Международна конференция "От европейска към национална здравна политика",
организирана от ФОЗ по повод 100-годишния юбилей на Медицински Университет –
София, 9-10.10.2017 г.

На 9-10 октомври 2017 г. се проведе Международна конференция "От Европейска към
национална здравна политика", организирана от Факултет по Обществено здраве по
повод 100-годишния юбилей на медицинското образование
и Медицински
Университет – София в България. Гост - лектори на конференцията бяха проф.
Катарзина Счабановска и Господин Усман Кан.

Проф. Счабановска е президент на Асоциацията на училищата по обществено здраве, в
която членуват над 100 институции, преподавател в Катедра Международно здраве в
Университета в Маастрих, Координатор на магистърската програма по Европейско
обществено здраве и директор на курса по продължаващо професионално развитие
(Leadership for European Public Health), експерт на СЗО в областта на Лидерство в
общественото здраве.
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Господин Кан е управляващ директор на Модус Европа - Европейска консултантска
агенция по политика и директор на Европейската асоциация по здравен мениджмънт
(EHMA); експерт по Обществена политика, Стратегическо развитие, Регулаторна
политика и надзор.

Сред участниците във форума бяха чуждестранни водещи експерти в областта на
здравната политика и мениджмънт и общественото здраве, сред които проф. Джошуа
Годуин, Даниела Кингсли, Мария Годуин, Роберт Оток, Джон Ифантополус, Кемал
Хисар и др.
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Проф. Костадинова и Проф. Мутафова поднесоха поздравления и морски пейзаж по
повод юбилея на Медицински Университет – София от името на Медицински
Университет – Варна и изнесоха доклад относно моделите за прогнозиране и планиране
на заетостта в сферата на здравеопазването. Програмата бе разделена на паралелни
сесии по Здравната политика и мениджмънт, Превантивна медицина, Трудова
медицина, Социална медицина, Биоетика и медицинско право, Здравни грижи и други.
Над 50 души взеха участие чрез устни презентации в отделните модули, като
представиха актуални теми за съответните държави и международни анализи на
проблеми на здравната политика
и общественото здраве.
На форума беше оповестено
решението на президента на
Асоциацията на училищата по
обществено здраве България да
бъде домакин на срещата на
всички директори и декани на
Училища по обществено здраве
през 2020 г. Деканът на
Факултета по обществено здраве
(ФОЗ)
към
Медицински
Университет – София, проф. д-р
Цекомир Воденичаров очерта
бъдещето
на
науката
за
общественото здраве като базов
фактор и регулатор в съдбата на
човечеството.
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Кметът на София, Госпожа Йорданка Фандъкова отбеляза, че дейността на ФОЗ е от
голямо значение за дейността на общинските болници в столицата, които са успели да
привлекат около 4,5 млн. лв. по различни финансови инструменти на ЕС, благодарение
на добрия си мениджмънт. Зам. председателят на Народното събрание д-р Нигяр
Джафер очерта дилемите и предизвикателствата пред общественото здравеопазване,
както и усилията на експертите на ФОЗ да поставят интересите на пациента в центъра
на системата на здравеопазването, и призова за конструктивен диалог между всички
ключови
страни.
По време на
откриването на
форума
проф.
Воденичаров
връчи почетни
знаци от името
на Факултета по
обществено
здраве на МУ
София
на
Министъра на
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здравеопазването проф. д-р Николай Петров, проф. Катаржина Чабановска, Български
лекарски съюз, Български Червен кръст и на Факултет по обществено здраве в Русе.
Панелът по "Трудова
медицина
и
работоспособност
"
беше разделен на три
сесии
и
завърши
късно
следобед.
Първата
сесия
„Европейски
измерения
на
Трудовата медицина
и работната сила“
включваше
поздравителните
адреси и изказвания
на МТСП, МЗ, БЛС,
КТ „Подкрепа“ и
експерти в областта
на
Трудовата
медицина. Д-р Юлиан
Йорданов
изрази
възхищението си от
професионализма
и
активността
на
Експертния Съвет по
Трудова
медицина
към БЛС и готовност
за сътрудничество и
диалог.
Бяха
дискутирани необходимите компетенции на минималния състав към Службите по
Трудова медицина, промените в експертизата на работоспособността и други въпроси,
провокирани от презентацията на Проф. д-р Невена Цачева, основател на първата
катедра по Трудова медицина в България на тема: „Медицинска експертиза на
трудоспособността“. Д-р Паскалев, председател на Сдружението на Службите по
Трудова медицина се включи активно в обсъжданията и във взетите решения и
предложения, които бяха обобщени веднага след приключване на първата сесия на
кратка среща на представителите на Експертния Съвет по Трудова медицина към БЛС.
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Господин Загоров, представител на КТ „Подкрепа“ подчерта ролята на синдикатите и
изрази готовност за сътрудничество и партньорство с Катедра „Трудова медицина“ на
Факултет по Обществено здраве при Медицински Университет – София и сподели
загриженост за квалификацията на специалистите, работещи в областта на
здравословните и безопасни условия на труд.
Втората сесия „Основана на
доказателствата Трудова медицина - образователна политика и управление І част“
включваше доклади на Проф. д-р Зл. Стойнева, Проф. Кунева и колектив, които
фокусираха вниманието върху разминаването на официалната статистика с реалността
що се отнася до професионалната заболеваемост. Те предложиха сливане на двете
специалности: „Трудова медицина“ и „Професионални болести“, за да има реална
експертиза по отношение на свързаната с труда заболеваемост.
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Представените от Доц. М. Ляпина и колектив данни за разпространението на
алергичните състояния към метали при студенти-стоматолози, разкри един от много
често срещаните проблеми на професионалната заболеваемост. Д-р Ж. Рачева,
дългогодишен лекар, специалист по Трудова медицина, разгледа здравните проблеми
на заети в минната индустрия.

Доц. Д-р Проданова от Катедра „Трудова медицина“ представи данни от пилотно
проучване върху перцепцията за качество на трудовия живот в системата на
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здравеопазването. Чуждестранни гости споделиха своите резултати от проучвания
върху менталното здраве на здравни професионалисти и студенти по медицина.

Третата сесия беше продължение на втората сесия и включваше представяния на
чуждестранни гости от Македония, презентации на изследователи, докторанти и
студенти на Катедра „Трудова медицина“. Дискусия породи презентацията на Доц. Т.
Кундуржиев относно Единната информационна система като средство за оценка на
здравния статус на работещите, както и проучването на предизвикателствата и
достиженията в организацията и мениджмънта на човешките ресурси в медицинските
центрове, изнесено от д-р Л. Христова. Етични проблеми в сферата на спорта постави
гл. асистент И. Митева.
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Докторантката М. Худякова представи анализ на рисковите фактори на работното
място при мигранти. Постерната сесия на студентите предоставяше теми за разговор по
време на кафе-паузите и разкриваше многообразните проблеми на общественото
здравеопазване и Трудовата медицина.
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Прилагаме линк към статията:
http://new.zdravennavigator.bg/obshtestveno-zdrave/22548-komentari-ot-ot-evropejska-kamnatsionalna-zdravna-politika-2
както и към сайта на МУ-София:
http://www.mu-sofia.bg/node/1390

