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A SZEMLE

ÁNTSZ

Látogatási és betegfelvételi tilalom - járványhelyzet
http://www.medicalonline.hu/cikk/latogatasi_es_betegfelveteli_tilalom___jarvanyhelyzet

Hányással és hasmenéssel járó megbetegedések miatt ezúttal a zalaegerszegi kórház döntött a 
korlátozások mellett. Az influenzaszerű tünetek miatt több hazai kórház már korábban 
látogatási tilalmat hirdetett. A kormány kedvezményt ad a raktáron lévő gyógyszer- és 
eszközkészletére.

x

Felajánlással csökkentik a kórházak 
gyógyszerkiadásait 

http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/egeszsegugyert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/felajanlassal-csokkentik-a-korhazak-gyogyszerkiadasait

Az egészségügyi kormányzat kedvezményesen biztosít gyógyszer- és eszközkészleteket a 
fekvőbeteg-ellátó intézményeknek - jelentette be Cserháti Péter egészségpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár Paller Judittal, az ÁNTSZ országos tisztifőorvosával közösen tartott 
január 27-i sajtótájékoztatón. Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság közleménye.

INFLUENZA

Megjelent a H1N1 mellett a legagresszívabb vírus is 
Magyarországon

2011. január 27., csütörtök 17:04     InfoRádió

http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-409230

Az új influenza valamint a szezonális influenza A és B vírusa okoz megbetegedéseket 
Magyarországon - mondta az országos tiszti főorvos, aki beszélt arról is, hogy a helyi járványokat 
okozó B vírus a legagresszívabb. Paller Judit hozzátette: Az ország nagy részén nagyon magas az 
átoltottság a krónikus betegek körében. 

x
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Nincs támogatott vakcina
Ebben az influenzaszezonban drágább lesz a védőoltás
2011. január 28. 00:03 

http://www.mno.hu/portal/762281 
Magyar Nemzet 
Egyetlen influenza elleni vakcina sem kapható jelenleg tb-támogatással a patikákban, pedig a 
2009/2010-es influenzaszezonban még két ilyen készítmény közül is választhattak a vásárlók. Az 
egyik az Omninvest Kft. hazai gyártású készítménye volt, amelyet akkor a patikák 1295 forintos 
átlagáron adtak, ám a tb-támogatás miatt ebből csak 971 forintot kellett kifizetniük a 
vásárlóknak. Az idei szezonban azonban árat emelt az Omninvest – és tb-támogatást sem kért –, 
így a gyógyszertárakban a korábbi 971 forinttal szemben már körülbelül 1930 forintot kell 
fizetni a szerért.

x

Járvány: rendkívüli támogatás kórházaknak, civileknek 
Felszabadították az EKI pandémiás készletét, lezárult az Omninvest vizsgálat. 

http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/jarvany_rendkivuli_tamogatas_korhazaknak_civile
knek/169331/

Államtitkári iróniával élve a tavalyi padlássöprés után most eljutottak a raktárig: a piaci ár 
töredékéért vásárolhatnak a kórházak az influenza világjárvány kapcsán felhalmozott és zárolt 
pandémiás gyógyszer – és eszközkészletből. Mint azt Cserháti Péter helyettes államtitkár ma 
bejelentette (és tegnap körlevélben a területi ÁNTSZ-ekkel megosztotta), a Járványügyi 
Védekezési Bizottság múlt heti ülésén felszabadították az Egészségügyi Készletgazdálkodási 
Intézet pandémiás készletét és részben a már kitört országos járvány, részben pedig a készlet 
nagysága és eltarthatósága miatt most háromelemű akcióban vetik be azt a fertőzés elleni 
védekezésben.

x

Országossá vált az influenza járvány, hárman vesztették 
életüket

http://vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/orszagossa-valt-az-influenza-jarvany-harman-vesztettek-
eletuket-339334

január 27. 08:00 | 

Országszerte arat az influenza vírus, a múlt hetinél 10 ezerrel többen, 28 ezer 500-an 
betegedtek meg. Közülük  158 beteg került kórházba, huszonketten intenzív ápolásra 
szorulnak, s tize...

x
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Befejeződött az Omninvest-vizsgálat
A kórházak öt forintért vehetnek influenza elleni gyógyszereket

Befejeződött a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata az Omninvest 
Oltóanyaggyártó Kft.-nél. Cserháti Péter egészségügyért felelős államtitkár 
aztmondta, a jegyzőkönyv véglegesítése után további intézkedések 
várhatók: a kormányzat átgondolja az állam és az oltóanyaggyártó cég 
kapcsolatát, a kormányt ugyanis 15 évre szóló szerződés köti a céghez.

