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شيشوكوف ديمتري فالديميروفيتش

أخصائي تقويم األسنان.

رئيس قسم طب األسنان.

الدرجة العلمية: طبيب.

الخبرة المهنية: 12 سنة.

اللغات: األوكرانية، الروسية، اإلنجليزية.

تركيب أطقم األسنان الثابتة والمتحركة.

طب أسنان األطفال (تقويم األسنان).

المهارات المهنية:

 

info@vitality-stemcells.com

من 2011 وحتى 2014 - مساعد قسم تقويم األسنان، "األكاديمية الطبية األوكرانية لطب األسنان"، مدينة كييف.

منذ 2014 وحتى اآلن - كبير أطباء األسنان، أخصائي تقويم األسنان، مجموعة أدونيس الطبية، مدينة كييف.

الخبرة المهنية:

 

من 2004 إىل 2009 األكاديمية الطبية األوكرانية لطب األسنان، كلية طب األسنان ، دبلوم مع مرتبة الشرف.

من 2009 إىل 2011 كلية الدراسات العليا، الماجستير، عمل بحثي حول "حالة األنسجة الصلبة لألسنان وأنسجة اللثة عند األطفال أثناء

العالج بأجهزة تقويم األسنان القابلة لإلزالة وغير القابلة لإلزالة".

عام 2011 األكاديمية الطبية األوكرانية لطب األسنان تخصص تقويم األسنان.

التعليم:

 

عام 2015 المؤتمر العلمي العملي بالمشاركة الدولية النهج متعدد التخصصات في عالج مرضى تقويم األسنان "ميزات تحديد االرتفاع
األمثل للنسبة البينية لألسنان في علم أمراض سوء إطباق األسنان" (سماخليوك، شيشوكوف، سولوفيي)، مدينة بولتافا، أوكرانيا.

عام 2015 مؤتمر المدينة العلمي العملي "قضايا موضوعية لطب أسنان األطفال الحديث" قيمة تشخيص حالة السمات الدستورية
والنمطية لهيكل الجسم فيما يتعلق بصحة األسنان، (سماخليوك، شيشوكوف، بيلوس)، مدينة بولتافا، أوكرانيا.

عام 2015 العالقة بين النمط الجسدي ومؤشر الحاجة إىل عالج تقويم األسنان لدى الشباب، (سماخليوك، شيشوكوف)، EOS، بولندا.
عام 2016 المؤتمر العلمي والعملي بالمشاركة الدولية "إنجازات وآفاق تطوير طب أسنان األطفال"، مؤشرات تخطيط كهربية العضل
لعضالت المضغ عند الشباب اعتماًدا عىل السمات الدستورية والنمطية للجسم، (سماخليوك، شيشوكوف)، مدينة بولتافا، أوكرانيا.

المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة بها:
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عضو في نقابة أطباء تقويم األسنان في أوكرانيا.

العضوية في المجتمعات الطبية:

 

عام 2012 (شيشوكوف) تأثير العالج بأجهزة تقويم األسنان القابلة لإلزالة وغير القابلة لإلزالة عىل حالة األسنان و أنسجة اللثة عند
األطفال // تقويم األسنان األوكراني، رقم 2، صفحة 112، (منشور مهني).

عام 2013 (سماخليوك، شيشوكوف، بيلوس، فورونكوفا، إلبورافي، صالح) السمات الدستورية لهيكل جسم اإلنسان في فترة
العضة المستمرة // عالم الطب والبيولوجيا، رقم 2، صفحة 176-173.

عام 2015 (شيشوكوف، سماخليوك) حالة صحة األسنان لدى الشباب اعتماًدا عىل السمات الدستورية والنمطية للجسم // نشرة
المشكالت والبيولوجيا والطب، العدد 2، المجلد 2 (119)، صفحة 225-222.

عام 2017 (شيشوكوف) العالقة بين النمط الجسدي البشري والحاجة إىل عالج تقويم األسنان بين الشباب // المؤتمر الدولي لطب
األسنان للطالب والعلماء الشباب "القضايا الحالية لطب األسنان العلمي والعملي"، مدينة أوزهورود، أوكرانيا.

عام 2018 (شيشوكوف، سماخليوك) حالة األسنان لدى الشباب من مختلف األنماط الجسدية // نشرة مشاكل البيولوجيا والطب،
المشكلة 12، سجل 2 [143]. صفحة 365-369 (منشور مهني).

عام 2018 (شيشوكوف، سماخليوك) بعض االختالفات في حجم أسنان الشباب من مختلف األنماط الجسدية // عالم الطب
والبيولوجيا، رقم 2 (64)، صفحة 80-78.

عام 2019 (شيشوكوف، سماخليوك) الكشف عن خصائص أحجام األسنان لدى المراهقين الذين تم تشخيصهم بسوء إطباق من
الدرجة األوىل طبقاً للعالم إدوارد أنجل وأنماط جسدية مختلفة // Wiadomości Lekarskie ، العددLXXII ، رقم 5czI، صفحة

.768-765
عام 2019 نتائج تصوير عضالت المضغ لدى الشباب من مختلف االنماط الجسدية // نشرة مشاكل البيولوجيا والطب، العدد 3،

[152]، صفحة 371-364 (منشور مهني).

قائمة المنشورات العلمية:
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