http://badtm.com/
В следващите няколко реда са представени накратко ключови Европейски организации
в сферата на общественото здраве и здравния мениджмънт, в които авторитетно място
заема и Факултета по Обществено здраве (ФОЗ) на Медицински Университет – София.
Това са Eвропейската Асоциация по здравен мениджмънт (EHMA), Европейската
асоциация по обществено здраве (EUPHA), обединяваща организация на сдруженията и
институтите по Обществено здраве в Европа и Асоциацията на училищата по
обществено здраве в Европейския регион (ASPHER), представена в 42 европейски
страни. Мисията на тези организации е в унисон с тази на ФОЗ, изграждане на
капацитет в сферата на общественото здравеопазване, с цел подобряване на
общественото здраве, преодоляване на неравнопоставеността в системата на
здравеопазване, осигуряване на безопасни условия на труд и налагане на превантивната
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медицина като основополагаща грижа. За успешното реализиране на тези цели е
необходимо създаването на здравни лидери и мениджъри на европейско и световно
ниво. Формирането на тази нова генерация експерти в сферата на общественото
здравеопазване в България се превръща в мисия за Проф. д-р Цекомир Воденичаров,
лидер и основател на Факултета по Обществено здраве към Медицински Университет –
София, създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с
водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна
организация. През 2008 г. като естествено продължение на стратегическото развитие на
образованието в сферата на общественото здраве е и основаната от Проф. д-р Невена
Цачева, Първа Катедра по „Трудова медицина“. Превенцията на професионалната
заболеваемост и промоцията на здраве на работното място изискват адекватно
подготвени специалисти, с широка обща култура и мироглед. Така връзката между
общественото здравеопазване – здравния мениджмънт и Трудовата медицина става
неразривна основа на бъдещата грижа за здраве на Европа и света.

EHMA
Eвропейската Асоциация по здравен мениджмънт е организация, която има за цел да
изгради капацитет и да се повиши качеството на управление на здравеопазването в
Европа. Понастоящем има над 170 членове в повече от 30 страни и обединява
изследователски, политически и управленски организации и институции, като болници,
университети, министерства на здравеопазването, организации на първичната
медицинска помощ, образованието и университетското управление. EHMA е
регистрирана като благотворителна организация, съгласно ирландското и белгийското
право, посредством успешни проекти, членски внос и консултации осигурява средства
за своята дейност. Съществена част от мисията на EHMA е подкрепата на политически
рамки, които позволяват новаторски мениджмънт и лидерство в здравеопазването,
както на европейско така и на световно равнище. Eвропейската Асоциация по здравен
мениджмънт участва в няколко авангардни изследователски проекти, подкрепяни от
програми на Европейската Комисия. Основната експертиза на EHMA се отнася не само
за управление на проекти, но също така и за разпространението на резултатите от
научните изследвания - по-специално "трансфер на знания", в който диалогът между
изследователите и обществото са централни, като ключов въпрос е валидността на
проучването и разпространението на резултатите.
Сред основните проекти в
последните години са тези, касаещи достъпа до здравни грижи, правните аспекти на
електронното здравеопазване, преодоляване на неравнопоставеността в системата на
здравеопазване, активното стареене, безопасността на труда. EHMA участва в
множество консултативни съвети и разработването, организирането и реализацията на
здравни стратегии.
EUPHA
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Европейската асоциация по обществено здраве или EUPHA накратко, е обединяваща
организация на сдруженията и институтите по Обществено здраве в Европа. EUPHA е
основана през 1992 г. от 15 членове (12 страни) и днес има вече 71 членове от 41
страни:
40
18
9
3
1

национални
европейски

асоциации
по
Обществено
здраве
институционални
членове
неправителствени
организации
отделни
членове
световна
организация

EUPHA е международна, мултидисциплинарна, научна организация, обединяваща
около 14 000 експерти по обществено здраве за професионален обмен и сътрудничество
в Европа, която насърчава мултидисциплинарния подход към общественото
здравеопазване.
Основната визия е за по-добро здраве и благополучие и преодоляване на
неравнопоставеността в здравеопазването за всички европейци, посредством
подпомагане на усилията на заинтересованите страни, държави и региони, национални
и международни организации, както и отделни специалисти по обществено здраве.
Мисията на EUPHA е да улесни и да активира ефективността и въздействието на
мрежата по обществено здраве чрез подобряване на капацитета на професионалистите
по обществено здраве. Устойчив напредък в областта на общественото здравеопазване
и здравните услуги може да бъде постигнат само чрез сътрудничество и партньорство с
европейските и международните междуправителствени и неправителствени
организации, както и с националните институти и организации, които съответстват на
ценностите и ангажираността на EUPHA в подобряване на настоящото и бъдещото
здраве в Европа. EUPHA определя общественото здраве като: наука и изкуство за
профилактика на заболяванията, удължаване на живота и подкрепа за здраве и
благополучие чрез организирани усилия и информиран избор на обществото,
организациите, публичните и частните общности и лица, и включва по-широката
област на общественото здравеопазване, изследователската дейност на здравните
услуги, предоставянето на здравни услуги и дизайн на здравните системи. EUPHA
определя специалистите по обществено здраве като: всички професионалисти, които
следят и са ангажирани със здравето на цели общности и насърчават здравословните
практики и поведение, за постигане на основната цел - здраве. Управителният съвет е
най-авторитетния орган в EUPHA, състои се от делегати, определени от членовете на
всяка
страна.
ASPHER
ASPHER е асоциация на училищата по обществено здраве в Европейския регион
(ASPHER) и е ключова независима европейска организация, посветена на укрепването
на ролята на общественото здравеопазване чрез подобряване на образованието и
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обучението на специалистите по общественото здраве. ASPHER представлява
специалистите от академичните структури в обучението по обществено здравеопазване.
ASPHER в момента има 105 институционални членове (май 2014 г.). Представена е в 42
европейски страни, с повече от 5000 учени и експерти по общественото здраве, заети в
различни институции. Цялостната мисия на ASPHER е да насърчава образованието,
научните изследвания и развитието в сферата на общественото здравеопазване, с цел да
се насърчи креативността на академичната и практическата подготовка на
инфраструктурата за развитие на общественото здраве. Членовете на ASPHER са
колективно ангажирани с изграждането на капацитет в сферата на общественото
здраве. При зачитане на европейското разнообразие от национални и регионални
харектеристики, в които всяко училище по обществено здравеопазване функционира,
ASPHER насърчава структурирани процеси на обмен на данни, базирани върху
общественото здраве, модели на иновации и добри практики, и мобилизиране на
училищата по обществено здраве да бъдат проактивни в оформянето основни
компетенции в тази сфера. Стратегическата визия на ASPHER включва насърчаване на
най-високите стандарти на образование, обучение и практика. ASPHER е проактивна
платформа за обмен на информация, споделяне на знания и изграждане на капацитет.
ASPHER управлява няколко работни групи и организира множество форуми, които
работят за подобряване на образованието по обществено здраве и обучение в Европа.
ASPHER е и един от основателите на Агенцията за обществено здраве, образование и
акредитация (APHEA) и Европейския Академичен Глобален Алианс по Обществено
здраве (EAGHA). Асоциацията поддържа тесни връзки със сродните си организации в
други региони и е активен член на форума на ЕС Здравна политика и Световната
федерация
на
асоциациите
по
обществено
здраве
(WFPHA).

