Prečo študovať verejné zdravotníctvo?
Veľa mladých ľudí sa pýta: „Prečo by som mal uvažovať o štúdiu verejného zdravotníctva?
A prečo práve na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku?“ Pri hľadaní
odpovede si treba uvedomiť, že možno ešte nikdy nebol vhodnejší čas začať kariéru vo
verejnom zdravotníctve, pretože:
Pracovníci v oblasti verejného zdravotníctva sa snažia počas svojho výskumu i praxe zmeniť
svet spôsobom, ktorý ovplyvní každú domácnosť, pracovisko, školy, komunity, ba celú
spoločnosť. Stačí sa pozorne začítať do denných správ, ktoré hovoria o možnostiach
bioterorizmu, nebezpečenstve obezity, šírení nových nebezpečných vírusov, globálnom
otepľovaní, nákladoch na zdravotnú starostlivosť, a výskyte násilia v rodine. Tam všade je
rastúci dopyt po odborníkoch z oblasti verejného zdravotníctva. Profesia verejný zdravotník
ponúka niečo pre každého
Väčšina odborníkov sa zhoduje, že hlavný pokrok na zlepšenie zdravotníckeho priemyslu v
najbližších desaťročiach nebude na základe nových medicínskych poznatkov alebo liekov, ale
skôr vďaka širšiemu rozvoju a uplatnenia preventívnych programov zameraných na
populáciu.
Systémy zdravotných služieb podliehajú rýchlym zmenám. Väčší dôraz sa kladie na podporu
zdravia a prevenciu chorôb, pretože je to prostriedok na zníženie nákladov na starostlivosť
zlepšením zdravia našej populácie. Tieto zmeny vytvorili celý rad nových príležitostí pre
profesionálov s pokročilou odbornou prípravou v oblasti verejného zdravotníctva.
Vďaka tomu, že je verejnosť lepšie informovaná o účinkoch toxických odpadov a
znečisťujúcich látok na jej zdravie, väčší dôraz sa kladie na zabezpečenie bezpečnosti našich
komunít, rovnako ako zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Výsledkom je rastúci dopyt po
odborníkoch v oblasti environmentálneho zdravia a priemyselnej hygieny.
Výskum vo verejnom zdravotníctve sa zameriava viac na zdravie žien a detí a zneužívanie
návykových látok a väčší dôraz sa kladie aj na zmeny v správaní, aby sa znížilo riziko
prenosu pohlavne prenosných chorôb( HIV / AIDS), tuberkulózy a neplánovanému
tehotenstvu. Väčší dôraz sa tiež kladenie na školské zdravie a zdravie menšín a
znevýhodnených obyvateľov.
Rozdiely medzi odborníkmi vo verejnom a klinickom zdravotníctve
Verejné zdravotníctvo - zameranie
Klinické zdravotníctvo
zameranie
Populácia
Jedinec
Zdravie
Ochorenie
Prevencia a Podpora zdravia
Diagnostika a Terapia

(disciplíny)

-

Naša fakulta je mladá tak vekom ako aj duchom. Funguje šesť rokov, čo nie je v porovnaní
s inými staršími fakultami na Slovensku veľa. Napriek tomu ponúkame svojim študentom
plne akreditované odbory štúdia. Už po tak krátkom čase je naša fakulty v oblasti
nemedicínskeho zdravotníckeho vzdelávania známa svojou vysokou kvalitou výučby a praxe.
Naši študenti majú možnosti absolvovať zahraničné pobyty na partnerských univerzitách
v krajinách EU ako aj v USA. Po ukončení môžu profitovať, tak zo získaných vedeckých
poznatkov, ako aj vnútornej formácie, ktorá je špecifická pre našu univerzitu.

