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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах очередного номера журнала «Онкология и радиология Казахстана». 
Для дальнейшей реализации мероприятий «Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями» была 

создана Проектная группа, в состав которой вошли представители МЗ РК, КазНИИОиР, медицинских ВУЗов, областных УЗ, 
региональных онкологических центров, неправительственных  организаций. В июле 2019 года в г. Нур-Султан состоялось 
обучение участников Проекта основам проектного управления в организации (Project Management). 

В июле-сентябре 2019 года во всех онкологических учреждениях РК  проведены Дни открытых дверей по раннему вы-
явлению рака желудка, рака печени, гинекологического рака.  

8-9 августа проведен мастер-класс по диагностике вторичного лимфостаза после комплексного лечения рака молоч-
ной железы и применению методики биопсии сторожевых лимфоузлов. 

В этом году 53 резидента окончили двухгодичное обучение по трем специальностям: онкология, лучевая диагности-
ка, лучевая терапия. Все выпускники резидентуры трудоустроены в онкологические центры и организации ПМСП РК. 

3-4 сентября 2019 г. проведено рабочее совещание совместно с онкологами г. Актобе, на котором обсуждены вопро-
сы оснащения нового  онкоцентра, улучшения оказания консультативно-диагностической помощи.

15-18 сентября 2019 года в г. Актау проходил 1-й Междисциплинарный Эндохирургический Конгресс прикаспийских 
стран. В рамках конгресса прошли научные сессии, школы хирургического мастерства, мастер-классы. 

Согласно «Комплексному плану…», в Алматинском онкологическом  центре установлен высокоэнергетический ли-
нейный ускоритель нового поколения. 

Казахстанская делегация во главе с Министром здравоохранения РК Биртановым Е.А. с 23 по 25 сентября приняла уча-
стие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках данного мероприятия состоялся круглый стол по ликви-
дации рака шейки матки, организованный  Американским онкологическим обществом. 

15-16 октября в г. Нур-Султан будет проходить Всемирный саммит лидеров по борьбе с раком, 17-18 октября – VII 
съезд онкологов и радиологов Казахстана. 

Приглашаем всех коллег принять активное участие в данном мероприятии.

С уважением,
Председатель Правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии»,

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстанның онкологиясы және радиологиясы» журна-

лының кезекті нөмерінің беттеріне қош келдіңіздер. 
«Онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі Кешенді 

жоспар» іс-шараларын одан әрі іске асыру үшін құрамына 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, 
ҚазОжРҒЗИ-дың, медициналық жоғары оқу орындарының, 
облыстық Денсаулық сақтау басқармаларының, өңірлік онко-
логиялық орталықтардың, үкіметтік емес ұйымдардың өкіл-
дері кіретін Жобалау тобы құрылды. 2019 жылы шілде айын-
да Нұр - Сұлтан қаласында Жобаға қатысушыларды ұйымда 
жобалық басқару негіздері бойынша оқыту өтті (Project 
Management).

2019 жылдың шілде-қыркүйек айларында ҚР барлық он-
кологиялық мекемелерінде асқазан обырын, бауыр обырын, 
гинекологиялық обырды ерте анықтау бойынша Ашық есік 
күндері өткізілді.

8-9 тамызда сүт безі обырын кешенді емдегеннен кейін 
екінші реттік лимфостазды диагностикалау және күзет лимфа 
түйіндерінің биопсия әдісін қолдану бойынша шеберлік-сы-
ныбы өткізілді.

Биылғы жылы 53 резидент үш мамандық бойынша екі 
жылдық оқуды аяқтады: онкология, сәулелік диагностика, 
сәулелік терапия. Резидентураның барлық түлектері онко-
логиялық орталықтарға және ҚР БМСК ұйымдарына жұмыс-
қа орналасты.

2019 жылғы 3-4 қыркүйекте Ақтөбе қаласының онколог-
тарымен бірге жұмыс кеңесі өткізілді, онда жаңа онкологиялық орталықты жабдықтау, консультациялық-диагностикалық кө-
мек көрсетуді жақсарту мәселелері талқыланды.

2019 жылдың 15-18 қыркүйегінде Ақтау қаласында Каспий маңы елдерінің 1-ші Пәнаралық Эндохирургиялық Конгресі өтті. 
Конгресс шеңберінде  ғылыми сессиялар, хирургиялық шеберлік мектептері, шеберлік-сыныптар өтті.

«Кешенді жоспарға...» сәйкес, Алматы Онкологиялық орталығында жаңа ұрпақтың жоғары энергетикалық желілік үдеткіші 
орнатылған.

ҚР Денсаулық сақтау министрі Е. А. Біртанов бастаған қазақстандық делегация 23-25 қыркүйек аралығында БҰҰ Бас Ассамб-
леясының 74-ші сессиясының жұмысына қатысты. Осы іс-шара шеңберінде Америкалық онкологиялық қоғам ұйымдастырған 
жатыр мойны обырын жою бойынша дөңгелек үстел өтті. 

15-16 қазанда Нұр - Сұлтан қаласында Обырға қарсы күрес бойынша Бүкіләлемдік көшбасшылар Саммиті, 17-18 қазанда – 
Қазақстан онкологтары мен радиологтарының VII съезі өтеді.

Барлық әріптестерді осы іс-шараға белсенді қатысуға шақырамыз.

Құрметпен,
"Қазақ онкология және радиология ҒЗИ" АҚ Басқарма төрайымы 

Диляра Қайдарова


