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Přeloženou verzi připravil Státní zdravotní ústav  

 

HLAVNÍ ZPRÁVY 

 

Summit EÚ o chronických nemocích 

Nádorová, kardiovaskulární, chronická respirační onemocnění a 

duševní poruchy jsou zodpovědné za 86% všech úmrtí v evropském 

regionu. Týkají se 8 z 10 lidí ve věku nad 65 let a vynakládá se na ně 

70-80% rozpočtu na zdravotní péči. Ředitelka EuroHealthNet 

Caroline Costongs uvádí, že "navzdory tomuto obecnému povědomí 

je čas přejít od slov k činům. Existuje obrovský potenciál pro redukci počtu chronických 

onemocnění prostřednictvím větších investic do podpory zdraví a prevence nemocí a 

prostřednictvím účinnějších akcí a inovací v této oblasti." 

 Tiskovou zprávu EuroHealthNet najdete zde. 

Souhrn strategií EuroHealthNet v boji proti chronickým nemocem naleznete zde.  

Pro více informací o summitu klikněte zde nebo nahlédněte  do zpráv od DG SANCO. 

Blog Tonia Borga najdete zde.  

Výstupy ze summitu najdete zde.  

 

Na obrázku - Komisář Tonio Borg - Prohlášení na summitu EU o chronických 

onemocněních 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoB11wwKP9zOjIwNjpcIqZvVM8skY3obqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjCZ8UMVwnAuxJxoLJTsruD5RmlwHxZNGiCDGs9NI8El9z2hYE-ugOoohn7GN2BmQIwz0Ec_j0n-RrqfivcTgX2rr26mFJyqSFR2Lu9XPM39kIWdZM85WG8RIGvs2xxWEsbuYaAU78aP4MpO9BTvGb4HTDSGiGau5T1Bkf33SeLVdQiL99A1eimP0Xu-ICr-CQnVlvrn8f4ftQaFwiO38sbJs,&h=eNortjI2slIysjQ3TjK3sDAyMzGwMEhKMzVIMTY2SjYxTEsxNDNIMlSyBlwwxf0Jww,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBmlwwZf9zOjE0NTpcIqZvVM8skY3obqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVPDMW6UnXj8RbiuUf11wniwPkJc2hBSqk_888MUs9zVMl_eMCtYhA7WJ8CX4Oy3xBevzujqh9ufnlK20X2Kq7tjRVkLCdXlW4qDbbzclcXEPKFtbLuLc7TbyPolwiOzf2TJg,&h=eNortjI2slIyMEpMNkg0TzJMtUg0tzBMSjROSkpMSUoxMzcwNjSxNFOyBlww4igK1A,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBgVwwfv9zOjEyMDpcIqZvVM8skY3obqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjH8MeLDAM8FxcgInZFYzuG9d9jUn9a9K-Gxqm8858GUM95hof5uMGssBwqnVlAnkZnWEUaMqv2_g67L7wKgIT2OD28GlcIjtbBj8B&h=eNortjI2slIyNzBKM7IwNElLszAzM09JNDS3NDS2MDJOTTMxNjQzM1WyBlwwyrQJrA,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBd1wwiP9zOjExMDpcIqZvVM8skY3obqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjH8MeLDAM8FxcgInZFYzuG9d9jUn-b8-iBSCx79lhWBtsjlEQ-uUSsvpt4GdgC3IZmisDQfDzxaF6sVwiO_utOP4,&h=eNortjI2slJKMUxOMrZITTFMM09OMzEyMzUxSzW3SEozNLE0SE02TlSyBlww4x4K8g,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBd1wwiP9zOjExMDpcIqZvVM8skY3obqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjH8MeLDAM8FxcgInZFYzuG9d9jUn-b8-iBSCx79lhWBtsjlEQ-uUSsvpt4GdgC3IZmisDQfDzxaF6sVwiO_utOP4,&h=eNortjI2slJKMUxOMrZITTFMM09OMzEyMzUxSzW3SEozNLE0SE02TlSyBlww4x4K8g,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBglwwff9zOjEyMTpcIqZvVM8skY3obqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjH8MeLDAM8FxcgInZFYzuG9d9jUn9a9K-Gxqm8858GUM95hof5uMGssBwqnR8BGRCizguLKWs3_k67LmfdDQp06Cw9GBbXCI7k3U-tQ,,&h=eNortjI2slIyN022TEtONUk0NzFNTTIwNDY3SzQxSTJNMrKwTDKxTFSyBlww3AYKlA,,


 

Komise zdůrazňuje potřebu větší efektivity, dostupnosti a 

udržetelnosti zdravotnických systémů EU 

 

Evropská komise přijala Prohlášení o účinných, přístupných a 

udržitelných  systémech zdravotnictví.  

 

 

  Více informací najdete zde. 

         Tiskovou zprávu Evropské komise najdete zde. 

 

WHO - 7 milionů úmrtí ročně v souvislosti se znečištěním ovzduší  

Podle nových odhadů WHO zemřelo v roce 2012 asi 7 milionů lidí v 

důsledku vystavení znečištěnému ovzduší. Toto zjištění je více než 

dvojnásobně vyšší nežli předchozí odhady a potvrzuje, že znečištěné 

ovzduší představuje největší riziko vlivu životního prostředí na 

zdraví. Nová data poukazují na silnější vazbu mezi expozicí 

vnitřnímu a vnějšímu znečištění ovzduší a kardiovaskulárními 

chorobami, jako je mrtvice a ischemická choroba srdeční, stejně jako mezi znečištěním 

ovzduší a rakovinou.  

Více informací najdete zde. 

