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Globális egészségügy  

• A klímaváltozás és az egzotikus fertőző betegségek terjedése 

• Az ENSZ donorkonferenciája az AIDS, tuberkulózis és malária elleni küzdelemről 

• Jelentés a nem fertőző betegségek okozta halálozás globális helyzetéről  

• A májrák globális terhe 2020-ban és előrejelzése 2040-ig  

• Az éhezés globális indexe – Global Hunger Index 2022  

• A bakteriális antimikrobiális rezisztencia az Egészségügyi Világszervezet Európai 

Régiójában 2019-ben  

 

Koronavírus  

• A The Lancet Commission jelentése a pandémia elleni küzdelem első két évének 

tanulságairól  

• A lelki egészség helyzete a pandémia idején Svájcban. A lelki egészség költségei 

 

Európai Unió  

• Korrupció az európai egészségügyi rendszerekben. Az informális fizetések trendjei az 

Európai Unióban 2013 és 2019 között  

 

Egészségügyi rendszerek 

• Költséghozzájárulások, várakozási idők, szolgáltatások volumene. Az európai 

egészségügyi rendszerek összehasonlítása (WIP-PKV) (5. rész): Költséghozzájárulások  

 

Oltási tevékenység  

• Az oltási tevékenység tapasztalatai 22 európai országban  

 

Ambuláns ellátás  

• Szakértői jelentés az ambuláns műtétekről: Összefoglaló Nemzetközi összehasonlítás 

• Kutatási jelentés. Betegellátás a szolgáltatások biztosításáért való felelősség és az 

ambuláns ellátás realitásának szorításában  

• Az ambulás ellátás prioritása a fekvőbeteg ellátással szemben  

• A svájci lakosság preferenciái az ambuláns ellátás jövőjéről 

• A hónap grafikonja: ambuláns sürgősségi kórházi ellátás 

 

Gyógyszer  

• Gyógyszernagykereskedelmi cégek körképe: 10. C. Krieger  

 

Fogászat  

• Best Oral Health Practice in Europe? – Szájegészség és fogászati ellátás öt európai 

országban (2. rész): Belgium  

 

Orvostechnika  

• Az orvosi biotechnológia helyzete Németországban 2022-ben – Biotech-Report 2022 



Orvosetika  

• A bíróság ártatlannak nyilvánította a 14 beteg halálát okozó amerikai orvost 

• Szürke angyalok Ausztriában  

 

Egészségpolitika 

• Sziszüfoszok minisztériuma. Egykori osztrák szövetségi egészségügyi miniszterek a 

szövetségi struktúra és a tartományok ütközéséről  

 

Településegészségügy 

• Health and the City 

 

 

A továbbiakban:  

 

Globális egészségügy 

• Burnout az orvosok körében a világ 45 országában  

• Zoonózisok Afrikában 

 

Egészségügyi rendszerek 

• A holland egészségügyi rendszer 

• Az izraeli egészségügyi rendszer és az izraeli oltási stratégia  

• Költséghozzájárulások, várólisták, szolgáltatások volumene. Az európai egészségügyi 

rendszerek összehasonlítása (WIP-PKV). 6. Várólisták  

 

Egészségügyi kiadások  

• A 300 milliárd eurós kérdés – a német egészségügy kiadásainak prognózisa 2040-ig  

• A santésuisse közleménye az egészségügyi költségek és a biztosítási díjak alakulásáról 

Svájcban 2023-ban  

• Az egészségügyi alapbiztosítás költségei Svájcban 2021-ben 

• A kórházak közötti távkonzultációk térítésének és költségeinek szabályai  

 

Szociális biztonsági rendszerek  

• A svájci szociális biztonsági rendszerek összesített pénzügyi mérlege 2021-ben – 

Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit 2021 (GRSS)  

• Folyamatok a szociális biztonsági rendszerekben Svájcban 2019-ben  

 

Kórházügy 

• A kórházak közötti távkonzultációk térítésének és költségeinek szabályai  

• Panaszkezelés a németországi kórházakban 2018-ban (DKI)  

• A kórházi vezetők kommunikációja és a munkahelyi közérzet  

 

Kórházhigiénia  

• Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések Ausztriában 2020-ban 

 

Szenvedélybetegségek  

• Az alkoholfogyasztás statisztikája Európában. Minden tizenkettedik európai naponta 

fogyaszt alkoholt  

 



Hivatásrend  

• Jelentés az orvosnők és férfi orvosok esélyegyenlőségéről a német egészségügyben 

• Katapultülésben a kórházigazgatók (DKI)  

• Az egészségügyi személyzet helyzete Svájcban  

• Az autonómia hét tézise az egészségügyben  

 

Ápolás  

• Az Európai Geriátriai Társaság guideline-ja az elesések megelőzésére  

• Jelentés az ápolás helyzetéről Németországban – Pflege-Report 2022 (WIdO)  

• Az intenzív otthoni ápolási ellátás helyzete Németországban – Pflege-Thermometer 

2022 (DIP)  

