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КАФЕДРА МЕҢГЕРУШІСІНІҢ  ТҮЙІНДЕМЕСІ 

Ешимбетова Саида Закировна-медицина ғылымдарының докторы, профессор. 

Психиатр-нарколог-жоғары санатты психотерапевт. 

1991 жылы медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 

"жалпы және сот психиатриясы ғылыми-зерттеу институтында" Ұстама тәрізді-

прогредиентті  шизофрениямен ауыратын науқастардың қоғамдық қауіпті  

әрекеттерінің алдын алудың клиникалық және әлеуметтік аспектілері " 

тақырыбында диссертация қорғады. В. П Серб (Мәскеу). 2004 жылы Өзбекстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі жанындағы Ташкент Дәрігерлер 

Білімін Жетілдіру Институтында медицина ғылымдарының докторы ғылыми 

дәрежесін алу үшін "Виргогамияның психопатологиялық, психологиялық және 

терапиялық аспектілері" атты диссертация қорғады. 1991-2017 жж. Ташкент 

дәрігерлер білімін жетілдіру институтының психиатрия және психотерапия 

кафедрасында ғылыми-педагогикалық қызметпен үздіксіз айналысты. 1991 

жылдан 2000 жылға дейін Өзбекстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

жанындағы Ташкент дәрігерлер білімін жетілдіру институтының психиатрия және 

психотерапия кафедрасының ассистенті, 2000-2006 жылдары доцент, 2006-2017 

жылдары профессор қызметтерін атқарды.  

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан - Ресей 

медициналық университетінің психиатрия, наркология және неврология 

кафедрасының меңгерушісі. 

Сертификаттар: "Психиатрия" мамандығы бойынша маман сертификаты, "Балалар 

психиатриясы "мамандығы бойынша маман сертификаты. Аккредиттеу тәуелсіз 

агенттігінің (ЕСAQA) сарапшысы. Клиникалық өтілі-35 жыл. Ғылыми-

педагогикалық өтілі-32 жыл. 

Біліктілікті арттыру: 2001 / ақпан-144 сағат (Сексология)" Жалпы және сот 

сексологиясы " Әлеуметтік және сот психиатриясының Мемлекеттік ғылыми 

орталығында. В. П. Серб; 2001 ж./Наурыз – 108 сағ. (Педагогика, психология, 

психиатрия) Ресей мемлекеттік медицина университеті, Мәскеу, Ресей; 2008 ж. / 

қараша-желтоқсан – 144 сағ. (Педагогика, психология, психиатрия) Санкт-

Петербург мемлекеттік медицина академиясы им. И. И. Мечникова, Ресей;2012 ж. 

/ ақпан-сәуір-288 сағ. (сот психиатриясы) Ташкент дәрігерлер білімін жетілдіру 

институты ДСМ, Ташкент, Өзбекстан; 2015 ж./қараша-желтоқсан – 288 сағ. 

(Психотерапия) Ташкент ДСӘДМ Дәрігерлерді жетілдіру институты, Ташкент, 

Өзбекстан; 2016 ж. наурыз-сәуір-216 сағ. (наркологиядағы психотерапия 

мәселелері) Ташкент ДСӘДМ Дәрігерлерді жетілдіру институты, Ташкент, 



Өзбекстан; 2018 / наурыз (Медициналық Білім және ғылым ұйымдарының 

оқытушысы) - 54 сағ.С. Д. Асфендиярова, Алматы қ.; 2018 / наурыз (ересектердегі 

Эпилепсия. Психоневрологияның өзекті мәселелері) - 54 сағ.С. Д. Асфендиярова, 

Алматы қ.; 2019/қараша-108 сағ. (балалар-жасөспірімдер психофармакологиясы 

және психотерапиясы) ҚазМҮБУ. 

Гранттар: 2005,2006 Ж. Ж.-американдық-австриялық Қордың және "Сорос" ашық 

қоғам институтының психиатрия бойынша Зальцбург медициналық семинарлары, 

Зальцбург (Австрия). 2010 ж.ЖПД үшін психиатрия бойынша оқыту 

бағдарламасын өткізуге арналған Аймақтық бюро, жасөспірімдердің жыныстық 

және репродуктивті денсаулығына арналған UNFPA курс-тренингі (Анкара, 

Түркия). 

Научная деятельность: В разные годы являлась делегатом, спикером конгрессов и 

конференций, проводимых в РК и в дальнем зарубежье по психиатрии и 

неврологии (EPA,  

Ғылыми қызметі: әр жылдары ҚР және алыс шетелдерде психиатрия және 

неврология бойынша өткізілетін конгрестер мен конференциялардың делегаты, 

спикері болды (EPA, WPA): маусым/2005 әлем психиатрларының қауымдастығы 

(Валенсия, Испания), қыркүйек/2005 - XIII Дүниежүзілік психиатрлар конгресі 

(Каир, Египет), 9-әлем психоонкологтарының халықаралық конгресі (Лондон, 

Ұлыбритания), сәуір/2008 - әлем психиатрларының халықаралық конгресі 

(Флоренция, Италия), қыркүйек/2012 — Еуропа неврологтарының Конгресі 

(Стокгольм, Швеция), сәуір/2013 — 21-Еуропа психиатрларының Конгресі 

(Ницца, Франция), Қыркүйек/2014 -16 әлем психиатрларының Конгресі (Мадрид, 

Испания), Шілде/2015 Альцгеймер қауымдастығының Халықаралық 

конференциясы (Вашингтон/АҚШ), сәуір/2019 — 27 Еуропа психиатрларының 

Конгресі (Варшава, Польша). EPA мүшесі.  

