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E-NOVICE / Februar 2017

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

UICC je pričel s kampanjo: IZZIV RAKU
Pod okriljem UICC (Union for International Cancer Control), mednarodnega združenja za nadzor nad rakom poteka prva kampanja takšne vrste. UICC je največja
mednarodna organizacija, ki se ukvarja z rakom. V 162 državah ima več kot 1000 članov.
17. januarja so v Davosu (Švica) na letnem srečanju World Economic Foruma pričeli z novo pobudo "C/Can 2025: City Cancer Challenge". Srečanje v Davosu predstavlja
spremembo paradigme v tem, kako bodo mednarodne organizacije odslej pomagale državi ter mestnim voditeljem pri seznanjanju ljudi z vse večjim bremenom, ki ga
predstavlja rak.
Združeni narodi (UN) ter Sustainable Development Goals (SDGs) pri svojem delu ciljajo na to, da bi se več investiralo v zdravljenje nenalezljivih bolezni, specifično v
zdravljenje rakavih obolenj.
Več na ...
Izjava za javnost nevladnih organizacij slovenije s področja varovanja javnega zdravja ob dnevu brez cigarete, 31.1.2017
Nacionalne mreže nevladnih organizacij s področja javnega zdravja – Mreža NVO varujejo naše zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Mreža 25x25, Preventivna
platforma in Rdeči križ Slovenije podajamo izjave za javnost ob dnevu brez cigarete.
Tudi v letošnjem letu smo 31. januarja obeležili Dan brez cigarete, ki naj vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja. Več na naslednji

povezavi.

4. februar 2017 - Svetovni dan boja proti raku
Rak je lahko nepričakovano tudi vaša bitka. In tudi vaša zmaga. 4. februar je Svetovni dan boja proti raku, ki ga na slovenskem in globalnem nivoju obeležujemo z
različnimi aktivnostmi in predvsem sporočamo, da prav vsi – torej posamezniki in celotna skupnost – lahko aktivno prispevamo k zmanjševanju obolevanja za to boleznijo.
Dejstva: za rakom v Sloveniji vsako leto zboli več kot 13.000 ljudi, z izkušnjo bolezni pa živi skoraj 90.000 Slovencev, tj. skoraj 5 % celotne slovenske populacije. Tudi
napovedi niso optimistične: v prihodnosti bo za rakom verjetno zbolel eden od dveh moških in ena od treh žensk. Prizadene tako svojce, prijatelje, sodelavce kot širšo
skupnost. Dejstvo je tudi, da je rak prvi javnozdravstveni problem slovenske družbe. Več na povezavi.
Vir: http://www.onkologija.org/sl/domov/pogovori_in_komunikacija/novice_in_dogodki/?event_id=437
10. februar - Winter Bike to Work /School/ Day
10. februar - WInter Bike to Work /School/ Day. Pridružite se nam!
Svojo udeležbo lahko potrdiš tukaj: http://winterbiketoworkday.org/home2017/
V petek pričakujemo nizko raven onesnaženosti zraka z delci PM10
(Vir ARSO: http://www.arso.gov.si/…/kakovost…/podatki/PM10_napoved.html)
in izboljšanje vremena (http://www.accuweather.com/…/299438/daily-weather-f…/299438…)
V sodelovanju z Mariborsko kolesarsko mrežo bomo jutri od 14. do 16. ure v središču mesta Maribor delili čaj vsem kolesarjem. Vabljeni, da nas poiščete in da se pripeljete
s kolesom. Se vidimo :-)
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Uprava za živila in zdravila (FDA) mora razkriti kako škodljiv je v resnici tobak, ki se ga ne kadi
Upravi za živila in zdravila ne uspeva slediti uveljavljenim etičnim načelom, saj javnosti ne razkriva kako nevaren je tobak, ki se ga ne kadi, v primerjavi s cigaretami.
Javno zdravje ogrožajo, saj ljudem niso sporočili, da so tobačni produkti, ki se jih ne kadi, znatno varnejši kot cigarete.
Vir: http://www.washingtonexaminer.com/fda-must-come-clean-about-the-real-risks-of-smokeless-tobacco/article/2613401

Vpliv tobaka ter onesnaženega zraka z delci PM na zdravje ljudi
Zakaj sploh govorimo o problemu onesnaženosti zraka z delci PM? V prvi vrsti zaradi vpliva na zdravje ljudi, živali in stanje ekosistemov, posledično pa tudi
zaradi ekonomske škode zaradi bolniških odsotnosti, zdravljenja, invalidnosti in umrljivosti.
Onesnaženost zraka z delci PM10 je še zlasti v letošnji kurilni sezoni velik problem. Svetovna zdravstvena organizacija WHO priporoča povprečno letno vrednost delcev
PM10 20 μg/m3. Pri takšnih koncentracije naj ne bi opazili škodljivih vplivov na zdravje ljudi. V Slovenskih mestih se letne koncentracije gibljejo med 22 – 32 μg/m3. V
Mariboru smo imeli v zadnjem mesecu povprečne dnevne koncentracije tudi več kot 100 μg/m3. Temu primerne so tudi posledice na zdravje in v končni fazi tudi umrljivost
ljudi. Več na povezavi.
Nekadilci bi lahko za življensko zavarovanje plačali 50 % manj kot kadilci
Nova raziskava, ki jo je pripravil Royal London pravi, da bo 45-letni kadilec za življenjsko zavarovanje za naslednjih 25 let plačal več kot 12000€ višji znesek kot enako star
nekadilec. 55 letni kadilec bo za desetletno zavarovanje plačal 11000€
več kot enako star nekadilec .

Vir: https://www.businessworld.ie/financial-news/Non-smokers-can-pay-up-to-50-less-than-smokers-for-life-insurance-567375.html
E-cigarete in mladi ne spadajo skupaj
E-cigarete in mladi ljudje ne spadajo skupaj. Možgani mladostnikov so v kritičnem razvojnem obdobju. Med rastjo zarodka v maternici se možgani pričnejo razvijati, razvoj
pa se nadaljuje do petindvajsetega leta. Izpostavljenost nikotinu v tem času lahko poškoduje razvoj možganov, povzroči pa lahko tudi odvisnost. Pomembno si je
zapomniti, da so tudi e-cigarete smatrane za tobačni produkt, saj jih večina vsebuje nikotin.

Vir: http://www.richmondregister.com/community/e-cigarettes-and-young-people-don-t-mix/article_cdae35b2-e72b-11e6-a96c-a301592df706.html

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
se bosta aktivno udeležila delegata SZOTK.

ENSP. konference

Vabljeni!
4. skupščina mreže CIVINET Slovenije, Hrvaške in Jugovzhodne Evrope
Mesto Maribor bo gostilo 4. Skupščino mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE, ki bo 17. februarja 2017. Pred Skupščino bo potekala seja Upravnega in Političnega odbora
mreže. Med skupščino bo potekala tudi okrogla miza o trajnostni mobilnosti v mestih.
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.
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
Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2017 in 2018
Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2017 in 2018 s ključnim ciljem:
zmanjšati število oseb brez obveznega zdravstvenega in povečati prehod nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj.
Rok prijave: 20.2.2017
Nazaj na vrh
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