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ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě (ZSF) byla založena v roce 1993, v září
letošního roku tak přivítala nové studenty na počátku patnáctého akademického roku své existence. Od
svých skromných počátků, kdy začínala v několika
místnostech ostravského Domova sester v sousedství
fakultní nemocnice se třemi studijními obory a sedmdesáti sedmi studenty, dospěla do podoby moderní
fakulty, která se zaměřuje na vzdělávání studentů pro
výkon nelékařských zdravotnických povolání.

Na obor asistent ochrany veřejného zdraví navazuje
magisterský dvouletý obor pro vzdělávání odborných
pracovníků v ochraně veřejného zdraví. Magisterský
obor sociální práce se zdravotnickým proﬁlem ještě
zůstává zachován v pětileté podobě, v průběhu studia se musí studenti seznámit jak se sociální, tak se
zdravotnickou problematikou. Novým oborem, který
bude nabízen pro příští akademický rok poprvé, je
obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací v kombinované formě studia. Fakulta
již také připravila k akreditaci navazující magisterské
studium ošetřovatelství – specializace pediatrické nebo
geriatrické ošetřovatelství.

V současné době má fakulta více než jedenáct set
studentů, kteří studují v devíti bakalářských, dvou
navazujících magisterských, jednom pětiletém magisterském a jednom doktorském studijním oboru. Z celkového počtu studentů je v letošním akademickém
roce 460 v prvním ročníku studia nově akreditovaných
oborů, v budoucnu tedy bude počet studentů fakulty
ještě dále narůstat. Z celkového počtu podaných přihlášek zájemců o studium fakulta uspokojí přibližně
každého třetího zájemce.

Za důležité považujeme rovněž možnosti studentů se zapojit do grantových aktivit, zejména interní
grantové soutěže fakulty. Je to první kontakt studentů
s vědou, kdy mají příležitost řešit problematiku na
vědecké bázi, jež je v konečné fázi určena k praktické
aplikaci.
Kromě nabídky vysokoškolského studia se fakulta
zaměřuje i na nabídku příležitostí pro další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků i široké veřejnosti. Tři studijní obory
(všeobecná sestra, porodní asistentka a radiologický
asistent) fakulta nabízí také v kombinované formě studia jako formu dalšího vzdělávání pro zájemce, kteří
v těchto profesích pracují a chtějí si vzdělání zvýšit.
Fakulta také nově realizuje specializační vzdělávání
pro všeobecné sestry v oboru ošetřovatelská péče
v pediatrii. Zdravotníkům jsou určeny i další kurzy,
např. certiﬁkovaný kurz Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, který slouží ke vzdělávání školitelů studentů na odborných praxích. Z kurzů
nabízených široké veřejnosti je možné zmínit například
akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí nebo
vzdělávací kurzy nabízené v rámci akreditovaných
studijních oborů. Fakulta se také podílí na projektech
Univerzity třetího věku a projektech pro školy.

Studijní obory, které fakulta nabízí uchazečům
o studium, postihují celou šíři tzv. nelékařských
zdravotnických profesí, od oborů spíše humanitně
a sociálně zaměřených, až po obory, které mají blízko
k technice – přístrojové a laboratorní.
Nejdelší tradici mají na ZSF obory zdravotní laborant (původně nabízený pod názvem zdravotnické
vyšetřovací metody, ještě dříve pod názvem funkční
a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví), fyzioterapie (původně léčebná rehabilitace) a sociální práce se
zdravotnickým proﬁlem (pětiletý magisterský obor).
V průběhu let se nabídka studijních oborů měnila, po
roce 2004, kdy vstoupil v platnost zákon o vzdělávání
v nelékařských zdravotnických profesích, se fakulta
cíleně zaměřila na vzdělávání v této oblasti.
Pro příští akademický rok Zdravotně sociální
fakulta nabízí vzdělání v bakalářských studijních
oborech pro profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický záchranář, radiologický asistent,
ortotik-protetik a asistent ochrany veřejného zdraví.

Ze zajímavých projektů, které fakulta připravila,
můžeme zmínit například projekt s názvem I ty můžeš
zachránit život, zaměřený v první fázi na žáky druhého
stupně základních škol. První cyklus vzdělávání žáků
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v poskytování první pomoci byl zakončen soutěžní
akcí Den první pomoci s ukázkami práce složek Integrovaného záchranného systému. Tato akce se těšila
velkému zájmu školské veřejnosti.

verzity v Ostravě bude do budoucna stále intenzivněji
plnit úlohu poskytovatele vysokoškolského vzdělání
v celém spektru oborů, bez nichž je perspektivní rozvoj špičkové medicíny nemyslitelný. I to je jeden ze
závažných důvodů, proč by Moravskoslezský kraj měl
mít univerzitní nemocnici, která by tak byla oporou
a základnou naší fakulty.

Fakulta je zapojena do mezinárodních projektů
výměny studentů i pedagogů Erasmus. V rámci těchto
projektů mají studenti příležitost získat zkušenosti
v oblasti svého studijního oboru na partnerské univerzitě v zahraničí. Díky rozsáhlým kontaktům našich
pedagogů vyjíždějí studenti do 17 zemí a získávají
zkušenosti na 47 vysokých školách. Z tohoto počtu je
těžko vybrat, ale jen pro zajímavost uvádíme ﬁnskou
univerzitu Kuopion Yliopisto, španělskou Universita
De Valencia, londýnskou University of East London;
rovněž další vysoké školy v Belgii, Holandsku, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Maďarsku, Turecku,
Polsku, Slovensku aj. poskytují našim studentům
výbornou vzdělávací základnu.
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Zvážíme-li trend vývoje medicínských profesí, je
zřejmé, že Zdravotně sociální fakulta Ostravské uni-

Budova ZSF OU v Ostravě
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