V ZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

FVZ UO – studium
nad rámec civilní medicíny
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) je centrem zdravotnického vzdělávání profesionálů Armády
České republiky. Svou pedagogickou, vědecko-výzkumnou, vývojovou a expertizní činností plně pokrývá potřeby Armády
ČR v oblasti přípravy zdravotnických profesionálů všech odborností, včetně zdravotnické informatiky, vědy a výzkumu.
Profesně se fakulta profiluje zejména v oblasti vojensko-odborné výuky urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany
proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám.

Pavel Boštík, děkan FVZ UO
„Naše fakulta se řadí počtem
akademických pracovníků mezi menší.
Nicméně její význam jak ve vzdělávání,
tak i v oblasti výzkumu je podstatný.
Vzděláváme zdravotnické profesionály
pro potřeby Armády České republiky.
Naši absolventi – vojenští všeobecní
a zubní lékaři, vojenští farmaceuti
a vojenští zdravotničtí záchranáři
– tvoří zásadní prvek vojenské
zdravotnické služby. Toto vzdělávání
má v Hradci Králové bohatou historii.
Vzdělání našich absolventů
je poskytováno v těsné kooperaci
s civilními fakultami v regionu. Lékaři
a farmaceuti studují současně i na
hradecké Lékařské fakultě, případně na
Farmaceutické fakultě UK a zdravotničtí
záchranáři na Fakultě zdravotnických
studií v Pardubicích. Tento model
poskytuje ideální systém vzdělávání,
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kdy absolventi jsou úrovní vzdělání
i dosaženým titulem rovnocenní
absolventům na civilních fakultách.
Současně je ale jejich studium
náročnější v tom, že nad rámec
náplně civilních vysokých škol musí
absolvovat ještě vojenské předměty.
Ty jsou jak odborného charakteru
– například válečná chirurgie –, tak
i charakteru všeobecně vojenského.
To vše vyžaduje od našich studentů
disciplínu a mohu říci, že většina z nich
tuto disciplínu má a této zátěže se zhostí
se ctí. V rámci našeho akademického
sboru pak je v tomto směru výhodou,
že mnozí vyučující mají praktické
zkušenosti ze zahraničních misí.“

Zdravotnické studium
Zájem o studium na Fakultě vojenského
zdravotnictví je velký, každoročně
se o ně hlásí kolem 500 uchazečů.

Fakulta nabízí prezenční vojenskou
výuku v akreditovaných magisterských
a bakalářských studijních programech.
Mezi prvně jmenované patří šestiletý
studijní obor vojenské všeobecné
lékařství a pětileté studijní obory
vojenské zubní lékařství a vojenská
farmacie, které Fakulta vojenského
zdravotnictví zabezpečuje v úzké
spolupráci s Lékařskou fakultou
a Farmaceutickou fakultou Univerzity
Karlovy v Hradci Králové, Fakultní
nemocnicí v Hradci Králové a dalšími
vojenskými i civilními vzdělávacími
institucemi v ČR. Tříleté bakalářské
studium vojenských profesionálů
probíhá ve studijním programu
Specializace ve zdravotnictví,
konkrétně jde o studijní obor
zdravotnický záchranář. V tomto
případě výuku zabezpečuje FVZ
UO ve spolupráci s Fakultou
zdravotnických studií Univerzity
Pardubice. V akademickém roce
2018/2019 je zapsáno do studia
260 studentů, z toho 123 do
vojenského všeobecného lékařství.
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Specifika studia
Univerzita obrany je jedinou vojenskou
vysokou školou v České republice.
Z toho vyplývají i pro studenty Fakulty
vojenského zdravotnictví určitá
specifika. Kromě tradičních podmínek
pro přijetí, k nimž patří úspěšné
absolvování přijímacích zkoušek
včetně přezkoušení z anglického jazyka
a z fyzické zdatnosti, musí uchazeč
o studium splnit podmínky pro povolání
do služebního poměru vojáka z povolání,
mimo jiné absolvovat lékařské vyšetření
ve vojenské nemocnici. Vlastnímu
zahájení studia předchází dvouměsíční
vojenská základní příprava ve Vyškově.
Studenti jsou profesionálními vojáky,
během studia pobírají stanovený plat
a čerpají další výhody. Klasickou civilní
medicínu se studenti učí aplikovat
do vojenského prostředí ve vojenskomedicínských i vojenskoprofesních
předmětech, kde v rámci vojenského
výcviku mají možnost seznámit se
například s vojenskou technikou,
zbraněmi, slaňováním a vojenským
lezením, zimním nebo letním přežitím.

Na poli vědy
Na Fakultě vojenského zdravotnictví
je dlouhodobě rozvíjeno celkem osm
vědeckých oborů, z nichž některé jsou
jedinečné v rámci České republiky a mají
mezinárodní přesah. Jde především
o ochranu proti zbraním hromadného
ničení a o válečnou klinickou medicínu.

Ty jsou pak doplněny dalšími šesti
obory, kterými jsou toxikologie,
epidemiologie, vojenské radiobiologie,
vojenská chirurgie, infekční biologie,
lékařské mikrobiologie, vojenské
vnitřní lékařství a preventivní medicína
a ochrana veřejného zdraví. V rámci
těchto oborů vznikají vědecké výstupy
a také probíhá výchova budoucích
expertů v jednotlivých oblastech pro
využití v rámci Armády České
republiky a mezinárodních
struktur. V neposlední řadě tyto
obory dlouhodobě podporují
výuku a vzdělávání studentů
na všech úrovních studia.

Výsledky výzkumu
Fakulta se zabývá například řešením
problematiky mikrobiálních rezistencí,
vývojem nových dezinfekčních
prostředků, vývojem nových antigenů
pro očkovací látky, stejně jako vývojem
nových radioprotektivních agens. Na
její půdě byl navržen dekontaminační
„kit“ pro Armádu České republiky,
zabývá se diagnostikou otrav či
principy odmořování osob. Katedra
vojenské chirurgie řeší například
problematiku syntetického lepidla
a jeho využití v chirurgii trávicí
trubice a orgánové chirurgii.

Směřování fakulty
Cílem Fakulty vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany v Hradci Králové
je být i v budoucnosti moderně
se rozvíjející vysokoškolskou
institucí, která se bude podílet na
osobnostním rozvoji svých studentů
z hlediska jejich odborného vzdělání,
orientace v profesním prostředí
a stabilizace životních hodnot.
„Fakulta se těší vysokému zájmu
uchazečů, z nichž se poté rekrutují aktivní
studenti, kteří dosahují vynikajících
výsledků a projevují skutečný zájem
o obor a současně se věnují intenzivně
i nástavbovým aktivitám. Náš pedagogický
sbor je tvořen odborníky v široké škále
oborů, kteří současně reprezentují špičku
na národní i mezinárodní úrovni,“
uzavírá děkan fakulty Pavel Boštík.
Zdroj: FVZ UO (red)
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