 

WHO a UNECE na 4. setkání ohledně dopravy, zdraví a životního 

prostředí začali pracovat na Panevropském programu 2020 
 

Na čtvrtém setkání pro dopravu, zdraví a životní prostředí (4HLM) se sešli evropští ministři 

dopravy, zdravotnictví a životního prostředí, aby se dohodli na společné akci pro zdravou a 

udržitelnou mobilitu. 

 

4HLM přijalo Pařížskou deklaraci, která vychází z prioritních cílů Amsterodamské deklarace 

z roku 2009 a zavazuje se: 

 

• přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a stimulovat tvorbu pracovních míst  

prostřednictvím investic do dopravy šetrné ke zdraví a životnímu prostředí; 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBhFwwe_9zOjEyMzpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjH8MeLDAM8FxcgInZFYzuG9d9jUn4b9m9HS2m-s52WEI72BIC_dkUuNZ34H1gOHgfiS8fd-b8n6BhsqWpdzkTzpH76ipVgbxcIjsvaECL&h=eNortjI2slJKMzdOtDQ1SU1KNU5MNbBIMTQyTzZOAXFSLU2NzZKVrAHjqQsh
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBalwwlf9zOjk4Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFuP9xe5lx0KMJnxQpI03lSIGezUqN71XLe4AV41wnyrQFIKTo2Uw-enOISlumsVGewG2reGcKXCI7U0cyIw,,&h=eNortjI2slJKNUhOSTG0TLS0sLS0TEtLtjQ0NzdNS0lMMjFKM0i1NFKyBlww5J8LCA,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBeVwwhv9zOjExMjpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVLioMrlTAmINXge8T2mqACOR43f4HILLok2ESRjvYDRPmqVXxlDeqcXoVOh2BXCIda-H0hKchueTvXCI7SBM5BA,,&h=eNortjI2slJKTklLNLEwMrA0Sk40t0wytjAxMEw0trRMsTQyTzFNNFGyBlww2tUKYw,,


• prosazovat účinnější dopravní systém; 

• redukovat látky znečišťující ovzduší a dopravní emise spojené se skleníkovým efektem, 

snížit hluk; 

• podporovat opatření přispívající ke zdravému a bezpečnému způsobu dopravy. 

 

Přidán byl nový pátý cíl: 

• integrovat cíle dopravy, zdravotnictví a životního prostředí do městského a územního 

plánování. 

 

WHO nedávno zveřejnila dvě zprávy týkající se odvětví dopravy 

 Zprávu "Odkrývání nových možností: pracovní místa v ekologické a zdravé dopravě" 

najdetete zde. 

 Publikaci "Rozvoj národního akčního plánu pro dopravu, zdraví a životní prostředí. 

Podrobný manuál pro tvůrce strategií. " najdete  zde. 

  

  Více informací najdete zde nebo kontaktujte Clive Needle.  

 

NOVINKY Z EUROHEALTHNET 

 

IROHLA - EuroHealthNet se podílel na 2. evropské konferenci o 

zdravotní gramotnosti 

EuroHealthNet představil výzkumný projekt (FP7) IROHLA - intervenční výzkum v oblasti 

zdravotní gramotnosti mezi stárnoucí populací, který se zaměřuje na zlepšení zdravotní 

gramotnosti starších lidí v Evropě.  

V průběhu konference se řečníci a účastníci také shodli na tom, že sociální nerovnosti a 

sociální prostředí hrají roli při získávání zdravotní gramotnosti a že je třeba intervence 

přizpůsobit potřebám lidí. 

Byl zmíněn  i rozvoj využívání eHealth (elektronického zdravotnictví) a byla zdůrazněna 

důležitost zajištění kvality informací v této digitální době. 

 Více informací najdete  zde nebo kontaktujte koordinátorku EuroHealthNet pro zdravé 

stárnutí Karolinu Noworyta. 

 

 

 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247188/Unlocking-new-opportunities-jobs-in-green-and-health-transport-Eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/247168/Developing-national-action-plans-on-transport,-health-and-environment.pdf
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoB4VwwHv9zOjIxNjpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVPDcR7xPZhMMUjeUOlGyLSfhv2b0dLejv02MeSS2WGxjj7xWuy27gfmdKdgOKYxl79PGfoSGI-KF3LgbZvOqpZVOR_JlPXFzx7m6R0tlCRJxV5Y6QqlRT_d_rgThcXHPiDAFIvDH-AqnnXwnwhuJFjUZr22z1Ud9Kett7jmgaB9mbYAxG45z1Hab9Tump7Z1Ff-1uH_P9Smg_8d-garJYmxCfXCI7-jRy0w,,&h=eNortjI2slIyTDU1Nje3NDFJsTQ0TwECSxMzUzPjxOS0FPM0s-QkJWtcMNRkCtU,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBVVwwqv9zOjc3Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFvepsZ9cxxaVSgx48Jg_lfcuZ3lWM7hvXfY0I9X6WtBxcIjuRRih_&h=eNortjI2slJKMk81NEtMMUpMTEkxMDNINDMySLZINUxMM0hKtTBOM1CyBlww5vkLMQ,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBWFwwp_9zOjgwOlwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFuP9xe5lx0LELmlUxXCcC7EnGgMVOgfkb2HCAE-JlyLRHK6DvXCI7C9kqHQ,,&h=eNortjI2slIytDA2trCwNEq0tDQyNTQ1s7QwsUxJSjU2MUpKSTU2NFSyBlwwwbQJrg,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBV1wwqP9zOjc5Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFvepsZ9cxxa1SgxQuLRH5Sc-syU-W5BLeaIkS-GTdpUcgsFwiO-JHKWE,&h=eNortjI2slJKNk02tTQ0SDVJtTA0NzMwNUo1NLAwM0o1szQzSkkzt1SyBlwwzTgJ3Q,,


