ELŐJEGYZÉSI LISTA:
Kórházügy
• A kórházügyi menedzsment aktuális kérdései – Praxisberichte 2019 (a Német
Kórházigazgatók Szövetségének – VKD évkönyve) (2-6. rész)
• Kórház-barométer 2019 – Krankenhaus-Barometer 2019 (DKI) (2-3. rész)
• Pszichiátriai barométer 2019/2019. A pszichiátriai intézetek gazdasági helyzete
Németországban – Psychiatrie-Barometer 2018/2019 (DKI)
• Panaszkezelés a németországi kórházakban 2018-ban (DKI)
• Jelentés a táplálkozás helyzetéről 2019-ben (BMEL Ernährungsreport 2019)
• Jelentés a kórházi közétkeztetés helyzetéről (DKI)
• Jelentés a közétkeztetés helyzetéről a kórházakban és ápolási otthonokban (DGE)
• Növényi alapú kórházi étkeztetés
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
Ápolás
• Jelentés az ápolás helyzetéről Németországban – Pflege-Report 2019 (WIdO) (58. rész): 5. Az ápolók bérezése; 6. Felsőfokú végzettségű ápolók a tartós ápolás
területén; 7. Technika alkalmazása az ápolás területén. (Utána egységes
szerkezetben)
• Az ápolás helyzetének alakulása Németországban 2030-ig (DKI) (2-5. rész): 2.
Ápolási statisztika; 3. Személyi állomány a betegápolás területén; 4. Az ápolásra
szorultság és a személyzet iránti igény prognózisa a fekvőbeteg ápolás területén;
5. Összegzés (utána egységes szerkezetben)
• A reformtervezet értékelése: az ápolásbiztosítás mint teljeskörű biztosítás
Egészséggazdaság
• Jelentés az egészséggazdaság helyzetéről Németországban 2018-ban
Szociálpolitika
• A szociális segélyek statisztikája Svájcban 2017-ben
• Bert Rürup a tőkefedezeti privát időskori előgondoskodás kötelezővé tételéről
Minőségügy
• Jelentés a kezelési hibákról Angliában
• Ajánlások az egészségügyi regiszterek továbbfejlesztésére Svájcban

Halálokok
• A PURE-vizsgálat a halálokokról
• A halálokok statisztikája Svájcban 2017-ben
Népegészségügy
• European Health Interview Survey (EHIS) 2019
• International Health Policy Survey 2019 (Commonwealth Fund)
• European Food Trends Report
• A sporttevékenység szerepe az elesés megelőzésére az időskorúak körében
• A napi lépésszám és a halálozás kockázata közötti összefüggés időskorú nők
körében
• A hónap negatív statisztikája. Tudósítás a finompor koncentráció és az idő előtti
halálozások összefüggéséről
• A svájci HIV-kohorszvizsgálat eredményei
• A lelki egészség helyzete Svájcban 2017-ben
• Autochton dengue-lázas megbetegedések Katalóniában és Franciaországban
Szenvedélybetegségek, kábítószer
• Jelentés a kábítószerügy és a szenvedélybetegségek helyzetéről Németországban
2018-ban – Drogen- und Suchtbericht 2019 (3-6. rész): 3. Dohányzás; 4.
Kábítószer, 5. Az Európai Unió kábítószerügyi politikája; 6. Az ENSZ
kábítószerügyi politikája
Gyógyszer
• Pharma-Daten 2019: a gyógyszerek világpiaca, az európai gyógyszerpiac,
gyógyszerárak nemzetközi összehasonlításban
• Megafúzió a gyógyszerpiacon: McKesson Europe (Gehe) – Walgreens Boots
Alliance
• A Pharmacy Benefit Manager-ek sötét üzelmei az Egyesült Államokban
Orvosetika
• A Svájci Orvostudományi Akadémia ajánlásai az orvosetikai képzésről
• A Svájci Orvostudományi Akadémia irányelvei a fogvatartottak egészségügyi
ellátásáról
• Szakmai állásfoglalás az étel és ital betegek általi visszautasításáról
Emberi erőforrás
• Felmérés a munkaerő helyzetéről az orvostechnika területén (DKI)
A gazdag nők tovább élnek
• Jövedelem és várható élettartam összefüggése az Egyesült Államokban és
Norvégiában
• A gyermekes nők bérhátránya Németországban

Eutanázia
• Orvosilag asszisztált halálba segítés az Egyesült Államokban
Társadalombiztosítás
• A svájci társadalombiztosítás összesített pénzügyi mérlege 1987-2017 között –
Gesamtrechnung der Sozialversicherungen 2016/2017 (GRSV)
Nemek közötti esélyegyenlőség
• A nemek közötti paritás helyzete a nemzeti parlamentekben: Franciaország,
Spanyolország, Svédország, Finnország
Fogászat
• Az Európai Fogászok Szövetségének állásfoglalása a fogászati láncokkal
szemben alkalmazandó szakmai felügyeletről
Rövidhírek (aleatorikusan):
• Praxishírek (Arzt & Wirtschaft)
• Gyógyszerpiaci rövidhírek (Pharmazeutische Zeitung, Deutsche Apotheker
Zeitung)
• Népegészségügyi rövidhírek (Robert-Koch-Institut)

