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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

Javno posvetovanje o zakonodaji EU o krvi, tkivih in celicah

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o zakonodaji EU o krvi, tkivih in celicah. Državljane in deležnike vabi, da izrazijo mnenje o tem, kako
direktiva 2002/98/ES o določitvi standardov kakovosti in varnosti za človeško kri in direktiva 2004/23/ES o določitvi standardov za človeška tkiva in celice
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izpolnjujeta svoje cilje in ali sta še ustrezni za doseganje predvidenih namenov. 
Spletno posvetovanje bo potekalo do 31. avgusta 2017 na tej povezavi. 

Kot so ob pričetku posvetovanja še sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, bo Komisija zbrana mnenja upoštevala pri končni oceni direktiv EU o krvi,
tkivih in celicah, ki naj bi jo objavila konec leta 2018. 

Več na  ...

Vir:  http://www.cnvos.info, 15.6.2017
Izzivi s katerimi se Afrika sooča na poti k »Afrika brez tobaka«

Tobačna industrija v razvitem svetu izgublja svoj velik vpliv, kar se odraža v upadu kajenja med prebivalstvom.

Kljub tej pozitivni novici je zaskrbljujoče dejstvo, da se je v zadnjem desetletju tobačna industrija s svojim agresivnim propagandnim materialom usmerila
na države srednjega in nižjega razreda.

Medtem ko se kajenje v nekaterih državah z visokim standardom zmanjšuje, število kadilcev po vsem svetu ostaja nespremenjeno. To prepisujemo
porasti kadilcev v državah s srednjim in nižjim standardom.

Več na ...

Vir:  www.wctoh.org, The challenge of making Africa smoke-free, 29.6.2017

10 let prepovedi kajenja v javnosti - Združeno kraljestvo

Zmanjšanje števila najstnikov, ki kadijo ter zmanjšanje števila hospitaliziranih ljudi zaradi težav s pljuči, sta le dve od številnih koristi, ki so posledica
uvedbe zakona v Združenem kraljestvu leta 2007. Težko si predstavljamo kakšni so bili angleški pubi in klubi, preden je začela veljati prepoved kajenja v
zaprtih javnih prostorih.

Poled tega, da so javna mesta postala bolj prijetna in zdrava, je zakon prinesel tudi nekaj nepričakovanih rezultatov.

1. Več ljudi je opustilo kajenje.
2. Manj hospitaliziranih ljudi.
3. Spremenjen izgled cigaretnih škatlic.
4. Večja osveščenost oz. zavedanje o škodljivih posledicah pasivnega kajenja.
5. Nič več kajenja na postajah.
6. Zmanjšanje števila kadilcev med najstniki.
7. Prepoved kajenja v avtomobilu v prisotnosti otrok.

Več na ....

Vir: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/smoking-ban-public-10-years-ago-eight-changes-health-hospitals-pubs-
teenagers-e-cigarettes-a7813696.html, 29.6.2017

S čimprejšnjo opustitvijo kajenja za pomembno izboljšanje zdravja

V Sloveniji še vedno kadi skoraj vsak četrti odrasli prebivalec. Večina teh oseb je prvič kadila pred polnoletnostjo in pri večini gre za bolezen zasvojenosti z
nikotinom. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ugotavljamo, da več kot polovica kadilcev želi prenehati s kajenjem, veliko jih v prvih nekaj
poskusih ni uspešnih, zato jim je na voljo pomoč pri opuščanju kajenja. Lahko izbirajo med skupinskim in individualnim svetovanjem za opuščanje kajenja,
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ki poteka v zdravstvenih domovih. Kot brezplačna pomoč kadilcem, ki želijo opustiti kajenje ali potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence, je na voljo
tudi svetovalni telefon, kjer svetovanje izvajajo usposobljeni svetovalci.

Telefonska številka svetovalne linije, 080 27 77, je objavljena na vseh embalažah tobačnih izdelkov.

Več na ...

Vir: www.nijz.si, S čimprejšnjo opustitvijo kajenja za pomembno izboljšanje zdravja, 5.6.2017

54 % več smrti zaradi alkohola na Škotskem

Na Škotskem je leta 2015 zaradi posledic alkohola umrlo povprečno 22 ljudi na teden. Ta številka je za 54% višja kot v Angliji in Walesu. NHS Health
Scotland spremlja odnos države do alkohola - združuje informacije o prodaji, ceni, porabi, smrti in sprejemih v bolnišnico. Leta 2016 je bilo na Škotskem
prodanih 10,5 litrov čistega alkohola/odraslega, kar predstavlja 20,2 enot na odraslo osebo na teden. To pomeni, da je bilo v lanskem letu na Škotskem
prodanih dovolj alkohola, da bi vsak odraselec presegel tedensko smernico za 44% vsak teden v letu.

Več na …

Vir: http://www.bbc.com/, Alcohol-linked deaths '54% higher in Scotland', 21.6.2017

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Udeležba na Konferenci na temo obdavčitve tobaka in nezakoniti trgovini ter koalicijskem srečanju SFP - Bruselj 27.-28.6.2017

Udeležili smo se konference v Bruslju, kjer smo se opolnomočili z novim znanjem glede obdavčitve tobaka in nezakonite trgovine.
Obdavčitev je najučinkovitejša in najbolj stroškovno učinkovita oblika posredovanja za zmanjšanje porabe tobaka, zlasti pri mladih in skupinah z nizkimi
dohodki. Okvirna konvencija za nadzor nad tobakom prav tako izpostavlja obdavčitev kot pomemben del celovite politike za zmanjševanje porabe tobaka.
Slovenija je glede obdavčitve tobaka med državami z nizko trošarino na tobak. Naslednji dan je sledila razprava na temo nezakonite trgovine - sledljivost
in varnostne značilnosti - nanašajoč se na 15. člen FCTC. 