Eurofound – Aktuální zjištění o sociální situaci mladých  lidí  

EuroHealthNet byl přizván k účasti na tvorbě nové strategie Eurofound o sociální situaci 

mladých lidí v EU. Tato nová strategie poskytuje aktuální komplexní přehled o sociální 

situaci lidí ve věku 18-29 let v celé EU, včetně zaměstnanosti, mapuje počet mladých lidí, 

kteří žijí se svými rodiči, jejich zdravotní stav a duševní pohodu, stejně jako překážky a 

bariéry zdravotnických služeb pro mladých lidí. EuroHealthNet se také zúčastnil konzultací o 

probíhajícím projektu nadace Eurofound, který se týkal  sociálního začlenění mladých lidí. 

Byla to dobrá příležitost zdůraznit význam zdraví jako předpokladu zvyšujícího možnosti 

zaměstnávání i sociálního začlenění. 

  Pro víc informací kontaktujte Stecy Yghemonos. 

 

Akční skupina pro inovace tzv. age-friendly budov, měst a 

prostředí 

EuroHealthNet se zúčastnil zasedání Evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a 

zdravého stárnutí (EIPAHA). Toto setkání bylo příležitostí k diskusi o dalších krocích a 

milnících, zahrnujících implementaci akčního plánu, hodnocení jeho pokroku při plnění 

celkových cílů EIPAHA, jakož i účast na partnerské konferenci, která 2. prosince 2014 spojí 

šest akčních skupin. 

 

 

 Pro více informací kontaktujte Karoline Noworyta nebo Stecy Yghemonos.  

 

Kampaň Zdravé pracoviště 

 

EuroHealthNet se zúčastnil zahajovací akce kampaně Rady EU pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci - Zdravé pracoviště a zvládání stresu 

2014-2015. Tato kampaň si klade za cíl pomoci zaměstnavatelům, 

manažerům a zaměstnancům zvládat stres a psychosociální rizika na 

pracovišti. 

Více informací  najdete  na webstránce  EU-OSHA nebo kontaktujte Stecy Yghemonos. 

       Úvodní slovo Lászla Andora najdete zde. 

 

mailto:s.yghemonos@eurohealthnet.eu
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBV1wwqP9zOjc5Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFvepsZ9cxxa1SgxQuLRH5Sc-syU-W5BLeaIkS-GTdpUcgsFwiO-JHKWE,&h=eNortjI2slJKNk02tTQ0SDVJtTA0NzMwNUo1NLAwM0o1szQzSkkzt1SyBlwwzTgJ3Q,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBWFwwp_9zOjgwOlwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFvepsZ9cxxbVSlBwxXCcO71PBn-xfkfkV02yECuRi1rQda6DuXCI7D9YqfA,,&h=eNortjI2slJKNUg1MbJIMzJIM0m0sEg1SjQyS7GwMElJNDc0MUu1TFGyBlww2aQKmA,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBvlwwQf9zOjE4MTpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXvQZNDpE54TOGwG9U_BnM0Ugf5V3mfKFuJvy6JGNbf-z2BaWDvVGxfm4xTu0mz3ez4VcgGPOhR6uO6fu2uv-e18KFvZvfblKV6UvIFLVPr0K93d0FlEnlTu1IboFg-jkqHDf15i7RpFTP5cJ_AEt_VcMBzrwvlKw0JpkybuQJdQON1wni0XEFwiO1VoYA8,&h=eNortjI2slIySjYxMbYwtDRNM0oxskhONDEzMzIzSTI1MjWxSLNMMlWyBlwwym4J2Q,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBWFwwp_9zOjgwOlwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFvepsZ9cxxbVSlBwxXCcO71PBn-xfkfkV02yECuRi1rQda6DuXCI7D9YqfA,,&h=eNortjI2slJKNUg1MbJIMzJIM0m0sEg1SjQyS7GwMElJNDc0MUu1TFGyBlww2aQKmA,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBb1wwkP9zOjEwMjpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjCZ8UKSNN5UiBns1Kje9Vy3uAFeNcJ8q0BSCk6NlMJHob_D0-uLdT7Jc6s092CTkFmiNcIjsrUzMR&h=eNortjI2slIyTDU0MjQ2TzNLTDYxNDU2NksyNzJMSklKtUxJSkxNtFCyBlww07IK3Q,,


ČLENOVÉ EUROHEALTHNET   

 

Francie – INPES - Preventivní dny 2014  

 

Francie bude organizovat 3.-5. června každoroční Preventivní dny, kde 

se budou probírat důležitá témata jako mentální zdraví či vakcinace.  

 

 

 

 

Více informací najdete zde. 

 

Finsko - THL - Nový ředitel volá po přísnějších zákonech o prodeji 
alkoholu 

 

Nový ředitel finského Národního institutu pro zdraví a dobré životní 

podmínky (THL), Juhani Eskola, podporuje znovuotevření diskuse o 

omezení prodeje alkoholických nápojů z obchodů, kiosků a čerpacích 

stanic. Eskola citoval statistiky, které tvrdí, že prodej piva a cidru v 

malých obchodů a na čerpacích stanicích se v posledních letech 

zvýšil, ale ve specializovaných alko obchodech nebo restauracích tomu tak nebylo." To 

znamená, že zásah do této oblasti má potenciál ovlivnit celkovou úroveň spotřeby alkoholu," 

řekl Eskola. Deník Helsingin Sanomat napsal, že vláda připravuje další návrhy, které mají 

omezit prodej alkoholu. Pivo, cider a další srovnatelně slabší alkoholické nápoje by již neměly 

být k dispozici v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích po osmnácté hodině v pátek a 

sobotu večer. Prodej v neděli ráno má být také omezen. Ministerstvo sociálních věcí a 

zdravotnictví v současné době reviduje zákony o alkoholu, nový návrh má být parlamentu 

předložen v průběhu jara. 

