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Členovia riešiteľského tímu projektu SUNI-SEA  
si Vás dovoľujú pozvať na 1. časť webinára  

 

Posilnenie prevencie hypertenzie a diabetu v krajinách 
juhovýchodnej Ázie 

 

Podujatie je organizované pod záštitou Trnavskej univerzity v Trnave, Katedry verejného 
zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU a Inštitútu pre globálne zdravie 

a epidemiológiu FZaSP TU. 
 

Cieľom webinára je predstaviť aktivity a dosiahnuté výsledky projektu Horizont 2020 pod 
názvom SUNI-SEA: Scaling-up NCD Interventions in South-East Asia. Scaling-up (rozširovanie, 
posilnenie) sa definuje ako zámerné úsilie o zvýšenie vplyvu inovácií v zdravotníctve úspešne 
testovaných v pilotných alebo experimentálnych projektoch tak, aby boli prospešné pre viac 
ľudí a trvalo podporovali rozvoj politiky a programu. V tomto projekte sa jedná o posilnenie 
prevencie hypertenzie a diabetu v krajinách juhovýchodnej Ázie – Indonézii, Mjanmarsku 
a Vietname, pomocou nových prístupov, založených na dôkazoch. Webinár je určený 
odborníkom, študentom i laickej verejnosti, ktorých zaujíma problematika neprenosných 
ochorení z hľadiska ich prevencie, navrhovania stratégií na znižovanie ich výskytu 
a implementácie osvedčených stratégií. 
 

Termín: 18. 11. 2020 14:00 – 15:00 
Program 

Moderuje prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. (email: rusnakm@truni.sk) 
 
Projekt SUNI-SEA, ciele, metóda, partneri, plán realizácie, predbežné výsledky  
Mgr. Dominika Plančíková, PhD., doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD., prof. MUDr. Martin 
Rusnák, CSc., prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA 

Porovnanie medzinárodných odporúčaní pre neprenosné ochorenia – hypertenzia a 
diabetes mellitus 2. typu: systematický prehľad  
Mgr. Juliana Melichová, PhD., Mgr. Patrik Sivčo, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., Mgr. Pham 
Phuong Truc, doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. 

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre podporu prevencie neprenosných ochorení 
v projekte SUNI-SEA  
prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA, Mgr. Dominika Plančíková, PhD., Mgr. Juliana 
Melichová, PhD., Mgr. Patrik Sivčo   

Webinár bude realizovaný prostredníctvom aplikácie MS Teams. Záujemcovia sa nemusia 
registrovať. Za účelom pripojenia sa k webináru v stanovenom termíne kliknite tu alebo 
pošlite e-mail moderátorovi.  
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