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MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ADAM VOJTĚCH NAVŠTÍVIL STUDENTY UJEP 
 

Dne 28. 2. 2019 navštívil Fakultu zdravotnických studií Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Besedoval se 
studenty o zdravotnictví v České republice i Evropské unii. 
 
Šéf zdravotnického resortu ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, zavítal na 
ústeckou zdravotnickou fakultu společně s Bc. Jaroslavem Bžochem, 
místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ČR a dalšími 
poslanci, Ing. Evou Fialovou a Mgr. Janem Richtrem. V této silné sestavě byli pro 
studenty fakulty zdravotnických studií vítaným zdrojem aktuálních informací na 
nejvyšší úrovni.  
 
„Přítomnosti ministra zdravotnictví na FZS si cením z mnoha důvodů. Tím 
základním je jeho setkání se studenty a informace, které jim může o problematice 
současného zdravotnictví poskytnout. Jsem taktéž rád, že jednal s děkanem 
fakulty doc. Zdeňkem Havlem, který ho mohl separátně seznámit se 
specifickými potřebami naší fakulty,“ uvádí rektor doc. Martin Balej. 
 
Rektor UJEP, doc. PhDr. Martin Balej, Ph.D., a děkan Fakulty zdravotnických 
studií UJEP, doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., vedli s  politiky jednání o vzdělávání 
nelékařských pracovníků a jejich kompetencích, zejména se zaměřením na obory, 
které jsou na FZS vyučovány, tedy Ergoterapii, Fyzioterapii, Porodní asistenci  
a Všeobecné ošetřovatelství. 
 
„Zajímal mě názor ministerstva zdravotnictví i Evropské unie jak na počet 
vysokoškolsky vzdělaných nelékařských pracovníků, tak na způsob řešení 
nedostatku všeobecných sester,“ říká děkan Zdeněk Havel.  
 
Dále rektor s děkanem hovořili s Adamem Vojtěchem o důležitosti rehabilitačních 
oborů (Ergoterapie, Fyzioterapie) v praxi a požadavcích EU na vzdělávání 
nelékařských pracovníků. Neopomněli se ministra zdravotnictví dotázat také na 
jeho názor na podíl odborníků z praxe na vzdělání a výchově nelékařských 
pracovníků. „To je problematika, která se naší fakulty zásadním způsobem dotýká, 
proto jsem seznámil pana ministra s našimi zkušenostmi a věřím, že pomohou 
k pochopení místních specifik vzdělávání nelékařských pracovníků,“ dodává 
děkan Havel.  
 
Ministra zdravotnictví přišel pozdravit také primátor města Ústí nad Labem Mgr. 
Ing. Petr Nedvědický. Následně se Adam Vojtěch, Jaroslav Bžoch, Eva Fialová  
a Jan Richter setkali se studenty Fakulty zdravotnických studií UJEP ve 14:30 h. 
Na setkání se dostavili studenti všech oborů vyučovaných na FZS. 
 
„Podpora zdravotnických oborů v tomto kraji je nejenom jednou z priorit naší 
univerzity, ale také Ústeckého kraje, který v tomto úsilí univerzitě zásadní měrou 
pomáhá. Vynikající spolupráci máme i s Krajskou zdravotní, a. s. Návštěvu 
ministra zdravotnictví na UJEP proto vnímám jako důležitou i z tohoto hlediska. 
Pakliže se nám podaří předávat do Prahy aktuální informace o specifikách našeho 
kraje a setkáme se s porozuměním, může to mít na tento kraj zásadní pozitivní 
vliv,“ uzavírá rektor Martin Balej. 
 
Odkaz na fotografie k volnému využití: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na 
FZS UJEP; archiv UJEP; autor Josef Růžička 
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