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W związku z napływającymi do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu
niePokojącynri inforrnacji na telnat postępowania pracodawcy wobec lekarzy, członków DIL
Pracowników Oddziału Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrunr Orrkologii we
Wrocławiu, zwra;aftl się do Pana Dyrektora zprośbąw oparciu o afi. 5 pkt. 14 ustawy zdnia2
grudnia 20l4 roku o izbach lekarskiclr (Dz.U. nr 219, poz. 1708 zę nnianalni), o powsir.zylnallie
się od działań, które naruszająprawa w/w kolegów wynikające z kodeksrr pracy.
Deklarowanie przez Parra Dyrektora zanriaru natychmiastowego rozwiązania unrów o pracę 1la
lllocY Porozunrienia stron lub bez zachowania okresu wypowiedzerria dyskryrr,inr.rie człorrków
DlL oraz narusza ich dobre iniię i godność.
Wskazar-ri powyżej lekarze jako doświadczeni specjaliści z dziedziny onkologii, złożyli
wYPowiedzenia umów o pracę w DCO z powodu zamierzonej reorganizacji oddziału, która w
iclr ocenie moze spowodowaó zagrożenie w realizacji świadczeli zdrowotnych. Kierowali się
Przede wszystkinr dobrem pacjentów, nad którylni sprawują opiekę mećlyczną oraz clręcią
zaPewnienia warunków urnożliwiającyclr prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisarrri
ftlnkcjonowanie oddziału clrirurgii onkologicznej. Decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy w
drodze wYPowiedzenia, podjęli świadomie, wiedzięli bowiem, ze nie pozostawiąpacjentów bez
oPieki i Pomocy medycznej z dnia na dzień, a więc będą mogli zakończyc proces lecŹniczy osób
przebywających na oddziale.
W tyrrr rniejscu należy wskazać, że na uroczystościach związanych z jubileusze m 25 * lecia DIL
w dniu 15 listoPada 20l4 roku, Pani Wicewojewoda Ewa Mańkowska zacytowała za Homerem
, 
j ederr doświadczony lekarz j est wat1 tys iąca woj owników".
A zatem Próba szybszego rozwiązania umów o pracę spowodowałaby szkodę dla pacjerrtów.

Pragnę zauważyĆ, że z dnienr 1 stycznia 2015 roku wclrodzą w życie przepisy regLrltljące
tzw. ,,szYbką Ścieżkę onkologiczną". W tym stanie sprawy ograniczanie liczby łózek i zlnia1-1a
Profilu Przeprowadzanych zabiegów operacyjnych, w dobrze funkcjonrrjącynr od wielu lat
oddziale chirurgii onkologicznej, wydaje się być wątpliwa i niezasadna oruz przyczyni się do
ograniczenia pacjentonr onkologicznynr nrożliwości uzyskania szybkiej pomocy medycznej.

Mając PoWyZSze na uwadze zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o przeal;lalizowanie
PodjęĘch decyzji oraz o niezwłoczne spotkanie i rozmowę z przedstawicielami Dolnośląskiej
RadY Lekarskiej we Wrocławiu, w celu zapewnienia dalszego sprawnego funkcjonowalria
Oddziału Clrirurgii OnkoIogicznej I DCO we Wrocławiu.
Do wiadomości:
1/ Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
2l prof . Marek Bębenek ordynator oddziału chirurgii onko|ogicznej l Dco
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