Danó Anna| Népszabadság| 2011. január 28. 

http://nol.hu/lap/mo/20110128-befejezodott_az_omninvest-vizsgalat

x

Szabadulnak az influenza-elleni szerek állami 
tartalékaitól.

http://nol.hu/belfold/szabadulnak_az_influenza-elleni_szerek_allami_tartalekaitol_

Napokon belül újraértékelheti az állam az Omninvest oltóanyaggyártóval való 
kapcsolatát – közölte csütörtökön Cserháti Péter egészségügyért felelős 
államtitkár. Befejeződött ugyanis a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
Omnivestet érintő vizsgálata. 

Danó Anna| NOL| 2011. január 27.

x

Tilos a látogatás a kórházban 
2011. január 27. 21:43 

http://www.mno.hu/portal/762261 
MNO - PK 
Látogatási tilalmat rendeltek el csütörtök délután a szombathelyi Markusovszky-
kórházban – közölte internetes honlapján az intézmény.

x

Meghalt egy macedón férfi a H1N1 következtében
2011. január 27., csütörtök, 19:46 
Szerző: MTI 

http://hvg.hu/vilag/20110127_macedoniaban_meghalt_h1n1#utm_source=hirkereso&utm_medium=li
sting&utm_campaign=hirkereso_2011_1_27

Macedón egészségügyi források közölték: a H1N1-es influenzavírus okozta egy 32 éves macedón 
férfi halálát csütörtökön, ez volt az első haláleset Macedóniában ettől a vírustól.

http://hvg.hu/vilag/20110127_macedoniaban_meghalt_h1n1#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_1_27
http://hvg.hu/vilag/20110127_macedoniaban_meghalt_h1n1#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_1_27
http://nol.hu/kereses/?w=cikk&a=Dan%C3%B3+Anna
http://nol.hu/belfold/szabadulnak_az_influenza-elleni_szerek_allami_tartalekaitol_
http://nol.hu/kereses/?w=cikk&a=Dan%C3%B3+Anna


KÖRNYEZET

Kötelező lesz a vízügyi szakvélemény
http://vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/kotelezo-lesz-a-vizugyi-szakvelemeny-339456

|Utolsó módosítás: 2011. 1. 28. 05:00|Vállalatok » Mezőgazdaság

17 milliárd forint kellene a csatornahálózat megtisztítására, ebből 2,5 milliárdot 
biztosított a kormány

CDC

Genomics & Health Weekly Update
This weekly update provides information about the impact of human genomic research on 
disease prevention & population health. Learn more about the Genomics & Health Weekly 
Update.

http://www.cdc.gov/genomics/update/current.htm

x

MMWR – Morbidity and Mortality Weekly Report 
MMWR News Synopsis for January 27, 2011 

1. Interim Guidance: Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) for the Prevention of HIV Infection in 
Men Who Have Sex with Men 
  
2. Pediatric Lead Poisoning Associated with Use of a Cambodian Amulet 
  
3. Updated Recommendations for Use of Meningococcal Conjugate Vaccines — Advisory 
Committee on Immunization Practices 
  
There is no MMWR telebriefing scheduled for January 27, 2011.>> learn more 

SPORT
A doppingnál is veszélyesebb volna? 
2011. január 27. 22:03 

 http://www.mno.hu/portal/762276
MNO - GB 
Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke szerint az illegális 
sportfogadás olyan komolyan fenyegeti az ötkarikás játékokat, akár a dopping.

http://links.govdelivery.com:80/track?type=click&enid=bWFpbGluZ2lkPTExODkwNjkmbWVzc2FnZWlkPVBSRC1CVUwtMTE4OTA2OSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTEyNzY1NjA1MDMmZW1haWxpZD1jc3VwYXN6aXZAdC1vbmxpbmUuaHUmdXNlcmlkPWNzdXBhc3ppdkB0LW9ubGluZS5odSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&102&&&http://service.govdelivery.com/service/view.html?code=USCDC_1_2
http://www.cdc.gov/genomics/update/current.htm
http://www.cdc.gov/genomics/update/about.htm
http://www.cdc.gov/genomics/update/about.htm
http://vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/kotelezo-lesz-a-vizugyi-szakvelemeny-339456


A belga sportvezető csütörtökön, a világ sportjában egyre gyakoribb törvénytelen fogadásokról szóló 
konferencia megnyitóján mondta mindezt, s hozzátette, a NOB március 1-jére összehívott egy 
találkozót, amelyen a különböző országok és sportszervezetek vezetőivel közösen egyeztetnek a 
felmerült kérdésekben.

x

A sporttáplálkozás irányelvei: Mi a sporttáplálkozás? 
(Webbeteg, 2011.01.27 20:38) 

http://rd.hirkereso.hu/rd/10439453?url=http://www.webbeteg.hu/cikkek/sport_egeszseg/10073/a-
sporttaplalkozas-iranyelvei--mi-a-sporttaplalkozas?

