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Globális egészségügy  

• Globális jelentés a lelki egészség helyzetéről – World Mental Health Report 

• Környezetszennyezés – egészség – halálozás 

• Globális jelentés a segédeszközökkel való ellátottság helyzetéről – Global report on 

assistive technology 

• Jelentés a túlsúlyosság és elhízottság helyzetéről a WHO Európai Régiójában – WHO 

European Regional Obesity Report 2022  

• Jelentés a világ népeinek boldogságáról – World Happiness Report 2021  

• Jelentés a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek megvalósításáról – SDG Index 2022 – 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2022  

• A rákos megbetegedések kockázati tényezői 2010 és 2019 között a Global Burden of 

Diseases, Injuries, and Risk Factors 2019 adatai szerint  

 

Európai Unió  

• Egészségügyi unió: A HERA ismerteti a három legfontosabb egészségügyi veszélyt  

• Egészségügyi unió: Határozottabb fellépés népegészségügyi szükséghelyzetekben  

• Mesterséges intelligencia a diabétesz kezelésének szolgálatában. A MELISSA-projekt  

 

Egészségügyi rendszerek 

• Költséghozzájárulások, várakozási idők, szolgáltatások volumene. Az európai 

egészségügyi rendszerek összehasonlítása (WIP-PKV) (4. rész): Gyógyszerellátás  

 

Kórházügy 

• Jelentés a kórházak helyzetéről Németországban. A betegellátás helyzete a pandémia 

idején – Krankenhaus-Report 2022 (WIdO) (3. rész): Nemzetközi tapasztalatok. A 

koronavírusos betegek kezelésére szolgáló aktív és intenzív terápiás kapacitások 

megteremtésének stratégiái  

• Jelentés a kórházak helyzetéről Németországban 2020-ban. A kórházak gazdasági helyzete 

a pandémia idején – Krankenhaus Rating Report 2022 (RWI) (2. rész): Projekció és 

jövőkép  

• A Barmer biztosító kórházügyi jelentése. A kórházi szolgáltatások átirányítása – Barmer-

Krankenhausreport 2022  

• A Roland Berger kórházügyi tanulmánya – Roland Berger Krankenhausstudie 2022  

• A svájci kórházak a pandémia idején. A fekvőbeteg ellátás esetszámaira gyakorolt hatás 

 



Fogászat  

• Jelentés a szájegészség helyzetéről az Egyesült Államokban - Oral Health in America 

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

országban (1. rész) Általános ismertetés  

 

Gyógyszer  

• Gyógyszernagykereskedelmi cégek körképe: 9. Otto Geilenkirchen 

 

Orvostörténet 

• II. Erzsébet emlékére. Egészség és hosszú élet a Windsor-házban. A dinasztia orvosai  

 

Personalia  

• Orvosi-élettani Nobel-díj 2022. Svante Pääbo az emberiség genetikai alapjainak 

tisztázásáért  

• Dr. Osahon Enabulele, az Orvosok Világszövetségének új elnöke  

• Thérèse Coffey, új brit egészségügyi miniszter 

• François Braun, új francia egészségügyiminiszter  

• Elhunyt Barbara Stamm volt bajor szociális és egészségügyi miniszter 

 

Infotainment  

• Neurológiai betegségek ábrázolása Shakespeare műveiben  

 

Melléklet 1  

• Jelentés a kórházak helyzetéről Németországban. A betegellátás helyzete a pandémia 

idején – Krankenhaus-Report 2022 (WIdO) – egységes szerkezetben  

 

Melléklet 2 

• Jelentés a kórházak helyzetéről Németországban 2020-ban. A kórházak gazdasági helyzete 

a pandémia idején – Krankenhaus Rating Report 2022 (RWI) – egységes szerkezetben  
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