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سينينكو فياتشيسالف ميكواليوفيتش

طبيب عيون من أعىل فئة.

 
الدرجة العلمية: طبيب.

 
الخبرة المهنية: 19 سنة.

اللغات: األوكرانية، الروسية، اإلنجليزية.

التشخيص: التشخيص األولي الكامل لألعضاء البصرية - تنظير العين، قياس النظر، القياسات الحيوية، قياس نسبة الزيغ البصري، مسح A-B، فحص قاع

العين، تصوير القرنية.

تصحيح العيوب البصرية.

.Moria، XP ،Milenium وبإستعمال الميكروكيراتوم Visex، Zyoptix جراحة تصحيح النظر وجراحة المياة البيضاء: بإستعمال الليزر اإلكسيمري

.Lasik، Lasek، PRK، Epi-Lasik :إجراء أساليب تصحيح البصر التالية

جراحة المياة البيضاء بإستخدام جهاز الفاكو.

.CCL ،عالج القرنية المخروطية عن طريق التشابك

إزالة األجسام الغريبة من القرنية.
إزالة غشاء الظفرة )الملتحمة(، ضمور انسجة الملتحمة بينجيكوال، كيس الجفن )الكاالزيون(.

جراحة تقوية الصلبة.

حقن العقاقير الطبية في منطقة العين.

التصحيح غير الجراحي للحول الشللي، وعالج تشنج الجفن بإستخدام توكسين البوتولينوم.

العالج التحفظي ألمراض الشبكية والعصب البصري الوراثي والمكتسب.

المهارات المهنية:

 

الفترة من 1996 إىل 2002 جامعة فينيتسا الطبية الحكومية.
الفترة من 2002 إىل 2004 التدريب في مستشفى تشيرنيهيف اإلقليمي، قسم جراحة العيون المجهرية.

في عام 2007 دورة تدريبية متقدمة (فئة الشهادة الثانية)، األكاديمية الطبية الوطنية للتعليم العالي في مدينة كييف.

في عام 2009 دورة تدريبية متقدمة (فئة الشهادة األوىل)، األكاديمية الطبية الوطنية للتعليم العالي في مدينة كييف.

في عام 2011 دورة تدريبية "تنظيم وإدارة الرعاية الصحية"، األكاديمية الطبية العسكرية األوكرانية في مدينة كييف.

في عام 2012 دورة تدريبية متقدمة في الجراحة المجهرية للعيون بأساليب زراعة العدسات االصطناعية.

في عام 2012 دورة تدريبية متقدمة (أعىل فئة شهادة)، األكاديمية الطبية الوطنية للتعليم العالي في مدينة كييف.

التعليم:

 

info@vitality-stemcells.com

في عام 2004 - طبيب عيون، مستشفى مدينة تشيرنيهيف رقم 3.

الفترة من 2004 إىل 2010 - جراح تصحيح البصر والعين االنكسارية، رئيس قسم التشخيص، مركز إكسيمير لطب العيون، مدينة كييف.
الفترة من 2010 إىل 2011 - طبيب عيون، مركز أمازيس لطب العيون، مدينة كييف.

الفترة من 2011 إىل 2014 - جراح تصحيح البصر والعين االنكسارية، كبير األطباء، مركز تيكنوميد أوكرانيا، مدينة كييف.
الفترة من 2014 حتى اآلن - طبيب جراحة العيون والمياه البيضاء، مجموعة أدونيس الطبية، مدينة كييف.

الخبرة المهنية:
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المؤتمر العلمي والعملي "العالج الجراحي وإعادة تأهيل مرضى العيون"، مدينة كييف، عام 2004.

المؤتمر المواضيعي "تحسين التقنيات في عالج إعتام عدسة العين، والجوانب الحديثة لتشخيص وعالج التنكس البقعي"، مدينة كييف، عام

.2005
ندوة "الجوانب الحديثة لتشخيص وعالج التنكس البقعي"، مدينة أوديسا، عام 2005.

برنامج لألطباء "متالزمة العين الحمراء، التشخيص التفاضلي والعالج"، مدينة كييف، عام 2006.

مؤتمر "األساليب الحديثة في جراحة العين االنكسارية والمياه البيضاء"، التي يتم إستخدمها في النظام الدولي لعيادات طب وجراحة العيون

اإلكسيمرية (الجراحة الحية)، مدينة كييف، عام 2007.

برنامج لألطباء "الجلوكوما، التشخيص التفاضلي والعالج"، مدينة كييف، عام 2008.

الندوة المواضيعية "الطرق الحديثة في تشخيص وعالج إعتالل الشبكية السكري. توصيات لتشخيص وعالج التنكس البقعي الرطب"، مدينة

كييف، عام 2009.

المؤتمر المواضيعي "إستخدام بنفوتيامين في عالج إعتالل الشبكية"، مدينة كييف، عام 2010.

ندوة "الجلوكوما في دائرة الضوء"، مدينة أوديسا 2011.

ندوة عبر األقمار الصناعية "اإلعتالل العصبي البصري الوعائي - مقاربات وابتكارات جديدة في العالج"، مدينة أوديسا، عام 2011.

الندوة العلمية "اإلنجازات واآلفاق في طب وجراحة العيون"، مدينة كييف، عام 2012.

المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة بها:

 

info@vitality-stemcells.com

tel:+380443610131
tel:+442080896131
https://vitality-stemcells.com/
https://vitality-stemcells.com/
https://vitality-stemcells.com/