Новини от EUPHA
Този коментар, току-що публикуван в EJPH, е написан от президентите на EUPHA,
EPHA,
EuroHealthNet
и
ASPHER.
Какво е бъдещето на политиката в областта на общественото здраве в рамките на
Европейския
съюз?
Наташа Аззопарди-Мускат, Катаржина Цабановаска, Николин Тамзма, Арчи Търнбул;
Какво е бъдещето на политиката в областта на общественото здравеопазване в рамките
на Европейския съюз ?, European Journal of Public Health, том 27, брой 5, 1 октомври
2017, страници 792-793, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx115
Бъдещето на политиката в областта на общественото здраве в рамките на институциите
на Европейския съюз (ЕС) понастоящем привлича сериозни разисквания. След
постигането на мандат за обществено здраве съгласно Договора от Маастрихт през
1993 г. ЕС е отговорен за прилагането на важни политики в областта на общественото
здравеопазване, например в областта на контрола върху тютюна. Въпреки това все още
предстоят да бъдат постигнати още много неща, като ЕС ще бъда ръководен фактор,
който насърчава подобряване на здравето на европейските граждани. Европейският
съюз играе жизненоважна роля, за да даде възможност на всички държави-членки да
постигнат целите на устойчиво развитие, като повечето от тях ще се подобрят
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...https://academic.oup.com/eurpub/article-...
EUPHA
присъства
на
67-тата
регионална
среща
на
СЗО
Организирана в Будапеща от 10 до 14 септември, на заседанието на регионалния
комитет на СЗО присъстваха както проф. Мартин Маккей, президент на EUPHA, и
Dineke
Zeegers
Paget
и
Maaike
Droogers
от
офиса
на
EUPHA.
EUPHA има удоволствието да направи писмено съвместно изявление: Към устойчива
работна сила в европейския регион: рамка за действие. Изявлението беше създадено от
д-р Елън Кулман, инициатор на предложената секция на EUPHA за изследване на
работната сила в здравеопазването и беше подписана от EHMA и ASPHER.
https://eupha.org/advocacy-by-eupha
EUPHA
и
среща
за
устойчиво
хранене
в
Брюксел
EUPHA има удоволствието да бъде активен участник в срещата в Брюксел на тема ЕС и
устойчиво хранене, организирана от FENS на 21-22 септември 2017 г. Д-р Крис Бърт,
председател на секцията на EUPHA по храните и храненето, използва тази възможност,
за да представи доклада на EUPHA за устойчиво хранене в европейските страни на
вниманието
на
участниците.
https://eupha.org/repository/advocacy/EUPHA_report_on_healthy_and_sustainable_diets_2005-2017.pdf
EUPHA представена в журито за третата награда за здраве на ЕС 2017 за НПО за
ваксинации
Д-р Аура Тимен, председател на отдела на EUPHA за контрол на инфекциозните
заболявания, е назначена за член на журито за тази трета награда за здраве на ЕС 2017.
EUPHA
и
годишната
конференция
на
EPHA
Както Dineke Zeegers Paget, изпълнителен директор на EUPHA, така и Maaike Droogers,
научен сътрудник на EUPHA, присъстваха на годишната конференция на EPHA за 2017
г. "Направи здравето твой бизнес" на 7 септември в Брюксел.Конференцията се
фокусира върху това как да разгърнете новите лостове и различните нива на власт, за да
предприемете действия за предотвратяване на хронични заболявания и да постигнете
целите на устойчивото развитие. По време на цялата програма, EUPHA имаше малък
щанд в изложбената площ. https://epha.org/epha-2017/
EUPHA участва в групата на заинтересованите страни на ЕС - EUnetHTA JA3 Forum
На 14 септември 2017 г., ден след нейното периодично заседание, EUnetHTA JA3
организира форум, отворен за целия кръг от заинтересовани страни на ЕС по въпросите
на оценката на здравните технологии. На тази среща присъства проф. Карло Фаварети,
председател на секцията на EUPHA за оценка на здравните технологии.
EUPHA организира съвместно семинара в Залцбург за лидерство в здравеопазването
EUPHA беше един от организаторите на семинара в Залцбург, заедно с Католическия
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университет на Свещеното сърце, Рим, Италия. Този семинар, се проведе от 10 до 16
септември и беше много успешен. Основните оратори бяха: проф. Валтер Ричиарди,
бивш президент на EUPHA, проф. Мартин Маккей, непосредствен президент на
EUPHA и д-р Наташа Азопопарди Мускат, президент на EUPHA.
Е-колекцията за обществено психично здраве все още е достъпна
EUPHA с удоволствие ви напомня, че електронната колекция за общественото
психично здраве, публикувана през юли 2017 г., все още е на разположение на уебсайта
на
EJPH.
EUPHA публикува Е-колекции по специфични здравни теми, като комбинира вече
публикувани статии в EJPH с актуализирана редакция. Електронните колекции се
предлагат
безплатно
за
период
от
3
месеца.
https://academic.oup.com/eurpub/pages/mental_health_and_mental_disorder
Среща за пътно-транспортния травматизъм - сериозност и дългосрочни последици
Точно преди началото на конференцията за ЕРП в Стокхолм секцията на EUPHA
относно предотвратяването на наранявания и насърчаването на безопасността
организира във вторник, 31 октомври, среща за пътно-транспортния травматизъм сериозност и дългосрочни последици. Срещата ще се проведе в Karolinska Institutet ,
съгласно приложената програма. Ако желаете да присъствате на срещата, моля,
свържете се с anne.lounamaa@thl.fi, президент на EUPHA - INJ.

10-та Европейска конференция по обществено здравеопазване: "Поддържане на
устойчиви и здрави общности", Стокхолм, 1 - 4 ноември 2017 г.

10-та Европейска конференция по обществено здравеопазване: "Поддържане на
устойчиви и здрави общности", Стокхолм, 1 - 4 ноември 2017 г.
Стокхолм
2017:
Всеки
ще
бъде
там
Над 1,500 души вече са се регистрирали и има място за още участници. За делегатите,
които се регистрират след 16 октомври (полунощ), имайте предвид, че няма да бъдете
добавени към списъка с участници. Регистрацията на място в Стокхолм се открива в
сряда, 1 ноември. Плащането в Стокхолм в брой не е възможно; само чрез кредитна
карта.
Актуализиране

на

членовете

на

EUPHA

Клиниката по социална и семейна медицина (CSFM) и Лаборатория за изследвания и
обществено здраве на здравните услуги (HSR-PH), Медицинска гимназия, Университет
на Крит, Гърция: Проектът EUR-HUMAN, който започнахме в началото на миналата
година, координиран от нашия отдел с проф. Лионис като координатор на
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консорциума, бе избран за наградата "Гащайн" (виж проект 2): https: //
www.ehfg.org/projects-events/european-health-award/
Societe Frangaise de Sante Publique - SFSP (Френското общество на общественото
здравеопазване)
На 21 септември SFSP предостави подробна информация за състава и приноса към
Глобалния план за действие на СЗО за физическата активност 2018-2030.
http://www.who.int/ncds/governance/gappa_version_4August2017.pdf?ua=1
http://www.who.int/ncds/governance/gappa_version_4August2017.pdf?ua=1

