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Vsebina:
 
 

• novice mreže NVO za zdravje in ostale novice
• zanimive novice s področja zdravja in okolja po svetu
• napovednik dogodkov na področju zdravja in okolja

• razpisi na področju zdravja in okolja
 

 

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE

1. redna seja Medresorske delovne skupine (MDS) 

Kot predstavniki nevladnih organizacij Republike Slovenije s področja zdravja in okolja, smo se udeležili (Miha Lovše) 1.
redne seje Medresorske delovne skupine (MDS) za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju
evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije, ki je potekala v sredo, 11. januarja 2017, v prostorih  Ministrstva z
zdravje RS.

Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

1. Predstavitev preteklega dela te MDS in povzetek stanja neizvedenih sklepov preteklih rednih sej
2. Predstavitev izvajanja Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z

okoljem 2012–2020
3. Krožno in zeleno gospodarstvo v povezavi s področjem zdravja
4. Kakovost zunanjega zraka
5. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo v skladu s sklepi Vlade RS, št. 02402-1/2012/4 z dne 24. 1. 2012 in 02401-

19/2012/4 z dne 23. 8. 2012 o delu MDS
6. Predstavitev projekta "Zdravje v občinah"
7. Informacija o pripravah na 6. ministrsko konferenco za zdravje otrok.

Izsledke s seje, na kateri smo aktivno sodelovali, bomo opisali v naslednjem obširnejšem poročilu. V pripravi je tudi skupna
akcija – priprava medsektorske pobude za sprejem nacionalnega strateškega dokumenta za promocijo kolesarjenja v RS,
kateri se bomo skupaj s Kolesarsko mrežo Slovenije posvetili v prihodnjih tednih!

Mnenja in predlogi vsebinske mreže NVO varujejo naše zdravje na Zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu

SZOTK je v prejšnjem tednu odposlala predloge ter mnenja na Zakon o kakovosti in varnosti v zdravju. Menimo, da je
transparentnost delovanja v zdravstvu za civilno družno izrednega pomena. Povečanje zdravstvene pismenosti civilne družbe
ter priprava zdravstvenih vsebin v obliki, ki je uporabnikom razumljiva, sta pogoja za informirano sprejemanje odločitev. V
partnerstvu z zdravstvenimi delavci želimo še naprej graditi skupnost, v kateri uporabniki delijo z zdravjem povezane
informacije, izkušnje in odločitve.

4. februar 2017 - Svetovni dan boja proti raku

S športom v boj proti raku. Več na povezavi.

31. januar 2017 - Dan brez cigarete

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je 12.1.2017 na Fakulteti za zdravstvene vede s predstavitvijo
knjige Zlati holokavst, obeležila Dan brez cigarete. 

Knjiga Zlati holokavst predstavlja prepotrebno vzgojno-izobraževalno delo tako glede informiranja o uničujočih učinkih cigaret
kot tudi v splošnem smislu. Robert N. Proctor v knjigi natančno opiše razvoj tobačne industrije ter vse njene metode za
povečanje števila potencialnih uporabnikov, kot so širjenje dvoma in ustvarjenje nevednosti v zvezi s kajenjem, prodajanje
cigaret prek umetnosti in športa, prevara s filtri, prevara z izmerjenimi vrednostmi nikotina in katrana ter povečanje
zasvojenosti s cigareti. Vse to so bile razvojne stopnje, s katerimi je prišlo do izjemno široke uporabe tega škodljivega
izdelka, pravzaprav edinega, ki vas ubije, če ga uporabljate v skladu z navodili. Knjiga, ki z analizo pomembne zasebne in
javnozdravstvene teme spreminja pogled na svet!

https://www.facebook.com/szotk?_rdr=p
https://twitter.com/tobakzveza
http://www.zadihaj.net/
http://nvozdravje.si/
http://zadihaj.net/mnenja-in-predlogi-na-izhodisca-zakona-o-kakovosti-in-varnosti-v-zdravstvu/
http://www.worldcancerday.org/SupportThroughSport


Dne 31.1. pa bosta SZOTK in Dijaški dom Ivana Cankara Ljubljana pripravila dogodek namenjem obeležitvi Dneva brez
cigarete (stojnice, meritve CO, distribucija zdravstveno-vzgojnega gradiva, predstavitev knjige Zlati holokavst ter predstavitev
programa  Proste roke-čiste pljuče).

