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Rođen je 11.2.1972.g. u Saudi u Norveškoj, a od 1982.g. živi u Zagrebu, gdje je završio osnovnu 
i srednju školu 1990.g. s odličnim uspjehom.  Šestogodišnji studij medicine na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je u roku, u srpnju 1996.g. s prosjekom studija od 4,38. 
Za vrijeme studija bio je 4 godina demonstrator pri Zavodu za anatomiju „Drago Perović, te je bio 
na studentskoj razmjeni na dječjoj kirurgiji Regionalnog bolničkog centra u Rennes-u u 
Francuskoj. 

Nakon obavljanja jednogodišnjeg pripravničkog staža u statusu volontera Klinike za infektivne 
bolesti "Fran Mihaljević" položio je Državni ispit 1998.g, iste godine je položio USMLE (United 
States Medical Licensing Examination). Nakon toga nekoliko mjeseci radi u ordinaciji opće 
medicine, a potom je odslužio vojni rok 1998/99. godine. 

1999.g. počinje svoj rad na kirurgiji, prvo kao volonter na Klinici za kirurgiju KBC "Sestre 
milosrdnice" (1999-2000.), a potom je obavio specijalizaciju iz opće kirurgije 2001-2005.g, 
specijalistički ispit je položio 2005.g. Užu specijalizaciju iz vaskularne kirurgije obavio je 
2008-2010.g. te je položio subspecijalistički ispit 2011.g.

Pohađao je znanstveni poslijediplomski doktorski studij iz područja Medicinskih znanosti 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2000-2003.g, a 2013/2014.g. odslušao je i položio 
razlikovnu godinu poslijediplomskog studija Biomedicine i zdravstva te je u tijeku izrada 
doktorske disertacije. 

Bio je nastavnik iz predmeta kirurgija 2002-2006.g. u Srednjoj školi za medicinske sestre, 
Vinogradska. Također je za vrijeme specijalizacije iz kirurgije aktivno sudjelovao u izvedbi 
nastave i vježbi iz kirurgije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2008-2016.g. 
sudjeluje u formiranju i izvedbi malog izbornog predmeta na Medicinskom fakultetu -"AV fistula 
za hemodijalizu kod zatajenja bubrežne funkcije". Aktivno sudjeluje u izvedbi nastave iz kirurške 
propedeutike od 2011.g. te na predmetu kirurgija od 2015.g. Od 2015.g. sudjeluje i u nastavi 
TLU-a. 

Kao autor ili koautor sudjelovao je u izradi više publiciranih stručnih i znanstvenih članaka, te je 
sudjelovao u izradi udžbenika iz kirurgije. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međun-
arodnim kongresima i skupovima.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatskog kirurškog društva (HKD), Hrvatskog 
društva za vaskularnu kirurgiju (HDVK), čiji je tajnik bio od 2007-2015.g, Europskog društva za 
vaskularnu kirurgiju (ESVS) te Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju 
(HDNDT).