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev pri projektu SOPA

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa prim. prof. dr. Ivan Eržen, v vlogi upravičenca za izvajanje projekta
»Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi
prebivalci (krajši naziv: Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola; v nadaljevanju SOPA)« objavlja
Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in
podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci«.

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 21 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do ponedeljka, 17. julija 2017, do
14:00 ure.

Več na ...
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Vir: www.nijz.si, 26.6.2017

Inštitut Integra obvešča o projektu podnebnega opismenjevanja

Inštitut Integra obvešča, da so v okviru mednarodnega projekta podnebnega opismenjevanja nastali številni brezplačni produkti, ki so na voljo širši
javnosti in izobraževalcem odraslih.

Cilj projekta je usmeriti ljudi k oblikovanju skupnosti, ki bodo delovale na podlagi trajnostnega razvoja in pametne rabe energije. Z izmenjavo izkušenj in
dobrih praks želijo vzpodbuditi osveščene posameznike, da svojo skrb in osveščenost uporabijo za aktivacijo drugih, da bi le-ti postali občutljivejši glede
ekološkega odtisa. 

Več o projektu ...

Vir: www.cnvos.info, Inštitut Integra obvešča o projektu podnebnega opismenjevanja, 27.6.2017 

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

GAPC 2017 - Svetovna konferenca o alkoholnih politikah, 4. - 6. oktober 2017, Melbourne

Mednarodna konferenca GAPC s svetovnimi oblikovalci alkoholne politike, raziskovalci in strokovnjaki, se bo odvijala od 4. do 6. oktobra v Melbournu.
Tema konference je mobiliziranje za spremembe.

17. Svetovna konferenca o tobaku in zdravju, 7.-9. marec 2018, Cape Town

17. svetovna konferenca o tobaku in zdravju (WCTOH) bo potekala od 7.-9. marca 2018 v Cape Townu v Južni Afriki. Konference se bodo udeležili
raziskovalci, akademiki, nevladne organizacije, civilna družba, znanstveniki, zdravstveni delavci ter javni uslužbenci iz več kot 100 držav.
Vabljeni!   

Konferenca »ZDRAVJE DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE«, 22. september 2017, Portorož

S konferenco Zdravje delovno aktivne populacije želi Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem opozoriti na zdravstvene probleme delovno aktivne
populacije, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Rdečo nit konference bodo predstavljali aktualni
problemi in izzivi na področju preventive in promocije zdravja.

Več informacij o konferenci je dostopnih tukaj.

8. EUSPR konferenca - Kakovost v preventivi, 20.-22. september 2017, Dunaj 

Letošnji največji evropski dogodek na temo preventive - že osma EUSPR konferenca - bo ponovno blizu, in sicer od 20. do 22. septembra 2017 na Dunaju
(Avstrija). Tokratna soorganizatorja konference sta avstrijsko Ministrstvo za zdravje in Gesundheit Österreich GmbH (GÖG).

Več informacija je dostopnih tukaj.
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Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Dunaju!

EPHA: Make Health your Business, 7. september 2017, Bruselj

Letna konferenca - Omogočanje sprememb za zdravje: odpravljanje ovir za ukrepanje proti kroničnim boleznim.

Lizbonska konferenca o zasvojenostih, 24.-26. Oktober 2017, Lizbona

2. evropska konferenca o različnih oblikah zasvojenosti.

Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

  

Terminski načrt objave javnih razpisov za razvoj podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR.
Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014-2020 v letošnjem letu. Najavo javnih razpisov najdete na program-podezelja.si.

Razpis programa LIFE za sofinanciranje projektov 2017

Evropska komisija je konec aprila objavila LIFE razpis 2017 za tradicionalne, pripravljalne, integrirane ter projekte tehnične pomoči za podprograma za
Okolje in za Podnebne ukrepe. Skupni proračun za nepovratna sredstva na letošnjem razpisu znaša več kot 373 milijonov evrov, od tega je več kot 290
milijonov evrov predvidenih za podprogram za Okolje in dobrih 82 milijonov evrov za podprogram za Podnebne ukrepe. Najmanj 55% proračunskih
sredstev za ukrepe v okviru podprograma Okolje je namenjeno projektom za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.

Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 26.9.2017

Horizon 2020: Nagrada za raziskovanje za zmanjšanje smrtnosti pri porodu

Evropska komisija, fundacija Bill & Melinda Gates ter korporacija Merck Sharp & Dohme so objavili novo nagrado za raziskovanje za zmanjšanje smrtnosti
pri porodu. Denarna nagrada bo podeljena največ trem inovatorjem za oblikovanje in uresničitev najučinkovitejših rešitev za preprečevanje smrti in zapletov
v nosečnosti in pri porodu, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. 

Razpisuje: Evropska komisija, Bill & Melinda Gates, Merck Sharp & Dohme

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 6.9.2017

Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor
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Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v Mestni občini Maribor, in sicer za
pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu - de minimis.

Razpisuje: Mestna občina Maribor

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 8.9.2017

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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