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Ponarejene cigarete prodajajo otrokom

Na črnem trgu na Škotskem za minimalno ceno otrokom prodajajo cigarete iz odpadnih produktov. Tajna raziskava,
financirana s strani giganta Philip Morris International, poroča, da so na ulicah Glasgowa ter v privatnih pubih in            
trgovinah v Lanarkshiru prodane velike količine nelegalno pridobljenega tobaka ter cigaret.

Vir: http://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/counterfeit-cigarettes-being-sold-to-children-78l3wfr8k

Zavajujoče oznake na tobaku za vodno pipo

Nova raziskava o nikotinu in nivojih pH v tobaku za vodno pipo pravi, da so oznake na mnogih tobačnih produktih za      
vodno pipo zavajajoče, uporabniki pa jih lahko zato narobe interpretirajo. Raziskavo je vodil inštitut Roswell Park Cancer ter
znanstveniki univerzitete v Buffalu, objavljena pa je bila na spletu še preden so jo natisnili v reviji Tobacco            
Regulatory Science.

Vir: http://www.buffalo.edu/ubnow/stories/2016/12/hookah-study.html

Eksplozija e-cigaret

Ameriška FDA poroča, da je od leta 2015 eksplodiralo vsaj 66 e-cigaretnih baterij. Trenutno preučujejo eksplozije     e-
cigaret, ukrepov pa zaenkrat še niso sprejeli. Približno 80% eksplozij se je zgodilo med ali malo po polnjenju.

Vir: http://richmond.legalexaminer.com/defective-dangerous-products/e-cigarette-explosions/

Nizozemska namerava uvesti nov zakon, ki bi trgovinam prepovedal, da na ogled postavijo cigarete in tobak

Nizozemska pripravlja osnutek zakona, ki bi prisilil trgovine ter bencinske črpalke, da cigarete shranjujejo izven vidnega polja
kupcev. Omejitve je obljubila že tobačna industrija, a si za to jemljejo preveč časa, je bilo povedano na seji državnega zbora.

Vir: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/12/dutch-plan-new-law-to-ban-shops-displaying-cigarettes-and-
tobacco/

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

ENSP konferenca o tobaku, maj, Atene

Vabljeni na tridnevno ENSP konferenco, ki se bo odvijala od 24.5.-26.5.2017 v Atenah. Več informacij in obrazec za prijavo
najdete na spletnih straneh ENSP. konference se bosta aktivno udeležila delegata SZOTK.

Vabljeni!

25. januar 2017 - Cancon konferenca  na Malti  14. in 15.2.2017

SZOTK je preko EPHE pridruženi član delovne skupine, ki spremlja in se udeležuje dogodkov Cancon. 

Več o dogodku.

Evropska konferenca o tobaku ali zdravju, 23. - 25. marec 2017, Porto, Portugalska

Portugalska zveza proti raku v okviru ECL (Association of European Cancer Leagues) organizira 7. Evropsko konferenco o
tobaku ali zdravju (European Conference Tobacco or Health - ECToH), ki bo potekala od 23. - 25. marca 2017 v Portu.

Namen konference bo mobilizacija ljudi/državljanov, da se izboljša javno zdravje preko politik tobačne kontrole v Evropi in po
Svetu.

Nagovor predsednika Portugalske zveze proti raku najdete tukaj.

Dodatne informacije o programu in prijavah najdete na spletnih straneh ECToH in ECL.

Vabljeni!

Nazaj na vrh

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih, izbranih v okviru skupnega transnacionalnega
razpisa za raziskovalno razvojne projekte

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je objavljen razpis za sofinanciranje aktivnosti slovenskih
partnerjev v projektih, izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte CoBioTech
Joint call for proposals »Biotechnology for a sustainable bioeconomy«.

