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• Az egészségügyi alapbiztosítás költségei Svájcban 2021-ben
Szociális biztonsági rendszerek
• Folyamatok a szociális biztonsági rendszerekben Svájcban 2019-ben
Kórházügy
• Panaszkezelés a németországi kórházakban 2018-ban (DKI)
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• Pénzügyi befektetők az európai ápolási piacon
• Jelentés az ápolás helyzetéről – Pflege-Report 2021 (WIdO) 11. Az
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• A cannabis-fogyasztás helyzete Európában
• Máltán legalizálták a cannabis fogyasztását és termesztését
• Cannabis-fogyasztás és öngyilkosság az Egyesült Államokban
• A cannabis legalizálása és THC jelenléte balesetező gépkocsivezetőknél
Kanadában
• Terhesség idején való marihuána-fogyasztás és magzatkárosodás
• Az alkoholfogyasztás statisztikája Európában. Minden tizenkettedik
európai naponta fogyaszt alkoholt
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• Felmérés a munkaerő helyzetéről az orvostechnika területén (DKI)
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• Jelentés az orvosnők és férfi orvosok esélyegyenlőségéről a német
egészségügyben
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• Az egészségügyi személyzet helyzete Svájcban
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• Ajánlások az egészségügyi regiszterek továbbfejlesztésére Svájcban
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Biztosítók pénzügyei
• A kötelező betegbiztosítás pénzügyi szükséglete 2025-ig
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• International Health Policy Survey 2019 (Commonwealth Fund)
• A sporttevékenység szerepe az elesés megelőzésére az időskorúak körében
• Születéskor várható élettartam és egészségi állapot Svájcban
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
Időskorúak
• Hatmillió időskorú él magányosan (Statistisches Bundesamt – Destatis)
• A D80+ tanulmány az időskorúak magányáról a pandémia idején
• Az időskorúak egészségi önértékelése, akik nem betegedtek meg a
pandémia idején
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