dr.sc. Tomislav Madžar, dr.med

Curriculum vitae
Osobni podaci
Ime i prezime: Tomislav Madžar

Obrazovanje
2016.: specijalist medicine rada i sporta; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2016.: završio specijalistički poslijediplomski studij „Medicina rada i sporta“ i stekao zvanje
sveučilišnog magistra medicine rada i sporta; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2016.: završio specijalistički poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ i stekao naziv
sveučilišni magistar menadžmenta u zdravstvu; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2015.: doktorirao na temi „Psihološki predskazatelji sportskih ozljeda u profesionalnih nogometaša i
rukometaša“; poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“; Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
2013.: Godišnji program političkog obrazovanja; Akademija za politički razvoj uz podršku Vijeća Europe
2013.: Program škole političkih studija Vijeća Europe
2013.-2014.: Mladi u politici, Politička akademija u organizaciji Zaklade hrvatskog državnog zavjeta i Zaklade
Konrad Adenauer
2005.: diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2002. – 2004.: Međunarodna ljetna škola biomedicinskih fakulteta
2002.: Računalni tečaj MS Office
1998. – 2005.: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1995. – 1996.: Škola za strane jezike – tečaj engleskog jezika
1994. – 1998.: Gimnazija Ljubuški

Radno iskustvo
2016. – trenutno: posebni savjetnik predsjednice Republike Hrvatske za zdravstvo i sport
2015. – trenutno: znanstveni novak – poslijedoktorand; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2015.: povjerenik predsjednice Republike Hrvatske za sport i mlade
2013. – trenutno: liječnik; Hrvatska nogometna reprezentacija
2013. – trenutno: direktor i vlasnik društva Centar ideja d.o.o.
2011. – 2013.: liječnik obiteljske medicine; privatna ordinacija Opće medicine dr. Tomislav Madžar
2010. – trenutno: liječnik; Hrvatska rukometna reprezentacija
2007. – trenutno: liječnik; GNK Dinamo
2006. – 2015: znanstveni novak – asistent; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2006. – 2008.: suradnik na projektu „Praćenje i prevencija samoozljeđivanja“ u organizaciji Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Norveškog instituta za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za
mentalno zdravlje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Centra za krizne situacije
2006.: službeni liječnik; malonogometni turnir Kutija šibica Powerade 2007.
2006.: službeni liječnik; Hrvatski akademski športski klub „HAŠK“
2005. – 2006.: pripravnički staž, Klinička bolnica Sestara milosrdnica, Zagreb

Članstva i pozicije u profesionalnim organizacijama
2016. – trenutno: suradnik Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping
2015. – trenutno: član predsjedništva Hrvatske lige za borbu protiv raka
2014. – trenutno: član Zdravstvene komisije HOO-a (Hrvatskog olimpijskog odbora)
2013. – trenutno: član Zdravstvene komisije IHF-a (Međunarodne rukometne federacije)
2013. – trenutno: član Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza
2010. – trenutno: član Hrvatske liječničke komore
2010. – trenutno: član Zdravstvene komisije Hrvatskog rukometnog saveza
2013. – 2015.: osnivač i član uprave Hrvatskog društva mladih liječnika
2013. – trenutno: član Hrvatskog društva za sportsku medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru
2008. – trenutno: predsjednik Hercegovačke lige za borbu protiv raka
2008.: predstavnik studenata poslijediplomskog studija u Senatu Sveučilišta u Zagrebu, Studentskom centru i
Medicinskom fakultetu
2005. – trenutno: član Hrvatskog liječničkog zbora
2005. – 2008.: idejni začetnik i član organizacijskog odbora hrvatskog biomedicinskog kongresa CROSS
2004. - 2005.: član dekanskog kolegija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
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2004. - 2005.: predsjednik biomedicinske grupacije pri Sveučilištu u Zagrebu
2004. - 2005.: član Senata Sveučilišta u Zagrebu
2002. – 2004.: predsjednik Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
2001. – 2003.: član odbora za nostrifikaciju i priznavanje diploma Sveučilišta u Zagrebu
2000. – 2005.: član odbora za koordinaciju između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilišta u
Zagrebu i predstavnika studenata
2000. – 2005.: predstavnik studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1998. – 2005.: predstavnik studenata u fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Društvene aktivnosti i članstva
2014. – trenutno: član i jedan od osnivača Rotary kluba Zagreb Maksimir
2010. – trenutno: Glavni tajnik Hrvatske humanitarne udruge Cro Unum
2008. - 2009.: voditelj humanitarne akcije „Pružimo ruku prijateljstva i ljubavi“ za kupovinu digitalnog
mobilnog mamografa. Član organizacijskog odbora humanitarne akcije „Sandra, ti to možeš“ za liječenje
stolnotenisačice Sandre Paović. Organizator humanitarnog koncerta i akcija darivanja krvi za zakladu Ana
Rukavina. Rad na organizaciji humanitarnih projekta „Sve za nju“, „Srcem za znanje“, „Darujmo život“, akciji
za razminiravanje
2003.: organizator akcija dobrovoljnog davanja krvi na Medicinskom fakultetu
1998. – 2008.: organizator humanitarnih akcija, tribina i programa za borbu protiv nasilja i prevenciju ovisnosti
i spolno prenosivih bolesti na Sveučilištu u Zagrebu

