
SPOLOČNOSŤ MSD ANIMAL HEALTH VÁS 
POZÝVA DISKUTOVAŤ NA TÉMU: 

PRÍSTUP „JEDNO ZDRAVIE“ (ONE HEALTH) 
K  OCHORENIAM PRENÁŠANÝM VEKTORMI

2. MARCA 2022

Vážená pani doktorka/vážený pán doktor,

v mene spoločnosti MSD Animal Health Vás pozývame na virtuálne stretnutie, 
počas ktorého budeme 2. marca 2022 diskutovať o dôležitosti prístupu One 
Health v súvislosti s významným zdravotným problémom, ktorý predstavujú 
ochorenia prenášané vektormi.

One Health je prístup založený na spolupráci rôznych sektorov a odborov 
a uplatňuje sa na lokálnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni. Jeho cieľom 
je dosiahnutie optimálnych zdravotných výsledkov pre všetkých zúčastnených. 
Prístup One Health zdôrazňuje vzájomnú previazanosť zdravia ľudí, zvierat 
a rastlín a stavu ich spoločného životného prostredia.

Spoločnosť MSD Animal Health oslovila odborníkov z oblasti verejného zdravia, 
veterinárneho lekárstva a parazitológie, aby nám sprostredkovali svoj uhol 
pohľadu na ochorenia prenášané vektormi a zároveň načrtli možnosti riešenia 
prípadnej nákazy s cieľom zlepšiť zdravie zvierat a ľudí.

Program je rozdelený do troch častí, vrátane úvodnej prezentácie na tému One 
Health, ktorej hosťami budú Dr. Julie Gerberding a Dr. Jane Sykes. Prezentáciu 
bude moderovať Dr. Alasdair King. Po nej bude nasledovať panelová diskusia, 
na ktorej sa zúčastnia títo významní odborníci: Dr. Peter Irwin, Dr. Susan Little, 
prof. Guadalupe Miró, Dr. Paul Overgaauw a prof. Richard Wall.

V tretej časti programu nám Dr. Robert Lavan predstaví nové poznatky 
a postrehy týkajúce sa  majiteľov spoločenských zvierat vo vzťahu k aktuálnym 
odporúčaniam v oblasti antiparazitárnej liečby a ich dodržiavaniu.

Registrácia vopred je nutná pre účasť na webinári a prístup k jeho záznamu, 
ktorý bude dostupný bezplatne počas 12 mesiacov.

REGISTROVAŤ SA MÔŽETE TU

- PRÍSTUP ONE HEALTH -

Julie Gerberding, MD, MPH
Chief Patient Officer a výkonná viceprezidentka úseku zdravia obyvateľstva a trvalej 
udržateľnosti spoločnosti
MSD

Dr. Jane Sykes
Výkonná riaditeľka pre inovácie a podnikanie a profesorka interného veterinárneho 
lekárstva malých zvierat (infekčné ochorenia), Veterinárna fakulta
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

Dr. Alasdair King
Riaditeľ úseku cezhraničného šírenia chorôb
MSD ANIMAL HEALTH

- OCHORENIA PRENÁŠANÉ VEKTORMI AKO KĽÚČOVÝ 
ZDRAVOTNÝ PROBLÉM V RÁMCI PRÍSTUPU ONE HEALTH -

Dr. Peter Irwin
Bývalý dekan Veterinárnej fakulty
MURDOCH UNIVERSITY VETERINARY SCHOOL

Dr. Susan Little
Čestná profesorka a vedúca veterinárnej parazitológie Krull-Ewingovho laboratória, 
Veterinárna fakulta
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY

Prof. Guadalupe Miró
Profesor parazitológie a parazitárnych chorôb a riaditeľ laboratória pre výskum 
parazitov malých zvierat
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE OF MADRID

Dr. Paul Overgaauw
Špecialista v odbore veterinárnej mikrobiológie a parazitológie; oddelenie 
veterinárnych aspektov verejného zdravia
UTRECHT UNIVERSITY
Profesor veterinárneho lekárstva
HAS HOGESCHOOL (Univerzita aplikovaných vied)

Prof. Richard Wall
Profesor zoológie a špecialista v odbore ekológie a kontroly ektoparazitov 
s významom pre veterinárne lekárstvo
Veterinárna fakulta, UNIVERSITY OF BRISTOL

- OCHORENIA PRENÁŠANÉ VEKTORMI:  
AKTUALIZÁCIA POZNATKOV OD SPOLOČNOSTI 

MSD ANIMAL HEALTH -

Dr. Robert Lavan
Riaditeľ úseku vedeckovýskumných výsledkov, stredisko CORE 
(Center for Observational and Real-World Evidence)
MSD ANIMAL HEALTH

Spoločnosť MSD Animal Health sa ako jedna z mála biofarmaceutických 
spoločností zameriava na zdravie ľudí aj zvierat, lebo si dobre uvedomujeme, 
že zdravie oboch týchto skupín a stav nášho spoločného životného prostredia sú 
zložito previazané na mnohých úrovniach. Práve preto pri napĺňaní nášho poslania 
chrániť a zlepšovať život ako taký uplatňujeme prístup One Health.

MSD Animal Health aktívne spolupracuje s partnermi, ktorí sa angažujú v oblasti 
ochrany a zlepšovania životov ľudí a zvierat a stavu životného prostredia. 
Naším spoločným cieľom je vyrovnať sa s najväčšími zdravotnými výzvami, 
ktorým dnes ľudstvo čelí. Patria k nim rezistencia voči antibiotikám, zoonotické 
ochorenia, choroby prenášané vektormi, zabezpečenie udržateľného zásobovania 
bezpečnými potravinami a tiež uplatňovanie trvalo udržateľných postupov, 
ktoré chránia životné prostredie.

Tešíme sa na Vašu účasť.
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