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egészségügyben 

• Katapultülésben a kórházigazgatók (DKI)  

• Az egészségügyi személyzet helyzete Svájcban  
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• Születéskor várható élettartam és egészségi állapot Svájcban  

 

Munkaegészségügy 

• Munkahelyi balesetek és munkavégzéssel összefüggő megbetegedések 

Svájcban  

 

Lelki egészség  

• Jelentés a pszichoterápia helyzetéről Németországban 2021-ben – 

 

Táplálkozás  

• Táplálkozáspolitikák Németországban: a Food Environment Policy Index 

(Food-EPI) értékelése  

• Kohorszvizsgálatok a táplálkozásról 

 

Palliatív ellátás 

• A demensek többsége nem hospiceban hal meg  

 

Időskorúak  

• Hatmillió időskorú él magányosan (Statistisches Bundesamt – Destatis)  

• A D80+ tanulmány az időskorúak magányáról a pandémia idején 
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pandémia idején 

 

Orvostörténet  

• A prominens beteg (3. rész): Fr. Chopin, George Gershwin, Vincent van 

Gogh, Ernest Hemingway, Frida Kahlo, George Orwell, Marcel Proust, 

John Wayne, Oscar Wilde, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Abraham 

Lincoln. 

 

Rövidhírek (aleatorikusan):  

• Praxishírek (Arzt & Wirtschaft)  

• Gyógyszerpiaci rövidhírek (Pharmazeutische Zeitung, Deutsche Apotheker 

Zeitung)  
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