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Tárgy:  A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
észrevétele az OORI – ORFI – OSEI tervezett összevonásával kapcsolatosan 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége nevében először is szeretném leszögezni: 
önmagában is örvendetes az a kormányzati kezdeményezés, mely próbálkozik azzal, hogy ezen az 
elhanyagolt területen stratégiai tervezésbe kezdjen. Másrészt pont ebben a „történelmi“ pillanatban 
rejlő lehetőség miatt inteném óvatosságra a kezdeményezőket! 
Szövetségünk az a szervezet, mely a rehabilitáció célcsoportjának érdekvédelmét látja el, így az 
érintettek miatt fogalmazódik meg bennünk a következő. 

Értesüléseink szerint ismét előkerült az az 1996-ban és 2007-ben már elvetett gondolat, miszerint 
összevonnák az OORI-t, az ORFI-t és a Sportkórházat. Itt három erősen különböző szakterületről van 
szó, amelyek csak részben mozgásszerviek. A rehabilitációban jelentős szerepe van a kognitív (inkább 
neurológiai jellegű) fejlesztésnek, a reumatológia egyre inkább az immunológia, a belgyógyászat felé 
mozdul, a sportorvoslásban pedig a kardiológiai és egyéb területeknek is fontos szerepe van. A három 
diszciplina eltérő rendszerben működik, a rehabilitáció, mint önálló szakterület látja el a feladatát. 
Amíg az előbbi kettő esetében a prevenció és gondozás mellett a betegségek diagnosztikája és a 
betegek gyógyítása áll a középpontban, addig a rehabilitáció esetében a fogyatékossá vált személyek 
funkciózavarának csökkentése, a közösségbe való visszajuttatása az elsődleges szempont. Tehát három 
olyan szakterületről van szó, amelyekben csak részben közös, hogy a mozgásszervekkel is 
foglalkoznak, ugyanis azt más-más esetekben, más célkitűzéssel, más módon teszik. 

A fogyatékos személyekkel elsődlegesen foglalkozó rehabilitációs terület országos intézete 
önállóságának megszüntetése azzal a veszéllyel járhat, hogy megnehezedik ennek a szakterületnek az 
utóbbi években látható örvendetes fejlődése, ismertségének és elismertségének növekedése. Egy nagy 
intézmény részeként nem tudja ugyanazzal a súllyal képviselni a fogyatékosság megelőzésének, 
csökkentésének feladatait, a fogyatékossá vált személyek segítését. Amikor az aktív ellátás 
„árnyékában" folyik a rehabilitációs tevékenység, mindig hátrányt szenved a sürgősséginek tekintett 
ellátási formákkal szemben. Nem véletlen, hogy a világban ott működik a legjobban a fogyatékossá 
vált személyek rehabilitációja, ahol egy-egy aktív ellátó mellett, de önálló intézményben folyik a 
rehabilitáció. 

A MEOSZ tiltakozik az OORI tervezett „beolvasztása“ ellen, és ezzel szemben követeli az 
OORI-ban folyó, számunkra kiemelten fontos orvosszakmai munka megerősítését és fejlesztését, 
önállóságának biztosítása mellett. 

Az egészségügyi szakpolitikáért felelős miniszter figyelmét felhívjuk, sőt felszólítjuk, hogy tegyen 
eleget a magyar kormány hazai jogszabályokban és nemzetközi egyezmények ratifikálásával vállalt 
kötelezettségének, hogy megerősíti és garantálja a fogyatékos emberek rehabilitációs ellátását!  

Ennek a szakterületnek nem átgondolatlan ad-hoc intézkedésekre van szüksége, hanem egy nagyon 
szigorú, következetes szakpolitikai tervezés nyomán megszületett építkező stratégiai döntésekre! 

Tény, hogy ezt tovább halogatni már nem lehet, és a minisztérium, az orvostársadalom és az 
érdekvédelem  közös, régóta várt szakmai tervezése kell, hogy megtörténjen ezen a területen! A jelen 
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helyzet egyértelműen támasztja alá a szükségességét, éppen ezért javasolom több időt szánni a 
tervezésére, lényegesen szélesebb és interdiszciplináris szakmai konzultáció keretében. Kérem a 
MEOSZ azonnali bevonását a tervezési folyamatokba! Elő kell készíteni egy valós stratégiai 
tervezési folyamatot. Felelős és hosszú távú feladat ez, az interdiszciplináris munkacsoportokba 
rendezve feldolgozni a különböző betegségcsoportokra vonatkozó stratégiai tervezést: 
problémafeltárást, szükséglet meghatározás, fejlesztési szükségletek és irányokat, rövid és hosszú távú 
feladatok meghatározása, felelős kijelölés, határidők tervezése és szükséges források meghatározása 
tekintetében. Ezt követően a munkacsoportokban elkészült szakmai anyagok  egységes stratégiába 
történő rendezése lenne a feladat, amely után széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést kell 
folytatni. 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A MEOSZ tiltakozik az OORI önállóságának megszüntetése, más intézményekkel való 
„összeolvasztása“ ellen! Kérem mielőbb tájékoztasson az Ön által tervezett intézkedésekről és 
arról, hogy garantálja az általunk kérteket. 

Budapest, 2020.december 22. 
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