Zwolniono cały zespół chirurgów z "Jonschera"

Dyrektor szpitala im. Jonschera w Łodzi Konrad Łukaszewski zwolnił cały zespół chirurgów Foto: Marek Szybka / newspix.pl

Dyrektor szpitala im. Jonschera w Łodzi Konrad Łukaszewski podjął decyzję o zwolnieniu całego
zespołu chirurgów pracujących w placówce przy ul. Milionowej na oddziale chirurgii ogólnej. 9
zwolnionych w grudniu lekarzy ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Szpital zapewnia, że ma
zabezpieczoną obsadę chirurgiczną do czasu, kiedy w placówce nie zostaną zatrudnieni nowi chirurdzy.
Dziewięciu specjalistom pracującym na oddziale chirurgii ogólnej w szpitalu im. Jonschera wręczono
wypowiedzenia umowy w grudniu ubiegłego roku. - O decyzji dyrekcji został w pierwszej kolejności
poinformowany kierownik zespołu w dniu 19 grudnia. Pozostali lekarze otrzymali wypowiedzenia w kolejnych
dniach obecności w pracy. - poinformowała Fakt24.pl w imieniu dyrektora szpitala, rzecznik prasowa placówki
Jolanta Bilińska.
Decyzja dyrektora Konrada Łukaszewskiego, który swoją funkcję obejmuje od 1 lipca ubiegłego roku była
poprzedzona analizą skarg pacjentów oraz zgłoszeń błędów medycznych. - Zespół chirurgów nie spełniał
oczekiwań Dyrekcji w zakresie jakości udzielanych świadczeń pacjentom z aglomeracji łódzkiej. - tłumaczyła
Bilińska.
Dyrektor chciałby stworzyć w szpitalu Jonschera oddział chirurgiczny na wysokim poziomie, dlatego będzie
poszukiwał doświadczonych specjalistów, którzy zastąpią poprzedni zespół. Aktualnie przygotowywany jest
konkurs na udzielanie świadczeń w tym zakresie. Zostanie on ogłoszony w ciągu najbliższych tygodni.
Zwolnieni lekarze mają trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Ich ostatnim pracy będzie 31 marca, jednak
szpital nie wyklucza, że chirurdzy, którzy znajdą pracę będą chcieli odejść ze szpitala wcześniej. W tej sytuacji
- jak zapewnia rzecznik placówki: - Nie będzie przerwy w pracy oddziału chirurgii, Miejskie Centrum
Medyczne im. dr. K. Jonschera zapewni pacjentom ciągłość świadczeń medycznych w Szpitalu im. K.
Jonschera w Łodzi. Szpital w okresie przejściowym, tj. od wypowiedzenia umów chirurgom do rozstrzygnięcia
konkursu - będzie miał zapewnione pełne zabezpieczenie obsady chirurgicznej.

Dyrektor Łukaszewski zanim przyszedł do szpitala w Łodzi był prezesem w Tomaszowskim Centrum Zdrowia,
gdzie postąpił podobnie i jak twierdzi udało mu się dzięki temu zbudować tam chirurgię na wysokim poziomie.
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