Европейско списание за обществено здраве (EJPH volume 27, issue 5)
Европейско списание за обществено здраве (EJPH) е мултидисциплинарно списание в
областта на общественото здраве, което се публикува два пъти месечно. Списанието
предоставя възможност за обсъждане на текущите международни въпроси, свързани с
общественото здраве, с акцент върху европейския регион. През 2017 г. , импакт
фактора на списанието е 2.431. Петгодишният фактор е 2,664. EJPH е официалното
списание на EUPHA.
Resilience and 21st century public health (Устойчивост и обществено здраве на 21-ви
век)
Erio Ziglio; Natasha Azzopardi-Muscat; Lino Briguglio
[Article]
Healthy diets and a healthy planet (Здравословна диета и здрава планета)
Christopher A. Birt
[Article]
Miscellaneous
What is the future of Public Health Policy within the European Union? (Какво е
бъдещето на политиката в областта на общественото здраве в рамките на
Европейския съюз?)
Natasha Azzopardi-Muscat; Katarzyna Czabanowska; Nicoline Tamsma;
Archie Turnbull [Article]
Health Services Research
Assessment of informal caregiver’s needs by self-administered instruments: a
literature review (Оценка на нуждите на неофициалния попечител чрез
самостоятелно прилагани инструменти: преглед на литературата) Anne Lefranc;
David Perol; Morgane Plantier; Pierre Chatelain; Henri de Rohan-Chabot ...
[Article]
Do hospital characteristics influence Cesarean delivery? Analysis of National Health
Insurance claim data (Дали характеристиките на болницата влияят на цезаровото
сечение? Анализ на данните от националното здравно осигуряване)
Kyu-Tae Han; Seung Ju Kim; Yeong Jun Ju; Jong Won Choi;
Eun-Cheol Park [Article]
Do perceived barriers to clinical presentation affect anticipated time to
presenting with cancer symptoms: an ICBP study (Поставените бариери
пред клиничното представяне оказват ли влияние върху очакваното
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време за изява на симптоми на рак: изследване на ICBP)
Conan Donnelly; Samantha Quaife; Lindsay Forbes; Jackie Boylan; Carol Tishelman ...
[Article]
Editor's Choice
Admissions to inpatient care facilities in the last year of life of community-dwelling
older
people
in
Europe
(Избор
на
редактора
Прием в стационарни лечебни заведения през последната година от живота на
възрастните хора в Европа, живеещи в общността)
Anouk Overbeek; Lieve Van den Block; Ida J. Korfage; Yolanda W.H. Penders;
Agnes van der Heide [Article]
Effects of home-visit nursing services on hospitalization in the elderly with pressure
ulcers: a longitudinal study (Ефекти на медицинските услуги в домашни условия
върху хоспитализацията при пациенти в напреднала възраст с декубитални
язви: лонгитудинално проучване)
Hyo Jung Lee; Yeong Jun Ju; Eun-Cheol Park; Juyeong Kim; Sang Gyu Lee [Article]
Lower fragmentation of coordination in primary care is associated with lower
prescribing drug costs— lessons from chronic illness care in Hungary (По-малката
фрагментация в координацията на първичната медицинска помощ е свързана с
по-ниски разходи за предписване на лекарства - уроци от грижи за хронични
заболявания в Унгария) Agnes Lubloy; Judit Lilla Keresztdri; Gabor Benedek
[Article]
Child and Adolescent Health
Parental break-ups and stress: roles of age and family structure in 44 509 preadolescent
children
(Здраве
на
деца
и
юноши
Раздяла на родители и стрес: ролята на възрастта и семейната структура в 44
509 деца в предучилищна възраст) Agnete S. Dissing; Nadya Dich; Anne-Marie
Nybo Andersen; Rikke Lund; Naja H Rod [Article]
Trends in the sexual behaviour of 15-year olds in Scotland: 2002-14 (Тенденции в
сексуалното поведение на 15-годишните в Шотландия: 2002-14)
Fergus G. Neville; Juliet McEachran; Aixa Aleman-Diaz; Ross Whitehead; Alina Cosma
...
[Article]
Emotional and behavioural problems in young children with divorced parents
(Емоционални и поведенчески проблеми при малки деца с разведени родители)
Meinou H.C. Theunissen; Mariska Klein Velderman; Anne P.G. Cloostermans; Sijmen A.
Reijneveld
[Article]
Increased risk of premature death following teenage abortion and childbirth—a
longitudinal cohort study (Увеличен риск от преждевременна смърт след аборт и
раждане в юношеска възраст - лонгитудинално кохортно проучване)
Eerika Jalanko; Suvi Leppalahti; Oskari Heikinheimo; Mika Gissler
[Article]
Maternal smoking during pregnancy and scholastic achievement in childhood: evidence
from the LIFECOURSE cohort study (Майчино пушене по време на бременност и
учебни постижения в детството: данни от кохортно проучване на LIFECOURSE)
Alfgeir L. Kristjansson; Ingibjorg E. Thorisdottir; Thora Steingrimsdottir; John P.
Allegrante; Christa L. Lilly ...
[Article]
The increase in symptoms of anxiety and depressed mood among Icelandic adolescents:
time trend between 2006 and 2016 (Увеличаването на симптомите на безпокойство и
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потиснато настроение сред исландските юноши: времева тенденция между 2006 г. и
2016 г.)
Ingibjorg E. Thorisdottir; Bryndis B. Asgeirsdottir; Rannveig Sigurvinsdottir; John P.
Allegrante; Inga D.
Sigfusdottir
[Article]
Migration and Health (Миграция и здраве)
Avoidable hospitalization among migrants and ethnic minority groups: a systematic
review (Избягване на хоспитализация сред мигранти и етнически малцинствени
групи: системен преглед) Teresa Dalla Zuanna; Teresa Spadea; Marzio Milana;
Alessio Petrelli; Laura Cacciani ...
[Article]
Restricted health care entitlements for child migrants in Europe and Australia
(Ограничени права за здравни грижи за деца-мигранти в Европа и Австралия)
Liv Stubbe 0stergaard; Marie Norredam; Claire Mock-Munoz de Luna; Mitch Blair;
Sharon Goldfeld ...
[Article]
Survey Methodology (Методология на изследването)
How strongly related are health status and subjective well-being? Systematic review
and metaanalysis (Колко силно са свързани здравословното състояние и
субективното благополучие? Систематичен преглед и метаанализ)
Kayonda Hubert Ngamaba; Maria Panagioti; Christopher J. Armitage [Article]
Standardization of physical measurements in European health examination
surveys—experiences from the site visits (Стандартизация на физическите
измервания в европейските проучвания за здравни прегледи - опит от
посещенията на място)
Hanna Tolonen; Johanna Maki-Opas; Jennifer S. Mindell; Antonia Trichopoulou;
Androniki Naska ... [Article]
Additional weighting for education affects estimates from a National Health
Interview Survey (Образованието оказва влияние върху оценките от
Националното здравно проучване) Johan Van der Heyden; Dirk De Bacquer;
Lydia Gisle; Stefaan Demarest; Rana Charafeddine ... [Article]
Accuracy of on-line self-reported weights and heights by young adults (Точност на онлайн докладваните теглo и височинa от млади възрастни)
Charoula Konstantia Nikolaou; Catherine Ruth Hankey; Michael Ernest John Lean
[Article]
Is a Health Interview Survey an appropriate tool to assess domestic violence?
(Интервюто за здраве подходящо средство за оценка на домашното насилие ли е?)
Sabine Drieskens; Stefaan Demarest; Nicola D’Hoker; Barbara Ortiz; Jean Tafforeau
[Article]
Reasons for non-participation and ways to enhance participation in health
examination surveys—the Health 2011 Survey (Причини за неучастие и начини за
засилване на участието в здравни изследвания - проучване Health 2011)
Hanna Tolonen; Annamari Lundqvist; Tuija Jaaskelainen; Seppo Koskinen; Paivikki
Koponen [Article]
Health Promotion (Промоция на здравето)A systematic review and meta-analysis of
the effectiveness of nudging to increase fruit and vegetable choice (Систематичен
преглед и метаанализ на ефективността на придвижването, за да се увеличи
изборa на плодове и зеленчуци)
Valerie J. V. Broers; Celine De Breucker; Stephan Van den Broucke; Olivier
Luminet [Article]
Doctor’s enquiry: an opportunity for promoting smoking cessation—findings from
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Global Adult Tobacco Surveys in Europe (Допитването до лекар: възможност за
насърчаване на прекратяването на тютюнопушенето - констатации от
Глобалните проучвания на тютюнопушенето сред възрастните в Европа)
Banu Qakir; Ay§e Ta§; Tugge Mehlika §anver; Dilek Aslan [Article]
Can a workplace ‘sit less, move more’ programme help Spanish office employees
achieve physical activity targets? (Може ли програмата на работното място "да
седим по-малко, да се движим повече" да помагне на испанските служители в
офиса да постигат целите за физическа активност?)
Anna Puig-Ribera; Judit Bort-Roig; Maria Gine-Garriga; Angel M. Gonzalez-Suarez;
Ivan Martinez- Lemos ...
[Article]
The growth of ‘Dry January’: promoting participation and the benefits of
participation (Растежът на "Сух януари": насърчаване на участието и ползите от
участието) Richard O. de Visser; Emily Robinson; Tom Smith; Gemma Cass;
Matthew Walmsley [Article]
Miscellaneous (Разни) Current state of genomic policies in healthcare among EU member
states: results of a survey of chief medical officers (Състояние на геномните политики в
здравеопазването сред държавите-членки на ЕС: резултати от проучване на
ръководни медицински служители)
W. Mazzucco; R. Pastorino; T. Lagerberg; M. Colotto; E. d’Andrea ...
[Article]
Reasons to wait or to treat naive patients affected by chronic hepatitis C with low fibrosis
stage and genotypes 2 or 3 (Причини да се изчака или да се лекуват наивни пациенти,
засегнати от хроничен хепатит С, с нисък фиброзен стадий и генотипове 2 или 3)
Lucio Boglione; Jessica Cusato; Giuseppe Cariti; Giovanni Di Perri; Antonio
D’Avolio [Article]
European Public Health News (Европейски новини за общественото здраве)[Article]
Покана за представяне на предложения, възможности за работа
Работно място в Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията
Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) обявява
кандидатури за следната длъжност: началник отдел "Комуникация и връзки с
обществеността". Срокът за кандидатстване изтича на 23 октомври. За повече
информация, моля, вижте обявата за свободни работни места.
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-of-sectioncommunication-2017%20.pdf

