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8 қазан, 2022 ж.       
Халықаралық хоспис және паллиативтік көмек күні 
Бұл жыл сайынғы халықты ақпараттандыру және хоспистер мен паллиативті 
қызметтерді қолдау бойынша бірыңғай іс-шаралар күні. Біз бір дауыспен ауыр 
емделмейтін науқастардың өмір сүру сапасын сақтау үшін паллиативті көмектің 
маңыздылығы туралы сөйлесетін боламыз және барлығына бірдей қол 
жетімділікті жақтаймыз. 
2022 жылғы тақырыбы: «Жүректер мен қоғамдарды сауықтыру» 
Қайғы-қасірет пен сауығу қажеттілігі бүкіл әлемдегі адамдарды біріктіреді. COVID-
19 пандемиясында бүкіл әлемде алты миллионнан астам адам қайтыс болды, бұл 
бұрын-соңды болмаған қайғы-қасірет пен денсаулық сақтау жүйелеріне, медицина 
қызметкерлері мен қамқоршыларға үлкен жүктеме әкелді. Сонымен қатар, бүкіл 
әлемде бірнеше қақтығыстар мен соғыстар болып жатыр, нәтижесінде 
миллиондаған отбасылар мен қамқоршылар туыстары мен достарының өліміне 
қайғырады, әлеуметтік оқшаулануды сезінеді және қолдауды қажет етеді. 

#WHPCDay22  #HealingHeartsandCommunities  #GoodGrief 
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 1 Күн 
6 қазан 2022 г., бейсембі 

10:00 – 13:00 

ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС 
Паллиативтік көмекті дамытудағы заманауи сын-қатерлер. Оқытудың рөлі. 

10:00 – 10:25 Ашу сөздері: 

Ажар Ғиният, ҚР Денсаулық сақтау министрі, Астана қ., Қазақстан 

Тамара Дүйсенова, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, 
Астана қ., Қазақстан 

Кэтрин Петтус, ф.ғ.д., Халықаралық хоспистік және паллиативтік көмектің 
қауымдастығының адвокация және серіктестік жөніндегі Директоры (IAHPC), 
Сан-Диего қ., Калифорния, АҚШ 

София Майклсон, Америка-Еуразия қатерлі ісікке қарсы Альянсының 
атқарушы директоры (AECA), АҚШ 

Диляра Кайдарова, м.ғ.д., Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институтының Басқарма Төрағасы, ҰҒА академигі, Алматы қ., Қазақстан 

10:25 – 10:55 Covid-19 әсерінен жүректер мен қауымдастықтарды сауықтыру 

Стивен Коннор, Дүниежүзілік хоспистік және паллиативті көмек альянсының 
(WHPCA) Атқарушы директоры, Фэйрфакс, Вирджиния, АҚШ 

10:55 – 11:20 Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесіне паллиативтік көмек көрсету үшін 
ДДҰ базалық пакетін енгізу 

Эрик Кракауэр, медицина докторы, философия докторы, Гарвард 
медициналық мектебінің профессоры, Паллиативтік көмектің жаһандық 
бағдарламасының директоры және Массачусетс жалпы ауруханасының 
паллиативті көмек және гериатрия бөлімінің дәрігері, "Денсаулық сақтау 
саласындағы Серіктестер" паллиативті көмек жөніндегі аға кеңесші, Бостон, 
Массачусетс, АҚШ 

11:20 – 11:45 ҚПКҚ  қызметі және Қазақстанда паллиативтік көмекті дамыту 
перспективалары туралы 

Гульнара Кунирова, ҚПКҚ президенті, ҚР ДСМ паллиативтік көмек жөніндегі 
штаттан тыс бас маманы, IAHPC Директорлар кеңесінің мүшесі, Алматы қ., 
Қазақстан 

11:45 – 12:00 PACED оқу курсын жариялау 

Нюта Федермессер, PACED қорының құрылтайшысы, "Вера" хоспистерге 
Көмек қорының құрылтайшысы, Мәскеу қаласының Денсаулық сақтау 
департаментінің Мәскеу көпсалалы паллиативтік көмек орталығының 
басшысы, хоспистік көмектің кәсіби қатысушылары қауымдастығының 
Басқарма мүшесі, "Регион заботы" жобасының идеологы, Мәскеу қ., Ресей 



 

 

12:00 – 12:10 Мари Кюри институтының паллиативті көмек туралы вебинарлар сериясын 
жариялау (қараша, 2022) 

Алеси Бюрно, қолдау терапиясы және паллиативті көмек бөлімшесінің, 
халықаралық байланыстар департаментінің жетекшісі Кюри институты, Париж, 
Франция 

12:10 – 13:00 Паллиативті көмекті оқыту мәселелері. Панельдік пікірталас. 