 

 

Více informací najdete  zde. 

Na obrázku – THL ředitel Juhani Eskola 

 

 

 
 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBWVwwpv9zOjgxOlwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFuP9xe5lx0KwTmAk3XCcG8xDenslMgeUO0maLSPlkyLQaa6Ppk1wiOzHiKqs,&h=eNortjI2slIyS0kyS0xLS0o0TLNMtjQyMDUzSzQ3TEo1NjM3MEsxN1eyBlww5r4KxQ,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBiVwwdv9zOjEyODpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdC_EIhVPytM9Ujahd9fkKQU3n66DvVr1KUBGqbz1XYRdTzYHR3m2QSgyW_2T3UIZTKaXCcWduH4mZZvsOmvcTIa6aL_83cSwuDCEw2po1wiO5IlQ3A,&h=eNortjI2slJKtTA2TTa1SDMySzIyTUo2sLBINUgzS02yNDO0SDE1TlGyBlww2XoKnQ,,


Irsko  - IPH – K beztabákovému ostrovu  

V Belfastu (5.-6. Června) a Dublinu (9.-10. Června) se bude konat 

workshop na podporu účastníků v řešení klíčových úkolů a debat 

ohledně strategií pro kontrolu tabáku. 

 

 

 Pro více informací nebo registraci kontaktujte Elizabeth Mitchell.  

 

 

 

Irsko - IPH – Expozice kouření rodičů v dětství či pubertě 
asociována se zvětšenou tloušťkou intimy karotické arterie u 

mladých dospělých 

Tyto výsledky poukazují na negativní vliv expozice kouření rodičů na 

dětské cévy až o 25 let později. Je třeba pokračovat v úsilí o redukci 

kouření u dospělých kvůli ochraně mladistvých a snížení zátěže 

kardiovaskulárními chorobami v celé populaci. 

 

 
Více informací najdete zde. 

  
 

 

ZPRÁVY EVROPSKÉ KOMISE 

 

Zdravotní péče ve vaší kapse: využití potenciálu mHealth  

Evropská komise zahájila konzultace o mHealth (mobilním zdraví) se 

žádostí o pomoc při hledání způsobů, jak zlepšit zdraví a životní 

podmínky Evropanů s využitím mobilních zařízení, jako jsou mobilní 

telefony, tablety, monitorovací zařízení pacientů a jiných 

bezdrátových zařízení.  

mHealth je rozvíjející se část eHealth, která používá informační a 

komunikační technologie ke zlepšení zdravotnických produktů, 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBYVwwnv9zOjg5Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFvepsZ9cxxaMQhAE4IAb0VYCBxU6H4x_XZaUW5WjUuAotoPrQZx8EN9xbRKVcIjuB4yz3&h=eNortjI2slIyMUlOTjY3SjW3SDFISU1NNk82tzQwTbJISklKtTSwtFSyBlww5mELMA,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBVQGq_nM6MzMyOlwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFuP9xe5lx0LELmlUtKgboWM-A2FKT7hbXXCeMCPZll7sGMLf13X9YTybJEQXg9ALs1WL3dX0TdgHDPRxx_vSFriO_4ql1OR7Zofqpa0_YsJVFUfjpZdvS31Aa0kjzloDsBxepj-nYYhBx5h8bXvV4-Fwwt-lZAeDC5EXUQGiXJupR3k02hWCeKC0R14JmB1rzuMo36qMX3r-uiEp4tGlL8_5JIyX3xtJ6ulKFFJI4ManHS5tZSI-H5UUHZ0kVfS6J0K8Ni_wgSjd3_w09rudW9wj_E8PFPc6nXDD_E67m8emHAT-wM4cCsjvzr6MTUVLQn9Sq8J9Y1bYT3Fwnk1t0kKGTEbkK861BrJV4jEv78oBFn7l2S_EM7OwoSK2u2z34nomRXCI76E-tug,,&h=eNortjI2slJKTTYzMzC1NDMzSzU1S0tKMTayTDZPNjQxS7FITja0tFSyBlww1ukKdw,,


služeb a procesů. Je to perspektivní oblast, která nenahrazuje, ale doplňuje tradiční poskytování 

zdravotní péče. 

 

 

V případě zájmu o konzultace kontaktujte koordinátorku EuroHealthNet Strategií a 

Zdravého stárnutí Karoline Noworyta. 

Více informací najdete zde. 
  

 
 

Alkohol: Evropské fórum o alkoholu a zdraví  

Poslední souhrnná zpráva GR SANCO Evropského fóra o alkoholu a 

zdraví je nyní k dispozici zde. 

 

 

 

Více informací najdete zde.  

  
 

Fyzická aktivita - Eurobarometer ukazuje vysokou úroveň športové 
neaktivity v EU 

Podle výsledků posledního průzkumu Eurobarometru týkajícího se 

sportu a fyzické aktivity, 59% občanů Evropské unie sportuje jen 

zřídka nebo nikdy, 41% cvičí alespoň jednou týdně.  

