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Tisztelt Miniszter Úr!

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ), mint a
mozgáskorlátozott emberek országos érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezete elnökeként
több százezer magyar mozgáskorlátozott ember érdekében fordulok Miniszter Úrhoz.
Mély megdöbbenéssel fogadta közösségünk az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
főigazgatójának, Dr. Cserháti Péternek PhD. felmentését. Értetlenül állunk az Ön döntése előtt,
mert Főigazgató Urat a magas szakmai színvonalú ellátásért elkötelezett szakemberként,
emberként ismerhettünk meg. Minden eszközzel megtett mindent az OORI élén és minden
más módon is azért, hogy a betegellátás minősége a legmagasabb szinten tudjon megvalósulni
hazánkban. Nemcsak szakemberként tett meg mindent az emberekért, hanem
magánemberként is. Mély vallásossága a magánéletében is cselekvésre késztette, ha tenni
kellett nehezebb helyzetben lévő embertársaiért. Nemcsak a saját felősségi körébe tartozó
kötelezettségeinek tett maximálisan eleget, hanem minden módon szolgálta a gyógyítás és a
rehabilitáció fejlődését. Minden szakmai jobbító szándék mögé beállt tudásával segítve ezen
kezdeményezéseket. Megalapozott szakmai tudására folyamatosan támaszkodhattak más
kormányzati fejlesztések területén is. Miniszterelnök Úr és Ön is többször adott bizalmat Dr.
Cserháti Péternek ezen fejlesztések felelős vezetővé történő delagálásával. Főigazgató Úr 2010
óta a kormány minden ciklusán átivelő megbízható szakmai partnere volt Önöknek, és minden
megbízatás a szakmai tudásának elismerését jelezte mindannyiunk számára. Tudtuk, jó
kezekbe helyezték az adott terület problémáinak megoldását.
A COVID-19 járvány az egész világot, minden társadalmat és az országok egészségügyi ellátását
nehéz és váratlan helyzetbe hozta. A magyar kormány, Miniszterelnök Úr és Ön, mint az
egészségügyi szakpolitika első számú vezetője igen nehéz, megoldásra váró helyzetbe kerültek.
Minden nap figyelemmel kísérjük az Önök munkáját, ebben a mindenkit próbára tevő
helyzetben.
Most minden magyar embernek egy emberként kell mindent megtennie azért, hogy
közösségünk a legkisebb veszteség mellett tudja átvészelni a ránk háruló veszélyhelyzetet.
A mozgássérült emberek és családjaik nevében is tisztelettel köszönöm, hogy a veszélyhelyzet
kapcsán megfogalmazott kéréseinket támogatva kormányzati döntések születtek.
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Miniszterelnök Úr többször megüzente a magyar társadalomnak, hogy „egy ember sem marad
egyedül“. A MEOSZ a saját eszközeivel segíteni kívánja ezt a törekvést.
Miniszterelnök Úr a napokban járt a kiskunhalasi mobilkórházban, ahol azt nyilatkozta, hogy
hét-nyolc hasonló fejlesztésre van még szükség. Felelős vezetői döntés.
Azon egészségügyi szakmapoltikai döntés, mely szerint a kórházaknak szabad kapacitásokat
kell biztosítaniuk a járványban érintettek ellátására, ugyancsak felelős vezetői döntés.
Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a szabad kapacitások biztosítása nem jár-e együtt az
ellátásra szoruló magyar állampolgárok ellátásának elmaradásával?
Felmerül a kérdés, hogy orvosszakmai szempontból indokolt-e minden beteg elbocsátása a
leendő COVID-19 fertőzőttek ellátására való felkészülés okán?
Felmerül a kérdés, hogy a háziorvosi szolgálatok és a járóbeteg szakellátás lassú leállása a
jelenleg beteg emberek állapotára nézve milyen következményekkel fog járni?
