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Feldmann Sándor néven. 1939 március 18.-án születettem Budapesten. Iskoláimat Budapesten 

végeztem.1957-ben jeles eredménnyel érettségiztem a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. Még ebben az 

évben felvételt nyertem a Budapesti ( később Semmelweis) Orvostudományi Egyetemre , ahol 1963-

ban szereztem meg orvosi diplomámat  

Tudományos munka iránti érdeklődésem orvostanhallgató koromban kezdődött. A Biokémiai Intézet 

tudományos diákkörében dolgoztam díjazott demonstrátorként. Több tudományos diákköri 

pályázaton nyertem, díjat. Közben az Országos Mentőszolgálatnál szereztem gyakorlatot sürgősségi 

betegellátásból. 

Első munkahelyem a Fővárosi János Kórház Röntgenosztálya volt, amit Hajdú Imre (1906-1977) 

vezetett. Hajdú főorvos az európai hírű Bársony iskola tanítványaként széles szakmai ismeretekkel, 

nagy általános műveltséggel és kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkezett Egyebek mellett 

társszerzője volt a háború után megjelent első egyetemi röntgenologiai tankönyvnek. Főleg neki 

köszönhetem, hogy mintegy 2 éves belgyógyászati gyakorlat után végleg a röntgenológiát 

választottam. A János Kórházban néhány éven belül alorvos, majd adjunktus lettem.1967-ben jeles 

eredménnyel tettem szakvizsgát röntgenológiából. 

 Az 1960-as évektől jelentek meg tudományos közleményeim hazai és Nyugat-Németországi 

folyóiratokban. 1973-ban ezek hátterével nyertem el levelező aspirantúrát a Magyar Tudományos 

Akadémia pályázatán. Prof. Zsebők Zoltán lett aspirantúra vezetőm. Elsősorban csont-ízületi 

megbetegedések diagnosztikájával foglalkoztam. 1975-ben ebből a témából védtem meg kandidátusi 

értekezését, „A csontrendszer elváltozásai cukorbetegségben” címmel.  

1974-ben Zsebők Zoltán professzor hívására a Semmelweis OTE Radiológiai Klinikájára kerültem, ahol 

kezdetben a tanársegédként majd adjunktusi rangban a Fül-Orr-Gégeklinika  röntgenosztályát 

vezettem. Miután néhány évet az ORFI főorvosaként dolgoztam, visszatértem a Radiologiai Klinikára  

és  kineveztek a II.Belklinikai Röntgenosztályának vezetőjévé. Itt rövidesen „egyetemi docens”-nek 

léptettek elő. 

Az osteologiai és gastroenterologiai diagnosztikán felül érdeklődésem az osteoporosis kérdései 

irányába fordult. Bevezettem hazánkban a csontritkulás morfometriás méréseit és úttörő szerepet 

válllaltam más korszerű denzitometriás módszerek honosításában. Elsők között szerveztem 

osteoporosis szakrendelést, ahol a diagnosztikán kívül osteoporotikus  betegek kezelésével  is 

foglalkoztam. Gyógyszergyárak megbízásából részt vettem antiporotikus gyógyszerek klinikai 

kipróbálásában. 

1988-ban az Uzsoki u.-i Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezető főorvosává neveztek ki, 

„címzetes egyetemi docens”-i címem megtartásával. Azóta is itt dolgozom, 2004 évi nyugdíjazásom 

óta részmunkaidőben, szaktanácsadói munkakörben vezetem az osteoporosis szakambulancia 

munkáját 

 

 

 

 



TUDOMÁNYOS MUNKÁK 

3 önálló monografiám jelent meg, ebből 2 angol nyelven. 

”Bones and Joints in Diabetes Mellitus” különösen érdeklődést keltett,M.Nijjhoff holland kiadó 

jelentette meg. 

„Az Ízületi Megbetegedések Röntgendiagnosztikája” elnyerte a Medicina Kiadó nivódját. 

12 könyvben 25 könyvfejezetet írtam. Különösen jelentősek ezek közül az angol nyelvű nemzetközi 

reumatológiai és diabetológiai kézikönyvekben publikált fejezetek, amelyek több kiadást is megéltek. 

Egyetemi tankönyvekben, reumatologiai könyvekben jelent meg a többi fejezet. 

Kutattam Polgár Ferencnek a csont radiológiai nemzetközi hírű magyar mesterének munkásságát. 

Ennek eredményeit az Osteologiai Közlemények szupplementumában foglaltam össze 

Egyéb nyomtatásban megjelent munkáim (tudományos közlemények, referátumok, beszámolok, 

könyvrecenziók) száma 373 (!). Ezek közül különösen jelentősek az angol (16 cikk) és németnyelvű (12 

cikk) szakfolyóiratokban megjelent sokat idézett tudományos közlemények. Ezekben elsőként írtam 

le a később DISH szindrómának elnevezett betegség röntgentüneteit. 

Több mint 200 előadást tartottam hazai és nemzetközi kongresszusokon tudományos üléseken és 

továbbképző tanfolyamokon,  

A tudományos munkák jegyzékét alább közöljük 

 

SZAKMAI DÍJAK 

Munkáimmal a következő tudományos díjakat nyertem: 

1. 1971-ben a Magyar Gastroenterológiai Társaság által alapított „az év legjobb tudományos 
közleménye”-nek ítélt díj.  