Severní Evropa je fyzicky aktivnější než jih a východ. 70% 

respondentů ve Švédsku uvedlo, že sportují alespoň jednou týdně, 

těsně následuje Dánsko (68%), Finsko (66%), Nizozemsko (58%) a 

Lucembursko (54%). Na opačné straně, 78% lidí v Bulharsku nesportuje vůbec, tak jako na 

Maltě (75%), v Portugalsku (64%), Rumunsku (60%) a Itálii (60%). Průzkum ukazuje, že 

místní orgány by měly více motivovat občany, aby byly fyzicky aktivní. 

 

 
Více informací najdete zde. 

  
 

 

 

 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBV1wwqP9zOjc5Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFvepsZ9cxxa1SgxQuLRH5Sc-syU-W5BLeaIkS-GTdpUcgsFwiO-JHKWE,&h=eNortjI2slJKNk02tTQ0SDVJtTA0NzMwNUo1NLAwM0o1szQzSkkzt1SyBlwwzTgJ3Q,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBalwwlf9zOjk4Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFuP9xe5lx0KMJnxQpI03lSIGezUqN71XLe4AV41wnyrQFIKTo2Uw-enOISlumv1OewG2reGcKXCI7U_UyMw,,&h=eNortjI2slIyM0pJNk-2MDI2MjBJNkxMTUw1tki1NDaxTEpKSUtNTFOyBlww3KQLSw,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBdFwwi_9zOjEwNzpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjH8MeLDAM8FxcgInZFYzuG9d9jUnxZtu-ASqptNh8FFlx3Agpp7ZW8pQytyFMFGJcMLErHzDl-Y1cIjs-zjXl&h=eNortjI2slIysTA2MDU1MjI0NjFMtUyxTDU2MrM0M7Q0N7E0NUpLM1OyBlwwvPEJUw,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBclwwjf9zOjEwNTpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjH8MeLDAM8FxcgInZFYzuG9d9jUnxZtu-ASqptNllEkQqylET49lV8ZQwtCEhVkgIgGAZavhcIjvPyDSy&h=eNortjI2slJKtEw0TDJPtjRLNTc2NjJPSTJPM05JNU02NE5JNE5JNleyBlww4UILHw,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBalwwlf9zOjk4Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFuP9xe5lx0KMJnxQpI03lSIGezUqN71XLe4AV41wnyrQFIKTo2Uw-enOISlumtleewG2reGcKXCI7U7oyLg,,&h=eNortjI2slKyTDRLS0ozszQxN7BIMbCwME5NNbEwNrUwS0s0N0gyM1GyBlww11sKSQ,,


Evropská komise pořádá konferenci ohledně pracovních podmínek 

Finanční a hospodářská krize vedla ke zvýšenému tlaku na zaměstnanost a pracovní podmínky. 

Proto jsou ochrana a zlepšování kvality práce pro dosažení růstu podporujícího začlenění ještě 

důležitější. Tato akce dává možnost získat zpětnou vazbu od zúčastněných stran a zapojit se do 

otevřené veřejné diskuse o budoucích prioritách v různých oblastech souvisejících s pracovními 

podmínkami. 

 

 
Více informací najdete zde. 

  
 

Konference o budoucnosti důchodů v Europě  

Předmětem konference organizované v Bruselu byl pokrok od 

zveřejnění Bílé knihy Evropské komise z února 2012 "Program pro 

přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody" a výhled na další 

reformy. Komise v dalších krocích vyhodnotí udržitelnost a 

přiměřenost důchodů v EU ve Zprávě o přiměřenosti důchodů 2015 a 

Zprávě o stárnutí populace 2015. Příprava těchto zpráv ve spolupráci s 

členskými státy již začala. 

 

 

Více informací najdete zde.  

Prohlášení Lászla Andora "Evropa 2020 Strategie v době krize" naleznete  zde. 

Souhrn EuroHealthNet strategií týkajících se důchodů najdete zde. 

 

 

ZPRÁVY Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

 

Situace v Itálii 

Evropský parlament vydal dvě studie o situaci v Itálii týkající se rovnosti žen a mužů a sociální 

a pracovní situaci. 

    Studii o rovnosti pohlaví najdete zde.  

Studii “Sociální a pracovní situace v Itálii” najdete  zde. 

  

