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Globális egészségügy  

• Globális jelentés a tuberkulózis helyzetéről – Global Tuberculosis Report 2022  

• A klímaváltozás és az egzotikus fertőző betegségek terjedése  

• Az ENSZ donorkonferenciája az AIDS, tuberkulózis és malária elleni küzdelemről 

• Jelentés a nem fertőző betegségek okozta halálozás globális helyzetéről  

• A májrák globális terhe 2020-ban és előrejelzése 2040-ig  

• Globális elemzés a szájüregi rák prevenciójáról 

• Az éhezés globális indexe – Global Hunger Index 2022  

• A bakteriális antimikrobiális rezisztencia helyzete az Egészségügyi Világszervezet Európai 

Régiójában 2019-ben  

 

Koronavírus  

• A The Lancet Commission jelentése a pandémia elleni küzdelem első két évének 

tanulságairól  

• A várható élettartam alakulása Európában a pandémia kezdete óta  

• A lelki egészség helyzete a pandémia idején Svájcban. A lelki egészség költségei  

• A lelki egészség helyzete a pandémia idején Németországban 

 

Európai Unió  

• A Tanács hivatalosan elfogadta az „örök vegyi anyagoknak” a hulladékban való 

előfordulására vonatkozó újabb korlátozásokat 

• Korrupció az európai egészségügyi rendszerekben. Az informális pénzmozgások trendjei 

az Európai Unióban 2013 és 2019 között  

• Az oltási tevékenység tapasztalatai 22 európai országban  

• Munkahelyi balesetek az Európai Unióban 2020-ban 

 

Kórházi energiagazdálkodás  

• Blackout a kórházban. Kórházi vészforgatókönyvek áramkimaradások esetére. A DKI 

2022 októberi körkérdése  

 

 



 

Egészségügyi rendszerek 

• Költséghozzájárulások, várólisták, szolgáltatások volumene. Az európai egészségügyi 

rendszerek összehasonlítása (WIP-PKV) (5. rész): Költséghozzájárulások  

 

Gyógyszer  

• Gyógyszernagykereskedelmi cégek körképe: 10. C. Krieger  

 

Ambuláns ellátás  

• Szakértői jelentés az ambuláns műtétekről: Összefoglaló Nemzetközi összehasonlítás 

(IGES) 

• Kutatási jelentés. Betegellátás a szolgáltatások biztosításáért való felelősség és az 

ambuláns ellátás realitásának szorításában (DKI)  

• Az ambulás ellátás prioritása a fekvőbeteg ellátással szemben  

• A svájci lakosság preferenciái az ambuláns ellátás jövőjéről 

• A hónap grafikonja: ambuláns sürgősségi kórházi ellátás 

 

Fogászat  

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

országban (2. rész): Belgium  

 

A szomszéd portája…  

• Sziszüfoszok minisztériuma. Egykori osztrák szövetségi egészségügyi miniszterek a 

szövetségi struktúra és a tartományok ütközéséről  

 

Településegészségügy 

• Health and the City 

 

Orvostörténet  

• A Napkirály anális gyötrelmei  

 

Personalia  

• Stephen Paul Barclay, új brit egészségügyi miniszter 
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