үрпінің бульбарлы бөлімінің опративті емнің тәсілін таңдау»
Пікір алмасу. Талқылау. Марапаттау

15.30-17.00
18.00

ҚАЛАҒА ЭКСКУРСИЯ
КЕШКІ АС

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-14.00
14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15
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ПРОГРАММА
XV Конференции молодых ученых-медиков стран СНГ посвященной
памяти академика Б.У. Джарбусынова
Место проведения:
г. Алматы, ул. Басенова 2, АО «Научный центр урологии им. Б.У. Джарбусынова»,
конференц-зал.
Во время работы конференции будет организован телемост с «НИИ урологии и
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина» г.Москва, Россия, также в оnline режиме будет вестись трансляция всех докладов на сайте www.uro.ru с
возможностью интерактивного общения по всему миру.
19 мая 2017 года
08.30-9.00
9.00-9.10
9.10-9.20

9.20-9.30

9.30

9.30-9.45

9.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

Регистрация участников конференции
Открытие Конференция. Приветственное слово - Министр Здравоохранения
Республики Казахстан – Биртанов Ельжан Амантаевич
Приветственное слово – Председатель совета директоров АО «Научный центр
урологии им. академика Б.У. Джарбусынова» - доктор медицинских наук, профессор
Абылкасымов Ерасыл Абылкасымович
Приветственное слово – Председатель правления АО «Научный центр урологии им.
академика Б.У. Джарбусынова», Лауреат Государственной Премии РК, членкорреспондент НАН РК, Президент ассоциации урологов стран СНГ – доктор
медицинских наук, профессор Алчинбаев Мирзакарим Каримович
Конференция молодых ученых-медиков стран СНГ
Председатели:
к.м.н., Мухамеджан И.Т. АО «Научный центр урологии им.Б.У. Джарбусынова»
г.Алматы, Казахстан.
к.м.н., Адильбай Д.Г. Казахский научно-исследовательский институт онкологии и
радиологии, г.Алматы, Казахстан.
к.м.н., Утеулиев Е.С. ТОО «Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»
г.Алматы, Казахстан.
PhD Доскалиев А.Ж. «Казахский национальный медицинский университет им.
С.Д.Асфендиярова», г. Алматы, Казахстан.
Аманкулов Ж.М. Казахский научно-исследовательский институт онкологии и
радиологии, г.Алматы, Казахстан.
Доклад на тему: «Компьютерная томографическая колонография в ранней
диагностике колоректального рака»
Жантаева А.К. Кыргызская Государственная Медицинская Академия, г.Бишкек,
Кыргызстан
Доклад на тему: «Факторы ведущие к хронизации и терапевтической резистентности
при хроническом простатите»
Муравьев А.А. АО «Научный центр урологии им.Б.У. Джарбусынова» г.Алматы,
Казахстан.
Доклад на тему: «УЗДГ сосудов полового члена в диагностике эректильной
дисфункции»
Аликеева А. Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК, г. Алматы,
Казахстан.
Доклад на тему: «Почему растут случаи туберкулеза с множественной лекарственной
устойчивостью среди людей, живущих с ВИЧ в Республике Казахстан?»
Анохин
Н.В.
«НИИ
урологии
и
интервенционной
радиологии
им. Н.А. Лопаткина» г.Москва, Россия.
Доклад на тему: «Исследование связи химического состава камня и индекса массы
тела»
Тохтаев М.К. АО «Научный центр урологии им. Б.У. Джарбусынова» г.Алматы,
Казахстан.
Доклад на тему: «Скрытый половой член у детей»
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11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-14.00
14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30
15.30-17.00
18.00

