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Pretekli dogodki:
SKUPAJ OŽIVIMO MREŽO NVO VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE!
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo z veseljem sporoča o uspešni izbiri na Javnem
razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014 – 2015. Tako smo v
oktobru ponovno oživeli mrežo NVO varujejo naše zdravje in nadaljujemo z našim delom v smeri krepitve
nevladnih organizacij na področju zdravja.

SZOTK smo si tokrat zadali naslednje cilje:
- višja kakovost in uspešnost civilnega dialoga
- krepitev partnerstev in koalicij NVO
- finančna in kadrovska okrepitev NVO
- večanje prepoznavnosti pomena NVO na področju zdravja
- servisna podpora NVO
Naš dolgoročni cilj je vzpostavitev centra NVO za izobraževanje.

Če še niste člani mreže, se lahko tudi vi priključite vsebinski mreži NVO varujejo naše zdravje, v kateri društva,
zavodi in institucije s skupnimi močmi krepimo vpliv nevladnega sektorja in javno zdravje.

Povezane NVO bomo lažje dosegle:
- razvoj NVO na področju zdravja
- večjo državno podporo in večjo prepoznavnost v medijih in gospodarstvu
- izboljšanje zdravstvene zakonodaje
- stalno sofinanciranje NVO na področju zdravja

Člani mreže postanete tako, da se nam oglasite na e-mail info@zadihaj.net in poslali vam bomo pristopni
obrazec.
Članstvo je brezplačno!
Člani mreže boste deležni brezplačne podpore in pomoči v obliki informiranja, usposabljanja, svetovanja in
izobraževanja. Veseli bomo sodelovanja z vami, saj skupaj zmoremo več!
Prav vsaka NVO je za mrežo nepogrešljiva!

Prav tako vljudno vabimo v mrežo prostovoljce, ki želijo delati in se izobraževati na področju zdravstva in
okoljskih determinant zdravja, da se nam oglasijo na e-mail info@zadihaj.net!

DOBRODELNI KONCERT S PUNČKAMI IZ VINKOVCEV in ANGLEŠKO ZASEDBO PARIS XY
V mesecu oktobru smo organizirali dva dobrodelna koncerta: v soboto, 4. oktobra 2014, so nas v Sodnem stolpu
na Lentu zabavala dekleta iz hrvaške skupine Punčke, 24. oktobra 2014 pa angleška zasedba Paris XY. Na obeh
koncertih smo obiskovalce informirali o nevarnosti prekomernega hrupa in posledicah za zdravje ter jim
predstavili kratko- in dolgoročne učinke na slušne organe. Zastavili smo jim tri kratka vprašanja v zvezi s slišanim
in preverili njihovo poznavanje problematike ter jim podelili čepke za ušesa.

Punčke

Mladi, ki smo jih nagovorili na prvem koncertu, so bili večinoma stari med 18 in 25 let ter so povedali, da želijo
uživati in se v teh letih še ne obremenjujejo z zdravjem v prihodnosti.

Na drugem koncertu je bilo občinstvo starejše in nagovorili smo obiskovalce med 25. in 40. letom. Ti so bili bolj
radovedni, komunikativni in dojemljivi za informacije, kar je najbrž posledica dejstva, da se v tej starosti že
pojavljajo kakšne zdravstvene težave povezane s sluhom oziroma se že kažejo posledice neosveščenosti v mlajših
letih.
Narava koncertne glasbe je takšna, da teži k pretirani glasnosti
predstavitve, zato smo sami s kvalitetnejšim ozvočenjem in širšim
zvočnim razponom hrup kar se da omilili. Vsekakor pa je akustični
koncert ušesom po našem mnenju manj škodljiv, tudi zaradi
srednjih vrednosti na zvočni skali, kakor elektronska glasba, ki
teži (tako produkcijsko kot predstavitveno) k ekstremnejšim
tonom.

Z informiranjem smo obiskovalce koncertov želeli nagovoriti, da
je v glasbi mogoče enakovredno uživati tudi ob zmanjšani meri
hrupa v ušesih!
Paris xy

PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE O ODNOSU OSNOVNOŠOLCEV DO ALKOHOLA
Dne 24. oktobra 2014 je v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije potekala Predstavitev raziskave o odnosu
slovenskih osnovnošolcev do alkohola, ki jo je izvedlo Društvo Žarek upanja pod strokovnim vodstvom dr.
Zdenke Čebašek – Travnik. Po uvodnih pozdravih in nagovorih predsednika državnega sveta Mitja Brvarja, Marjete
Ferlan Istinič (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Vesne Kerstin Petrič (Ministrstvo za
zdravje) ter direktorja FIHO fundacije Štefana Kušarja, sta dr. Zdenka Čebašek – Travnik in predsednica društva
Žarek upanja Nataša Sorko predstavili rezultate raziskave.

