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1993-ban Bonnban alakult meg az euró-
pai csont radiológusok tudományos tár-
sasága, az ESSR. Hazánkból az alakuló 
ülésre meghívót kapott Forgács Sándor 
dr., akit beválasztottak az első vezetőség 
tagjai közé. Mandátumát több cikluson 
keresztül meghosszabbították, majd 
Mester Ádám dr. követte őt a vezetőség-
ben, akit később a Társaság elnökének 
választottak. Forgács dr. pedig a Társaság 
tiszteletbeli tagja lett.

Az MRT Osteologiai Szekciója min-
dig aktív küldöttségekkel vett részt az 
ESSR évi kongresszusain. Ennek is 
köszönhető, hogy 2011-ben minket kér-
tek fel a kongresszus megrendezésére. 
Mester Ádám és Forgács Sándor szerve-
zésében a Gellért Hotelban rendeztük meg az ESSR 
addigi legsikeresebb kongresszusát.

Sajnálatos, hogy az elmúlt években anyagi nehézségek 
megakadályozták, hogy a korábbiakhoz hasonló népes 
küldöttséggel szerepeljünk. Közben azonban Mester dr. 
Európai Mozgásszervi Radiologiai Diplomát szerzett.

„Az ESSR 25 éve kiváló teljesítménye a mozgásszervi 
radiológiában” ezzel a címmel küldte el üzenetét Filip M. 
Vanhoenacker, a Társaság jelenlegi elnöke. Az üzenetben 
elmondja, hogy ”az első, Bonnban, 1993-ban megtartott 
ülésünkön részt vevő, látnoki képességekkel megáldott 
radiológusok kis csoportja ráeszmélt, hogy az osteo-
radiológia multimodális – MRI, ultrahang, DXA, 3D és 
hibrid képalkotó eljárásokat alkalmazó – összetett szak-
területté alakul át. Az éves közgyűlések fórumként szol-

gáltak az elhivatott radio-
lógusok számára, akik 

örömmel osztották 
meg egymással az 

említett nagyfel-
bontású eljárá-
sokkal a sport-
sérülések, az 
arthritis, a 
lágy rész-el-
vál tozások és 

a 

csonttumorok, valamint az osteoporosis 
képalkotó vizsgálata során szerzett 
tapasztalataikat és kutatási eredmé-
nyeiket.

Az oktatásban és a kutatásban elért 
kiválóság, az új eszmék cseréje, az 
Európa szerte megtartott éves közgyűlé-
sek lenyűgöző helyszínei, és a kölcsönös 
barátság mind kétségkívül vonzónak 
bizonyultak a mozgásszervi ra diológusok 
számára. A társaság tagságának és ren-
dezvényei résztvevőinek száma szaka-
datlanul nőtt, és a ma már több mint 1700 
tagot számláló ESSR a legnagyobb radio-
lógiai társaságok egyike Európában.

A különböző, a mozgásszervi kórké-
pek képalkotó vizsgálatainak teljes körét 

átfogó albizottságok rendkívül tevékenyen munkálkod-
nak új projektek kidolgozásán, a tudományos ismeretek 
cseréjén, és a kor színvonalának megfelelő oktatás meg-
teremtésén.

Az ESSR hosszú évek óta kínál Európai Mozgásszervi 
Radiológiai Diploma megszerzését biztosító képzést, 
amely elősegítheti a pályakezdő mozgásszervi radiológu-
sok karrierjének felívelését.

További nagy szerencsénk, hogy gyümölcsöző együtt-
működésben állunk számos nemzeti és nemzetközi part-
nertársasággal.

Mindezeken felül nagy örömünkre szolgál, hogy az 
ESSR a fiatal szakemberek támogatása céljából a közel-
múltban létrehozta „ifjúsági klubját”. Ez az új, kifejezet-
ten az ifjú kollégáknak szánt oktatási fórum bebiztosítja 
az ESSR jövőjét.

Az ESSR-t avatott kezek irányítják – igazán szeren-
csések vagyunk, hogy nap, mint nap az ESSR hivatalá-
nak szakszerű tanácsaira támaszkodhatunk.

Mindezek alapján nincs kétségünk afelől, hogy a 
 mozgásszervi radiológia fényes jövő előtt áll, és vára-
kozással tekintünk a következő 25 év kiváló teljesítmé-
nye elé.”

Az ESSR (European Society of MusculoSkeletal Radiology)  
megalakulásának 25. évfordulóját ünnepli

Mark Daviers 
                 átadja 
                az elnöki láncot 
             Mester Ádámnak  
          (az ESSR 
      IX kongresszusa, 
 Valencia, 2002)

Mester Ádám elsőnek gratulál Forgács Sándornak, 
aki a tiszteletbeli tagság köszönő beszédét mondja.
(ESSR XI kongresszusa Ausburg, 2004.)