Касенова Б.Ж. Новосибирский государственный медицинский университет, г.
Новосибирск, Россия. Доклад на тему: «Комбинированная эндоваскулярная окклюзия
дорзального венозного комплекса – новый метод лечения венокорпоральной
эректильной дисфункции»
Убулов Э.Т. «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», г.Алматы,
Казахстан.
Доклад
на
тему:
«Беременность
и
роды
у
пациентки
с трансплантированной печенью (клиническое наблюдение)»
Абзалбеков А.З. АО «Научный центр урологии им.Б.У. Джарбусынова» г.Алматы,
Казахстан.
Доклад на тему: «Диагностика и лечение эктопии устьев мочеточника у взрослых»
Крашенинников А.А. Московский научно-исследовательский онкологический
институт имени П.А. Герцена – филиал ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский радиологический центр» Минздрава России г.Москва, Россия.
Доклад на тему: «Спасительная лимфаденэктомия у больных раком предстательной
железы после радикального лечения: результаты одноцентрового исследования»
Шамсутдинова А.Г. «Казахский национальный медицинский университет им.
С.Д.Асфендиярова», г. Алматы, Казахстан.
Доклад на тему: «Скрининг на рак предстательной железы: ожидания специалистов и
отношение населения»
Сырымов Ж.М. АО «Научный центр урологии им. Б.У. Джарбусынова» г.Алматы,
Казахстан.
Доклад на тему: «Воздействие хирургического лечения на функцию почек у больных
с 2-х сторонним коралловидным камнем»
Рахимов Д.А. Урологическое отделение центральной больницы Б.Гафуровского
района, Согдийской области, Республики Таджикистан.
Доклад на тему: «Сравнительная оценка хирургического лечения нижних отделов
мочеточников при уретерогидронефрозах»
Мырзалы М.Ж. Национальный центр проблем формирования здорового образа
жизни, г.Алматы, Казахстан.
Доклад на тему: «Анализ взаимосвязи детерминантов здоровья подростков»
Обед
Набиев Е.С. АО «Научный центр урологии им. Б.У. Джарбусынова» г.Алматы,
Казахстан
Доклад на тему: «Болезнь Пейрони. Диагностика и лечение»
Малаев Н.Б. «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии»
г.Астана, Казахстан.
Доклад на тему: «Радиочастотная абляция в лечении злокачественных
новообразований почек. Опыт ННЦОТ».
Қуанышбекқызы А. «Государственный медицинский университет» г.Семей,
Казахстан
Доклад на тему: «Факторы приводящие к развитию бронхо-легочной дисплазии у
новорожденных»
Иманалиев Ч.М. «Кыргызский государственный медицинский институт препод
готовки и повышения квалификации», г.Бишкек, Кыргызстан
Доклад на тему: «Оптимизация хирургического лечения нефроптоза»
Абассов Ш.А. АО «Республиканский специализированный центр урологии»
г.Ташкент, Узбекистан
Доклад на тему: «Выбор метода оперативного лечения стриктуры бульбарного отдела
уретры»
Дискуссии. Обсуждение докладов. Вручение премий.
ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ
ГАЛА УЖИН
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PROGRAM of
XV Conference of young scientists-physicians of CIS countries dedicated to
the memory of academician B.U. Dzharbussynov
Venue: 2 Bassnov street, Almaty, "Scientific Center of Urology named after B.U.
Dzharbussynov" JSC conference-hall
This Conference will be broadcasted online with the possibility of interactive
communication throughout the world on www.uro.ru
2017, May 19
08.30-9.00

Registration

9.00-9.10

Opening of the Conference .Welcome speech - Minister of Healthcare of the Republic of
Kazakhstan, Birtanov Yelzhan Amantayevich

