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Globális egészségügy
• A szájegészség globális stratégiája – WHO Global Strategy on Oral Health
Koronavírus
• Levegőminőség és halálozás az első lockdown idején 47 európai városban
Kórházügy
• Kórházbarométer 2021. A kórházak gazdasági helyzete Németországban
2019/2020-ban – Krankenhaus Barometer: 2021 (4. rész): Munkaerőhiány a
szakképzett ápolók körében
Ápolás
• Privát befektetők az ápolás területén Európában (2. rész): Németország
• Jelentés az ápolás helyzetéről Németországban 2020-ban. Az ápolási otthonok a
pandémia első és második hulláma idején – Pflege-Report 2021 (11. rész): Az
ápolásra szorulók gyógyszerellátása
• A BARMER biztosító jelentése az ápolás helyzetéről 2021-ben. Az ápolási
reformok hatása és a jövőbeli trendek – BARMER-Pflegereport 2021 (5. rész):
Ápolásra szorulók. Személyzet iránti szükséglet
Gyógyszer
• Jelentés a gyógyszerfelírásokról Németországban – Arzneiverordnungs-Report
2021 (1. rész): A legfontosabbak dióhéjban
• A kötelező betegbiztosítás gyógyszerkiadásai Németországban 2021-ben
• Mélyponton a gyógyszertárak száma Németországban
• Gyógyszernagykereskedelmi cégek körképe. 2. Alliance Healthcare
• Gyógyszerpiaci rövidhírek

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
• Szociális izoláció, magány és kardiovaszkuláris kockázat az idős nők körében az
Egyesült Államokban
Personalia
• † Elhunyt François Gros, a hírvivő ribonukleinsav egyik felfedezője
• † Elhunyt Luc Montagnier, Nobel-díjas virológus
• Johannes Nießen, új német „országos tisztifőorvos”
Melléklet 1
• Kórházbarométer 2021. A kórházak gazdasági helyzete Németországban
2019/2020-ban – Krankenhaus Barometer: 2021 – egységes szerkezetben +
Függelékben: Dr. Karl Blum: A személyzettel való ellátottság helyzete a
németországi kórházakban az intenzív ápolás és az intenzív terápia területén
(DKI), (2017. 22. sz.)
Melléklet 2
• Jelentés az ápolás helyzetéről Németországban 2020-ban. Az ápolási otthonok a
pandémia első és második hulláma idején – Pflege-Report 2021 – egységes
szerkezetben
Melléklet 3
• A BARMER biztosító jelentése az ápolás helyzetéről 2021-ben. Az ápolási
reformok hatása és a jövőbeli trendek – BARMER-Pflegereport 2021 – egységes
szerkezetben
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