Študijný program verejné zdravotníctvo v študijnom odbore 7.4.2. verejné
zdravotníctvo
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu verejné
zdravotníctvo ( 1. stupeň)
Absolventi tohto študijného programu sú kvalifikovanými zdravotníckymi odborníkmi so širokým
odborným profilom pripravení samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti verejného
zdravotníctva, primárnej prevencie, ochrany, podpory a posilňovania zdravia ľudí.
Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov bakalárskeho študijného programu Verejné zdravotníctvo s
týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:
1. Absolvent ovláda princípy ochrany a zlepšovania zdravia prostredníctvom stratégií prevencie
chorôb, výskumu vplyvu prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí, podpory a posilňovania
zdravia. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal biomedicínsky a
interdisciplinárny prístup vo verejnom zdravotníctve, ktorý je orientovaný na telesné, duševné a
environmentálne aspekty zdravia komunít a populácie.
2. Absolvent má teoretické vedomosti o morfológii a funkcii jednotlivých orgánov a systémov
zdravého a chorého človeka, o jeho psychických procesoch, sociálnom prostredí, životnom štýle a
faktoroch životného a pracovného prostredia, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie,
predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov,
rodiny a celé komunity.
3. Absolvent má schopnosti a zručnosti vykonávať preventívne činnosti v súlade s princípmi
zdravotnej politiky na všetkých úrovniach.
4. Absolvent študijného programu má teoretické a praktické schopnosti aplikovať v praxi
epidemiologické a štatistické metódy práce.
5. Absolvent vie edukovať pre dosiahnutie pozitívnej zmeny individuálneho a populačného zdravia.
6. Absolvent vie aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov, cieľavedome, rozvážne a
rozhodne konať v súlade s právnymi normami, ovládať dôležité manuálne zručnosti, dostatočne sa
adaptovať v príbuzných odboroch, logicky myslieť, pracovať samostatne ale aj tímovo.
7. Absolvent je pripravený plniť úlohy svojej profesie vo všetkých jej dimenziách, zúčastňovať sa na
riadení a poskytovaní preventívnej a podpornej starostlivosti o zdravie jednotlivca a populácie, vie
vzdelávať klientov, vie sa aktívne a účinne začleniť do zdravotníckeho tímu a využívať tímovú
prácu v službách zdravia pri práci, vie uplatňovať vedecké metódy v oblasti verejného
zdravotníctva, kriticky myslieť a pracovať vo výskume.
8. Absolvent chápe človeka celostne ako výsledok interakcie biologických, fyzikálnych, chemických,
psychologických, sociálnych, duchovných a iných vplyvov vonkajšieho a vnútorného prostredia na
človeka.
9. Absolvent pozná a vie využívať metódy objektivizácie faktorov (fyzikálnych, chemických,
biologických a psychosociálnych) v životnom a pracovnom prostredí, hodnotenia reakcie
organizmu na expozíciu faktorov životného a pracovného prostredia, hodnotenia účinnosti a
prospešnosti intervenčných programov, štátneho zdravotného dozoru a výchovy k zdraviu.
10. Absolvent ovláda legislatívu využívanú vo verejnom zdravotníctve, zdravotníckej starostlivosti a
pri výkone štátneho zdravotného dozoru.
11. Absolvent ovláda základy vedeckej práce v odbore verejné zdravotníctvo, spôsoby získavania
vedeckých a odborných informácií, základy práce v multimediálnom prostredí a základy jedného
svetového jazyka.
Absolvent získava motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu cestou celoživotného
vzdelávania a má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu.

