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Globális egészségügy  

• Közúti zaj és megelőzhető halálozás az európai városokban 

• Globális jelentés a nem kívánt terhességekről  

• Tech-gigászok az egészségügyben  

 

Koronavírus  

• A pandémia ördögi köre. A szociális és egészségi egyenlőtlenségek visszahatása  

• A pandémia szociális tényezői  

 

Egészségügyi rendszerek 

• Költséghozzájárulások, várólisták, szolgáltatások volumene. Az európai 

egészségügyi rendszerek összehasonlítása (WIP-PKV) (1. rész): Összefoglalás 

 

Egészségügyi statisztika 

• A svájci egészségügy statisztikai zsebkönyve (2. rész): A lakosság egészségi 

állapota: Fertőző betegségek; COVID-19; Mozgásszervi betegségek; Születések, 

csecsemők egészsége; Halálokok 

 

Magántőke az egészségügyben  

• PRIVATE EQUITY MONITOR. Private-equity-társaságok aktivitása 

Németországban 2012 és 2018 között 

• Privát befektetők az ápolás területén Európában (3. rész): Franciaország, 

Egyesült Királyság  

 

Gyógyszer  

• Jelentés a gyógyszerfelírásokról Németországban – Arzneiverordnungs-Report 

2021 (WIdO) (4. rész) A gyógyszerek költség-haszon-értékelése  

• Gyógyszernagykereskedelmi cégek körképe: 5. Richard Kehr  

• Gyógyszerpiaci rövidhírek  

 

Bérstatisztika  

• A nemek közötti bérrés az Európai Unióban 2020-ban  

• Jelentés a minibálbérek helyzetéről Európában – WSI-Mindestlohnbericht 2022  

• Jelentés a keresetekről 2022-ben – StepStone Gehaltsreport 2022  

• Jelentés az orvosi honoráriumok helyzetéről Németországban 2020 harmadik 

negyedévében – Honorarbericht Quartal 3/2020  

• A betegpénztári főnökök keresete Németországban 2019-ben 



 

Szociális biztonság  

• A svájci szociális biztonsági rendszerek összesített pénzügyi mérlege 2020-ban 

– Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit (GRSS) 2020 

 

Personalia 

• Sally Marshall, a The Lancet folyóiratcsalád új ombudsperson-ja 

• Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, az Osztrák Gyógyszerész Kamara újraválasztott 

elnöke 

 

Melléklet  

• Privát befektetők az ápolás területén Európában – egységes szerkezetben + 

Függelék: A private-equity-társaságok aktivitása Németországban 2012 és 2018 

között  

 

 

A továbbiakban:  

 

Egészségügyi kiadások  

• A 300 milliárd eurós kérdés – a német egészségügy kiadásainak prognózisa 2040-

ig  

• Az egészségügyi alapbiztosítás költségei Svájcban 2021-ben 

• A hallás- és látáskárosodás költségei Svájcban 

 

Egészségügyi rendszerek 

• Az izraeli egészségügyi rendszer és az oltási stratégia  

• Költséghozzájárulások, várólisták, szolgáltatások volumene. Az európai 

egészségügyi rendszerek összehasonlítása (WIP-PKV) (2-6. rész): 2. Biztosítási 

védelem; 3. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályai; 4. Gyógyszerellátás; 

5. Költséghozzájárulások; 6. Várólisták 

 

Egészségügyi statisztika 

• A svájci egészségügy statisztikai zsebkönyve (3-5. rész): 3. Egészségügyi 

determinánsok. Egészségmagatartás; 4. Egészségügyi rendszer; 5. Finanszírozás  

 

Szociális biztonsági rendszerek  

• Folyamatok a szociális biztonsági rendszerekben Svájcban 2019-ben  

 

Kórházügy  

• Jelentés a kórházak helyzetéről Németországban. A betegellátás helyzete a 

pandémia idején – Krankenhaus-Report 2022 (1-5. rész)  

• Panaszkezelés a németországi kórházakban 2018-ban (DKI)  

• Outsourcing a brit nemzeti egészségügyi szolgálatnál 

 



 

Ápolás  

• Átmeneti struktúrák az időskorúak gondozására Svájcban 2021-ben 

 

Ambuláns ellátás  

• Szakértői jelentés az ambuláns műtétekről (1-2. rész)  

• 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  

 

Szenvedélybetegségek  

• Az alkoholfogyasztás statisztikája Európában. Minden tizenkettedik európai 

naponta fogyaszt alkoholt  

 

Gyógyszer  

• Jelentés a gyógyszerek felírásáról Németországban (2020) – Arzneiverordnungs-

Report 2021 (WIdO) (5. rész)  

• Gyógyszernagykereskedelmi cégek körképe: 6. AEP GmbH; 7. Max Jenne 

Arzneimittel-Großhandlung KG; 8. Hageda Stupf; 9. Otto Geilenkirchen, 10. C. 

Krieger;  

 

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  

 

Nyugdíj  

• A nyugdíjbiztosítás helyzete Ausztriában és Németországban 

• A svéd nyugdíjrendszer  

• A svájci nyugdíjpénztárak statisztikája 2020 – Pensionskassenstatistik 2020  

• A foglalkoztatói nyugdíjak statisztikája Svájcban 2020-ban. A nők hátrányos 

helyzetben vannak  

 

Emberi erőforrás  

• Személyzetkiesés a német kórházaknál 

• Felmérés a munkaerő helyzetéről az orvostechnika területén (DKI) 

 

https://pharma-privat.de/max-jenne/
https://pharma-privat.de/max-jenne/


Hivatásrend  

• Jelentés az orvosi tevékenység helyzetéről a pandémia idején – BARMER 

Arztreport 2022 

• 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  

• A kórházi vezetők kommunikációja és a munkahelyi közérzet  

 

Minőségügy 

• Ajánlások az egészségügyi regiszterek továbbfejlesztésére Svájcban  

 

Településegészségügy 

• Health and the City  

 

Demencia  

• Lelki egészség és demencia  

• A demensek többsége nem hospiceban hal meg  

• Az állandó háziorvos jelentősége a demensek számára 

 

Népegészségügy  

• European Health Interview Survey (EHIS) 2019  

• International Health Policy Survey 2019 (Commonwealth Fund)  

• A sporttevékenység szerepe az elesés megelőzésére az időskorúak körében  

• Születéskor várható élettartam és egészségi állapot Svájcban  

• Szívelégtelenség és depresszió. Az Európai Preventív Kardiológiai Társaság 

állásfoglalása  

 

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 

 

Fogorvosi ellátás  

• Oral Health in America  

• Best Oral Health Practice in Europe? – Egészségügyi rendszer, szájegészség és 

fogászati ellátás öt európai országban (1-7. rész) 1. Általános ismertetés; 2. 



Belgium; 3. Dánia, 4. Németország; 5. Hollandia; 6. Spanyolország, 7. A 

fogászati ellátások költségei és a fogorvosi személyzet helyzete  

 

Rövidhírek (aleatorikusan):  

• Praxishírek (Arzt & Wirtschaft)  

• Gyógyszerpiaci rövidhírek (Pharmazeutische Zeitung, Deutsche Apotheker 

Zeitung)  

• Népegészségügyi rövidhírek (Robert-Koch-Institut)  

 


