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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

Industrija obtožena umora
Organizacija ZDA za boj proti tobaku Action on Smoking and Health (ASH) je izdala nov videoposnetek. Z njim želi opozoriti na nizozemsko kazensko pritožbo proti tobačni
industriji zaradi umorov, poskusov umora, ubojstva, poskusu uboja, povzročanja in poskusov hudih telesnih posledic in namerne škode zdravju.
"Vrhovno sodišče v Oregonu je dejalo, da bi zavajajoče spodbujanje rabe tobačnih izdelkov lahko predstavljalo vsaj umor druge stopnje, je dejal ASH. "Tobačna industrija
je s smrtonosnimi posledicami kajenja seznanjena že desetletja, vendar kljub temu nadaljujejo z njihovimi dejavnostmi. Nadaljujejo s promocijo smrtonosnih izdelkov, kljub
popolnim poznavanjem, da bo raba cigaret povzočila milijone smrti.
Več na ...
Vir: https://www.tobaccoreporter.com/2017/07/industry-accused-of-murder/, 20.7.2017
Philip Morris se bojuje proti uvajanju enotne embalaže za cigarete
Dokumenti so razkrili, da so v multinacionalni družbi Philip Morris, razvili strategijo z namenom boja proti agencijam in organizacijam, ki se zavzemajo za zmanjševanje
rabe tobaka v družbi. Strah tobačne industrijo je, da bodo zdravstveni ministri prepričali pobudnike javnega zdravja in agencije, kot je WHO, da dvignejo davke na tobak.
Posledice dviga davkov na tobak so zmanjšanje kajenja.
Več na ...
Vir: https://www.theguardian.com, Philip Morris waging global effort to hobble anti-smoking treaty, files show, 18.7.2017
Konferenca SFP na temo tobaka in raziskav, 20.6.2017
SPF (Smoke Free Partnership) je 20 junija organiziral konferenco na temo tobaka in raziskav. Z namenom odpraviti vrzeli v politiki nadzora nad tobakom v Evropi, so
združili vodilne akademike, raziskovalce in politike. Razpravljali so o potrebi po sinergiji med raziskavami in politiko, o tem kako bi lahko nadalje razvijali raziskave na temo
nadzora nad tobakom v Evropi in drugih delih sveta.
Več na ....
Vir: https://smokefreepartnership.eu/news/high-level-conference-on-tobacco-and-research, 5.7.2017
Češka po letih razprav uveljavlja prepoved kajenja
Po novi zakonodaji tudi na Češkem prepovedujejo kajenje na javnih mestih. Zakon so februarja 2017 sprejeli v češkem parlamentu skupaj s predsednikom, v veljavi pa je
od 31. maja.
Več na ...
Vir:https://smokefreepartnership.eu/news/the-smoking-ban-in-czech-republic-takes-effect, 3.7.2017
Višja poraba alkohola se povezuje z višjim tveganjem za spremembe v delovanju možganov
Raziskovalci iz univerze na Oxfordu so preučevali vpliv zmernega pitja alkohola na različne možganske funkcije in strukture. V vzdolžni študiji, ki je trajala 30 let (od 1985
do 2015), so zbirali podatke o tedenski količini zaužitega alkohola ter nekatere strukturne in funkcijske mere možganov. Vključili so različne meritve možganskih struktur
(mere hipokampalne atrofije, gostote sive možganovine ter mikrostrukturo bele možganovine) ter funkcionalne mere (ki so vključevale različne mere kognitivnih
sposobnostih). V končni vzorec so vključili 550 moških in žensk, ki so bili ob začetku raziskave stari približno 43 let in ki niso bili odvisni od alkohola.
Več na …
Vir: http://www.infomosa.si, Višja poraba alkohola se povezuje z višjim tveganjem za spremembe v delovanju možganov, 19.7.2017
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Center za raziskovanje rakavih obolenj Velika Britanija: Z zmanjšanjem števila kadilcev bi letno lahko prihranili 67 milijonov funtov

Center za raziskovanje rakavih obolenj Velika Britanija: Z zmanjšanjem števila kadilcev bi letno lahko prihranili 67 milijonov funtov
V novi študiji objavljeni v Tobacco Control, ki so jo na pobudo Centra za raziskovanje rakavih obolenj VB opravili raziskovalci na Raziskovalnem forumu Združenega
kraljestva, so raziskali zdravstvene in ekonomske vplive v državi, če bi kadilo manj kot 5 % prebivalstva. V študiji so navedli, da bi s tem preprečili skoraj 100. 000 bolezni
povezanih s kajenjem in vključno 35.900 primerov raka, med pacientu starih nad 20 let.
Več na ...
Vir: https://smokefreepartnership.eu/news/cancer-research-uk-cutting-smoking-rates-could-save-the-nhs-%C2%A367-million-a-year, 10.7.2017
Študije ugotavljajo, da pitje kakršnekoli količine alkohola med nosečnostjo, lahko vpliva na spremembo razvoja dojenčkovega obraza
Raziskava temelji na proučevanju obrazov 415 enoletnih otrok. Rezultati so pokazali spremembe okoli nosu, oči in ustnic, ki so nastale v vseh stopnjah izpostavljenosti
alkoholu.
Več na ...

Vir: http://www.independent.co.uk/news/health/drinking-alcohol-pregnancy-safe-how-much-study-finds-a7783771.html, 18.7.2017
Kako so evropske institucije namenoma prezrle dokaze o rakotvornosti glifosata
Inštitut za trajnostni razvoj skupaj z Mrežo Plan B za Slovenijo koordinira zbiranja podpisov za Evropsko državljansko pobudo (EDP) »Prepovejmo glifosat in zaščitimo ljudi
in okolje pred strupenimi pesticidi« v Sloveniji. Pobudo še vedno lahko podpišete tukaj , več informacij v slovenščini pa je na voljo na tej povezavi.
Ta EDP je ena od najuspešnejših tekočih pobud, v Sloveniji je do sedaj zbranih 3.074 podpisov, v vsej EU pa že več kot 1.323.000 (s čimer je presežen prag enega milijona
potrebnih podpisov). Ta pobuda je najhitreje rastoča pobuda nasploh, odkar je EU leta 2012 uvedla ta inštrument.
Vir: http://www.cnvos.info/article/id/15659/cid/94, 18.7.2017
Osnutek Zakona o varstvo okolja v javni razpravi
Ministrstvo za okolje in prostor vabi k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Zakona o varstvo okolja. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 11.
septembra 2017.
Oddaja pripomb in predlogov na:

Vir: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7680/ 13.7.2017

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.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na Dunaju!
7. simpozij Alcohol Policy Network Europe (APN), 23. oktober 2017, Lizbona
Na dnevnem redu bo: a) nedavni dogodki v izbranih državah in na mednarodni ravni; B) trženje, c) škodovanje drugim; In d) vloga industrije pri oblikovanju alkoholne
politike. Več informacij je dostopnih tukaj.
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

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2017
Ministrstvo za okolje in prostor obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2017 Evropske komisije, da lahko
zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih
projektnih predlogov.
Razpisuje: Ministrstvo za okolje in prostor
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 8.8.2017
ESPON: Future Digital Health in the EU
V okviru programa Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je objavljeno javno naročilo za izvedbo ciljne raziskave na temo prihodnosti digitalnega
zdravja v EU.
Razpisuje: Evropska komisija
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 8.8.2017
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
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
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