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Rojen sem 8. aprila 1966 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli sem v letih 1981-1985 obiskoval
naravoslovno-matematično šolo Bežigrad, Ljubljana. Študij na medicinski fakulteti v Ljubljani –
smer splošna medicina, sem začel v šolskem letu 1986/87 in končal meseca marca 1993. Po
končanem študiju sem opravil pripravništvo v zdravstvenem domu Ljubljana in v začetku leta
1994 začel program sekundarijata. Meseca decembra 1994 sem se zaposlil na kliničnem oddelku
za hematologijo (KOH) univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Po odobreni specializaciji
iz interne medicine sem opravil specialistični izpit iz interne medicine decembra 1998. Od takrat
dalje delam kot zdravnik, specialist internist usmerjen v hematologijo v isti ustanovi. Leta 1999
sem bil na trimesečnem dodatnem izobraževanju iz hematologije v Veliki Britaniji, bolnišnica
King's College v Londonu. Na osnovi minulega dela in izkušenj imam priznano tudi
specializacijo iz hematologije.
Leta 2003 sem opravil magistrsko nalogo na medicinski fakulteti v Ljubljani z naslovom
»Določitev števila aktiviranih trombocitov s protitelesi za aktiviran fibrinogen in selektin-P pri
bolnikih z esencialno trombocitemijo in vpliv antiagregacijskih zdravil«. Meseca maja 2007 sem
na medicinski fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjal

doktorsko nalogo z naslovom

»Kardiotoksičnost velikih odmerkov ciklofosfamida in melfalana pri zdravljenju bolnikov z
diseminiranim plazmocitomom«. Junija 2008 sem se na Medicinski fakulteti v Ljubljani
habilitiral kot docent s področja interne medicine, od junija 2013 pa sem habilitiran kot izredni
profesor s področja interne medicine in hematologije. Vrsto let sem bil nosilec predmeta

internistična propedevtika pri pouku dentalne medicine v 6. in 7. semestru študija, sedaj pa sem
nosilec učne baze hematologija v sklopu katedre za interno medicino. Sem tudi nosilec pouka
novega predmeta »Kri« v petem letniku MF, smer medicina in tudi nosilec podiplomskega pouka
smer hematologija na MF Ljubljana.. Redno predavam dodiplomskim študentom medicine in
dentalne medicine.
S strani zdravniške zbornice Slovenije sem imenovan za glavnega mentorja specializacij iz
hematologije in interne medicine od leta 2010 dalje. Poleg tega sem koordinator specializacije iz
hematologije od leta 2013 dalje.
Na področju hematologije se ukvarjam v največji meri z rakavimi krvnimi boleznimi, kot so
akutne in kronične levkemije, limfoproliferativne in mieloproliferativne bolezni, pa tudi z
redkimi metabolnimi boleznimi, kot je npr. Gaucherjeva bolezen. Moje ožje področje dela je
zdravljenje rakavih bolezni krvi z alogenično in avtologno presaditvijo krvotvornih matičnih
celic.
•

Od ustanovitve leta 1994 sem član SZUM (Slovensko združenje za urgentno medicino),
kjer sem bil vrsto let blagajnik združenja in član izvršilnega odbora, zadnja leta pa sem
član nadzornega odbora združenja, tudi danes

•

Od leta 2008 sem član Ameriškega združenja za Hematologijo (ASH)

•

Od začetka leta 2013 do začetka 2018 sem bil vodja enote za presaditev krvotvornih
matičnih celic na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana.

•

Od leta 2018 pa vse do danes sem vodja umestitve projekta CAR-T

zdravljenja v

Slovenijo oziroma UKC Ljubljana. S področja hematologije imam 28-letne delovne
izkušnje, od tega 22 let delujem kot specialist hematolog.
•

Od februarja 2018 sem predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.

•

Sem tudi učitelj na medicinski fakulteti v Ljubljani in nosilec učne baze hematologije v
sklopu predmeta interna medicina ter nosilec samostojnega predmeta »Kri« v petem
letniku študija medicine.

•

Sem koordinator specializacije iz hematologije na ravni države in glavni mentor
specializantom hematologije in interne medicine.

•

Od leta marca 2021 sem zunanji član sveta za razvoj pri SAZU (Slovenska akademija
znanosti in umetnosti).

•

Od januarja 2021 sem član Komisije za razvrščanje zdravil na listo pri ZZZS
(»Fuerstova« komisija).

•

Ob januarja 2020 sem član »Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo/SSPK«, ki deluje v
sklopu ministrstva za zdravje. Od aprila 2021 sem v vlogi predsednika SSPK

•

Od julija 2021 sem član razširjenega strokovnega kolegjia (RSK) za interno medicino

Kot mentor sem sodeloval pri fakultetnih Prešernovih nalogah in doktorskih nalogah, ki so že ali
bodo zaključene. Sem področni urednik poglavja o hematologiji v prenovljeni izdaji slovenske
interne medicine, ki je izšla leta 2018 (ter prenovljene izdaje, ki bo izšla leta 2021) in učbenika
Internistične propedevtike, ki bo izšla konec leta 2021. Sodelujem pri raziskovalnih projektih, ki
trenutno potekajo na naši kliniki, pa tudi v projektih, ki potekajo na drugih kliničnih oddelkih in
bolnišnicah, vključujoč mednarodna sodelovanja. Moja šifra raziskovalca na ministrstvu za
znanost in tehnologijo je 23817. V zbirki BIOMEDICINA SLOVENICA imam zbranih več kot
200 enot, v zbirki COBISS pa 330 enot. V tuji strokovni literaturi, ki jo indeksira SCI imam
zabeleženih 800 prispevkov, med katerimi sem pri dvajsetih prvi avtor in pri petnajstih vodilni
avtor. V zbirki PUBMED imam zabeleženih 42 enot. V zbirki Web of Science imam 345 čistih
citatov in v Scopus 425 čistih citatov, h- index 7.
Leta 2013 in še nekaj let zatem, sem bil tudi urednik glavne medicinske revije v Sloveniji,
Zdravniški Vestnik. Tam delujem še vedno kot recenzent. Ob 40–letnici revije sem prejel
priznanje za objavo številnih odmevnih člankov in strokovno podporo reviji. Recenzent pa sem
občasno tudi za nekatere hematološko in onkološko usmerjene revije, ki izhajajo v tujini.
Aktiven sem tudi v laičnem dnevnem in revijalnem tisku v Sloveniji, kjer objavljam kritične
zapise o svoji stroki, pa tudi pohvale seveda in v polstrokovnem medicinskem revijalnem tisku.
Sorazmerno pogosto sem gost tudi na TV oddajah, informativnih kot pogovornih, kar vpliva na
večjo prepoznavnost hematologije in interne medicine v Sloveniji.
Za leto 2021 sem s strani Evropskega parlamenta in njihovih poslancev prejel visoko priznanje
»Državljan Evrope«.
Za leto 2019 sem s strani UKC LJ prejel priznanje za izjemni
zdravljenja s PKMC.

strokovni dosežek; 30 let

