ELŐJEGYZÉSI LISTA:
Globális egészségügy
• Az ENSZ globális klímakonferenciája, Glasgow, 2021. november 1-12.
• World Health Summit 2021 (Berlin, 2021. október 24-26.)
• Jelentés a klíma helyzetéről Afrikában 2020-ban –The State of the Climate
in Africa 2020
• Jelentés a tuberkulózis globális helyzetéről – Global tuberculosis report
2021
• Az Egészségügyi Világszervezet akcióterve a meningitis felszámolására
• Jelentés a gyermekek lelki egészségéről a pandémia idején a világ 21
országában
• Global Hunger Index 2021
Koronavírus
• COVID-19-hírek a világ országaiból
• Halálozás az egészségügyi személyzet körében a pandémia idején
• Szorongás és depresszió az orvosok körében Katalóniában, Olaszországban
és az Egyesült Királyságban a pandémia idején
• Az amerikai lakosság 9,2 millió életévet veszített a pandémia első évében
• Az orvos halála
• Koronavírussal való áttörőfertőzések kockázata beoltott időskorúak
körében
• A brit NHS küzdelme a pandémiával
Európai Unió
• Egy főre eső egészségügyi kiadások Európában 2021-ben
• A szegénység helyzete és az elszegényedés kockázata az Európai Unióban
Egészségügyi rendszerek
• Jelentés a világ 11 országának egészségügyi rendszeréről
• A 300 milliárd eurós kérdés – a német egészségügy kiadásainak prognózisa
2040-ig
Ambuláns ellátás
• Kutatási jelentés. Betegellátás a szolgáltatások biztosításáért való
felelősség és az ambuláns ellátás realitásának szorításában (DKI)
• A svájci lakosság preferenciái az ambuláns ellátás jövőjéről

Kórházügy
• Jelentés a kórházak helyzetéről Németországban 2020-ban – KrankenhausReport 2021 (WIdO) (9-10. rész): 9. A koronavírus-pandémia hatása a
kórházi szolgáltatásokra 2020-ban; 10. Kórházpolitikai krónika
• A Német Kórházigazgatók Szövetségének évkönyve – VKD Praxisberichte
2021 (3-6. rész)
• Panaszkezelés a németországi kórházakban 2018-ban (DKI)
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
• Pénzügyi befektetők az európai ápolási piacon
• Jelentés az ápolás helyzetéről – Pflege-Report 2021 (WIdO) (6-11. rész): 6.
Orvosi
ellátás
az
ápolási
otthonokban;
7.
Munkahelyi
egészségmenedzsment. Az ápolók megterheltsége és munkakörülményei a
munkaképtelenségi statisztikák tükrében; 8. Az ápolási piac helyzete; 9. Az
ápolásra szorultság helyzete Németországban; 10. Az ápolásra szorulók
orvosi ellátása; 11. Az ápolásra szorulók gyógyszer- és gyógyászati ellátása
• Az ápolószemélyzet helyzete a svájci ápolási és idősotthonokban
• Átmeneti struktúrák az időskorúak gondozására Svájcban 2021-ben
• Az ápolószemélyzet elvándorlása az intenzív osztályokról (DKI)
• Munkahelyi együttes döntéshozatal a bentlakásos intézményi ápolás
digitalizációja vonatkozásában (IAT)
Emberi erőforrás
• Felmérés a munkaerő helyzetéről az orvostechnika területén (DKI)
Gyógyszer
• Gyógyszerpiaci rövidhírek
• GEDISA – a Német Gyógyszerész Szövetség új digitális társasága

Hivatásrend
• Katapultülésben a kórházigazgatók (DKI)
• Az autonómia hét tézise az egészségügyben
Minőségügy
• Ajánlások az egészségügyi regiszterek továbbfejlesztésére Svájcban
Szenvedélybetegségek
• A cannabis-fogyasztás helyzete Európában
• Cannabis-fogyasztás és öngyilkosság az Egyesült Államokban
• Az alkoholfogyasztás statisztikája Európában. Minden tizenkettedik
európai naponta fogyaszt alkoholt
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
• Jelentés a rákos megbetegedések helyzetéről Svájcban 2021-ben –
Schweizerischer Krebsbericht 2021
Szülészet-nőgyógyászat
• Orvosilag asszisztált mesterséges megtermékenyítés. A német IVFRegiszter Évkönyve 2019-2020
• Az orvosilag asszisztált in-vitro fertilizáció helyzete Svájcban 2019-ben
• Terhességmegelőzés Svájcban. Fókuszban: a migráció és az életstílus
• Franciaországban elfogadták az új bioetikai törvényt
• Terhességi komplikációk az amerikai sebésznők körében
• Termékenységi ráta és sikeres terhesség SARS-CoV-2 elleni oltás után
• Összefüggés a kaliforniai erdőtüzek és a koraszülések között
• Az amerikai nők 60%-a túl magasnak tartja a terhesség és a szülés utáni
időszak költségeit, 2013-2018
Biztosítók pénzügyei
• A kötelező betegbiztosítás pénzügyi helyzete Németországban 2021 első
negyedévében
• A kötelező betegbiztosítás pénzügyi szükséglete 2025-ig
Lelki egészség
• Jelentés a pszichoterápia helyzetéről Németországban 2021-ben –

Munkaegészségügy
• Munkahelyi balesetek és munkavégzéssel összefüggő megbetegedések
Svájcban
• Az ápolónők egészsége – Nurses' Health Study
Településegészségügy
• Health and the City
Üvegzseb
• Felmérés a háziorvosok, szakorvosok, fogorvosok és pszichoterapeuták
gazdasági helyzetéről Németországban 2021 őszén – Medizinklimaindex,
Herbst 2021
• Jelentés az orvosok keresetéről a pandémia idején Németországban –
Medscape Gehaltsreport 2021
• Az orvosi praxisok alapításának költségei Németországban 2019-ben és
2020-ban
Táplálkozás
• Táplálkozáspolitikák Németországban: a Food Environment Policy Index
(Food-EPI) értékelése
• Kohorszvizsgálatok a táplálkozásról
Orvosetika
• A British Medical Association határozata a halálba segítésről
Orvostörténet
• Orbán Bálint. Egy magyar fogorvos és az amerikai álom
Palliatív ellátás
• A demensek többsége nem hospiceban hal meg
Időskorúak
• Hatmillió időskorú egymagában él
Personalia
• Bärbel Bas, a német Bundestag új elnöke
• Kerstin Tschuck, a Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft (DPhG) új
igazgatója

Rövidhírek (aleatorikusan):
• Praxishírek (Arzt & Wirtschaft)
• Gyógyszerpiaci rövidhírek (Pharmazeutische Zeitung, Deutsche Apotheker
Zeitung)
• Népegészségügyi rövidhírek (Robert-Koch-Institut)

