
 

Predsjednik povjerenstva za ortopedska pomagala HZZO 

 Izv.prof.prim. dr.sc. Tomislav Đapić, dr.med., specijalist  ortoped s užom specijalnošću iz dječje 

ortopedije                                                                                      

 

Osobni podaci 

Rođen 31. ožujka 1961. godine u Slavonskom Brodu. 

Oženjen, dvoje djece 

 

 Obrazovanje 

1991-1995.  specijalizacija iz  ortopedije 

 1993-1994. poslijediplomski studij  iz ortopedije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 1981- 1986. diplomski studij, Medicinski fakultet Sveučilišta u  Zagrebu. 

 

 Akademski i stručni   stupnjevi  

2016. izvanredni profesor Katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

2013. viši znanstveni suradnik 

2010. docent Katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

2007. - odlukom ministra zdravstva Hrvatske stječe naslov primarijus 

2007. odlukom ministra zdravstva Hrvatske stječe status specijaliste ortopeda s užom specijalnošću iz 

dječje ortopedije 

2006. znanstveni suradnik 

2004. viši asistent  Katedre za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu   

2003. asistent  Katedre  za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

2003. obrana doktorske disertacije- Medicinski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom “Poboljšanje 

osteoindukcijske i osteokondukcijske sposobnosti alogenog spongioznog transplantata 



1997.  magistarski rad iz područja ortopedije  Medicinski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu s temom 

“Usporedba metoda fiksacije endoproteza koljenskog zgloba” 

 

 Radno iskustvo 

Od 2009. voditelj Odjela za  dječju ortopediju Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i  Kliničke jedinice za ultrazvučnu dijagnostiku sustava za 

kretanje 

2007—2009. Voditelj Odjela za koštano-zglobne infekcije  Klinike za ortopediju Kliničkog bolničkog centra 

Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

1998.-2007. liječnik specijalist ortoped  na Odjelu za  dječju ortopediju Klinike za ortopediju Kliničkog 

bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

1996.- 1998.  liječnik specijalist ortoped  na Odjelu za koštano-zglobne infekcije  Klinike za ortopediju 

Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

1987-1995.  liječnik na  Odjelu za ortopediju  Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 

1986-1987  pripravnički staž u Medicinskom centru Sisak 

 

Nastavna i  ostale  djelatnosti    

2013. voditelj poslijediplomskog stručnog specijalističkog studija iz ortopedije i traumatologije. 

2009/2010 i 2011/2012 zamjenik voditelja poslijediplomskog stručnog specijalističkog studija iz 

ortopedije. 

Sudjeluje u  dodiplomskoj nastavi  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1997. kao  asistent, 

docent i  izvanredni profesor.  

Sudjelovao je u kao predavač i instruktor u poslijediplomskim tečajevima stručnog usavršavanja  « 

Ultrazvučne dijagnostike sustava za kretanje» 2000, 2001, 2002, 2003. i 2004. godine, te  AO – osnovnim 

tečajevima 1998. i 2002.  Sudjelovao je kao predavač na poslijediplomskim tečajevima obnove znanja 

«Pedijatrija danas« 1998.  i 2001. te poslijediplomskom tečaju «Degenerativne bolesti kralježnice». 

2004., «Racionalni pristup dijagnostici i liječenju čestih bolesti sustava za kretanje u djece školske dobi« 

2007., «Racionalni pristup dijagnostici i liječenju čestih bolesti sustava za kretanje u djece školske dobi« 

2007., « Suvremena stremljenja u vertebrologiji« 2008.,   5. tečaj  i 6, tečaj poslijediplomskog 

specijalističkog usavršavanja  „Neuromuskularne bolesti“ 20012. i  2013. 

Do sada je bio mentor desetorici specijalizanata ortopedije i mentor je jednom diplomandu na Višoj 

zdravstvenoj školi, te    trojici doktoranda, jednom na Prirodoslovno-matematičkom fakultet, jednom na 



Medicinskom fakultetu u Mostaru, jednom na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te dvojici specijalizanata 

za stručni magisterij  na  Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te desetorici  studenata za diplomski rad  . 

Bio je mentor  i koautor  sa studentima u nekoliko studentskih radova. 

Objavio je 13 članaka  u časopisima koji se indeksiraju u Current   Contentsu i 20 se koji se indeksiraju u 

drugim međunarodnim indeksnim publikacijama ( SCI ili SSCI, te Index Medicus, Excerpta Medica, 

Biological ili Chemical Abstracts, Scopus).  Objavio je 12 nastavnih tekstova   u udžbenicima. 

Recenzent je časopisa Paediatria Croatica i Liječničkog vjesnika. 

Sudjelovao je u organizaciji brojnih naučnih i stučnih skupova. 

Član nekoliko društava Zbora liječnika Hrvatske : Hrvatskog ortopedskog  društva, Hrvatskog društva za 

dječju ortopediju  , Vertebrološkog društva), Hrvatskog  društva za kalcificirana tkiva   te član Europian 

Pediatric Orthopaedic Society (EPOS). Predsjednik je  Hrvatskog društva za dječju ortopediju. 

 

Nagrade i priznanja 

2012. diploma Hrvatskog liječničkog zbora 

Nagrada Medicinskog fakulteta za najbolji doktorat obranjen u školskoj godini 2003/2003 godine. 

Spomenica domovinskog rata 

 

Područja rada i stručnog interesa  te  kompetencije 

Dječja ortopedija, neuroortopedija,kirurgija deformacije kralježnice, ortotika donjih ekstremiteta I 

kralježnice. ultrazvučna dijagnostika sustava za kretanje 

 

Jezici 

 Hrvatski: materinji 

 Engleski 