Mekkora veszteség várható ezen a területen? Megússzuk-e áldozatok nélkül?
Minden megelőzést, a fertőzöttek számának csökkentését és a védekezést szolgáló döntések,
mind-mind felelős kormányzati döntések. Minden magyar állampolgárnak támogatnia kell és
segítenie a maga eszközeivel! Otthon maradni és felelősséget vállalni a saját, a családjuk és az
egész magyar közösség egészségének megóvásáért! Sokan így teszünk! Mi a többség akik
tudunk felelősen gondolkodni. A kisebbséget pedig még határozottabban kell otthon
maradásra bírni, még erősebb kijárási tilalmi intézkedésekkel! Ebben a magyar állampolgárok
többsége támogatja a magyar kormányt, érezve a felelőtlenek miatti felelősséget.
Felelősséget kell vállalnunk a jelenlegi betegek ellátásának biztosításáért is, hisszük Főigazgató
Úr nehéz szakmai döntése mögött ez húzódhatott meg!
Visszatérve az OORI főigazgatójának felmentéséhez. Az EMMI közleményében ez áll:
„Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek április 15-re biztosítania kellett volna az új
koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én
még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben, és április 16-ra az előírt tizedét sem ígérte
a főigazgató az utasításban szereplő ágyszámmal szemben. Az intézetben ellátott
rehabilitációs betegek áthelyezéséről nem gondoskodott. Mindez ellentétes az ágazati
elvárással és a kórháznak adott feladatszabással. A megfelelő felkészülést nem végezte el a
főigazgató, komolyan veszélyeztetve ezzel a járvány elleni sikeres védekezést és betegellátást.”
Ismerve Főigazgató Úr szakmai elkötelezettségét, kérdések merülnek fel bennünk. Milyen
orvosszakmai szempont alapján kényszerült abba a helyzetbe Dr. Cserháti Péter főigazgató,
hogy az utasításban megfogalmazott kérésnek nem tudott eleget tenni még április 10-én? Nem
olyan szakembernek ismertük meg munkássága alatt, aki megalapozott indok nélkül nem tesz
eleget szakmai elvárásoknak.
Ön, Miniszter Úr vizsgálta-e ezen szempontokat, és mint a magyar egészségügyi szakpolitikáért
felelős miniszter segítette- e ebben a Főigazgató munkáját?
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Kivizsgálta-e Ön alaposan a helyzetet, vagy csak számokra alapozva hozott döntést, nem
mérlegelve más szempontokat?
Jogi szempontból is felmerül egy kérdés:
Ön 2020. április 10-én közölt adatokra hivatkozva 2020. április 12-én hozott meg egy
felmentésről szóló döntést, holott a teljesítés határideje 2020. április 15. volt.
Kérdésem a következő, ha 2020. április 15-én az utasításban foglaltak tejesülnek, Ön
visszavonja a felmentését megalapozottság hiányában?
Tudomásunk szerint több kórházban ugyanígy folyamatosan zajlanak a „kiürítések“, a
fekvőbetegeknek adott távozási időpontok még életben vannak, és jóesetben kedd reggelre
tudják biztosítani az utasításban vállaltakat. Bízom abban, hogy az OORI főigazgatója esetében
nem eltérő gyakorlatot folytattak.
Tisztelt Miniszter Úr!
Várom válaszát! Sajnálom, hogy e vészterhes időkben ezzel kell terhelnem , de az OORI-ban
ellátott több mint 200 súlyos beteg miatt ez kötelességem!
Tájékoztatom, hogy a Dr. Cserháti Péter felmentésről szóló médiában megjelent hírek óta
mozgássérült emberek százai kerestek meg felháborodva.
A MEOSZ köszönetét fejezi ki Dr. Cserháti Péter PhD – nekünk továbbra is OORI főigazgató –
felé lelkiismeretes szakmai munkájáért, munkásságáért. Egy emberként állunk mögötte, ahogy
Ő tette a betegei ágyánál!
Budapest, 2020. április 13.

Tisztelettel

Kovács Ágnes
elnök
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