
 
 

Szakmai Önéletrajz 

 

Személyi adataim: 

Név:   dr. Kricsfalusy Mihály 

Születési hely, idő: Budapest, 1957. június 17. 

Lakcím:   1114 Budapest, Fadrusz u. 4.  

Telefon:   06-70-9323-16,     

Munkahely:   Péterfy Sándor Kórház, Rendelőintézet, Manninger Jenő Országos 

   Taumatológiai Intézet 

Munkahely címe: 1081 Budapest, Fiumei út 17.  

Beosztás:   osztályvezető főorvos, Baleseti Rehabilitációs Osztály 

Mh. telefon:  (06-1)-299-7744 

email:   kricsim@gmail.com, kricsfalusy.mihaly@baleseti.hu 

 

Iskolák: 

Középiskola, érettségi: Pannonhalmi Bencés Gimnázium, 1971-1975.  

Egyetem:    Semmelweis Orvostudományi Egyetem ÁOK, 1977-1983. 

Végzettség:    Általános orvos, Diploma kelte: 1983. 

 

Szakképzettség: 

Általános sebészeti szakvizsga:  1988 

Traumatológia szakvizsga:   1990 

Fizioterápia szakvizsga:   1999 

Mozgásszervi Rehabilitáció szakvizsga:  2010 

 

2000-ben a Szegedi Tudományegyetemen vizsgát tettem a „Hagyományos kínai orvoslás 

elméleti alapjainak és gyakorlati módszereinek” ismeretanyagából. 

 

Eddigi munkahelyek: 

mailto:kricsi@hotmail.com


Az érettségi után egy évig az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár Farmakológiai osztályán 

voltam laboráns, majd előfelvételit követően egy évig a MÁV Tüdőgyógyintézetben 

műtőssegédként dolgoztam. 

 

Munkahelyemen, - eredetileg az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben 1983. október 

elseje óta dolgozom. A 2008-as átszervezéseket követően jelenleg intézetünk a Péterfy Sándor 

Kórház, Rendelőintézet, Manninger Jenő Országos Taumatológiai Intézet része. 

1996 óta vezetem az intézet Baleseti Rehabilitációs Osztályát. 

 

Nyelvismeret: 

Középfokú szinten beszélek angolul és németül, nyelvvizsgám nincs. 

 

Szakmai szervezeti tagság: 

Tagja voltam Szakmai Kollégium Traumatológia és Kézsebészeti Tanácsának 2010-2016 közt 

Egyéb szakmai szervezetek: 

Magyar Traumatológus Társaság 

Magyar Ortopéd Társaság 

Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság (ennek vezetőségi tagja is vagyok 

jelenleg) 

Osztrák Baleseti Sebészeti Társaság 

Magyar Balneológiai Egyesület 

 

Szakmai és tudományos tevékenység, tanfolyamok, oktatás: 

 

Az egyetem alatt négy éven át vettem részt tudományos diákköri kutatásban a II. sz. Élettani 

Intézetben érfal biomechanikai szakterületen. Több első-, illetve nívódíjas előadásom volt az 

Egyetemi és Országos Diákköri Konferenciákon. Rektori pályázatommal szintén első díjat 

nyertem.  Azóta is folyamatosan végzek kutató jellegű munkát. 

 

1995-től a Baleseti Rehabilitációs Osztályon dolgozom, 1996 óta vagyok az osztály vezetője. 

Azóta a traumatológia és mozgásszervi betegségek mellett a fizioterápia és rehabilitáció 

szakterület fontosabb eseményein, tanfolyamain, illetve kongresszusain is igyekszem 

folyamatosan részt venni, illetve előadni, hogy a szakma fejlődését nyomon tudjam követni. 

 

Szakmai tudásom fejlesztéséhez évek óta a legfontosabb hazai és nemzetközi konferenciákon 

is rendszeresen részt veszek, tartok előadásokat. 

 

2000. óta foglalkozom pulzáló mágneses terápia alkalmazásával a törésgyógyulás zavaraiban 

és a posttraumás fizioterápiában. 2002-ben meghívottként részt vettem az Endogén 

Csontgyógyulás Biofizikai Serkentésének Európai Szakértői Csoportjának kerekasztal 

konferenciáján Veronában, ahol részt vettem a „Physical enhancement of bone healing in 

orthopedics and traumatology” címmel kiadott konszenzus dokumentum összeállításában. 

  

Több fejezetet írtam az elmúlt 15 évben megjelent Traumatológiai, Sebészeti tankönyvekben, 

jegyzetekben, főleg a baleseti rehabilitáció és Sudeck syndroma témakörökben. 

Tudományos folyóiratban a pulzáló mágneses kezeléssel elért eredményeinkről jelent meg 

közleményem. (Calcium és Csont, Magyar Balneológia) 

 



Az Baleseti Rehabilitációs osztályon végzett munkám mellett a manuális, sebészi munkában 

is folyamatosan részt veszek, nagyobbrészt korrekciós, rekonstruktív és arthroscopos műtétek 

végzésével. 

 

1996-ban az intézet Osteoporosis Centrumának befogadása óta munkám fontos területe az 

osteoporosis kezelése, rehabilitációja is, az osteoporosis ambulanciát is vezetem. Erről külön 

bemutatkozó levélben írok részletesebben. 

 

 

Budapest, 2021. november 4. 

 

 

 dr. Kricsfalusy Mihály 


