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Specijalist opće kirurgije
Subspecijalist vaskularne kirurgije

Rođen sam 15. 06. 1964. godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu pohađao sam u Zadru, a 
diplomirao 1989. godine na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Period od 1994. do 
1998. godine proveo sam na specijalizaciji iz opće kirurgije na Klinici za kirurške bolesti K.B. 
Sveti Duh u Zagrebu, a specijalistički ispit položio u lipnju 1998. godine. U studenome 2005. 
godine, nastavljam raditi na novoosnovanome Odjelu za vaskularnu kirurgiju KB Dubrava. 
Godine 2008., nakon dvogodišnje edukacije položio sam ispit uže specijalizacije iz područja 
vaskularne kirurgije. 

Tijekom svoje dosadašnje liječničke prakse, pohađao sam niz tečajeva usavršavanja liječnika, 
poslijediplomskih tečajeva I i II kategorije, te sudjelovao pasivno ili aktivno u radu brojnih stručnih 
sastanaka, simpozija i kirurških kongresa u zemlji i inozemstvu. Završio sam i tečaj za 
medicinskoga sudskog vještaka, te sam  preko 20 godina na popisu stalnih sudskih vještaka pri 
Županijskome sudu u Zagrebu. Također sam od strane istoga suda imenovan i mentorom za 
izobrazbu sudskih medicinskih vještaka. 

Autor sam, odnosno koautor jedanaest radova objavljenih u časopisima indeksiranima u CC-u, 
te citiranih u drugim bazama. Također sam autor ili koautor pet radova objavljenih u časopisima 
indeksiranima u drugim bazama podataka (SCI-EXP, Index Medicus, Excerpta Medica), te 
dvanaest sažetaka sa međunarodnih i domaćih stručnih skupova. Koautor sam po jednoga 
poglavlja u udžbeniku iz područja kirurgije, te iz područja radiologije. 

Višegodišnji sam predavač na poslijediplomskome tečaju trajnoga usavršavanja I kategorije 
„Rane“, u organizaciji Klinike za plastičnu kirurgiju K.B. Dubrava. U cilju edukacije iz vaskularne 
kirurgije boravio sam dva mjeseca (tijekom 2002.) u K.B. Merkur (Prof. dr. T. Šoša, Centar za 
bolesti krvnih žila Klinike za kirurgiju), te mjesec dana (tijekom 2003.) u Semmelweis kardiova-
skularnoj klinici (Prof. dr. Cs. Dzsinich) u Budimpešti. 

Član sam Hrvatskoga kiruškoga društva, Hrvatskoga društva za vaskularnu kirurgiju, Hrvatskoga 
flebološkoga društva, Hrvatskoga društva sudskih medicinskih vještaka i Europskoga društva za 
vaskularnu kirurgiju (ESVS). Dana 05. 01. 2015. godine obranio sam doktorsku disertaciju na 
Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 02. 03. 2015. do 30. 09. 2018. godine proveo 
sam na radnome mjestu pročelnika Zavoda za vaskularnu kirurgiju Klinike za kirurgiju K.B. 
Merkur u Zagrebu. Dana 22. listopada 2015. godine, odlukom Povjerenstva Ministarstva zdravlja 
priznat mi je naziv primarijus. Odlukom Fakultetskoga vijeća Medicinskome fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu, dana 24. 11. 2015. godine postao sam znanstveni suradnik, a dana 21, 09. 2016, 
godine izabran sam u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand u Katedri za kirurgiju. 
Od 01. 10. 2018.g. djelatnik sam Zavoda za vaskularnu kirurgiju kirurške klinike KBC Zagreb. 


