ELŐJEGYZÉSI LISTA:

Egészségügy
• A svájci egészségügy zsebkönyve – Gesundheit – Taschenstatistik 2020 (1-4.
rész): 1. Egészségügyi determinánsok, egészségmagatartás; 2. A lakosság
egészségi állapota; 3. Egészségügyi rendszer; 4. Költségek és finanszírozás
Kórházügy
• VKD-Praxisberichte 2020. Kórházi válságmenedzsment (6. rész): 6. A
pszichiátriai klinikák speciális kihívásai
• Panaszkezelés a németországi kórházakban 2018-ban (DKI)
Egészséggazdaság
• Szakértői jelentés az egészségügyi ellátási központokról szóló jogszabályok
továbbfejlesztéséről (1-3. rész): 1. Összefoglalás, 2. A pénzügyi befektetők
szerepe; 3. Egészséggazdasági vonatkozások
• Jelentés az egészségügyi ellátási központok gazdasági helyzetéről
Németországban 2017-ben
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
Ápolás
• Munkahelyi együttes döntéshozatal a bentlakásos intézményi ápolás
digitalizációja vonatkozásában (IAT)
Hivatásrend
• Az egészségügyi személyzet helyzete Svájcban 2018-ban
• Az autonómia hét tézise az egészségügyben

Társadalombiztosítás
• A betegbiztosítási díjak indexe Svájcban 2020-ban
Emberi erőforrás
• Felmérés a munkaerő helyzetéről az orvostechnika területén (DKI)
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
• A lelki egészség helyzete Svájcban (2. rész): Nemzetközi egészségpolitikai
kezdeményezések a lelki egészség területén
• Születéskor várható élettartam és egészségi állapot Svájcban
Szenvedélybetegségek
• Foglalkozás és alkoholfogyasztás
A svájci lakosság egészségfelmérése
• A svájci lakosság egészségfelmérése 2017: Túlsúlyosság és elhízottság
• A svájci lakosság egészségfelmérése 1992-2017. A terhességmegelőzés
helyzete
Szociálpolitika
• Jelentés a minimálbérek helyzetéről Európában 2021-ben
Rövidhírek (aleatorikusan):
• Praxishírek (Arzt & Wirtschaft)
• Gyógyszerpiaci rövidhírek (Pharmazeutische Zeitung, Deutsche Apotheker
Zeitung)
• Népegészségügyi rövidhírek (Robert-Koch-Institut)

