«БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ
ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН НЫҒАЙТУ»
1-ші ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
БАҒДАРЛАМА
Өткізілу орны:

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (ҚазҰУ)
Қазақстан, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71

Өткізілу күні:

19-20 қаңтар 2018 жыл

БІРІНШІ КҮН, Жұма, 19 қаңтар 2018 ж.
Пленарлық сессия
Өткізілу орны:

ҚазҰУ кітапханасының бас мәжіліс залы (4-қабат)

08:00 – 08:50

Тіркеу

09:00 – 09:25

Жасөспірімдердің конференцияны ашуы

09:30 – 10:00

Алғы сөз

10:00 – 10:20

Др. Нина Ференчич (Nina Ferencic), Жасөспірімдердің денсаулығы
мәселері жөніндегі бас кеңесші, Еуропа мен Орталық Азия елдеріне
арналған ЮНИСЕФ өңірлік кеңсесі
Баяндама: «Жасөспірімдердің мықты жақтары мен сыртқы
факторларға төзімділігін нығайту арқылы олардың дамуы мен
аман-саулығын қолдау»

10:20 – 10:40

Проф. Афзал Джавед (Afzal Javed), Дүниежүзілік психиатриялық
қауымдастықтың келесі жаңа сайланған Президенті
(Ұлыбритания/Пәкістан)
Баяндама: «Түрлі мәдениеттердегі психикалық денсаулық»
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10:40 – 11:00

Др. Дан Чеезм (Dan Chisholm), ДДСҰ-ның Еуропа өңірлік бюросының
Психикалық денсаулық бағдарламаларының жетекшісі және
Др. Кьяра Сервили, ДДСҰ-ы ұйымы штаб-пәтерінің Психикалық
денсаулық пен токсикомания департаментінің Техникалық маманы
Баяндама: «Еуропа мен Орталық Азиядағы балалар мен
жасөспірімдердің психикалық денсаулық мәселелері: таралу
ауқымы мен салдары»

11:00 – 11:20

Проф. Пьер-Андре Мишо (Pierre-Andre Michaud), Лозанна
Университетінің (Швейцария) Биология және медицина факультеті
Баяндама: «Жасөспірімдердің психикалық денсаулығы және
дене мүшесін қасақана зақымдаудың алдын алу – біріктірілген
әдістеме»

11:20 – 11:50

Үзіліс

11:50 – 12:10

Проф. Хорхе Лопес-Кастроман (Jorge Lopez-Castroman), Нима
Университеттік ауруханасы, Монпелье Университеті, Еуропалық
психиатриялық қауымдастықтың Суицид және суицидтің алдын алу
секциясының бірлескен Төрағасы (Франция/Испания)
Баяндама: «Психикалық денсаулықты алғашқы медициналықсанитарлық көмекке енгізу»

12:10 – 12:30

Др. Николай Негай, Республикалық психикалық денсаулық
ғылыми-практикалық орталығының Бас директоры (Қазақстан)
Баяндама: «Қазақстан Республикасындағы психикалық
денсаулық қызметіндегі реформалар»

12:30 – 12:50

Проф. Владимир Карли (Vladimir Carli), Суицидті зерттеу және
психикалық денсаулық мәселелерінің алдын алу жөніндегі ұлттық
орталық, Корольдік Каролин институты. ДДСҰ суицидтің алдын алу
жолдарын зерттеу, үйрету және жасап шығару саласындағы
ынтымақтастық орталығының бірлескен директоры (Швеция)
Баяндама: «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық амансаулығын нығайту мен қорғаудағы мектеп рөлі»

12:50 – 13:10

Проф. Филипп Курте (Philippe Courtet), Монпелье Университеті,
Дүниежүзілік биологиялық психиатрия қоғамдары федерациясының
суицид бойынша мақсатты тобының Төрағасы (Франция)
Баяндама: «Суицидтің заманауи түсінігі»

13:10 – 13:30

Проф. Марко Саркьяпоне (Marco Sarchiapone), Молизе
Университеті, Еуропалық психиатриялық қауымдастықтың Суицид
және суицидтің алдын алу секциясының Төрағасы (Италия)
Баяндама: «Қазақстандағы жасөспірімдердің психикалық
денсаулығын нығайту және суицида жасауының алдын алу»
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13:30 – 13:50