 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBl1wwaP9zOjE0MjpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjH8MeLDAM8FxcgInZFZfkGdJoiUn9a9G_Ry-264N_FkQ58BpL8OhBoMhzvnNyE14J03ZJOPTwm_Jrqu-ubS4_0vOnsz0blLyBEVvo6HLW2c5wQdZV9Ire_AMQXCI7h-1L_g,,&h=eNortjI2slJKNU2xMEo0MbEwszAzMjY2MjUwTkw0NzNLNjQ0MkoxNVWyBlwwyaQJlw,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBbVwwkv9zOjEwMDpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjCZ8UKSNN5UiBns1Kje9Vy3uAFeNcJ8q0BSCk6NlMOm8T9lNHoatV8JJcXOB-PQ9jXDBcIjvHAzK8&h=eNortjI2slIyt0w0MzQ1sEy2sEi2MEs1TkkzNjdLTTM2TE2zTEsyS1KyBlww1b8K2w,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBb1wwkP9zOjEwMjpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjCZ8UKSNN5UiBns1Kje9Vy3uAFeNcJ8q0BSCk6NlMJHob_D0-uLdT7Jc1tk92CTkFmiNcIjsrOjMP&h=eNortjI2slKySDJONjNPTjFOsUy2NDZNMzNONU9LSkwzNbFISUsxTVKyBlww5E8LZA,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoB3lwwIf9zOjIxMzpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjCZ8UMVwnAuxJxoLJTsruD5R6jBL1eZe0HDeq89lyG1421xsCu-MS7sNq6XVgSGcYjFwiGH306YKmYK-lkHYxH9W3u7Y0bYe0kkNOuKg27tnSRl7cVfPXk-FcMFxcuZ-p7n8cdvEdDQb_MOwSqeNZHOGdq17URFqbbuNdz0lq33iLLB5EzYN5O1xcr5zqHqb2SaCYpZ1Hb6g_X6LbUH8478Lqca9MXCI7EnVvMw,,&h=eNortjI2slIyS0kzSjZPNTQwSzVPTUlNMUtNSTJLMzYwMjIxNE2yMFSyBlww5xcK6w,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBmFwwZ_9zOjE0MzpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVPDcR703PnsAUgf4I1HmESPV_l4MMXCKB-shyWE8qzBoT5qkJrtFmqnp8DnlC3H5AKrqo2vE56b3vUA05-uPbyVRxqp-lAg-tqzKXiY0NXDCGDN-8rasWB6pcIjuNU0kd&h=eNortjI2slIyMLcwMzZINjI0sjS1NDUzMDVLMUkytjBMMzExTTY1NlCyBlwwvXYJPQ,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBmFwwZ_9zOjE0MzpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVPDcR703PnsAUgf4I1HmESPV_l4MMXCKB-shyWE8qzBoT5qkJrtFmqnp8DnlC3H5AKrqo2vE56b3vUA05-uPbyVRxqp-lAg-tqzKXiY0NXDCGDN-8rasWB6pcIjuNU0kd&h=eNortjI2slIyMLcwMzZINjI0sjS1NDUzMDVLMUkytjBMMzExTTY1NlCyBlwwvXYJPQ,,


ZPRÁVY OD JINÝCH EVROPSKÝCH ORGANIZÁCÍ 

 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-

OSHA) - Identifikace výzkumných priorit přispívá k cíli strategie 
Evropa 2020 

EU-OSHA určila priority výzkumu čtyř hlavních tématických oblastí bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP) v příštích letech. 

 
Více informací najdete zde. 

  
 

 

 INÉ MEZINÁRODNÍ ZPRÁVY 

WHO/EÚ - Pokyny pro řešení nerovností v oblasti zdraví  

Zatímco ukazatele zdraví populace se celkově v Evropě zlepšily, tohoto 

zlepšení se nedostalo všem obyvatelům stejně.  

WHO vydala příručky s konkrétními opatřeními  řešení nerovností v oblasti 

zdraví, a to zejména ve vztahu k tabáku, alkoholu, obezitě a úrazům, jako 

prioritním výzvám veřejného zdraví, kterým Evropa čelí. Nabízí tvůrcům 

strategií a odborníkům v oblasti veřejného zdraví nástroje a pokyny k 

realizaci vize Zdraví 2020 (nový rámec zdravotní politiky pro Evropu 

vyvinutý WHO) a doporučení z průzkumu sociálních determinant zdraví 

pod vedením Sira Michaela Marmota a jeho týmu. 

 

 

Příručka Alkohol a nerovnosti 

Příručka Úrazy a nerovnosti  

Příručka Obezita a nerovnosti  

Příručka Tabák a nerovnosti  
 

 

 

 

 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBtFwwS_9zOjE3MTpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXvQZNDpE54TOGwG9U_BnM0Ugf5V3mfKFuVo1LgKJLHy030EBSzcDhnn8hTu1XHsf2EOYwSLPVxcePrvxqZtv_-weCkf2aD_6ClOlLeUXkSw-2jakdRQVt9P6NSR4BUGrZmn2SEaba4bHUn-Jf5M97YcW6ndvRmQBnOfbvBcIjtRE1r5&h=eNortjI2slKyTEkyNExJSzJKsjCyNLIwSUw2MzCyTDExM0yxNDcyMVOyBlww2kAKMg,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBulwwRf9zOjE3NzpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVPDcR7xPZhMMUjeUOlGyLSeB_2r1cMCak79V8GVlx2BwF4fQGotFwqnF_BHgFgVwiXFx_-_nGoGC5-7VwKR_TvbCpY0ictZBEXvi3YNHOkVRT10nlipDsCAThgqrUfQZq9xcNSLw89Uyk6k4H7IDhBtJMaZd_4lCXTDbIeFwiO914XFww&h=eNortjI2slIyNzdMMjI0sDQzMTVKM0hLNUo0SzExNjQ1SLEwMUs0NVSyBlwwyKIJwg,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBvVwwQv9zOjE4MDpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVPDcR7xPZhMMUjeUOlGyLSeB_2r1cMCak79V8GVlx2BwF4fQGotFwqnl9DWIfhysCM_Tzj-Rnsu-xbDQC36vtqilagLiVS1P-_yvY084YVtdf8pyQ9g8Nq8at32kCduoKAV7iePIP6PNDAeqb6EXUQGqYausZ00o9z2eDIAFcIjviF109&h=eNortjI2slIySU1NMjFPSTYxNTc2Nko0TzOwNEo1NUi1SEo1MEoyNFOyBlww28MKiA,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBvFwwQ_9zOjE3OTpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVPDcR7xPZhMMUjeUOlGyLSeB_2r1cMCak79V8GVlx2BwF4fQGotFwqn9xAmQEmjdcXH_7-cagYLn7tXApH9O9sKljSJy1kERe-Ldg0c6RVFPXSeWKkOwIBOGCqtR9Bmr3Fw1IvDz1TKrwSBrziuRMyF0ol2XjGdVGMsl8njxcIjukn11F&h=eNortjI2slKyNDBONDFOSjNLTDE0TzU1MjC2SDROMrMwNzVMNU1KTlWyBlww1LkKhw,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBulwwRf9zOjE3NzpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVPDcR7xPZhMMUjeUOlGyLSeB_2r1cMCak79V8GVlx2BwF4fQGotFwqmR8BXYOjSFcXH_7-cagYLn7tXApH9O9sKljSJy1kERe-Ldg0c6RVFPXSeWKkOwIBOGCqtR9Bmr3Fw1IvDz1TLHpTwnnjOIG0kxpl3_iUJdMNsh4XCI73-ZcXEo,&h=eNortjI2slIyNkwyNbcwMza0NDU0NUg1SDOxtDQ0S7RISk5JMk1MTVWyBlwwx6oKYA,,


