Szpitalny haracz od studentów. Będą płacić za obowiązkowe praktyki?
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Miejskie szpitale żądają od studentów medycyny pieniędzy za obowiązkowe praktyki. Nie oczekuję wynagrodzenia, ale dlaczego mam płacić za to, że pomagam lekarzom? skarży się studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Tak jak rok temu na praktyki wakacyjne zgłosiłam do Szpitala Bielańskiego. Dowiedziałam
się jednak, że obowiązują tam nowe zasady. Studenci medycyny mają płacić 10 zł dziennie za
to, do czego są zobowiązani, żeby zaliczyć rok. Do tego jednorazowo 17 zł. Łącznie za 120
godzin wychodzi 200 zł – opowiada „Stołecznej” studentka Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. – Rok temu pomagałam lekarzom przy badaniach i wypełnianiu dokumentów.
Dlaczego mam za to płacić? Moja praca nie jest żadnym obciążeniem dla szpitala.
Dodaje, że w innych miastach podejście do studentów i młodych medyków jest zgoła inne: –
Kolega z Leska na Podkarpaciu opowiadał mi, że w tamtejszym szpitalu dyrektor wręcz stara
się o miejskie stypendia dla absolwentów medycyny, żeby przyciągnąć młodych lekarzy. A w
stolicy szpitale każą sobie płacić.
Okazuje się, że pobieranie opłat od studentów medycyny za obowiązkowe praktyki zależy od
widzimisię dyrekcji szpitali. Nie ma żadnych regulacji ani zakazów. Haraczu nie wprowadziły
np. kliniki uniwersyteckie przy ul. Banacha. Pieniędzy żądają za to niektóre miejskie szpitale
– od uczelni bądź indywidualnie od studenta. Tak jest m.in. w Bielańskim przy Cegłowskiej i
Świętej Rodziny przy Madalińskiego.
Piotr Kryst, wicedyrektor ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego, w oświadczeniu przysłanym
wczoraj do „Stołecznej” poinformował, że 17 zł to „opłata administracyjna”. Dalej czytamy:
„Opłata 10 zł została skalkulowana, aby wyłącznie pokryć dzienne koszty pobytu studenta na
oddziałach Szpitala Bielańskiego (odzież ochronna, rękawiczki, płyny dezynfekujące, mydło,
papier, ręczniki). Opłata 17 zł pokrywa koszty szkoleń BHP, ochrony przeciwpożarowej,
zakażeń szpitalnych, ochrony bezpieczeństwa informacji oraz wydania dokumentów
związanych ze szkoleniem”.
Anna Sergiel-Antosiewicz ze Szpitala Świętej Rodziny informuje z kolei o umowach
podpisanych z kilkoma uczelniami. Studenci mogą się tu zgłosić na praktyki indywidualne,
ale wtedy muszą za nie zapłacić: 100 zł do 100 godzin, a za dłuższe – 200 zł. „Opłaty
regulowane są na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez szpital z praktykantem. Ci
pokrywają koszty nadzoru personelu szpitala oraz odzieży ochronnej, identyfikatorów i
dodatkowych środków jednorazowych wykorzystywanych podczas praktyk. Pobieranie opłat
od studentów wynika z wewnętrznego rozporządzenia placówki wydanego przez dyrekcję” –
czytamy w oświadczeniu Sergiel-Antosiewicz. Rocznie mokotowski szpital podpisuje około
80 indywidualnych umów ze studentami.
Za to w Wolskim i Praskim słyszymy, że nie pobierają opłat za indywidualne praktyki
studenckie – te kwestie regulują z uczelniami. Z kolei w Szpitalu św. Zofii przy Żelaznej w
ogóle nie przyjmują praktykantów.
– Poprosiliśmy już miejskie szpitale o wyjaśnienie, czy pobierają opłaty od studentów i jak to
jest systemowo uregulowane. Zależy nam na tym, aby studenci mogli się kształcić, zdobywać

praktykę niezbędną do tego, by w przyszłości profesjonalnie leczyć warszawiaków –
zapewnił nas wczoraj Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza.
– Przez sześć lat studiów studenci medycyny mają łącznie pięć miesięcy praktyk, za które nie
dostają żadnego wynagrodzenia. A są one obowiązkowe, żeby zaliczyć rok. Zdarza się, że
studenci wyręczają personel w nieprzyjemnych obowiązkach, a jak się źle trafi, to na
praktykach pielęgniarskich sprząta się szpital – wspomina Natalia Jakacka, niedawna
absolwentka WUM, lekarka rezydentka. – Niedorzeczne jest to, żeby student, który nie
zarabia, miał płacić za odbycie praktyk. To studentowi powinno się płacić. Łatanie budżetu w
ten sposób jest skandaliczne.
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