Николас Аврил (Nicolas Avril) және Алексис Пальфрейман (Alexis
Palfreyman), ITAD Компаниясы (Халықаралық даму саласындағы
мониторинг және бағалау) (Ұлыбритания)
Баяндама: «Қазақстандағы жасөспірімдердің психикалық
денсаулығын нығайту және суицидтің алдын алу жобасына
жүргізілген тысқары бағалау нәтижелері»

13:40 – 15:30

Түскі үзіліс / Ілулі (стендтік) презентациялар
(ҚазҰУ кітапханасының холлы, 4-қабат)

15:30 – 17:30

Қатар жүргізілетін панельдік сессиялар

ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯ 1.1
Психикалық денсаулықты АМСК құрамына енгізу және психиатриялық көмек
Модераторлар: проф. Хорхе Лопес-Кастроман және проф. Сагат Алтынбеков
Негізгі баяндама: проф. Хорхе Лопес-Кастроман (20 минут презентация және 20 минут
талқылау, сұрақ-жауап): Психикалық денсаулықты АМСК құрамына енгізу.
Баяндамашылар (10-минуттық презентациялар):
1. Проф. Саида Ешимбетова, Қазақстан-Ресей медицина университеті
«Психикалық денсаулық қызметіндегі біріктіру үдерістері. Балаларға және
жасөспірімдерге арналған психиатриялық көмектің рөлі»
2. Проф. Қайратбек Сәрсембаев, С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университеті, №1 психиатрия және наркология кафедрасы
«Психикалық (суицидтік) бұзылыстарды анықтаудағы және алдын алудағы
жалпы тәжірибелік дәрігердің рөлі»
3. Др. Бахытжан Әшірбеков, ҚР ДСМ Республикалық психикалық денсаулық ғылымипрактикалық орталығы
«Психиатриядағы дағдарысты жеңудің клиникалық жолы туралы»
4. Әсел Ибраева, С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
«Эмоциялық тұрғыдан күйіп кету синдромы – психиатриялық көмек көрсету
сапасының көрсеткіші»
5. Ақбота Кандержанова, Назарбаев Университетінің Медицина мектебі
«Астана қ. «Университеттік медициналық орталық» корпоративтік қорының
амбулаториялық клиникаларындағы босанған әйелдер арасындағы босанудан
кейінгі көңіл-күй бұзылысынан хабардарлық, оны қабылдау және түсіну»
ТАЛҚЫЛАУ, СҰРАҚ-ЖАУАП.
ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯ 1.2
Психикалық денсаулықты нығайтудағы және суицидтің алдын алудағы мектеп
рөлі
Модераторлар: проф. Владимир Карли және проф. Жанна Калматаева
Негізгі баяндама: проф. Владимир Карли (20 минут презентация және 20 минут
талқылау, сұрақ-жауап): Мектеп деңгейінде психикалық денсаулықты нығайту
және суицидтің алдын алу.
Баяндамашылар (10 минуттық презентациялар):
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1. Ольга Нестерцова, Алматы қ. психикалық денсаулық орталығы
«Оқушылар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығында кінарат туындау
себептері және олардың алдын алуға және психикалық денсаулықты нығайтуға
қатысты ұсынымдар»
2. Др. Анар Қаражанова, Астана Медицина университеті
«Қазақстан Республикасындағы студенттердің бойында психикалық
денсаулықтың негізгі қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған
профилактикалық бағдарламалардың тиімділігін зерттеу»
3. Динара Оспанова, Жамбыл облыстық психиатриялық диспансері
«Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайту»
ТАЛҚЫЛАУ, СҰРАҚ-ЖАУАП.
ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯ 1.3
Жасөспірімдердегі суицидтік мінез-құлық, депрессия және үрей.
Модераторлар: проф. Джудит Балаз және проф. Қорлан Сәдуақасова
Негізгі баяндама: проф. Джудит Балаз (20 минут презентация және 20 минут талқылау,
сұрақ-жауап): Жасөспірімдер арасындағы суицид: жасөспірімдердегі шектен төмен
депрессия және үрей деңгейлері.
Баяндамашылар (10 минуттық презентациялар):
1. Проф. Қорлан Сәдуақасова, С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университеті
«Гендердің генетикалық көп пішінділігі – қазақ популяциясы арасындағы суицид
және депрессия қатерлерінің ықтимал маркелері»
2. Др. Наталья Распопова, С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университеті, психиатрия және наркология кафедрасы
«Психикалық бұзылыстарға шалдыққан науқастардың суицидтік мәнезқұлқының тетіктері»
3. Алнур Ошибаев, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Жасөспірімдер арасында эмоциялық бұзылыстарды және стресс деңгейін
анықтаудағы заманауи экспресс психодиагностика әдісі»
ТАЛҚЫЛАУ, СҰРАҚ-ЖАУАП.