Institut pro rovnost ve zdraví - Vliv ekonomické krize a politických 

změn na nerovnosti v oblasti zdraví v Londýně 

UCL institut zveřejnil zprávu - "Dopad hospodářské recese a 

politické změny na nerovnosti v oblasti zdraví v Londýně". 

 

 
Více informací najdete zde. 

  

 

  

JINÉ NÁRODNÍ A LOKÁLNÍ ZPRÁVY 

 

Irsko – 10. výročí zákazu kouření  

24. března 2004 se Irsko stalo první zemí na světě, která zakázala 

kouření na veřejných místech. V průběhu posledních deseti let 

zaznamenalo Irsko ve věkové kategorii nad 15 let pokles kuřáků z 

29% na 22%. Studie z roku 2007 zjistila, že zaměstnanci v 

nekuřáckých barech již nebyli vystaveni pasivnímu kouření a měli zdravější srdce a plíce. 

Výzkum také prokázal, že po zavedení zákazu kouření poklesl počet pacientů přijatých do 

nemocnice s akutním koronárním syndromem o 12%, stejně jako pokles hospitalizací s 

akutním plicním onemocněním a astmatem. 

 

 

 

Slovinsko – Nerovnosti v mentálním zdraví slovinských 15-letých 
adolescentů  

 

Tato studie zkoumala vztah mezi duševním zdravotním stavem a některými 

socioekonomickými ukazateli (osobní sociální postavení a socioekonomický status rodiny) u 

slovinských dospívajících ve věku 15 let. 

 Studii najdete zde. 

 

 

 Více informací najdete zde. 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBy1wwNP9zOjE5NDpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVMCwQ9FTamdhfi-0S3miJEvhvyaRcMDG8tdNhEAUuyxEc8OUTsopq63R6BHYZgTxcXG3w6ca9ZrmnqXQtF9W6s-tiEIG5lAdY_vVo0dHVVhrXVPeXl_AUDeGKqtUhA2zvFwtCvDbzXDCr4UgbqYDjBshMZJp_7xnTSjLLYIspGxbRkmdJVqDc9hCh9UjzXCI7GqJjvg,,&h=eNortjI2slIyTzI2M09JNjBOtTRISTJLNUsyMjU0NjAzTTY0MzE2SFGyBlww1bEKIQ,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBalwwlf9zOjk4Olwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFuP9xe5lx0LELmlU8MxbpSdeEyVuI_xLRXCeGCf0l274HMaD1yDxGGXGIUUSjqQaj1nf3cXATXCI7VmMyBg,,&h=eNortjI2slIyNrMwMzAzsUixNDBONU5NSTE1tTAyTLZMS0s2SDY3TFGyBlwwzWoKaQ,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBqFwwV_9zOjE1OTpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCxC5pVMDAK81XahcFfl6UZ1GTKCvls3fwIK6G2z2cORjuWCh7wqw-kxG_xeD4CcQuLLQVtuO6GpmW15Kc0LxfCq7PiZVGZotxMT_L3K4yFkUFYngmy1IrrS1L8xr3UbQFwrk9GCqZmqFn8tFwiO1n_Ugk,&h=eNortjI2slIySDWxMDZIMjKwSEkxTTKxsLS0MDUws7RMSjY1NUlMNlOyBlwwzUAKCw,,


Velká Británie - Rozdíl v průměrné délce života mezi bohatými a 

chudými se zmenšuje 

Rozdíl v naději dožití mezi nejbohatšími a nejchudšími oblastmi Spojeného království se 

zmenšil, jak ukazují oficiální údaje. Zlepšila se zejména dlouhověkost mužů. 

ČTĚTE VÍC  

 
Více informací najdete zde. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeloženou verzi připravil Státní zdravotní ústav. V případe zájmu kontaktujte:  

Mgr. Veronika Dugovičová (veronika.dugovicova@szu.cz) 

MUDr. Hana Janatová, CSc. (janatova@szu.cz) 

http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoB01wwLP9zOjIwMjpcIqZvVM8skYrpbqExUASDb8cEPavuR4Mtb21C-QvKVH__A-KW4_QYXfP8UCRXRbj_cXuZcdCjCZ8UMVwnAuxJxoLJTsruD5RhjUv-b8-iBSCx79lhWksszRcV-eNItM4u6Xl1AjoIlj4UfeH8hap38e2haXAU07rp4WFT2KOYSVWw-2jag8lBWuxI74yR5gNeoo6zwmAWd_cbGh3kIfY-qONJAfGCsE7NSGyaLfJA13s023iaJBsF1spcXAFeooXyWv2hb_S3qJBCfKhuHlwiO8IbaZ8,&h=eNortjI2slJKSrUwN7cwMUwxTTVIsjRPSkwyM01MNE0yN7c0SUtONVCyBlww3qoK-A,,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBY1wwnP9zOjkxOlwipm9UzyyRiuluoTFQBINvxwQ9q-5Hgy1vbUL5C8pUf_8D4pbj9Bhd8_xQJFdFuP9xe5lx0LELmlU2LBCuWsGagk-PpBXVesoC83qJ5lhy8qPjIEEabo1JWOXiAVwiO_sOLwk,&h=eNortjI2slIyTjRLNbc0SjY3TjEzTkuyMLI0STU1MUhLSzQ3SUk0NVOyBlww2FxcCpw,