2. 1973-ban a Magyar Diabetes Társaság tudományos pályázatának díja. 
3. 1974-ben u. az a díj, mint 1971-ben. 
4. 1979-ben a MOTESZ Tudományos Pályázatának II. díja. 
5. 1985-ben a Medicina Könyvkiadó nívódíja. 
6. 1999-ben a Magyar Radiológus Társaság Alexander Béla díja.  

7. 2005-ben az egészségügyi miniszter Battyány-Strattmann László díjjal tüntetett ki.  

8. 2011-ben a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT) Polgár Ferenc díja.  

1972-ben  a a SICOT (International Society for Ortopedic Surgeons) felhívására  pályázatot 

küldtem  diabéteszes eredetű csontelváltozások témában . A pályázat díja az volt, hogy meghívtak a 

Társaság soron következő kongresszusára, amelyet Izraelben tartottak.Hiába kértem, abban az évben 

nem kaptam útlevelet, így nagy sajnálatomra erről lemaradtam. 

 

 

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK, TISZTELETBELI TAGSÁGOK, FOLYÓIRATOK 
 
A csont radiológusok világtársasága az International Skeletal Society(ISS). Tagságot az nyerhet, aki 
jelentős tudományos munkásságot tud felmutatni és 2 ajánlója van. Miután a Társaság több 
kongresszusán részt vettem és teljesítettem ezeket a feltételeket 1988-ban felvételt nyertem.  



Több bizottsági tisztségem volt és  2006-ban vezetőségi taggá választottak. 2007-ben dr. Mester 
Ádámmal közösen nagy nemzetközi sikerrel rendeztük meg Budapesten az ISS  Világkongresszusát. 
 
1993-ban alakult meg A Europen Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR). Részt vettem az 
alakuló ülésen, ahol beválasztottak a Társaság első vezetőségébe és ezt a tisztségemet több cikluson 
át meghosszabbították. Az ESSR évi kongresszusaira éveken keresztül jelentős létszámú magyar 
delegációt vezettem.  2001-ben Mester dr.-ral közösen nagy sikerrel rendeztük meg Budapesten a 
csont radiológusok európai kongresszusát.  
2004-ben az ESSR tiszteletbeli tagjává választott.  
 
Több cikluson keresztül tagja voltam az Európai Radiológus Kongresszus (ECR) Musculoskeletalis 
Albizottságának. A poszter zsűri bírálóbizottságának tagjaként tevékenykedtem. 
 
A Magyar Radiologusok Társasága vezetőségének több évtizeden keresztül tagja voltam. 
2006-ban a Magyar Radiológusok Társasága tiszteletbeli tagjává választott. 
 
1988-ban megalakítottam a Magyar Radiológusok Társaságának Osteológiai Szekcióját (MRT-OS). A 
Szekció elnökének választott és ezt a tisztséget 2016 végéig betöltöttem.28 év után az elnöki 
tisztségre tovább nem kértem jelölésemet. Ekkor megválasztottak az Osteologiai (új nevén 
Musculoskeletalis) Szekció „örökös tiszteletbeli” elnökének. 
 
A Szekció vezetésem alatt igen széleskörű és jelentős munkát végzett. Egyebek között évente 
továbbképző tanfolyamot és  „Osteologiai Napok„néven tudományos ülést szerveztem.1999-ben a 
MOOT-tal elhatároztuk, hogy egyesítjük erőinket és létrehoztuk a közös Magyar Osteologiai 
Kongresszust.2000-ben indul el Balatonfüreden a nagysikerű kongresszusok sorozata, amely  hazai 
osteológiai vezető eseménye lett. 12 éven keresztül ennek fő szervezője és társelnöke voltam. 
 
20 éven keresztül vezetőségi tagja voltam a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaságnak 
(MOOT). 
Több cikluson keresztül vezetőségi tagja voltam a Magyar Reumatologusok Egyesületének(MRE) 
Sok éven keresztül tagja voltam a European Association for the Study of Diabetes (EASD)-nek 
 
1993-ban Osteológiai Közlemények címen folyóiratot indítottam, amelynek azóta is főszerkesztője 

vagyok. A folyóirat a hazai osteológia egyik vezető orgánuma lett. Tartalmi és formai szempontból 

egyaránt osztatlan elismerést kelt. Alapítványunk segítségével ingyenesen küldjük meg a csont-ízületi 

megbetegedések hazai szakembereinek.2018-ban már a 26. évfolyamában jár.  

Saját folyóiratunkon kívül tagja vagyok a Magyar Reumatológia szerkesztőbizottságának. Sok éven át 

tagja voltam a Magyar Radiológia és a Bolgár Radiológiai Társaság folyóirata szerkesztőbizottságának. 

1990-ben létrehoztam a „Csont-ízületi Betegségek Korai Felismeréséért” Alapítványt, amely azóta is 

sikeresen működik. Az alapítvány fő célja „az osteológiai tudomány színvonalának emelése, a 

csont-izületi betegek korai felismerésének és jobb egészségügyi ellátásának biztosítása”. 
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Budapest, 2018.  