Институтът за демографски изследвания на Макс Планк (MPIDR) търси научен
сътрудник
Научен изследовател / Пост-док позиции; Институтът за демографски изследвания на
Макс Планк (MPIDR) набира 1-2 учещи за следдипломна научна работа на пълен
работен ден, за работа в една от следните изследователски групи: здраве на
населението, трудова демография или фертилитет и благополучие. Моля, вижте
www.demogr.mpg.de за описанията на тези изследователски групи. Позициите
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първоначално са за 3 години, с възможност за удължаване. Началната дата е гъвкава,
като
най-късно
започва
в
началото
на
2018
г.
MPIDR е водещ институт в областта на демографските изследвания, в който се намират
разнообразни изследователски групи с интердисциплинарни теми. Работният език на
MPIDR е английски. Предлагаме конкурентна заплата (от около 50 000 евро за нови
докторанти), отлична изследователска среда и институционална подкрепа за
присъствие
на
конференции
и
непрекъснато
образование.
Кандидатите
трябва
да
представят:
мотивационно
писмо
автобиография
със
списък
с
публикации
1
писмена
мостра
Информация
за
връзка
за
3
референции
Моля, вижте http://www.demogr.mpg.de/go/apply-demography, за да качите своето
англоезично приложение. Запитвания за позициите трябва да бъдат изпратени, на
demography@demogr.mpg.de. Прегледът на кандидатурите ще започне на 1 октомври
2017 г., а кандидатурите ще се приемат, докато позицията бъде запълнена.
Дружеството "Макс Планк" желае да увеличи дела на жените в области, в които те са
слабо представени и силно насърчава жените да кандидатстват. Обществото "Макс
Планк" се ангажира да назначава повече хора с увреждания и по-специално ги
насърчава да кандидатстват.
Интересни новини
Новите процедури за качване на борда, по-малкият размер на кабината може да
ограничи
разпространението
на
инфекциите
в
самолетите
По време на големите епидемии пътуването със самолет е фактор за разпространение
на инфекцията, но нови изследвания сочат, че промяната на рутинните протоколи може
да бъде ключ към намаляването на разпространението на болестта.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170831151300.htm?utm_source=feedburner
&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fscience_society%2Fpubli
c_health+%28Public+Health+News+--+Scien

