Dr. Maxim KRYLOV
ZAPOSLITVE:
1999 >>>> : MAX MEDICO d.o.o., center za alternativno medicino s sedežem na
Kersnikovi ulici 5, (lastna ordinacija) ker strokovno deluje še danes.
1995 –1999

: BIO-HIRON d.o.o. Zagreb, s sedežem v Ljubljani, na delovnem
mestu zdravnika – manualnega terapevta.

1994 – 1995 : FITEX, center zdravja Ljubljana, Nazorjeva 12, na delovnem mestu
zdravnika – manualnega terapevta.
1992 – 1993 : Je bil dodeljen v Moskovski center za zdravstvene probleme, na delovno
mesto zdravnika, v oddelku za akupunkturo.
1992 – 1992 : Se je zaposlil v znanstveno eksperimentalnem centru Rabotosposobnost
(Delovna sposobnost) na delovnem mestu znanstvenega sodelavca v
oddelku akupunktura. Isto leto je bil premeščen na delovno mesto
zdravnik - akupunkturolog.
1990 – 1991 : Je delal na nevrološkem oddeleku za bolnike z motnjami v možganskem
krvnem obtoku, v bloku intenzivne terapije in reanimacije, na delovnem
mestu zdravnika anesteziologa-reanimatologa, v bolnici št. 1 četrte
glavne uprave Ministrstva za zdravstveno varstvo RSFSR.
1988 – 1990 : Je služboval v Sovjetski Armadi in delal kot nevrolog v vojaškem
hospitalju v mestu Puškin Leningradskega vojaškega okruga in končal
vojaški rok kot poročnik medicinske službe. Po vrnitvi iz vojske se je
zaposlil v bolnici medicinsko-sanitarnega oddelka Poslovne uprave CK
KPSS, na nevrološkem oddelku za bolnike z motnjami v možganskem
krvnem obtoku - v bloku intenzivne terapije in reanimacije, na delovnem
mestu zdravnika anesteziologa-reanimatologa.
ŠOLANJE IN IZOBRAZBA:
1980 – 1986 : Moskovsko medicinsko-stomatološka visoka šola.
1986 – Diploma, DOKTOR MEDICINE.
1986 – 1988 : Specializacija v klinični ordinaturi 2. Moskovske državne
medicinsko-stomatološke visoke šole.
1987 - Je obiskoval tečaj za stroko »akupunktura«.
1988 - Končal popolni program specializacije za stroko nevrologija in
reanimatologija-anesteziologija.
DODATNA ŠOLANJA IN IZOBRAŽEVANJA:
1992 - Tečaj manualne terapije.
1995 – Strokovni seminar za mikrovalovno resonančno terapijo v Moskvi.
1996 - Izpit iz diagnostike po Foliju na osnovi sistema AMSAT.
2000 - Seminar za Elektro magnetno-resonančno terapijo, ki ga je izvajal
»Vita.Life.International«.
ČLANSTVA:
1997: Član Zdravniške zbornice Slovenije. V času članstva se je redno udeleževal
različnih izobraževalnih programov, ki jih je organizirala zdravniška zbornica.
OSEBNI PODATKI:
Maxim:
Je državljan Republike Slovenije, rojen 21.03.1963 v Moskvi. V Sloveniji je od leta 1993
in od takrat dalje nepretrgoma deluje na medicinskem področju.
Svetlana (soproga):
Od leta 1985 poročen s Svetlano Krylovo, ki je rojena 20.04.1964 v Moskvi. Po poklicu
je urednica v sredstvih javnega obveščanja.
Anastasija (hčerka):
Hčerka Anastasija je rojena 26.05.1986 v Moskvi.