ЕКІНШІ КҮН, Сенбі, 20 қаңтар 2018 ж.
Пленарлық сессия
Өткізілу орны:

ҚазҰУ кітапханасының басты конференц-залы

10:00 – 10:20

Проф. Владимир Карли (Vladimir Carli), Суицидті зерттеу және
психикалық денсаулық мәселелерінің алдын алу жөніндегі ұлттық
орталық, Корольдік Каролин институты. ДДСҰ суицидтің алдын алу
жолдарын зерттеу, үйрету және жасап шығару саласындағы
ынтымақтастық орталығының бірлескен директоры (Швеция)
Баяндама: «Жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алудың
тиімді тәсілдері»
Сұрақтар мен жауаптар

10:20 – 10:30
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10:30 – 10:50

10:50 – 11:00
11:00 – 11:20

Проф. Пол Пленер (Paul Plener), Ульм қ-сы Университетінің Балалар
мен жасөспірімдер психиатриясы мен психотерапиясы бөлімінің
медикалық директорының орынбасары (Алмания)
Баяндама: «Балалар мен жасөспірімдердің суицид жасауға
бейімділігі мен оның салдарынан пайда болатын психикалық
денсаулық проблемаларына қатысты тиімді қарсы шараларды
жоспарлау мен дайындау жолдары»
Сұрақтар мен жауаптар

11:20 – 11:30

Проф. Джудит Балаз (Judit Balázs), Лоранд Этвёш атындағы
Будапешт Мемлекеттік Университетінің Псхология Институтының
Даму психологиясы мен балалардың клиникалық психологиясы
бөлімінің жетекшісі (Венгрия)
Баяндама: «Суицид жасауға бейім жасөспірімдерді бақылауға
алу саласындағы соңғы жетістіктер»
Сұрақтар мен жауаптар

11:30 – 11:50

Үзіліс

11:50 – 12:10

Проф. Владимир Карли (Vladimir Carli), Суицидті зерттеу және
психикалық денсаулық мәселелерінің алдын алу жөніндегі ұлттық
орталық, Корольдік Каролин институты. ДДСҰ суицидтің алдын алу
жолдарын зерттеу, үйрету және жасап шығару саласындағы
ынтымақтастық орталығының бірлескен директоры (Швеция)
Баяндама: «Заңға қайшы әрекет жасаған жасөспірімдердің
психикалық денсаулығы»
Сұрақтар мен жауаптар
Проф. Марко Саркьяпоне (Marco Sarchiapone), Молизе
Университеті, Еуропалық психиатриялық қауымдастықтың Суицид
және суицидтің алдын алу секциясының Төрағасы (Италия)
Баяндама: «Заңға қайшы әрекет жасаған жасөспірімдердің
психикалық денсаулықты қорғау қызметтеріне мұқтаждығы:
Қазақстандағы зерттеу нәтижелері»
Сұрақтар мен жауаптар. Пленарлық сессияның жабылуы.

12:10 – 12:20
12:20 – 12:40

12:40 – 13:00
13:00 – 14:00

Түскі үзіліс / Презентация: «Zhastar» (Жастар) компьютерленген
тұғырнамасы – жасөспірімдердің әлеуетін арттыру, қауіп-қатерді
анықтау, психикалық денсаулығын нығайту мен өмір сүруге қажетті
дағдыларын дамытуды кең ауқымды қолдау және суицидтің алдын
алу. («Bilim Foundation» Қоғамдық қоры, Қазақстан)

