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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

Nevarnost zeliščnih cigaret 

Zeliščne cigarete bi znale biti zmotno označene kot varnejša alternativa kajenju ali pomoč pri opuščanju le-tega, povrhu vsega pa jih proizvajalci aktivno oglašujejo v
povezavi s tema dvema značilnostima. Ne glede na to, da cigarete ne vsebujejo tobaka ali nikotina, lahko te vseeno proizvajajo toksične substance, vključno s
kancerogenimi snovmi. Nedavna raziskava je analizirala škodo povzročeno na DNK, ki nastane pri izpostavljanju celic človeških pljuč cigaretnemu dimu iz zeliščnih ter
breznikotinskih cigaret (narejenih iz ekstraktov zelene solate in zelišč). To izpostavljanje je vodilo do formacije prelomov DNK, ki so lahko potencialno kancerogeni. Količina
dima in moč njegovega vpliva na DNK sta vzajemno povezana. Študija tako pravi, da je kajenje breztobačnih in breznikotinskih cigaret vsaj tako škodljivo kot kajenje
cigaret, ki vsebujejo tobak in nikotin.

Več na  ...Break Free Slovenija 2017

Vlada Republike Slovenije še vedno spi na obljubah podnebnega ukrepanja. V marcu smo bili glasni in glasni bomo še naprej – umazana energija nima prihodnosti! To je
tudi tvoj boj!

Več na ...

Posvet ob svetovnem dnevu brez tobaka 2017

Vljudno vabljeni na posvet ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2017  z naslovom ''Tobak- grožnja razvoju'' , ki bo v torek, 30. maja 2017 na Nacionalnem inštitutu za javno
zdravje, območna enota Ljubljana, Zaloška 29.

Za udeležbo na posvetu ni kotizacije.

Prijave na posvet sprejema NIJZ do 25. maja 2017 na spletnem naslovu:  http://anketa.nijz.si/a/122281

Svetovni dan zdravja 2017: Spregovorimo o depresiji, poiščimo pomoč

Ob svetovnem dnevu zdravja je bilo v Celju, v Narodnem domu, osrednje nacionalno strokovno srečanje, ki se ga je udeležilo 250 strokovnjakov iz vseh regij in različnih
resorjev. Srečanje je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Mestno občino Celje in projektom Celje Zdravo mesto. Dogodek je privabil v Celje
toliko udeležencev tudi zaradi aktualnosti tematike: strokovnjaki so pozornost usmerili v problematiko depresije skozi vsa življenjska obdobja, v njeno prepoznavanje,
obravnavo in obvladovanje.

Več na ...

Vir: http://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-zdravja-2017-spregovorimo-o-depresiji-poiscimo-pomoc

Poročilo EK o obveznem navajanju seznama sestavin in označb hranilne vrednosti alkoholnih pijač

EK sektor alkoholnih pijač poziva k pripravi predloga o navajanju seznama sestavin in označb hranilne vrednosti alkoholnih pijač. Eurocare opozarja, da
samoregulacijski pristop ni zadosten ukrep.

13. marca 2017 je bilo objavljeno poročilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu in svetu o obveznem navajanju seznama sestavin in označb hranilne vrednosti
alkoholnih pijač. Po veljavnih pravilih navedba seznama sestavin in označbe hranilne vrednosti za alkoholne pijače, za razliko od drugih živil, ni obvezna.

Več na ...

Vir: http://www.infomosa.si/clanki/porocilo-ek-o-obveznem-navajanju-seznama-sestavin-in-oznacb-.html?
nlid=b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11&emid=b2eb7349035754953b57a32e2841bda5

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Novi produkti, stara taktika tobačne industrije

Bruselj, 30. marec 2017: Tobačna industrija promovira nove izdelke s pomočjo g. Jos Draijera, spornega predstavnika za zdravje in člana Evropskega urada Svetovne
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Bruselj, 30. marec 2017: Tobačna industrija promovira nove izdelke s pomočjo g. Jos Draijera, spornega predstavnika za zdravje in člana Evropskega urada Svetovne
zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (FCTC). 30. novembra 2016 je Philip Morris izdal nov produkt IQOS, za katerega trdijo, da je dosti manj škodljiv od
konvencionalnih cigaret. Kljub trditvam PMI, da bodo raziskavo izvedli neodvisni strokovnjaki, so le-to prepustili g. Draijeru...

Več na ...

Vir: https://smokefreepartnership.eu/

Vrhovno sodišče VB je zavrnilo pritožbo tobačnih podjetij glede enotne embalaže

Vrhovno sodišče Velike Britanije je zavrnilo  pritožbo tobačne industrije zoper nove zakone.

Nova embalaža je obvezna od 20.5.2017 in ima: enake  oblike, velikosti in barve, dve tretjine (spredaj in zadaj) slikovnih zdravstvenih opozoril ter pisna opozorili na
straneh. Zdravstveni sekretar, Jeremy Hunt, je pozdravil odločitev vrhovnega sodišča, rekoč: "Enotna embalaža bo znižala cene za nekadilce in zmanjšanje trpljenja,
bolezni in smrti, ki se jim je  mogoče izogniti." Več na: ...