Холандската
страст
към
колоезденето
Холандската страст към колоезденето би могла да спести на икономиката на страната
23 милиарда долара всяка година, според скорошно проучване, направено в
университета в Утрехт и публикувано в Американския вестник за обществено здраве.
Проучването предполага, че жизнените навици за колоездене в Нидерландия са
предотвратили
преждевременна
смърт
на
6500
души
всяка
година.
https://www.nytimes.com/2017/09/06/world/europe/bicycling-utrecht-dutch-love-bikesworlds-largest-bike-parkinggarages.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fworld&_r=0
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"Здравите" затлъстели все още са изправени пред по-високи сърдечни рискове
Затлъстелите хора са изправени пред повишен риск от сърдечни заболявания, дори ако
нямат такива състояния като диабет и високо кръвно налягане, сочи голямо ново
проучване. Изследователите твърдят, че резултатите, основани на 3,5 милиона
британски възрастни, хвърлят съмнение върху понятието "здравословно затлъстяване".
През последните години някои изследвания предполагат, че затлъстяването може да не
е сърдечен риск – докато човек е "метаболитно здрав. "Това обикновено означава, че
нямате високо кръвно налягане, висок холестерол и диабет тип 2. Новите открития
разкриват различна картина. HTTPS: //consumer.healthday.com/circulato ...
Ново проучване твърди, че скрининга за рак на простатата значително намалява
смъртността.
Не
всички
са
съгласни:
Анализът на две влиятелни проучвания за скрининг на рак на простатата заключава, че
много дискутираният тест "значително" намалява смъртността от заболяването.
Анализът, публикуван в понеделник в Annals of Internal Medicine, привлече
разнообразни реакции, както често се https://www.statnews.com/2017/09/04/prostatecancer-analysis/
Ваксините запазват 20 милиона живота, спестяват по 350 милиарда долара в бедните
страни
от
2001
г.
насам:
Опитите за ваксиниране, направени в най-бедните страни в света от 2001 г. насам, са
предотвратили 20 милиона смъртни случая и са спестили 350 милиарда долара за
здравеопазване, според ново проучване от Университета на Северна Каролина в Чапъл
Хил. В допълнение, изследователите поставят по-широката икономическа и социална
стойност на спасяването на живот и предотвратяването на увреждания - 820 млрд.
долара.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170901101035.htm?utm_source=feedburner
&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fscience_society%2Fpubli
c_health+%28Public+Health+News+--+Scien
Електронни цигари, съдържащи никотин, са свързани с повишен риск от инфаркт на
миокарда
Електронните цигари, съдържащи никотин, могат да увеличат риска от сърдечни
пристъпи и удари, установиха изследователи. Изследване разкрива, че
приспособленията, съдържащи стимуланта, могат да причинят спазми на артериите,
както
и
повишена
сърдечна
честота
и
кръвно
налягане.
https://www.theguardian.com/society/2017/sep/11/e-cigarettes-containing-nicotine-linked-toraised-heart-attack-risk
Вземете поне веднъж на всеки 30 минути. Ако не го направите, това може да скъси
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живота
ви,
установи
проучване:
Седенето продължително време без почивка увеличава риска от ранна смърт, според
проучване,
публикувано
в
Annals
of
Internal
Medicine.
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-sitting-death-risk-20170911-story.html
Здраве в планетарен мащаб. Защо трябва да мислим по-широко за общественото
здравеопазване:
Докато човешкото здраве е по-добро откогато и да е, то текущите планетарни промени
заплашват да обърнат този прогрес. Тези заплахи изискват нов подход към
изследванията в здравеопазването и здравната политика - нова парадигма, която се
нарича "планетарно здраве http://www.politico.com/agenda/story/2017/09/13/planetaryhealth-challenges-000514
Плащайте повече, намалете дима: Възможни последици от увеличаването на данъците
върху
тютюна
в
ЕС:
Повишаването на таксите за тютюн водят до увеличаване на цените на цигарите и може
да намали консумацията на цигари и смъртните случаи, свързани с тютюнопушенето,
във всички 28 страни от ЕС, според ново проучване. В страните с по-високи доходи
увеличаването на данъците върху тютюна би могло да увеличи приходите, които биха
могли да бъдат изразходвани за програми за превенция и контрол, докато в страните с
по-ниски доходи данъчните приходи могат да бъдат отрицателно засегнати.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170920232226.htm?utm_source=feedburner
&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fscience_society%2Fpubli
c_health+%28Public+Health+News+--+Scien
5 000 смъртни случая годишно от дизелови изпарения в Европа
Излишните емисии от дизеловите автомобили причиняват около 5000 преждевременни
смъртни случаи годишно в цяла Европа, показва ново проучване. По-високата
експозиция на вторични частици и озон може да се проследи до емисиите на NOx от
дизеловите автомобили, ванове и лекотоварни автомобили. С достигнатите на пътя
граници на ЕС за емисиите от превозни средства може да се избегнат ежегодно около 5
000 преждевременни смъртни случая. Ако дизеловите автомобили емитират ниски NOx
като бензинови автомобили, може да се избегнат ежегодно около 7500 преждевременни
смъртни
случая.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918093337.htm?utm_source=feedburner
&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fscience_society%2Fpubli
c_health+%28Public+Health+News+--+Scien

WFPHA изразява загриженост относно предложените следващи стъпки
На 25 август шейсет и седем здравни организации, включително Световната федерация
на асоциациите за обществено здравеопазване, публикуваха отворено писмо, за да
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направят своите виждания достояние за правителствата, призоваващи за насърчаване на
здравето, за защита на хората и за гарантиране на достъп до лекарства във всички
страни ТПП11. http://bilaterals.org/IMG/pdf/healthletter_english.pdf
Публикация в EuroHealthNet: Подобряване на здравето и подпомагане на устойчивото
развитие
чрез
включване
на
немедицински
лица
EuroHealthNet, Европейското партньорство за здравеопазване, справедливост и
благоденствие, допринася за 67-та сесия на регионалния комитет на Световната здравна
организация, която се провежда тази седмица в Будапеща, Унгария. EuroHealthNet
приветства Пътната карта на СЗО за изпълнение на Програмата за устойчиво развитие
за 2030 г. и настоятелно призовава министерствата на здравеопазването да се стремят
към по-силно сътрудничество с не-медицински участници относно основните причини
за лошо здраве. Това действие трябва да обхваща всички определящи фактори за
здравето - включително и търговските, и да включва сътрудничество между
заинтересованите и синергизъм.

Предстоящи Конференции и курсове
Going International е първият източник за намиране на курсове, семинари, конгреси и
други събития в областта на медицината и здравето. Going International е най-големия
европейски доставчик на услуги и информационна платформа и служи като интерфейс
между организаторите и участниците в събития. Going International е официален
партньор
на
EUPHA.
9-10.10.2017 – Първа Международна Конференция по Обществено здраве, „От
Европейска към Национална Здравна политика“, София, Медицински университет –
София, ИнтерЕкспо
16 октомври 2017 - 20 октомври 2017 г. София, Медицински университет – София,
http://staffmobility.eu/staffweek/1st-international-sofia-staff-week-30th, 30-годишнина от
"Еразъм": нов хоризонт в услугите за здравеопазване и здравеопазване
3-та конференция V4 относно общественото здраве, Дата / местонахождение:
Организатор:
19 октомври 2017 - 20 октомври 2017 / Прага, Чешка република, Чешкото общество по
социална медицина и здравеопазване, conference2017.ipvz.cz
Клинични
изследвания,
20
октомври
http://www.jku.at/content/e213/e86/e15478/e2976?showlang=de2017 - 6 юли 2020 г. / Линц
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и
Уелс,
Австрия
Йоханес
Кеплер
Университет
http://www.jku.at/content/e213/e86/e15478/e2976?showlang=de