14:00 – 16:00

Қатар жүргізілетін панельдік сессиялар

ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯ 2.1
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайтуға арналған
жаңа технологиялар
Модераторлар: проф. Владимир Карли және проф. Белгібай Шахметов
Негізгі баяндама: проф. Владимир Карли (20 минут презентация және 20 минут
талқылау, сұрақ-жауап): Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын
нығайтуда жаңа технологияларды қолдану.
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Баяндамашылар (10 минуттық презентациялар):
1. Светлана Богатырева, «Әйелдер көшбасшылығы қоры» Қоғамдық қоры
«Жасөспірімдердің суицидтік мінез-құлқының алдын алуға бағытталған
эмпирикалық сынама жоба»
2. Ақбота Төлегенова, Назарбаев университетінің Медицина мектебі
«Ғаламторға тәуелділіктің кең таралуы және оның Астанадағы жасөспірімдер
арасындағы көңіл-күй және ұйқы бұзылыстарымен байланысы»
3. Гүлзира Жанәбіл, Назарбаев университетінің Медицина мектебі
«Құмар ойындарға тәуелділік және оның Астанадағы (Қазақстан) бакалавр
студенттері арасындағы депрессиямен, үрейлілікмен және суицид туралы
ойлармен байланысы»
ТАЛҚЫЛАУ, СҰРАҚ-ЖАУАП.
ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯ 2.2
Балалық шағында психикалық зақым алған, қатігездік пен зорлық-зомбылық
көрген жасөспірімдерді бақылауға алу
Модераторлар: проф. Пол Пленер және проф. Ботагоз Джарбусынова
Негізгі баяндама: проф. Пол Пленер (20 минут презентация және 20 минут талқылау,
сұрақ-жауап): Балалық шағында психикалық зақым алған, қатігездік пен зорлықзомбылық көрген жасөспірімдерді бақылауға алу
Баяндамашылар (10 минуттық презентациялар):
1. Джана Чихай, Мемлекеттік медицина және фармацевтика университеті, Николае
Тестемицану, Молдова Республикасы. Психикалық денсаулық мәселелері жөніндегі
аға кеңесші, Trimbos Moldova, «Молдовада психикалық денсаулық саласындағы
реформаларға қолдау көрсету»
«Балалық шақтағы жағымсыз оқиғалар және олардың денсаулықпен байланысы
және Молдова Республикасының университеттеріндегі студенттердің қатерлі
мінез-құлқы мен денсаулығындағы кінараттары»
2. Әлия Әлмағамбетова, Семей қ. Мемлекеттік медицина университеті
«Семей қ. ММУ 1 курс студенттері арасында стресске төзімділікті және
әлеуметтік-психологиялық бейімділікті арттыру бойынша спихотерапиялық
тренингтердің тиімділігі»
3. Ирина Ракишева, Психосараптамалық психотерапия қоғамдастығы
«Психосараптамалық психотерапия – балалар мен жасөспірімдердің психикалық
денсаулығын нығайту әдісі»
ТАЛҚЫЛАУ, СҰРАҚ-ЖАУАП.
ПАНЕЛЬДІК СЕССИЯ 2.3
Жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі кадрларды даярлау жүйесінің
жастардың психикалық денсаулығын нығайтудағы рөлі
Модераторлар: проф. Гульнара Капанова және проф. Хорхе Лопес-Кастроман
Баяндамашылар (10 минуттық презентациялар):
1. Проф. Гүлнара Қапанова, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Балалар мен жасөспірімдерді медициналық-психологиялық сүйемелдеу
бойынша жалпы емдік-диагностикалық торап кадрларын даярлау»
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2. Др. Гайнель Усатаева, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығы бойынша магистратурада балалар
мен жасөспірімдердің денсаулығы психологиясын оқыту»
3. Др. Жазира Утепбергенова, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайту мәселелері
жөніндегі жалпы тәжірибелік мейірбикелерді даярлаудағы жоғарғы мектеп рөлі»
4. Бахыт Мәуленова, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Кәмелетке толмағандардың психикалық денсаулығын қорғау мақсатында
дәрігерлердің құқықтық білімін арттыру»
5. Қайныш Баймағанбетова, Алматы қ. №1 Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
орталығы
«Қазақстан Республикасында психиатриялық қызмет кадрларын даярлау»
6. Гүлжан Алтыбаева, Семей қ. Мемлекеттік медицина университеті
«Медицина университетінің 1-курс студенттері арасындағы суицидтік қатер
факторлары»
7. Гүлсім Бураханова, Семей қ. Мемлекеттік медицина университеті
«Семей Мемлекеттік медицина университетінің 1-курс студенттері арасында өзөзіне қол салудың алдын алу»
8. Нұрсұлтан Сексенбаев, Семей қ. Мемлекеттік медицина университеті
«Тәуелді мінез-құлық – Семей қ. Мемлекеттік медицина университетінің 1-курс
шәкірттері арасындағы өз-өзіне қол салу қатерінің предикторы»
ТАЛҚЫЛАУ, СҰРАҚ-ЖАУАП.
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