Partnerji v razpisu:  Argentina, Belgija, Estonia, Francija, Nemčija, Izrael, Italija, Latvija, Nizozemska, Norveška, Polska,
Romunija, Rusija, Slovenija, Šanija, Švica, Turčija, Velika Britanija.

http://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/counterfeit-cigarettes-being-sold-to-children-78l3wfr8k
http://www.thetimes.co.uk/edition/scotland/counterfeit-cigarettes-being-sold-to-children-78l3wfr8k
http://www.buffalo.edu/ubnow/stories/2016/12/hookah-study.html
http://www.buffalo.edu/ubnow/stories/2016/12/hookah-study.html
http://richmond.legalexaminer.com/defective-dangerous-products/e-cigarette-explosions/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/12/dutch-plan-new-law-to-ban-shops-displaying-cigarettes-and-tobacco/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/12/dutch-plan-new-law-to-ban-shops-displaying-cigarettes-and-tobacco/
http://ensp.org/2016/10/18/save-the-date-ensp-ers-conference-athens-may-2017/
http://www.cancercontrol.eu/news/122/26/Programme-for-Malta-conference-published/d,news
http://www.sticisce.si/?subpageid=22&id=1389
http://www.ectoh.org/
http://www.ectoh.org/
http://www.europeancancerleagues.org/tobacco-control/ectoh/103-european-conferences-on-tobacco-or-health-ectoh.html
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=7943


Razpisuje: Evropska komisija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 2.3.2017

3rd Health Programme: Rare diseases - Support for New Registries

V okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020)  je objavljen javni razpis, v okviru katerega bo
podprta vzpostavitev od treh do štirih novih registrov redkih bolezni. Na razpis se lahko prijavijo potrjene evropske referenčne
mreže med izvajalci zdravstvenega varstva in strokovnimi centri v državah članicah, zlasti na področju redkih bolezni,bkot so
opredeljene v členu 12 direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu.

Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 21.3.2017

Do pravičnejšega in učinkovitejšega merjenja dostopa do zdravstvenega varstva v EU

Evropska komisija je objavila javno naročilo za izvedbo pilotnega projekta, ki bo razvil in preskusil nov niz                        
meritev na področju dostopa do zdravstvenega varstva in/ali izboljšanje obstoječih meritev z namenom obravnave            
različnih potreb raznih zainteresiranih strani na področju zdravstvenega varstva in oblikovanja predloga za okvir za            
merjenje dostopa do zdravstvenega varstva v EU ter strategije in načrta za širitev in izvajanje tega okvira. 

Glavni cilj je omogočiti razvoj politik, ki obravnavajo neenakosti na področju zdravja in ovire za dostop na podlagi            
objektivnih in primerljivih informacij, ter zagotoviti pomoč za izboljšanje trajnosti in uspešnosti zdravstvenih sistemov v      
državah članicah.

Razpisuje: Evropska komisija

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 24.2.2017

3rd Health Programme: Call for proposals for pilot projects

V okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020)  je objavljenih pet javnih razpisov za
sofinanciranje pilotnih projektov za leto 2017:

1.    Pilotni projekt – Oblikovanje registra redkih prirojenih napak (kot dela registra redkih bolezni) z opiranjem na strukturo,
organizacijo in izkušnje poljskega registra prirojenih napak (v okviru te postavke je na voljo 100 000EUR, prijavite lahko
projekte v max dolžini trajanja 24 mesecev, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov)
2.    Pilotni projekt – Mentally  (v okviru te postavke je na voljo 400 000 EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja
24 mesecev, sofinancira se do60% upravičenih stroškov).
3.    Pilotni projekt – Hude duševne motnje in tveganje nasilja: poti skozi oskrbo in strategije učinkovitega zdravljenja  (v
okviru te postavke je na voljo 1 200 000EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja do 36 mesecev, sofinancira se do
60% upravičenih stroškov.
4.    Pilotni projekt – INTEGRATE: oblikovanje integriranih strategij za spremljanje in zdravljenje kroničnih in revmatskih
bolezni: vloga kazalnikov kakovosti in rezultatov, ki jih sporočajo pacienti, ob zdravniški oceni bolezenske dejavnosti in
škode  (v okviru te postavke je na voljo 500 000 EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja 24 mesecev, sofinancira
se do 60% upravičenih stroškov.
5.    Pilotni projekt – Osnovni tečaji preventive za dekleta, ki prebivajo na območjih, kjer je tveganje raka dojk višje (v okviru
te postavke je na voljo 500 000EUR, prijavite lahko projekte v max dolžini trajanja 36 mesecev, sofinancira se do 60%
upravičenih stroškov.

Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 31.1.2017

Nazaj na vrh

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO   info@zadihaj.net

Partizanska cesta 12 
2000 Maribor

TEL: +386 5 917 80 76
GSM: +386 51 317 113
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