Anketiranih je bilo 6787 učencev iz sedmega, osmega in devetega razreda oziroma 12,84% njihove populacije. V
raziskavo so povabili vseh 450 slovenskih osnovnih šol, od tega se jih je odzvalo 51. Na vprašanje »Ali si že
poskusil alkohol?« je pritrdilno odgovorilo 82,1 % udeležencev, med njimi pa je bilo statistično značilno več
dečkov kot deklet. Povprečna starost ob kateri so anketirani prvič poskusili alkohol je 10 let.
Zaskrbljujoče je, da kar 7,4 % učencev v zadnji triadi osnovne šole pije vsak dan ali enkrat tedensko. S starostjo
narašča delež tistih, ki pijejo
alkohol vsak dan. 15,5 %
učencev je potrdilo, da so bili v
življenju
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imela v življenju že več kot 10
priložnosti za pitje alkohola, v
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pa
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izpostaviti tudi dejstvo, da so starši ob odraščanju otrok vedno bolj tolerantni glede njihovega pitja alkohola.
Pretresljiv podatek je tudi, da je slaba desetina anketiranih učenk in učencev mnenja, da se niso sposobni veseliti
brez uživanja alkoholnih pijač.

V zaključni diskusiji se je odprlo in postavilo kar
nekaj podrobnejših vprašanj, med drugim tudi
vprašanji

o

dostopnosti

alkoholnih

pijač

mladoletnim osebam in porazdelitvi glede na
regionalna območja.
Še posebej pa velja poudariti, da je vsako pitje
alkohola za otroke in mladostnike (ali mladoletne)
škodljivo, tvegano in nevarno ter da vpliva na
njihov celostni psihosocialni, čustveni in telesni
razvoj.

Napovednik dogodkov:
KONCERT NA VLAKU
Dne 28. novembra 2014 bomo priredili koncert na vlaku. Z namenom osveščanja o zdravi mobilnosti,
popularizaciji javnega potniškega prometa in skrbi za naravo, zdravje ter kvaliteto širšega bivalnega okolja, bomo v
sodelovanju z Medobčinskim uradom Mestne občine Maribor (MUVOON), ob podpori Slovenskih železnic in
Občine Ruše, organizirali in izpeljali "Žur na vlaku". Tako bomo povezali dve bližnji občini v skupnem cilju skrbi za
okolje in zdravje ter prispevali k dvigu kvalitete bivalnega okolja. K sodelovanju smo pritegnili tudi Mariborsko
kolesarsko mrežo in ruške kolesarske navdušence. Upamo, da bo sodelovanje obrodilo sadove v skupni iniciativi in
enotnem zastopanju naših skupnih interesov v bodoče. Železniški promet je najenostavnejša trajnostno
mobilnostna rešitev, ki se ponuja tukaj in zdaj. Trajnostna mobilnost je kulturna mobilnost. Naj bo vožnja z
vlakom tudi zabavna: Vsi na kolo in vsi na vlak, zdravo na zabavo!

Vabljeni 28. novembra ob 20.35 uri na glavno železniško postajo
v Mariboru, kjer se bomo zabavali na poti v Ruše. Predlagamo
prihod na železniško postajo s kolesom. Mariborska železniška
postaja ima urejeno postajališče za kolesa, v Rušah pa bo tudi
poskrbljeno za prostor skladiščenja koles v območju železniške
postaje.
Kolesodvor v Mariboru
(Vir: http://www.delo.si/novice/slovenija/na-mariborskem-kolodvoru-odprli-kolesodvor.html Foto: Tadej Regent/Delo)

Nastop akustične glasbene skupine je za zdaj presenečenje. Število vozovnic je omejeno in jih je potrebno
rezervirati, zato vas prosimo, da nam udeležbo sporočite na info@zadihaj.net. Podrobnejše informacije vam
bomo posredovali naknadno!

Zanimivo:
Prihaja sezona gripe: Za kadilce obstaja večja verjetnost, da zbolijo, saj imajo šibkejši imunski sistem od
nekadilcev!
http://www.cdc.gov/flu/protect/smoking.htm
(30. 10. 2014)
Z naslednjim letom zaposleni v drugem največjem tobačnem podjetju ne bodo več kadili v delovnih
prostorih, hodnikih in dvigalih!
http://www.theguardian.com/business/2014/oct/23/camel-maker-reynolds-snuffs-out-workplacesmoking
(23. 10. 2014)
Alkohol je v Veliki Britaniji glavni krivec za 40% zvišanje smrti zaradi bolezni jeter.
http://www.theguardian.com/society/2014/oct/20/alcohol-rise-liver-disease-deaths
(20. 10. 2014)
NOVICE IZ EVROPSKE UNIJE IN SVETA