Линц

(JKU,

Напредък в клиничните изследвания, Advanced Clinical Research, 20 октомври 2017 - 12
октомври 2019 / Линц и Уелс, Австрия Йоханес Кеплер Университет Линц (ЖКК),
http://www.jku.at/content/e213/e86/e15478/e3042?showlang=de
2-ра международна конференция: Храни за здравословно остаряване - ползи отвъд
основното хранене, 23 октомври 2017 - 25 октомври 2017 г. / Амстердам, Холандия
Храна за здравословно остаряване, https://www.food4healthyageing.org/
6-та международна конференция по епидемиология и обществено здраве, 23 октомври
2017 - 25 октомври 2017 / Париж, Франция OCM за серия конференции по
епидемиология, https://epidemiology.conferenceseries.com/
8-та международна конференция за учители и разработчици на EBHC, 25 октомври
2017 - 28 октомври 2017 г. / Таормина, Италия Фондация "Гибе",
http://www.ebhcconference.org/?goal=0_45c65577a3-800a749515-87653001
Европейска научна конференция по приложна епидемиология на инфекциозните
заболявания (ESCAIDE), 6 ноември 2017 - 8 ноември 2017 / Стокхолм, Швеция,
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC),
https://www.escaide.eu/en
3-ти Световен конгрес по сестрински грижи и здравеопазване "(сестринство и
здравеопазване)
9 ноември 2017 - 11 ноември 2017 г. / Валенсия, Испания, Научна федерация, издател
на
списанието
за
медицински
сестри
и
здравеопазване,
http://scientificfederation.com/nursing-2017/
Остра дихателна пандемия: как да планирате и управлявате, 9 ноември 2017 - 11
ноември 2017 г. / Амстердам, Холандия, https://www.ersnet.org/professionaldevelopment/courses
Трети световен конгрес по обществено здраве, хранене и епидемиология: Укрепване на
здравните системи и насърчаване на осведомеността, Дата / място: Организатор: 13
ноември 2017 - 14 ноември 2017 / Осака, Япония ConferenceSeries,
https://publichealth.conferenceseries.com/
Здравословно остаряване на кръстопът: предизвикателства и необходимост от понататъшни действия, 29 ноември 2017 - 1 декември 2017 г. / Истанбул, Асоциация на
здравната общност в Турция, www.crossroads17istanbul.org
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Бъдещето на стареенето 2017: Да трансформираме утрешния ден днес, 29 ноември 2017
/
Лондон,
Великобритания
Международен
център
за
дълголетие,
http://www.ilcuk.org.uk/index.php/events/the_future_of_ageing_2017_transforming_tomorro
w_today
Формирайте бъдещето на диабета: IDF конгрес 2017, 4 декември 2017 - 8 декември
2017 г. / Международна федерация по диабет Абу Даби, https://www.idf.org/ouractivities/congress.html
Икономика на здравеопазването за обществено здраве и научни изследвания, 19 март
2018 - 21 март 2018 / Бангор, Великобритания Бангорския университет,
http://cheme.bangor.ac.uk/health-economics-course16.php.enhttp:/cheme.bangor.ac.uk/health-economics-course-16.php.cy
Първи световен конгрес по миграция, етническа принадлежност, раса и здраве разнообразие и здраве, 17 май 2018 - 19 май 2018 г. / Единбург, Шотландия,
http://www.merhcongress.com/
26-та международна конференция за здравни стимули за болници и здравни услуги, 6
юни 2018 - 8 юни 2018 / Болоня, Италия, Италианската регионална мрежа HPH EmiliaRomagna заедно със Сътрудничещия център на СЗО за насърчаване на здравето в
болниците и здравеопазването в Gesundheit Osterreich GmbH (Австрийски институт за
обществено здравеопазване), https://www.hphconferences.org/bologna2018
Бъдещето на здравословния начин на живот, 19 януари 2019 / Салфорд,
Великобритания Университет в Салфорд, https://www.hphconferences.org/bologna2018
Препоръчани публикации
Тютюнев гигант иска да премахне тютюнопушенето. , и свинете могат да летят
Редакционен
в
BMJ
на
26
септември
2017
г.
BMJ 2017; 358 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j4443 (Публикувано на 26 септември
2017)
Да
се
цитира
като:
BMJ
2017;
358:
j4443
Непреките и директни пътеки между физическата фитнес и академичните постижения в
началото на пост-задължителното обучение в историческа кохорта на датската
младежка
школа
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Резултатите от оценката на процеса на рандомизирано контролирано контролирано
детско проучване за превенция на затлъстяването: проучването WAVES
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Методологични бариери за проучване на връзката между икономическата криза и
самоубийството
в
Испания
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Голямо сърце, малки ръце: проучване на фокус група, изследващо поведението на
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родителската
храна
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Укрепване
на
управлението
на
здравната
система
Обсерваторията има удоволствието да съобщи, че книгата Укрепване на управлението
на здравните системи (издадена от Скот Л. Гриър, Матиас Висмар и Жозеп Фигерас) е
удостоена с висока оценка по категории за здравна и социална грижа на престижните
награди
за
медицинска
книжка
на
БМА.
Разработване на рамка за копродукцията и прототипирането на интервенции в областта
на
общественото
здраве
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Извършване на справедливи избори по пътя към универсално здравеопазване:
Прилагане
на
принципи
в
трудни
случаи
Алекс Воорхове, Теса Тан-Торес Едедер, Лидия Капирири, Оле Фритьоф Норхайм,
Джеймс Сноудън, Оливие Басноя, Доржсурен Байърсайхан, Икрам Чентаф, Нир Ейал,
Аманда Фосом, Розита Халина Тун Хюсеин, Кристиан Моралес, Флориан Остман, ,
Carla Saenz, Karima Saleh, Angkana Sommanustweechai, Daniel Wikler и Afisah Zakariah
Health Systems and Reform, 3 (4): 1-12, 2017 Публикувано онлайн: 01 юни 2017 Повече
информация:
http:
//bit.ly/2gusVut
Детското затлъстяване и рисковите фактори за сърдечносъдовите заболявания при
възрастни:
системен
преглед
с
метаанализ
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Професионални
групи,
стимулиращи
иновациите
в
здравеопазването:
междупрофесионална
работа
в
рехабилитацията
на
инсулт
в
Дания
Burau V, Carstensen К, Fleron SL, Kuhlmann Е (2017), BMC Health Services Research, 17:
662;
http://rdcu.be/vUxF
Положителна грамотност за психичното здраве: разработване и валидиране на мярка
сред
норвежките
юноши
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Преодоляване на пропуските: финансиране на здравеопазването, универсално
здравеопазване
и
пол
Софи Уитър, Велошове Говендър, Т. С. Свандари Равиндран и Робърт Йейтс Източник:
Здравна политика и планиране, czx063 Публикувано онлайн: 25 юли 2017 Подробности
за
статията
и
достъп
до
нея:
кликнете
тук.
Ролята на самоконтрола и когнитивното функциониране в неравнопоставеността в
образованието
при
пушенето
на
пубертета
и
алкохола
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Асоциациите между тормоза на работното място, слюнчените кортизоли и
дългосрочното
отсъствие
от
болест:
наднормено
проучване
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Хетерогенност в обхвата на ваксинирането срещу морбили и варицела при малки деца анализ
на
факторите,
влияещи
върху
приемането
на
родителите
HTTPS:
//bmcpublichealth.biomedcentral.co
...
Мъжете над 40 години са най-изложени на риск от внезапна смърт по време на
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триатлоните
Изследователски
новини
в
BMJ
от
19
септември.
BMJ 2017; 358 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j4326 (Публикувано на 19 септември
2017)
Посочете
това
като:
BMJ
2017;
358:
j4326
Ефектите от увеличаването на цената на цигарите върху потреблението на цигари,
приходите от данъчно облагане на тютюна и смъртните случаи, свързани с
тютюнопушенето, в 28 страни от ЕС - прилагане на моделиране на регресионни прагове
HTTPS: //bmcpublichealth.biomedcentral.co ...
Белгийският Висш съвет по здравеопазването публикува доклад за изгаряне и работа
Кратко описание: В този научен консултативен доклад относно политиката в областта
на общественото здраве, Висшият съвет по здравеопазване на Белгия предоставя на
белгийските власти конкретни препоръки относно предотвратяването и лечението на
изгарянето
и
профила
на
компетенциите
за
професионалистите.
Налични на френски и холандски https: //www.health.belgium.be/fr/avis-93 ...
DC-Затлъстяване: нов модел за оценка на разликите в живота на наднорменото тегло и
затлъстяването
по
социално-икономически
статус
Д-р Диана Соннтаг, член на ръководството на нашия отдел EUPHA относно
икономиката на общественото здравеопазване, току-що публикува изследванията си:
DC-Затлъстяването: Изборът на редакторите е избран за нов модел за оценка на
диференциалните разходи през живота на наднорменото тегло и затлъстяването по
социално-икономически статус статия за септемврийския брой на затлъстяването.
HTTP:
//onlinelibrary.wiley.com/doi/10.10
...
Имунизационни стратегии и обхват в страните извън ЕС от Средиземноморския басейн
и
Черно
море
Кристина Гиамби, Мартина Дел Мансо, Мария Грация Денте, Кристиан Наполи,
Кармен Монтано-Ремача, Флавия Рикардо, Стефания Джаннителли, Алесия Рангаси,
Глория Нака, Моника Боли, Паскалино Роси, Мария Грация Помпа, Силвия Деклич и
Мрежата за контрол на трансгранични здравни заплахи в Средиземноморския басейн и
Черно
море.
2017,
vi,
86
p.
http://www.iss.it/publ/index.php
Сезонни грипни ваксини в Италия: оценка на ефективността и безопасността. Сезон
2015-2016
Стефания Спила Алеяни, Валери Алфонси, Антонино Бела, Стефания Джаннителли,
Паола Ругери, Алесия Рангаси, Ева Шарлот Апелгрен, Енрика Тавела, Катерина Рицо и
работната
група
I-MOVE
и
SVEVA
2017, iii, 80 p. (на италиански език) http://www.iss.it/publ/

