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Rođen sam 11.4.1972. u Zagrebu. Osnovno i sredjno školsko obrazovanja stekao sam u 
Zagrebu, te maturirao 1990. u Matematičko-informatičkom obrazovnom centru s odličnim 
uspjehom. 1990. upisujem Medicinski fakultet u Zagrebu, koji u redovitom roku završavam u 
srpnju 1996. godine s prosječnom ocjenom 4.2. Tijekom studija radio sam kao demonstrator na 
Katedrama iz kemije, biokemije, biologije i mikrobiologije. Također sam aktivno sudjelovao u 
vođenju Studentske tenis sekcije Medicinskog fakulteta u razdoblju od 1993-1996. godine. 
Obvezni staž u trajanju od jedne godine obavio sam u statusu volontera u KBC-u Zagreb. 

Od 1994. sudjelujem u stručnim i znanstvenim aktivnostima u Klinici za pedijatriju KBC-a, te sam 
u razdoblju do 1997. volontirao u Zavodu za neonatologiju i intenzivno liječenje Klinike za 
pedijatriju. Tijekom tog perioda sudjelovao sam u izradi niza stručnih i znanstvenih radova, te 
sam sudjelovao u tečajevima trajne edukacije liječnika. Od 3.11.1997. do veljače 2000. 
zaposlenik sam Medicinskog fakulteta u statusu znanstvenog novaka na Medicinskom fakultetu 
u Zagrebu na projektu „Imunogenetika neuromišićnih i srčanih bolesti u djece“, broj 108-141, 
voditelj Prof.dr. Ivan Malčić. 

Prekid statusa znanstvenog novaka sam imao od studenog 1998-rujna 1999. zbog odsluženja 
redovitog vojnog roka u Hrvatskoj vojsci, tijekom kojeg sam završio i Časničku školu s odličnim 
uspjehom i stekao čin natporučnika Hrvatske vojske. 

Državni stručni ispit sam položio u listopadu 1999. 1998. sam u prvoj generaciji polaznika upisao 
„Znanstveni poslijediplomski studij“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te završio 1. i 2. godinu 
studija, a potom i 3. godinu doktorskog studija na istom fakultetu. 2001. godine za izabran za 
specijalizanta pedijatrije na KBC-u Zagreb, zbog čega sam sporazumno prekinuo radni odnos s 
Medicinskim fakultetom. 2005. u srpnju položio sam specijalistički ispit iz pedijatrije, te započeo s 
radom u Zavodu za pedijatrijsku kardiologiju KBC-a Zagreb. Tijekom specijalizacije sam završio i 
poslijediplomski studij iz Kliničke pedijatrije. 2007. godine sam započeo s subspecijalističkim 
usavršavanjem iz područja pedijatrijske kardiologije, te sam 2009. godine položio 
subspecijalistički ispit. 

Od 2010. godine sam voditelj vježbi iz Pedijatrije u Zavodu za pedijatrijsku kardiologiju, a od 
2008. godine sudjelujem u održavanje nastave na poslijediplomskim studijima „Klinička 
pedijatrija“ i „Hitna medicina“. 2016. godine sam dobio nagradu civilnog društva „Ponos 
Hrvatske“. Od 2017. radim kao pedijatrijski kardiolog u KBC Sestre milosrdnice. U nastavi TLU-a 
sam uključen od prve generacije studenata (ukupno 8 akamedskih godina). 

Oženjen sam, otac četvoro djece u dobi od 21, 18, 15 i 2 godine. 


