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Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1995. Nakon završenog staža do 1998. 
godine radila sam u Domu zdravlja Medveščak, a od 1999. do 2006. u Klinici za psihijatriju 
Kliničke bolnice Osijek. Od 2006. do danas radim u Klinici za psihološku medicinu Kliničkog 
bolničkog centra Zagreb na kojoj sam predstojnik od 2015. godine.

Godine 2003. položila sam specijalistički ispit iz psihijatrije, a 2007. ispit iz uže specijalizacije – 
psihoterapije.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila sam magistarski rad 
2005., a doktorsku disertaciju 2007. godine.

Od 2008. godine u kumulativnom sam radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, kao viši asistent, od 2012. kao docent, a od 2017. kao izvanredni profesor.

Od 2010. godine zamjenica sam predstojnika Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i 
komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2016. sam 
predstojnik.

Sudjelujem u dodiplomskoj nastavi obaveznih kolegija Psihološka medicina, Temelji liječničkog 
umijeća 1.-6. godina (Komunikacijske vještine – voditelj dijela predmeta), Palijativna medicina – 
voditelj predmeta, Medicinska etika; izbornih kolegija Komunikacija u medicini – voditelj 
predmeta, Tjeskoba i kako je se osloboditi i PTSP; kolegijima na Engleskom studiju 
Psychological Medicine, Psychiatry, Fundamentals of Medical Skills 1-6 (Communication Skills – 
voditelj dijela predmeta) i Medical Ethics, na Sveučilišnom studiju sestrinstva na kolegiju 
Mentalna higijena i psihosomatska medicina, na poslijediplomskim specijalistički studijima 
Psihoterapija, Psihijatrija i Obiteljska medicina te Općim kompetencijama liječnika.

Voditelj sam poslijediplomskih tečajeva trajnog usavršavanja prve kategorije na Medicinskom 
fakultetu: Osnove palijativne medicine, Psihološki aspekti palijativne skrbi te Komunikacijske 
vještine u onkologiji i palijativnoj medicini.

Objavila sam više od 80 znanstvenih i stručnih radova u časopisima, autor brojnih poglavlja u 
udžbenicima i priručnicima za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu te urednica više knjiga. 
Redovito sudjelujem na međunarodnim i domaćim skupovima, a i sama sam sudjelovala u 
organizaciji brojnih i domaćih i međunarodnih skupova.