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията
Европейско наблюдение - том 22, брой 36, 07 септември 2017 г., Предварителните
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данни показват, че при нозокомиалното предаване, ромското население е найзасегнатата група в текущата епидемия от генотип B3 на морбили в България от март
до
август
2017
г.,
http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/15607917.ES.2017.22.36.30611
ДОКЛАД
ЗА
НАДЗОР
И
СЪОБЩЕНИЯ
Постоянно сезонно избухване на появяващ се серотип на Escherichia coli (STEC O55:
H7 Stx2a), произвеждащ Shiga токсини, в югозападната част на Англия, от юли 2014 г.
до септември 2015 г.
Средно състояние, качество и специфични нужди на диагностичния капацитет за Zika
вирус (ZIKV) Национални референтни лаборатории за арбовируси в 30 държави от ЕС /
ЕИП, май 2016 г.
Европейско наблюдение - том 22, брой 37, 14 септември 2017 г.,
БЪРЗА
КОМУНИКАЦИЯ, над 4 000 случая на морбили в Италия от януари до края на август
2017
г.
елиминирането
толкова
ли
е
трудно?
http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.37.30614
Първият взрив на вируса Zika в континенталната част на САЩ: анализ на
моделирането,
http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/15607917.ES.2017.22.37.30612
Европейският медицински корпус: първата мисия на екипа по обществено здраве и
бъдещи
перспективи,
http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/15607917.ES.2017.22.37.30613
Европейско наблюдение - том 22, брой 38, 21 септември 2017 г., БЪРЗА
КОМУНИКАЦИЯ
Увеличаване на случаите на болест на легионерите, свързани с пътувания до Дубай
сред пътници от Обединеното кралство, Швеция и Холандия, октомври 2016 г. до края
на
август
2017
г.,
http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/15607917.ES.2017.22.38.30618
Тежест на салмонелоза, кампилобактериоза и листериоза: анализ на времевата серия,
Белгия,
2012-2020,
http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/15607917.ES.2017.22.38.30615
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Новини от СЗО
Доклад за мрежата за здравни доказателства на СЗО 51 "Налични са инвестиции за
здраве и благополучие" Крайният доклад на СЗО за здравните доказателства 51
"Инвестиции за здраве и благополучие: преглед на социалната възвращаемост на
инвестициите от политиките в областта на общественото здравеопазване за подкрепа на
прилагането целите на устойчивото развитие, като се основава на "Здраве 2020" и
неговата брошура. http://www.euro.who.int/en/countries/italy/publications/investment-forhealth-and-well-being-a-review-of-the-social-return-on-investment-from-public-healthpolicies-to-support-implementing-the-sustainable-development-goals-by-building-on-health2020-2017
Източно средиземноморско здравно списание, Vol. 23 No. 4 2017 EMRO, 2017, Номер
на поръчката: 04502304, EMHJ стартира през 1995 г. като медицинско списание,
прегледано от връстници. От януари 2010 г. вестникът получи нов формат и сега се
публикува
ежемесечно.
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=0&codcol=45&codcch=2304
Бюлетин на СЗО, том. 95, No. 08,2017, Бюлетинът на Световната здравна организация е
международно списание за обществено здравеопазване, със специален акцент върху
развиващите се страни. Откакто е публикуван за пръв път през 1948 г., Бюлетинът се е
превърнал
в
една
от
водещите
световни
здравни
списания.
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=0&codcol=2&codcch=9508
Указания за лечение на чувствителна към медикаменти туберкулоза и грижа за
пациента, 2017 update WHO, 2017, Номер на поръчката: 19300365, ISBN-13
9789241550000
Актуализирането на Насоките за лечение на чувствителна към наркотици туберкулоза и
грижа за пациента е важно в контекста на стратегията за крайна туберкулоза, която
препоръчва лечение и подкрепа на пациентите за всички хора с туберкулоза.
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=93&codcch=365
Изкуствени средства за дъбене: интервенции за обществено здраве при шезлонги 2017,
Номер на поръчката: 19300378, ISBN-13 9789241512596, Ракът на кожата е най-честата
форма на рак сред популациите със светла кожа. Основната екологична причина за рак
на
кожата
е
ултравиолетовата
радиация
(UVR).
,
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=93&codcch=378
Основни компетенции на преподавателя на сестрата, 2017, Номер на поръчката:
19300349, ISBN-13 9789241549622, Световната здравна организация разработи тези
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основни компетенции на медицинските специалисти, за да даде възможност на
преподавателите ефективно да допринесат за постигането на висококачествено
образование и създаване на ефективни, ефикасни и квалифицирани медицински сестри,
които са в състояние да отговорят на здравните нужди на населението, което
обслужват.
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=93&codcch=349
Бивша югославска република Македония, Неда Милевска Костова, Снежана
Чичеваниева, Нинекс А Понсе, Евю ван Джинкенен, Юлиане Винкелман, След
независимостта си през 1991 г. здравето на населението в Бивша югославска република
Македония се е подобрило значително, като продължителността на живота и
смъртността както за възрастни, така и за деца достигат нива, близки до тези в бившите
социалистически държави-членки на ЕС. Въпреки това смъртността, причинена от
нездравословно
поведение,
остава
висока.
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=36&codcch=1903
Бюлетин на СЗО, том. 95, No. 07, 2017 WHO, 2017, Номер на поръчка 00209507
Бюлетинът на Световната здравна организация е международно списание за
обществено здравеопазване, със специален акцент върху развиващите се страни.
Откакто е публикуван за пръв път през 1948 г., Бюлетинът се е превърнал в едно от
водещите
световни
здравни
списания.
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=0&codcol=2&codcch=9507
.
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