9.10-9.20

Welcoming Remarks – Board of Directors of «Scientific Center of Urology named after
B.U. Dzharbussynov» JSC, MD, professor Abylkasymov Erasyl Abylkasymovich
Welcoming Remarks - Chairman of the Board of «Scientific Center of Urology named after
B.U. Dzharbussynov» JSC, Corresponding Member of NAS RK, MD, professor
Alchinbayev Mirzakarim Karimovich
XV Conference of young medical scientists of CIS
Officers:
PhD, Mukhamejan I.T. «Scientific Center of Urology named after B.U. Dzharbussynov»
JSC, Almaty, Kazakhstan.
PhD, Adilbai D.G. «Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology»,
Almaty, Kazakhstan.
PhD, Uteuliev E.S. «Kazakhstan's Medical University "KSPH"» Almaty, Kazakhstan.
PhD Doskaliev A.Zh. «Kazakh National Medical University named after S.D.
Asfendiyarov», Almaty, Kazakhstan.
Amankulov Zh. «Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology»,
Almaty, Kazakhstan.
Report on: «СТ colonography in early diagnosis of colorectal cancer»
Zhantaeva A.K. «Kyrgyz State Medical Academy», Bishkek, Kyrgyzstan.
Report on: «Factors leading to chronization and therapeutic resistance in chronic prostatitis»
Muravev A.A. JSC «Scientific Center of Urology named after B.U. Dzharbusynov»,
Almaty, Kazakhstan.
Report on: «USDG of vessels of the penis in the diagnosis of erectile dysfunction»
Alikeyeva E.A. «National Scientific Center of Phthisiopulmonology», Almaty, Kazakhstan.
Report on: «Why do cases of multidrug-resistant tuberculosis increase among people living
with HIV in the Republic of Kazakhstan?»
Anokhin N.V. «Research Institute of Urology and Interventional Radiology them. A.N.
Lopatkin», Moscow, Russia.
Report on: «Investigation of the chemical composition of stone and body mass index»
Tohtaev M. «Scientific Center of Urology named after B.U. Dzharbussynov» JSC, Almaty,
Kazakhstan.
Report on: «Hidden penis in children»
Kasenova B.Zh. «Novosibirsk State Medical University», Novosibirsk, Russia.
Report on: «Combined endovascular occlusion of the dorsal venous complex - a new
method for treating veno-corporal erectile dysfunction»
Ubulov E.T. «Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology», Almaty,
Kazakhstan.
Report
on:
«Pregnancy
and
childbirth
in
a
patient
with transplanted liver (clinical observation)»
Abzalbekov A.Z. «Scientific Center of Urology named after B.U. Dzharbussynov» JSC,
Almaty, Kazakhstan.
Report on: «Diagnosis and treatment of ectopic ureteral anomalies in adults»

9.20-9.30

9.30

9.30-9.45

9.45-10.00
10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45
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11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-14.00
14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-17.00
18.00

Krasheninnikov A.A. «Moscow Scientific Oncological Institute named after P.A. Herzen»
is a branch of the National Medical Research Radiological Center of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow, Russia.
Report on: «Saving lymphadenectomy in patients with prostate cancer after radical
treatment: results of a single-site study»
Shamsutdinova A.G. «Kazakh National Medical University named after S.D.
Asfendiyarov», Almaty, Kazakhstan.
Report on: «Screening of prostate cancer: specialists' expectations and attitude of the
population»
Syrymov Zh. «Scientific Center of Urology named after B.U. Dzharbussynov» JSC,
Almaty, Kazakhstan.
Report on: «Impact of surgical treatment on renal function at patients with bilateral staghorn
calculi»
Rakhimov D.A. «Urological department of the central hospital of B.Gafurovsky district»,
Sughd region, Republic of Tajikistan.
Report on: «Comparative evaluation of surgical treatment of the lower ureteral sections in
ureterohydronephrosis»
Myrzaly M.Zh. «National Center for Healthy Lifestyle Development», Almaty,
Kazakhstan.
Report on: «Analysis of the relationship between the determinants of adolescent health»
LUNCH
Nabiev E.S. «Scientific Center of Urology named after B.U. Dzharbussynov» JSC, Almaty,
Kazakhstan.
Report on: «Peyronie's disease. Diagnosis and treatment»
Malayev N.B. «National Scientific Center of Oncology and Transplantology», Astana,
Kazakhstan.
Report on: «»Radiofrequency ablation in the treatment of malignant neoplasms of the
kidneys. Experience of NSCoOT»
Kuanyshbekyzy
A.
«State
Medical
University»
Semey,
Kazakhstan
Report on: «Factors leading to the development of bronchopulmonary dysplasia in
newborns»
Imanaliev Ch.M. «Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Studies»,
Bishkek, Kyrgyzstan
Report on: «Optimization of surgical treatment of nephroptosis»
Abassov Sh.A. JSC «Republican Specialized Urology Center», Tashkent, Uzbekistan
Report on: «Choosing the method of surgical treatment of stricture of the bulbar urethra»
Discussion of the reports. Debate. Awards ceremony.
CITY TOUR
GALA DINNER
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