Vir: https://www.theguardian.com

Tribunal civilnih organizacij opozarja, da Monsanto ogroža pravico do hrane, zdravja in okolja

Onesnaževanje okolja v mednarodnem kazenskem pravu ni priznano kot kaznivo dejanje. Če bi bilo priznano, bi dejavnosti  Monsanta prav tako predstavljale kaznivo
dejanje. Biotehnološki velikan Monsanto je vključen v prakse, ki so negativno vplivale na pravico do zdravega okolja, do hrane in pravico do zdravja, je pet mednarodnih
sodnikov, ki sestavljajo  "Monsanto sodišče" izreklo v torek, 18.4.2017. 

Sodnik je zapisal: Svetovalno mnenje je močan signal za tiste, ki sodelujejo v mednarodnem pravu , kot tudi za žrtve strupenih kemikalij in korporacije. Zelo verjetno je,
da bodo zaključki vodili do več primerov odgovornosti Monsanta in njemu podobnih podjetij. Podjetij, ki povzročajo škodo za zdravje, hrano in  okolje.

Več na ...

Vir: https://www.commondreams.org

Četrtina kolorektalnega raka je povezana z načinom življenja

Washington: Način življenja, vključno s kajenjem, pitjem alkohola, mastno hrano ter uživanjem rdečega mesa, po raziskavi narejeni v Avstraliji, privedejo do
kolorektalnega raka. Rak debelega črevesa in danke je tretji najpogostejši rak v Združenih državah Ameriki  in drugi najpogostejši rak v Avstraliji. Raziskovalci so ugotovili,
da sta kajenje cigaret in prekomerna telesna teža (indeks telesne mase večji od 25) povzročitelja 9 odstotkov raka debelega črevesa v Avstraliji, je dejal glavni avtor
študije dr. Claire Vajdic, vodja Cancer Epidemiology za raziskave na univerzi v  New South Wales v Avstraliji. Vajdic je predstavil svoje ugotovitve v ponedeljek, 3. aprila
2017 na Ameriškem združenja za raziskave raka. 

Več na ...

Vir: http://www.livescience.com

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA 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!

Mednarodno srečanje o zmanjševanju števila žrtev in poškodb v prometu

Fortox 2017: TAKING ACTION TO DECREASE ROAD FATALITIES AND INJURIES - Zmanjševanje žrtev in poškodb v prometu, je mednarodno srečanje, ki ga organizira
Združenje FORTOX v sodelovanju z Mednarodnim svetom za alkohol, droge in prometno varnost (ICADTS) in bo potekalo med 28. in 30. maja 2017 na Bledu. Pomemben
cilj mednarodnega srečanja je, da se ob promociji sistema, ki ga uvaja “Vizija nič “(Nič smrti v cestnem prometu!), čim več znanja uporabi tudi v praksi.

Več informacij o kongresu je dostopnih  tukaj. 

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.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Dunaju!

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

Javni razpis za sofinanciranje sociale in zdravstva v Občini Mokronog - Trebelno
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Javni razpis za sofinanciranje sociale in zdravstva v Občini Mokronog - Trebelno

          Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mokronog-Trebelno za leto 2017.
           
          Razpisuje: Občina Mokronog – Trebelno

          Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

          Rok prijave: 21.4.2017   

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019

Predmet razpisa so programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega
programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025 in akcijskega načrta.

Razpisuje: Ministrstvo za zdravje

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 5.5.2017

LIFE: EU operating grants to environmental and/or climate non-governmental organisations (NGOs)

V okviru programa LIFE je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju delovanja evropskih nevladnih organizacij , ki prispevajo k razvoju in implementaciji okoljskih
in/ali klimatskih politik in zakonodaje Skupnosti.

Razpisuje: EASME - Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 15.6.2017

Javni razpis za sofinanciranje sociale in zdravstva v Mestni občini Murska Sobota

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov  na področjih socialnega varstva (A), programov društev upokojencev (B), posebnih programov na področju
socialnega varstva (C) in programov zdravstvenega varstva (D) na območju Mestne občine Murska Sobota v letu 2017.

Razpisuje: Mestna občina Murska Sobota

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 26.4.2017

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2017

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev - državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, v Mestni občini Maribor v letu 2017.

Razpisuje: Mestna občina Maribor

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete  tukaj. 

Rok prijave: 5.5.2017

Tretji razpis medregionalnega programa Interreg Europe

Objavljen je tretji razpis v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Europe v programskem obdobju 2014-2020.

Glavni cilj je programa je pomoč evropskim regijam pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih:

-    raziskave, tehnološki razvoj in inovacije,
-    konkurenčnost MSP,
-    nizkoogljično gospodarstvo,
-    okolje in učinkovita raba virov.

Razpisuje: Evropska komisija

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete  tukaj. 

Rok prijave: 30.6.2017

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

http://www.mokronog-trebelno.si/objava/75766
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017016.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017016.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/finansup_17.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/finansup_17.htm
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=8326
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=8326
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=8365
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=13317
http://www.razpisi.info/index?action=euprograminfo&id=7747
http://www.interregeurope.eu/apply/
mailto:info@zadihaj.net