• A Barmer-biztosító gyógyszerügyi jelentése – Barmer Arzneimittelreport 2022  

• Ápolóhiány az intenzív osztályokon Németországban  

• Átmeneti struktúrák az időskorúak gondozására Svájcban 2021-ben 

• Az idős- és tartós ápolás iránti igény prognózisa Svájcban 2040-ig  

 

Emberi erőforrás  

• Felmérés a munkaerő helyzetéről az orvostechnika területén (DKI) 

 

Halálozási statisztika  

• A halálokok statisztikája Svájcban 2020-ban – Todesursachenstatistik 2020  

• Az öngyilkosságok statisztikája Svájcban 2020-ban  

• Csecsemőhalálozás és az újszülöttek egészsége Svájcban 2021-ben 

• Alkohol okozta halálozás Skóciában 2021-ben 

• Dánia halálozási atlasza 

• A halálozások statisztikája Németországban 2022 júliusban 

 

Digitalizáció  

• A Bundestag elfogadta a digitális ellátásokról szóló törvényt  

• Digitalizáció az egészségügyben – Continentale Study 2019  

• A digitális kórház (DKI)  

• Az információtechnológiai biztonság a kórházakban (DKG)  

• A személyi állomány és a digitalizáció helyzete a német kórházakban (MLP 

Gesundheitsreport 2019  

• Együttes döntéshozatal a digitalizáció alkalmazásáról az idősápolás területén (IAT)  

• eHealth az ambuláns alapellátás területén Svájcban  

 

Minőségügy 

• Ajánlások az egészségügyi regiszterek továbbfejlesztésére Svájcban  

 

Népegészségügy  

• European Health Interview Survey (EHIS) 2019  

• International Health Policy Survey 2019 (Commonwealth Fund)  

• A sporttevékenység szerepe az elesés megelőzésére az időskorúak körében  

• Születéskor várható élettartam és egészségi állapot Svájcban  

 

 



Lelki egészség  

• Jelentés a pszichoterápia helyzetéről Németországban 2021-ben – 

 

Balesetek  

• Munkahelyi balesetek és munkavégzéssel összefüggő megbetegedések Svájcban  

• Elektromos rollerekkel elszenvedett balesetek incidenciája Finnországban 2019 és 2021 

között  

 

Szakmai irányelvek 

• Irányelvek az intenzív osztályok megterhelésének és a triázs megelőzéséről 

 

Demencia  

• A demensek többsége nem hospiceban hal meg  

• Az állandó háziorvos jelentősége a demensek számára  

• Lelki egészség és demencia  

• A demensek ellátása Svédországban a pandémia idején 

 

Gyógyszer  

• Gyógyszerfelírás a brit gyógyszertárakban 

 

Táplálkozás  

• Táplálkozáspolitikák Németországban: a Food Environment Policy Index (Food-EPI) 

értékelése  

• Kohorszvizsgálatok a táplálkozásról 

 

Fogorvosi ellátás  

• Best Oral Health Practice in Europe? – Egészségügyi rendszer, szájegészség és 

fogászati ellátás öt európai országban (3-7. rész) 3. Dánia, 4. Németország; 5. Hollandia; 

6. Spanyolország, 7. A fogászati ellátások költségei és a fogorvosi személyzet helyzete  

 

Várható élettartam 

• Jelentés a születéskor várható élettartam alakulásáról az Egyesült Államokban 2019 és 

2021 között (medRxiv, preprint) (2022. 04.) 

• A születéskor várható élettartam alakulása az Egyesült Államokban (CDC) (2012. 12.)  

 

Orvosok elleni agresszió  

• Politikailag motivált bűncselekmények a német egészségügyben 2021-ben 

 

Kardiológia  

• Jelentés a kardiológiai beavatkozásokról Németországban – Deutscher Herzbericht 

2021  

• Szívelégtelenség és depresszió. Az Európai Preventív Kardiológiai Társaság 

állásfoglalása  

 

Szülészet, nőgyógyászat  

• A terhességmegszakítások statisztikája Svájcban 2021-ben 

• A terhességmegszakítások statisztikája Németországban 2022. második negyedévében 



 

Képzettség  

• A valószínűségszámítási ismeretek jelentősége az orvosi gyakorlatban 

 

Bérpolitika  

• A tarifaszerződések szerinti bérek helyzete Európában  

 

Szociálpolitika 

• A három pilléren alapuló svájci időskori biztosítási rendszer, mint nemzetközi 

reformmodell 

• A szociális segélyek statisztikája Svájcban 2020-ban  

• A jövedelmek helyzete Nagy-Britanniában  

 

Praxishírek 

• A svájci orvosi praxisok gazdasági helyzete 2020-ban  

• A praxisok költségei Németországban 2017 és 2020 között  

• A német orvosi praxisok gazdasági helyzete 2022 harmadik negyedévében – 

Medizinklimaindex 3. Quartal 2022  

 

Infotainment  

• Egon Schiele művészete és az orvostudomány 

 

Rövidhírek (aleatorikusan):  

• Praxishírek (Arzt & Wirtschaft)  

• Gyógyszerpiaci rövidhírek (Pharmazeutische Zeitung, Deutsche Apotheker Zeitung)  

• Népegészségügyi rövidhírek (Robert-Koch-Institut)  