Evropska zveza za javno zdravje (EPHA) spodbuja odločevalce naj bodo pogumnejši pri
soočanju z epidemijo raka v Evropi
Emma Woodford, generalna sekretarka in predstavnica EPHA-e v skupini izvedencev o raku, je dejala, da
le z nekaj doslednimi spremembami v življenjskem stilu lahko naredimo dovolj za zaščito pred več
oblikami raka. Evropski kodeks proti raku predstavlja širok nabor ukrepov, ki bodo pomagali tako vladam
kot posameznikom v boju proti raku. Rak predstavlja veliko obremenitev za družbo, dejavniki tveganja pa
so enaki kot pri drugih kroničnih boleznih, kot so diabetes, bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal, kot so
astma ali kronična obstruktivna pljučna bolezen. Potrebni so integrirani pristopi k politiki za reševanje
skupnih dejavnikov tveganja, kot so tobak, alkohol in nezdrava prehrana. Prav tako je v razvoju Evropski
informacijski sistem o raku (ECIS) in temu modelu bi lahko sledili tudi pri drugih kroničnih boleznih. Če se
želimo učinkovito spopasti z rakom, ki predstavlja drugi najpogostejši vzrok smrti v EU, je potrebna
vpeljava učinkovitih praks in koordinacija med posameznimi državami.

Kajenje ostaja eden največjih povzročiteljev raka, zato je še posebej pomembna celostna implementacija
nove Direktive o tobačnih izdelkih ter uvedba standardizirane embalaže. Veliko bi lahko storili tudi pri
omejevanju porabe alkohola z ukrepi, kot so določitev minimalne cene za enoto alkohola, kar bi omejilo
zlorabo cenenih pijač in s tem povezanih težav. Prav tako je težava širjenje debelosti, predvsem zaradi
vseprisotne nezdrave prehrane (z visoko vsebnostjo sladil in maščob) ter neaktivnega življenjskega sloga.
Da bi znižali število rakastih obolenj, povezanih s slabimi prehranjevalnimi navadami, bi lahko države
članice uvedle davek na nezdravo prehrano in subvencioniranje polnozrnatih žit, sadja in zelenjave, tako

da bi se zvišale cene »nezdravih« živil, medtem ko bi spodbudili uporabo živil bogatih s hranili.
Zoltán Massay-Kosubek, koordinator EPHA-e, pravi, da kadar gre za naše zdravje, se odločevalci še vedno
prepogosto odločajo v skladu z ekonomskimi in poslovnimi interesi.
(Vir: http://epha.org/6193)

Konferenca »Mladi in zloraba drog v EU« – 18. novembra 2014 v Bruslju.
V torek, 18. novembra, bo v Bruslju potekala konferenca z naslovom »Mladi in zloraba drog v EU:
omejevanje dobave, zmanjševanje odvisnosti, pomoč pri odpravljanju posledic«.

Eden glavnih izzivov pri evropski zakonodaji o drogah je hitro širjenje novih legalnih psihoaktivnih
substanc, ki delujejo podobno kot prepovedane droge. Med leti 2009 in 2013 se je število substanc,
vpisanih v sistem za zgodnje obveščanje potrojilo. Avgustovska raziskava Eurobarometer je pokazala, da
so »legalne droge« vse bolj priljubljene in da je povprečna poraba med mladimi narasla s 5% (2011) na
8% (2014).

Zloraba drog in s tem povezane težave negativno vplivajo na javno zdravje in varnost. Izboljšanje sistema
intervencij za zmanjševanje škode in socialno rehabilitacijske storitve za mlade odvisnike sta ključna
elementa vsake celostne strategije za boj proti drogam.
Mednarodni simpozij je priložnost za zdravstvene delavce in zainteresirane skupine iz vse Evrope, da
spregovorijo o najnovejših izzivih in naslednjih korakih v boju proti zlorabi in odvisnosti od prepovedanih
drog in novih psihoaktivnih substanc!
(Vir: https://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/EK18-PPE2.php)

ENSP/EFA vodnik za uvedbo Evropske direktive o elektronskih cigaretah
ENSP/EFA spodbuja države članice, da bi morali vse cigarete, tako z kot brez nikotina, urediti z nacionalno
zakonodajo preko vodnika za uvedbo Evropske direktive o elektronskih cigaretah.
Predlogi ENSP/EFA vodnika:
–

Urejene bi morale biti tudi vse obstoječe in bodoče naprave z in brez nikotina ter vso ponovno
polnjenje kartuš z nikotinom.

–

Prepovedati bi morali oglaševanje vseh zgoraj omenjenih izdelkov na nacionalni ravni in ne samo
takrat, ko je prisotna prekomerna uporaba.

–

Elektronske cigarete bi morali prepovedati v vseh javnih prostorih, kjer je kajenje prepovedano.

–

Dodajanje okusa elektronskim cigaretam bi moralo biti prepovedano, da se onemogoči mamljiv
vonj otrokom in mladostnikom.

–

Elektronske cigarete se ne bi smele prodajati mladoletnim osebam.

–

Cene elektronskih cigaret bi morale biti omejene z davki.

–

Za elektronsko trgovanje cigaret je treba uporabiti protokol MOSZOT o nezakonitem trgovanju.

Podrobnejši opis ENSP/EFS vodnika lahko najdete na spodnji povezavi:
http://www.ensp.org/sites/default/files/ENSP%20EFA%20guide%20on%20TPD%20Art20%20November%
202014%20FINAL.pdf
(Vir:
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