ELŐJEGYZÉSI LISTA
Globális egészségügy
• A bakteriális antimikrobiális rezisztencia globális terhe 2019-ben
Koronavírus
• COVID-19-hírek a világ országaiból
• Az időskorúak egészségi önértékelése, akik nem betegedtek meg a
pandémia idején
Egészségügyi rendszerek
• A 300 milliárd eurós kérdés – a német egészségügy kiadásainak prognózisa
2040-ig
Egészségpolitika
• Irányelvek az intenzív osztályok megterhelésének és a triázs megelőzéséről
Egészséggazdaság
• Svájcban csökkentik a laborárakat
Egészségbiztosítás költségei
• Az egészségügyi alapbiztosítás költségei Svájcban 2021-ben
Szociális biztonsági rendszerek
• Folyamatok a szociális biztonsági rendszerekben Svájcban 2019-ben
Kórházügy
• A Német Kórházigazgatók Szövetségének évkönyve – VKD Praxisberichte
2021 (6. rész): 6. Új kórházi beruházások
• Panaszkezelés a németországi kórházakban 2018-ban (DKI)
Ápolás
• Pénzügyi befektetők az európai ápolási piacon
• Jelentés az ápolás helyzetéről – Pflege-Report 2021 (WIdO) (10-11. rész):
10. Az ápolásra szorulók orvosi ellátása; 11. Az ápolásra szorulók
gyógyszer- és gyógyászati ellátása
• A BARMER biztosító jelentése az ápolás helyzetéről – BARMERPflegereport 2021 (4-5. rész): 4. Finanszírozás
• Átmeneti struktúrák az időskorúak gondozására Svájcban 2021-ben

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
Orvosetika
• Negyedik felmérés az etikai struktúrák helyzetéről a svájci kórházakban
• A British Medical Association határozata a halálba segítésről
• Új-Zélandon legalizálták az asszisztált halálba segítést
Szenvedélybetegségek
• A cannabis-fogyasztás helyzete Európában
• Cannabis-fogyasztás és öngyilkosság az Egyesült Államokban
• A cannabis legalizálása és THC jelenléte balesetező gépkocsivezetőknél
Kanadában
• Az alkoholfogyasztás statisztikája Európában. Minden tizenkettedik
európai naponta fogyaszt alkoholt
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
Emberi erőforrás
• Felmérés a munkaerő helyzetéről az orvostechnika területén (DKI)
Hivatásrend
• Jelentés az orvosnők és férfi orvosok esélyegyenlőségéről a német
egészségügyben
• Katapultülésben a kórházigazgatók (DKI)
• Az egészségügyi személyzet helyzete Svájcban
• Az autonómia hét tézise az egészségügyben

Gyógyszer
• Hogyan befolyásolja a gyógyszeripar az egészségügyi rendszert?
• A kötelező betegbiztosítás gyógyszerkiadásai Németországban 2021-ben
• GEDISA – a Német Gyógyszerész Szövetség új digitális társasága
• A fájdalomcsillapítás buktatói. A Tramadol több halálesetet okoz mint a
Codein
• A Dépakine-affér. Bírósági ítélet a Sanofi ellen
• Gyógyszernagykereskedelmi cégek körképe. 1. Phoenix Pharma, 2.
Alliance Healthcare
Gyógyászati eljárások
• Jelentés a gyógyászati eljárások alkalmazásáról Németországban 2020-ban
– Heilmittelbericht 2021/2022
Halálokok
• A halálokok statisztikája Svájcban 2019-ben – Todesursachenstatistik 2019
• A halálokok statisztikája Svájcban 2020-ban. A január és március közötti
időszak előzetes eredményei. A koronavírus miatti halálesetek első
értékelése
Minőségügy
• Ajánlások az egészségügyi regiszterek továbbfejlesztésére Svájcban
Településegészségügy
• Health and the City
Népegészségügy
• European Health Interview Survey (EHIS) 2019
• International Health Policy Survey 2021 (Commonwealth Fund)
• A sporttevékenység szerepe az elesés megelőzésére az időskorúak körében
• Születéskor várható élettartam és egészségi állapot Svájcban
Biztosítók pénzügyei
• A kötelező betegbiztosítás pénzügyi szükséglete 2025-ig
Munkaegészségügy
• Munkahelyi balesetek és munkavégzéssel összefüggő megbetegedések
Svájcban

Lelki egészség
• Jelentés a pszichoterápia helyzetéről Németországban 2021-ben –
Táplálkozás
• Táplálkozáspolitikák Németországban: a Food Environment Policy Index
(Food-EPI) értékelése
• Kohorszvizsgálatok a táplálkozásról
Palliatív ellátás
• A demensek többsége nem hospiceban hal meg
Szociálpolitika
• A szociális segélyek statisztikája Svájcban 2020-ban
Időskorúak
• Hatmillió időskorú egymagában él
Orvostörténet
• A prominens beteg (3. rész): Fr. Chopin, George Gershwin, Vincent van
Gogh, Ernest Hemingway, Frida Kahlo, George Orwell, Marcel Proust,
John Wayne, Oscar Wilde, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Abraham
Lincoln.
Personalia
• Burkhard Blienert, a német szövetségi kormány új kábítószerügyi
megbízottja
• Claudia Moll, a német szövetségi kormány új ápolásügyi megbízottja
• Stefan Schwartze, a német szövetségi kormány új betegjogi megbízottja
• Robert Möller, a Helios Kliniken új elnök-vezérigazgatója
Rövidhírek (aleatorikusan):
• Praxishírek (Arzt & Wirtschaft)
• Gyógyszerpiaci rövidhírek (Pharmazeutische Zeitung, Deutsche Apotheker
Zeitung)
• Népegészségügyi rövidhírek (Robert-Koch-Institut)