Модераторлар: Валентина Брониславовна Сирота, м.ғ.д., онкология және 
сәулелік диагностика кафедрасының профессоры, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, Қарағанды қ., Қазақстан 

Надежда Вениаминовна Козаченко, м.ғ.д., паллиативтік көмек жөніндегі 
ұлттық сарапшы, «Кредо» ҚБ директоры, Қарағанды қ., Қазақстан 

Қатысушылар: 

ҚР ДСМ Ғылым және адами ресурстар департаментінің өкілдері 

Лязат Мейрашевна Актаева, Алматы қаласы Денсаулық сақтау 
басқармасының Жоғары медициналық колледжінің директоры 

Татьяна Петровна Острецова, м.ғ. к., М. Оспанов атындағы БҚМУ отбасылық 
медицина орталығының доценті, Ақтөбе облысындағы ҚОДҚ Ақтобе облысы 
бойынша филиалдың директоры, ҚПЖҚ оқу бағдарламаларының үйлестірушісі 

Нина Ивановна Переcедова, медицина колледжінің оқытушысы 
(пропедевтика, геронтология, паллиативтік көмек, терапия, мейіргер ісі), 
кардиолог-дәрігер, Функционалдық диагностика дәрігері 

Гульмира Ажмадиновна Дербисалина, м. ғ. к., профессор, дәлелді медицина 
курсы бар жалпы дәрігерлік практика кафедрасының меңгерушісі, Астана 
медицина университеті 

Александра Владимировна Машарипова, "Мейіргер ғылымы" мамандығы 
бойынша 2 жыл докторанты, дәлелді медицина курсы бар жалпы дәрігерлік 
практика кафедрасының ассистенті, Астана медицина университеті 

Айнур Кайркеновна Ешманова, м. ғ. к., ҚазҰМУ қауымдастырылған 
профессоры. Асфендиярова, геронтология ғылыми орталығының директоры 

ҚР медициналық ЖОО және ОАОО ректорлар, проректорлар 

ҚР медициналық ЖОО және ОАОО паллиативтік көмек оқытушылары 
 

13:00 – 14:00 
13:00 –13:30 Ауырсынуды сәтті басқару. Іс-әрекетке арналған нұсқаулық. 

Татьяна Петровна Острецова, м.ғ. к., М. Оспанов атындағы БҚМУ отбасылық 
медицина орталығының доценті, Ақтөбе облысындағы ҚОДҚ Ақтобе облысы 
бойынша филиалдың директоры, ҚПЖҚ оқу бағдарламаларының үйлестірушісі 

 

 

 

 



 

 

14:00 – 17:00 
Секция 1. ПАЛЛИАТИВТІ КӨМЕКТЕГІ ФАРМАКОТЕРАПИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ. 

Модераторы: Татьяна Петровна Острецова 

14:00 – 14:25 Созылмалы ауырсынуды емдеудегі жүрек қауіптері 

Гузель Рафаиловна Абузарова, м.ғ.д., П. Герцен атындағы Мәскеу 
онкологиялық ғылыми-зерттеу онкологиялық науқастарына паллиативтік 
көмек көрсету орталығының басшысы, ФМБМ филиалы, радиология Ұлттық 
медициналық зерттеу орталығы, Мәскеу қаласы 

14:25 – 14:40 Клиникалық хаттамалар және олардың паллиативтік көмекпен емдеу 
жүргізу үшін маңызы 

Шолпан Сабатаевна Калиева, м.ғ.к., қауымдастырылған профессор, 
"Қарағанды медицина университеті" КЕАҚ клиникалық фармакология және 
дәлелді медицина кафедрасының меңгерушісі 

