
Биографија 

Редовни професор Медицинског факултета у Београду, запослен на Првој хируршкој клиници 

КЦС где је начелник одељења за колоректалну хирургију.  

Оснивач је и директор Удружења колопроктолога наше земље и оснивач Међународног 

Удружења поремећаја карилчног пода ( ISPFD) са седиштем у Кини (2015).  

Изабран је за Visiting professor-a на Универзитетима: Јужне Калифорније, Крајове, Скопља, 

Ниша, Фоче и Бања Луке. Почасни је доктор наука Универзитета у Крајови. 

Публиковао је : 60 радова индексирани у JCR, 67 у Medline-u kao и 36 у другим часописима. У 

зборнаицима je објавио 47 радова, a у виду сажетака 92 у иностранству и 87 у  земљи.  

Аутор је 4 монографије, од којих је монографија „Карцином ректума“, националног значаја, и 

коаутор у 49 поглавља, од чега 8 у угледним међународним монографијама. 

Google scholar citation Index – 1395,  h Index – 17, i10 – Index 26,   плус преко хиљаду  цитата у 

радовима као члан Collaborative group.  

Одржао је 165 предавањe по позиву на међународним састанцима и универзитетима и 125 на 

домаћим стручним скуповима. Одржао је 5 предавања на састанцима у Одељењу Медицинских 

наука САНУ. Предавач је у Европској школи за радиотерапију и третман  ректалног карцинома 

(ESTRO).   

Ментор је 8 докторских теза, 9 магистарских,  као и 9 радова из уже специјализације. 

Члан је испитне комисије за специјализацију из Опште хирурге и Дигестивне хирургије на 

Медицинском факултету у Београду и Војно медицинској академији. 

Главни је истраживач и руководилац појекта Министарства науке РС (41033) и учесник пројекта 

на Машинском факултету (41006), као и руководилац пројекта у САНУ под називом :  

„Оптимизирање (индивидуализација) лечења  карцинома ректума коришћењем предиктивних 

молуларно-генских биомаркера“.  

Пројекти су синтеза базичне науке и клиничке праксе. Истраживања обухватају више аспеката 

интеракције  из  хирургије, патологије, генетике, биохемије, фотоспектометрије и клиничке 

физиологије. 

Члан је Одбора за хуману репродукцију Одељења медицинских наука САНУ (2015). 

Главни је творац националног програма за рано откривање карцинома дебелог црева и водича 

добре клиничке праксе за  лечење истог  обољења. 

Сматра се творцeм модерне колоректалне школе, посебно  хирургије у нашој земљи. У 

праксу је увео  и широко популарисао преко 46 дијагностичких и оперативних 

поступака. Несебично преноси своје знање и хируршко умеће, не само на тим својих 

непосредних сарадника, већ и широм наше земље својим гостовањима  и показним 

операцијама у преко 50 болница у Србији и бившим југословенским републикама, као 

и по позиву у Тел Авив, Лондону, Риги, Темишвару, Крајови и Каиру, као и по 

позивима на конгресима.  До сада је начинио преко 7000 веома сложених операција 

карцинома дебелог црева. Оперисао је преко 170 повреда аналног сфинктера, што 

представља једну од највећих персоналних серија у Европи. 