Děkujeme Vám za Váš zájem o EuroHealthNet a jeho zpravodajství. Zprávy o zdraví je přímá služba pro 
ty, kteří se vrámci EuroHealthNet podílejí na naší nové struktuře 3 pilířů, nebo jsou oprávněni dostávat je 
jako orgány EU, kteří naše aktivity spolufinancují. Stejně jako většina neziskových organizací v Evropě 
získáváme podíl našich prostředků  prostřednictvím členských poplatků poskytováním našich služeb, které 
nabízejí přidanou hodnotu. Naše webové stránky samozřejmě zůstávají především bezplatné a 
s otevřeným přístupem, kromě obsahu specificky určeného pro partnery. 
Pokud si přejete dostávat Zprávy o zdraví každý měsíc a nepracujete v instituci EU, prosím kontaktujte 
nás - můžete se stát účastníkem EuroHealthNet prostřednictvím: 

 
• Evropské platformy pro akce týkající se zdraví a sociální rovnosti ( PHASE ); 

 
a / nebo 

• EuroHealthNet evropského centra pro inovace, výzkum a implementaci v oblasti zdraví a pohody (well - 
being)(CIRI). 

 
Tím, že se stanete členem EuroHealthNet partnerství, budete mít možnost: 

 
• získat informace o projektech; 
• podílet se na rozvoji výzkumu; 
• využívat komunikační služby; 
• být součástí konzultací o strategiích a programu; 
• mít slovo při rozhodování. 

 
• Pokud již jste platícím členem EuroHealthNet pro rok 2014, tyto informace jste již dostali a Zprávy o 
zdraví jsou zahrnuty ve Vašich účastnických poplatcích pro rok 2014. 

 
• Pokud jste národní nebo regionální ministerstvo, máte nárok na statut EuroHealthNet pozorovatele, což 
Vám umožňuje volný přístup k Zprávám o zdraví a také jiné benefity - prosím , kontaktujte nás. Plné 
členství však musí být zpoplatněno. 

• Pokud jste oficiálně zaměstnání v instituci EU, můžete dostat Zprávy o zdraví bezplatně, jelikož tato 
publikace EuroHealthNet je spolufinancována z programu EASI a rádi do ní zahrneme výstupy a zprávy 
Vaší instituce. 

Více informací najdete na portále EuroHealthNet www.healthpromotion.eu a stránce 

www.eurohealthnet.eu 

Video s vysvětlením (www.healthpromotion.eu) najdete zde. 

Poplatky pro získání členství v CIRI nebo PHASE jsou 500 Eur/rok. Toto je nejnižší poplatek, který jsme 
schopni nabídnout. Subjekty nesoucí veřejně prospěšnou odpovědnost by se měli připojit k Podpoře 
zdraví v Evropě, našemu základnímu pilíři. Tito partneři dostanou nejvíce atraktivní balíčky výhod a plná 
práva. Je to vaše volba: za mírný poplatek můžete být součástí nového, vzrušujícího, partnerského 
rozvoje znalostí a za vyšší poplatek můžete pomoci utvářet EuroHealthNet projekty, obchodní plány a 
akce.  
Pokud máte zájem stát se součástí partnerství EuroHealthNet, zde si přečtěte naše letáky  
(informace jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině) nebo kontaktujte 
výkonnou ředitelku EuroHealthNet Caroline Costongs.  

Pro přihlášení vyplňte,  prosím,  přihlášku. 
 

Tato publikace je financována z programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI). Více 

informací najdete zde. 
 

Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet postoj či stanoviska Evropské komise. 
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http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBrVwwUv9zOjE2NDpcIqZvVM8snovnbqExUASDc8MYM7HoWoNDeGJQuB7ZEWX7Dp-N7fVGBKb1QCNJF7juZGfXNpGjCMMeLG0M8lrPgsVJhf8T1GfKFuJl1b4dLKr13X9aRz_NGwT85wuymnbxfUwUeBicLRQj-_icumK5_rR8L1DDuvPbaViRuIRHXDD492fX0JpAQ95k45iO9QcKq4X5-WkSb_cWTQmhHfIGrepED-yb_lwiO-fLVZo,&h=eNortjI2slJKSbZMtbCwtDBLNbJMSzU1NTYwTEpMtDQ0MjNPtDBOs1CyBlww21wnCng,
http://eurohealthnet.eu/simplenews/statistics/click?p=eNoBr1wwUP9zOjE2NjpcIqZvVM8snovnbqExUASDc8MYM7HoWoNDeGJQuB7ZEWX7Dp-N7fVGBKb1QCNJF7juZGfXNpGjCMMeLG1cMO9T2onCTsv7G8l9iwPiedC4GWik68x_Hkk_zRcZ-6sBrtduumVnCkgegTsDffCghax5r-albSkTxOjr8GlimLSVQ0jwp2PT3dVZEcZP7aaA5AsTrYKj3zE7ZuISHFO0Z6sprOFFBO2I5V_TXCI7TLBVRw,,&h=eNortjI2slIyMjZOSjZKTrYwApKGFkBgZGhslmhumpycapmYlqxkDVww1fAKuw,,
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