14:40 – 15:00 Паллиативті көмектегі ұтымды фармакотерапия 

Татьяна Петровна Острецова, м.ғ. к., М. Оспанов атындағы БҚМУ отбасылық 
медицина орталығының доценті, Ақтөбе облысындағы ҚОДҚ Ақтобе облысы 
бойынша филиалдың директоры, ҚПЖҚ оқу бағдарламаларының үйлестірушісі 

15:00 – 15:20 Дәрігер практикасындағы потенциалды қауіпті дәрілермен өзара әрекеттесуі 

Айгуль Закариевна Мусина, PhD, БҚМУ клиникалық фармакология 
кафедрасының доценті. М. Оспанов 

15:20 – 15:40 Паллиативті науқастарды емдеу қарым-қатынас дағдылары мен 
психологиялық қолдаусыз тиімді бола ала ма? 

Алуа Исламчаевна Миралеева, м.ғ. к., БҚМУ психология кафедрасының 
жетекшісі. М. Оспанов, Қ. 

15:40 – 16:30 Клиникалық жағдайды клиницист және клиникалық фармаколог 
тұрғысынан талдау 

Толганай Насыровна Ансатбаева, PhD докторанты С. Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ, Алматы Онкологиялық орталығының мобильді бригадасының 
онколог-дәрігері, Алматы қ. 

Ляззат Муратовна Есбатырова, экономика және денсаулық сақтау 
технологияларын бағалау орталығының дәлелдемелерді іздеу бөлімінің 
бастығы, денсаулық сақтауды дамыту Республикалық орталығы, Астана қ. 

Паллиативтік көмек клиницист-дәрігерлері 

16:30 – 17:00 Оқу және ұтымды фармакотерапия мәселелері бойынша қарарды талқылау. 

 

 
 
 
 



 

 

2 Күн 
7 қазан 2022 г., жұма 

10:00 – 13:00 
Секция 2. ЕРЕСЕКТЕРГЕ ПАЛЛИАТИВТІК КӨМЕК КӨРСЕТУ 

10:00 – 10:15 Паллиативтік медициналық көмекті дамытудың 2022-2024 жылдарға 
арналған Жол картасының міндеттері 

Гульнара Естаевна Максутова, ҚР ДСМ медициналық көмекті ұйымдастыру 
департаменті әлеуметтік мәні бар аурулар кезіндегі медициналық көмек 
басқармасының директоры, Астана қ. 

10:15 – 10:45 Паллиативтік көмек кезінде психоневрологиялық бұзылулары бар 
пациенттерді емдеу ерекшеліктері 

Галина Хемлина, Сан-Диегодағы Kaiser Permanente Medical Group паллиативтік 
көмек дәрігері, Калифорния, АҚШ 

10:45 – 11:05 Стационарлық паллиативтік көмек-ҚР хоспис мәселелері 

Айгерим Серикбаевна Аяганова, Алматы қаласының қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасының Қалалық паллиативтік көмек орталығының директоры 

11:05 – 11:25 Паллиативті көмекті онкологиялық қызметке біріктіру. Шымкент Тәжірибесі 

Алибек Сабырбекович Абдрашов, Қалалық онкологиялық орталығының 
паллиативтік көмек бөлімшесінің жауапты дәрігері, Шымкент қ. 

11:25 – 11:45 Онкологиялық науқастарға паллиативтік көмек көрсету мәселелері 

Дина Газизовна Тукешева, Жедел жәрдем ауруханасының паллиативтік көмек 
бөлімшесінің меңгерушісі, Ақтөбе қ. 

11:45 – 12:05 Үйде паллиативтік көмек көрсетуді ұйымдастыруда ҮЕҰ мен әлеуметтік 
қызметтің өзара іс-қимылы. Тәжірибені жалпылау және ағымдағы 
мәселелерге шолу. 

Анжелика Сарьян, "Амазонка" онкологиялық науқастарға көмек көрсету 
қоғамдық қорының директоры, "Доңғалақты Хосписті" ұйымдастырушы, Тараз  

12:05 – 13:00 Онкологиялық науқастар үшін мобильді бригадалардың қолжетімділігі. 
Панельдік пікірталас. 

Модератор: Оксана Владимировна Шатковская, MBA, Қазақ онкология және 
радиология ғылыми-стратегиялық жұмыс жөніндегі басқарма Төрағасының 
орынбасары, Алматы қаласы 

Гульнара Кунирова, ҚПЖҚ президенті, ҚР ДСМ паллиативтік көмек жөніндегі 
штаттан тыс бас маманы, IAHPC Директорлар кеңесінің мүшесі, Алматы қ. 

