
Nyílt levél dr. Révész János,  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, megbízott 

főigazgató részére 

 

Tisztelt dr. Révész János Úr! 

A Miskolci Semmelweis Szülészet-és nőgyógyászati Osztályért nyilvános facebook csoport 

létrehozóiként és működtetőiként fordulunk Önhöz ismét!   

 

Nyilvános facebook csoportunkat, mely jelenleg 9637 támogató taggal rendelkezik, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórház 

Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának megtartására hoztuk létre. 

 

A csoportunkat 2019 decemberétől működtetjük, célunk a kezdetektől fogva a Semmelweis 

Tagkórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály megtartása, ill. később az eredeti helyére 

való visszaköltözetésének elérése volt. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy megmozdulásaink 

sosem irányultak és a jövőben sem fognak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi 

Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának, ill. az ott dolgozó 

szakembereknek a bármilyen formában történő minősítésére, kritizálására. 

 

2020. június 21-én békés demonstrációt szerveztünk azért, hogy a Semmelweis Tagkórház 

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály kerüljön vissza eredeti helyére és zavartalan működését a 

fenntartó továbbra is biztosítsa. 10272 támogató aláírást tartalmazó petíciónkat június 22-

én eljuttattuk Veres Pál polgármester Úrnak és kértük, hogy képviselje érdekeinket, 

hangosítsa fel Miskolc és a Miskolc környéki nők, anyák kérését, álljon ki a város nevében a 

Semmelweis Tagkórház Szülészet-Nőgyógyászat megtartása mellett. 

 

Ugyanezt a petíciót eljuttattuk Önhöz is és kértük, hogy tartsa be a több helyen 

hangoztatott ígéretét, miszerint a két miskolci szülészet összevonása a vírushelyzet miatt 

szükséges, de ideiglenes lépés és nincs szó a Semmelweis Tagkórház Szülészet-

Nőgyógyászat telephely megszüntetéséről. 

 

Ezen demonstrációt követően Ön több sajtóorgánumban is megszólalt a szerveződésünket, ill. 

a demonstrációnkat illetően. Megszólalásaiban olyan dolgokkal vádol minket, amiket 

határozottan és tudatosan odafigyelve nem követtünk el. A csoportban zajló moderálás 

szükséges és szokásos eljárás a közösségi médiafelületeken, ami csupán a sértő tartalmak 

szűrésére irányul.  

Ön a Szülészet-Nőgyógyászat sorsáról keringő összes miskolci pletykát a mi csoportunkból 

eredőnek titulálja, ami szintén megalapozatlan állítás, ugyanis hivatalos posztjainkat 

minden esetben korrekt, kereshető forrásmegjelöléssel láttuk el, mindennek ellenére Ön 

jogi lépesekkel fenyeget.  

 

Úgy gondoljuk, hogy a szabad véleménynyilvánítás Magyarországon jelenleg nem 

számít bűncselekménynek. A vádaskodással az Ön célja nyilvánvalóan a mi 

állításainkról, céljainkról történő figyelem elterelés és bagatellizálás. 



Ezek a nyilatkozatok, fenyegetések nem változtatnak a tényeken és a céljainkon sem.  

Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy: 

- A korábban két telephelyen működő szülészet-nőgyógyászati osztály összevonásával 

az ország legnagyobb szülésszámot magáénak tudható komplexum jön létre, 

amely méreténél fogva nem szolgálja a baba- és családbarát elvárásokat támasztó 

családokat. 

- Az összevonással Ön megfosztja a miskolci és Miskolc környéki anyákat a szabad 

intézmény választás jogától. 

- Az összevonással Ön egy jól működő, közkedvelt, családias intézmény kapuit 

zárja be az emberek előtt, a határozott tiltakozás ellenére. 

- Az összevonással Ön - véleményünk szerint - jelentősen megnöveli a nőgyógyászati 

műtétekre várók várakozási idejét. Amennyiben ez nem így van, akkor arról 

megnyugtató, számokkal alátámasztott tájékoztatást nem kapunk. 

- Az összevonással Ön tudatosan lemond azon szakemberek szakmai 

potenciáljáról, akik nem tudnak, vagy nem akarnak az új szuper kórház égisze 

alatt dolgozni, teszi ezt az ország egy olyan régiójában, ami köztudottan orvos és 

szakember hiánnyal küzd.  

Nem utolsó sorban ezzel előfordulhat, hogy megfosztja a Semmelweis Tagkórház 

Szülészet-Nőgyógyászat korábbi, rendszeres vagy hosszú távú kezelésekre járó 

betegeit az eddig megszokott, kórtörténetüket jól ismerő szakemberektől, akik 

folyamatosan nyomon követik betegeik állapotát, elvégzik a szükséges kezeléseket, 

műtéteket. Ahogyan azt a korábbiakban is hangsúlyoztuk, meggyőződésünk, hogy 

terhesség és/vagy nőgyógyászati betegség esetén hosszú évekre, de legjobb esetben 

élethosszig tartó bizalmi kapcsolatra épül a beteg-orvos kapcsolata – ide értve a 

mindennapi betegellátást végző és segítő szakembereket is. 

- Azon túl, hogy tisztában van az egyesítés nem kívánatos voltával, véleményünk 

szerint az összevonás mikéntjéről, a véghezvitt, vagy tervezett bővítésekről, 

fejlesztésekről a lakosságot nem tájékoztatja megfelelően (hivatalos számokkal 

alátámasztva), ezzel bizonytalanságban tartja az oda érkező nőket, anyákat. 

 

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy amint azt a rövid idő alatt 

összegyűlt támogatói aláírások magas száma is mutatja, van igény a Semmelweis 

Tagkórház Szülészet-Nőgyógyászat további, önálló telephelyként való működésére.  

 

Célunk továbbra is a Semmelweis Tagkórház Szülészet-Nőgyógyászat önálló működési 

formájába történő visszaállítása, a korábban ott dolgozó egészségügyi szakemberek 

áldozatos munkájának megtartása, ennek érdekében a jövőben is minden lehetséges 

eszközt készek vagyunk megragadni.  

 

Tisztelettel: 

A Miskolci Semmelweis Szülészet-és nőgyógyászati Osztályért nyilvános facebook csoport 

adminisztrátorai 

2020.06.25, Miskolc 