150-ден астам жарияланымның, оның ішінде 3 монографияның, 12 әдістемелік 

ұсынымдардың, 4 нұсқаулық пен психиатр-дәрігерлерге арналған оқу 

құралдарының авторы. 

Құрамы: Кафедраның негізгі құрамында 3 профессор, 1 доцент, 1 аға оқытушы, 7 

ассистент, 2 зертханашы жұмыс істейді.  

 

УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ КАФЕДРЫ. 

• Основной базой кафедры является РКП на ПХВ «Республиканский научно 

практичский центр психического здоровья». Адрес: ул. Амангельды ,88, 

нижний административный корпус, 3 этаж;  

КАФЕДРАНЫҢ ОҚУ-КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАРЫ. 



* Кафедраның негізгі базасы "Республикалық ғылыми-практикалық психикалық 

денсаулық орталығы" болып табылады. Мекен-жайы: Амангелді көшесі, 88, 

төменгі әкімшілік корпус, 3 қабат;  

• Алматы қ. "психикалық денсаулық орталығы" ШЖҚ КМК, Психиатриялық 

Қызмет — Кекілбаев к-сі, 117 "а", наркологиялық қызмет-Мақатаев к-сі, 

10; 

• Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің" жіті 

бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық 

аурухана " ММ Талғар қаласы; 

• ШЖҚ "Алматы қ. №12 қалалық клиникалық ауруханасы" МКК;  

• ЖШС  "Рахат клиникасы" медициналық орталығы Алматы қ.; 

• ШЖҚ МКК АЛМАТЫ Қ. "ерте балаларды оңалту орталығы";  

 

ПОҚ БАЯНДАМАЛАРМЕН КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ ЖӘНЕ 

МОДЕРАТОР РЕТІНДЕ: 

• 1 - "Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайту" 

халықаралық конференциясы (Алматы қ., 19-20 қаңтар, 2018 ж.). 

• "Мүгедек балалары бар тұлғаларға арналған ОН-ЛАЙН психологиялық 

және медициналық-әлеуметтік қызмет: құрылуы, жетістіктері және 

болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (Алматы 

қ., 26 Қаңтар, 2018 ж.). 

• "Қазіргі әлемдегі Аутизм" ғылыми-практикалық конференциясы (Алматы 

қ., сәуір 2018ж.). 

• "Психикалық денсаулық қызметінің әлемдік трендтері: психоәлеуметтік 

оңалту. (Алматы қ., 2018 ж. 7-8 маусым). 

• ҚазҰМУ жүйке аурулары кафедрасының 85 жылдығына арналған 

халықаралық қатысумен "клиникалық, эксперименттік неврологияның, 

нейрофизиологияның өзекті мәселелері" атты ғылыми-практикалық 

конференция. С. Д. Асфендияров Атындағы. Алматы қ., 24-25 мамыр 2019 

ж. 

• Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының 40 жылдығына арналған 

"заманауи неврологияның өзекті мәселелері" атты Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция (Шымкент қ., 11-12 қазан 2019 ж.). 

• ҚР-дағы үздіксіз білім беру "халықаралық конгресі. Жедел кезек 

күттірмейтін медициналық көмек: білім, ғылым және клиникалық 

практика, (Алматы қ., 24-25 қазан, 2019 ж.). 

• ДММУ психиатрия, медициналық психология және наркология 

кафедрасының 80 жылдығына арналған "жалпы тәжірибедегі 

психосоматикалық және соматоформалық бұзылулар: медициналық-



психологиялық көмек көрсетудің халықаралық өзара әрекеттесу 

алгоритмдері" атты халықаралық қатысумен ғылыми-тәжірибелік 

конференция (Глазов оқулары), 2019 жыл 8-9 қараша-Махачкала. 

• Халықаралық қатысумен ғылыми-тәжірибелік конференция: "психикалық 

денсаулық және Covid-19", 25.06.2020 ж. Алматы қ. 

 

 

БАСПА ҚЫЗМЕТІ 

Кафедра қызметкерлері 2017 жылдан 2020 жылға дейін спикерлік баяндамалармен 

және модераторлармен отандық және халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияларда 70-тан астам  ғылыми мақалалар, 30-ға жуық тезистер шығарды. 

 

КАФЕДРАНЫҢ ЖАБДЫҚТАЛУЫ: 

Толық жабдықталған 13 оқу кабинеті, 1 дәріс залы, Алматы қаласы мен Алматы 

облысының жетекші клиникалық базаларында лаборант бөлмесі бар. 