Толганай Насыровна Ансатбаева, PhD докторанты С. Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ, Алматы Онкологиялық орталығының мобильді бригадасының 
онколог-дәрігері, Алматы қ. 

Онкологиялық науқастарға арналған үйде паллиативтік көмек көрсету 
мобильді қызметтерінің басшылары 



 

 

ҚР облыстары мен қалаларының денсаулық сақтау басқармаларының 
өкілдері 

 

13:00 – 14:00 
13:00 – 14:00 Метастатикалық сүт безі қатерлі ісігінің фармакотерапиясы: CDK 4/6 

ингибиторларын қолдану мүмкіндігі 

Оксана Владимировна Шатковская, MBA, Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-стратегиялық жұмыс жөніндегі басқарма Төрағасының орынбасары, 
Алматы қаласы 

 

14:00 – 17:00 
Секция 3. БАЛАЛАРҒА ПАЛЛИАТИВТІ КӨМЕК КӨРСЕТУ 

14:00 – 14:15 Балаларға паллиативтік медициналық көмекті дамытудың 2022-2024 
жылдарға арналған Жол картасының міндеттері 

Магрипа Хамитовна Ембергенова, ҚР ДСМ ана мен бала денсаулығын қорғау 
Департаментінің директоры, Астана қаласы 

14:15 – 14:40 Неліктен паллиативті көмек барлық мұқтаж балаларға қол жетімді емес? 

Джулия Даунинг, профессор, балаларға паллиативтік көмек көрсету 
ұйымдарының халықаралық желісінің (ICPCN) атқарушы директоры, Лондон, 
Ұлы Британия 

14:40 – 15:05 

 

Балаларға паллиативті көмек көрсетуін қашан бастау керек? 

Элла Вячеславовна Кумирова, м. ғ. д., "Детский паллиатив" ҚҚ медициналық 
директоры, Ресей ДСМ Пирогов атындағы РНИМУ ВО ФГБОУ паллиативтік 
педиатрия кафедрасының меңгерушісі, Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің 
Дмитрий Рогачев атындағы ФГБУ НМИЦ ДГОИ, Мәскеу, Ресей 

15:05 – 15:30 Балаларға паллиативті көмек негіздері 

Наталья Николаевна Савва, м.ғ.к., доцент, "Өмірге сен" қоғамдық қорының 
респираторлық қолдау және паллиативтік көмек бойынша құзыреттілік 
орталығының жетекшісі, Алматы қ. 

15:30 – 15:45 Онкологиялық және неонкологиялық пациенттерде балаларға паллиативтік 
көмек көрсетуде респираторлық қолдау 

Нурбек Бахытов, "Өмірге сен" қоғамдық қорының респираторлық қолдау 
және паллиативтік көмек жөніндегі құзыреттілік орталығының дәрігер-
реаниматологы, Алматы қ. 

15:45 – 16:05 Қарағанды облысының мысалында балаларға паллиативтік көмекті 
ұйымдастырудың қазіргі жағдайын талдаудың аралық нәтижелері 

Алия Асқаровна Қадралиева, «Қазақстанның балаларына паллиативтік көмек 
көрсету қауымдастығы» жобасының директоры, «Алматы қаласының 
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі» қоғамдық қорының директоры 

Кадиша Базарбаевна Оспанова м.ғ. д., профессор, Қарағанды қаласының 
әлеуметтік-мәдени даму және халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі тұрақты 
комиссиясының төрайымы 



 

 

16:05 – 17:00 Қазақстанда балаларға паллиативтік көмек көрсету жүйесін құру. Неден 
бастау керек? 

Панельдік пікірталас. 

Қатысушылар: 

ҚР ДСМ ана мен бала денсаулығын қорғау Департаментінің өкілдері 

ҚР ДСМ Педиатрия саласындағы штаттан тыс бас мамандары 

Үкіметтік емес ұйымдар 

ҚР Денсаулық сақтау жүйесі мен әлеуметтік қорғау жүйесінде балаларға 
көмек көрсететін мүдделі ұйымдар 

Қарарға ұсыныстарды талқылау 

 


