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Zdravotnícke noviny 

Medici nemohli praxovať 

 

 

Na prax v nemocnici sa v septembri nedostali prváci ani šiestaci.  

Nepodpísanie zmluvy medzi lekárskou fakultou a Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura  

v Košiciach už pocítili aj študenti. Podľa informácií študentov a štrajkového výboru začiatkom 

septembra v nemocnici nemohli praxovať zahraniční študenti prvého ročníka v odbore zubné 

lekárstvo a študenti šiesteho ročníka pred štátnicou z gynekológie a pôrodníctva.  

Dôvody neznáme  

Na dôvody a vysvetlenie sa medici pýtali zástupcov nemocnice počas minulotýždňového masového 

protestu v uliciach Košíc, na ktorom sa zúčastnilo viac ako tisíc študentov. V UNLP sa nestretli  

s riaditeľom nemocnice, ktorý bol mimo Košíc, ale len s jeho námestníkom pre liečebno-preventívnu 

starostlivosť, hovorkyňou a s právničkou. „Žiaľ, na naše otázky sme odpoveď nedostali," hovorí 

Tamás Ötvös, predseda Spolku medikov mesta Košice (SMMK) a podpredseda Akademického senátu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Nepravdivé vyhlásenia  

Ako dodáva Matúš Maruniak, predseda štrajkového výboru, práve kvôli tomu študenti nepovažujú 

vyhlásenia nemocnice i ministerky, že UNLP umožnila prax všetkým medikom, za pravdivé.  

 „Vedenie UNLP neeviduje žiadnu sťažnosť na zamestnancov nemocnice, ktorí by obmedzovali 

praktickú výučbu študentov LF UPJŠ. Prvého augusta 2012, keď prestala platiť pôvodná zmluva  

a ešte nebol podpísaný návrh novej zmluvy, poslalo vedenie UNLP obežník jednotlivým 

pracoviskám, aby aj napriek zániku pôvodnej zmluvy naďalej zabezpečovali praktickú výučbu 

študentov medicíny bez obmedzenia," odpovedala hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.  

Podľa študentov spomínané obmedzenia v praxi neboli jediné. „Veríme, že ak sa vyskytnú takéto 

problémy, dokážeme ich riešiť bez protestov. Ak sa však problémy dotknú viac ako polovice 

študentov a nebude ich možné riešiť inak, sme opäť pripravení vyjsť do ulíc," povedal podpredseda 

AS. Študenti rázne odmietli tvrdenia, že ich k protrestom niekto podnecuje, či s nimi manipuluje.  

Odobrenie zmluvy  

Akademický senát Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach uplynulý týždeň definitívne, aj napriek 

výhradám, odobril podpísanie zmluvy o spolupráci lekárskej fakulty s nemocnicou. Na druhý deň 

medici zorganizovali pochod v uliciach Košíc. Aj po ňom sa študenti rozhodli zostať v štrajkovej 

pohotovosti. „Budeme sledovať, ako sa plní dohoda a či sa neporušujú akademické slobody," 

povedal T. Ötvös.  