Sudjelovanje na kongresima
2016.: Cascaded Workshop 2.; UEFA Football Doctor Education Programme; Zagreb
2015.: XXIV International Conference on Sports rehabilitation and Traumatology; Football Medicine
Strategies for Player Care; London
2014.: Cascaded Workshop 1.; Football Medical Symposium; Zagreb
2005. – 2008.: Croatian Student Summit for Biomedical Students and young Doctors; Zagreb
2003. – 2011.: Kongresi sportske medicine (Stirling, Garmischpartenkirchen, Alicante, Montecatini terme) u
sklopu World Health Games
2003. – 2007.: ZIMS – Zagreb International Medical Summit

Stručni radovi i članci
2016.: Petričević M, Madžar T, Rotim C, Biočina B. The association between reduced aspirin responsiveness
as assessed by impedance aggregometry and adverse outcomes after cardiac surgery: methodological
considerations. Platelets, 2016. Feb 2:1-3.
2015.: Marjanović D, Hadžić Metjahić N, Čakar J, Džehverović M, Dogan S, Ferić E, Džijan S, Škaro V,
Projić P, Madžar T, Rod E, Primorac D. Identification of human remains from the Second World War mass
graves uncovered in Bosnia and Herzegovina. Croat Med J. 2015. Jun; 56(3):257-62.
2013.: Bašić, Željana; Anterić, Ivana; Vilović, Katarina; Petaros, Anja; Bosnar, Alan; Madžar, Tomislav;
Polašek, Ozren; Anđelinović, Šimun. Sex determination in skeletal remains from the medieval Eastern Adriatic
coast – discriminant function analysis of humeri. Croat Med J. 2013. 3; 272-78.
2011.: Henigsberg N, Kalember P, Hrabać P, Rados M, Bajs M, Rados M, Kovavić Z, Loncar M, Madzar T. 1H MRS changes in dorsolateral prefrontal cortex after donepezil treatment in patients with mild to moderate
Alzheimer's disease. Coll Antropol. 2011 Jan;35 Suppl 1:159-62.
2006.: Čavka, Mislav; Čavka, Vlatka; Madžar, Tomislav; Čavka, Hrvoje; Olujić, Boris; Bušić, Željko.
Nonlinear development of medicine in Ancient Mesopotamia. Acta chirurgica Croatica 3 (2006); 39-43.

Sportske aktivnosti
2005.: najbolji sportaš – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2005.: Svjetske medicinske igre, Alicante, Španjolska – 1. mjesto u nogometu
2004.: Svjetske medicinske igre, Garmischpartenkirchen, Njemačka – 3. mjesto u nogometu
2003.: Svjetske medicinske igre, Stirling, Škotska – 4. mjesto u nogometu
2003. - trenutno: član hrvatske liječničke nogometne reprezentacije Cro Doc's Sveučilišta u Zagrebu

Znanja i vještine
-

prezentacijske, pregovaračke i komunikacijske vještine
vještina vođenja i motivacije tima, delegiranja i postavljanja prioriteta
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-

vješto snalaženje i odlučivanje u stresnim i rizičnim situacijama
znanje engleskog jezika – vrlo dobra komunikacija u govoru i pismu
znanje njemačkog jezika – pasivno
potpuno vladanje MS Office paketom i Internetom
vozačka dozvola – kategorije B i C

Interesi i hobiji
-

obitelj i prijatelji
humanitarni rad
management u zdravstvu
sport i putovanja
stjecanje novih znanja i vještina

Pisani dokazi o navedenom - dostupni na zahtjev.
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