A sporttáplálkozás nem más, mint az élsportolóknak, edzett szabadidő sportolóknak javasolt 
étkezésbeli és folyadékpótlásbeli ajánlások összessége, amely lényegét tekintve nem sok dologban tér 
el az egészséges t... 

NÉPEGÉSZSÉG

Hasznos a közterületekre kihelyezetett defibrillátor 
Az eszköz otthoni használata azonban kevésbé bizonyul hatékonynak. 

http://www.weborvos.hu/hirek/hasznos_kozteruletekre_kihelyezetett_defibrillator/169334/

Óriási segítség a közterületekre kihelyezett defibrillátor, amellyel a normális szívritmust 
állítják helyre hirtelen szívhalál esetén, az eszköz otthoni használata azonban kevésbé 
bizonyul hatékonynak - derült ki a New England Journal of Medicine című folyóirat című 
amerikai tanulmányból.

X

Nem félünk az oltástól 
http://www.orientpress.hu/78122

Az utóbbi években jelentősen javult a védőoltások közösségi megítélése: 10-ből 7 magyar a 
leghatékonyabb módszernek tartja a betegségek elleni védekezés e formáját – a bizalomban pedig 
nagy szerepet játszik a háziorvosok kedvező véleménye is.

x

Öreg szem többet lát, csakhogy... 
Sok idős autóvezetőnek nem a szemével van gond, hanem a látottak agyi feldolgozásával. 

http://www.weborvos.hu/hirek/oreg_szem_tobbet_lat_csakhogy/169230/

Duje Tadin, a Rochesteri Egyetem professzorának "meglátása" szerint öreg szem többet lát, 
nevezetesen nem szűri meg annyira a háttérlátványt fontosság alapján, mint az ifjabbak 
szeme, illetve agya. 
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"Hatalmas körülöttünk a vizuális információ, és nincs elég agyi kapacitásunk az egész 
feldolgozására" - idézte Tadint a The Daily Telegraph című brit lap. 

X

Ezért vezetnek bizonytalanul az idősek
http://inforadio.hu/hir/eletmod/hir-409155

2011. január 27., csütörtök 20:24     InfoRádió / MTI

Sok idős autóvezetőnek nem a szemével van gond, hanem a látottak agyi 
feldolgozásával - állítják brit kutatók.

Duje Tadin, a Rochesteri Egyetem professzora szerint az öreg szem többet lát, nevezetesen nem szűri 
meg annyira a háttérlátványt fontosság alapján, mint az ifjabbak szeme, illetve agya.

x

Váratlanul is jelentkezhet a dadogás
A dadogás közismert jelenség, de van egy fajtája, amiről ritkábban esik szó. Azt sokan...Tovább

http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/varatlanul_is_jelentkezhet_a_dadogas_6940/

x

x

Hajlamos az elhízásra az, aki alkoholizmusra is hajlamos
http://www.mti.hu/article-proxy/2011/01/27/hajlamos_az_elhizasra_az-
_aki_alkoholizmusra_is_hajlamos-528441

Tudomány·2011. január 27. 07:30 

Az emberi agyban a mértéktelen evés ugyanarra az élvezeti központra hat leküzdhetetlen erővel, mint 
egy másik szenvedélybetegség, az alkoholizmus. 

x

Szuperhősök az élelmiszerek között
Nincs már vitamin a zöldségekben

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem kutatóinak felmérése szerint például 1966 
és 1990 között a sárgarépa 40, a borsó 53, a paprika 88, míg a káposzta a 
vitamintartalmának 90 százalékát veszítette el. 

http://www.mindennapi.hu/cikk/eletmod/nincs-mar-vitamin-a-zoldsegekben/2011-01-27/1034

Hasonlóan drasztikus a növények mikroelem-tartalmának csökkenése is, s  az azóta eltelt két 
évtizedben bizonyára folytatódott e negatív tendencia. Világszerte mindezt különböző 
táplálék-kiegészítőkkel igyekeznek ellensúlyozni. Ezek a szerek azonban többnyire 
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szintetikus úton előállított anyagokat tartalmaznak, így csupán 10-15 százalékban 
hasznosulnak a szervezetben, s hosszú távon kedvezőtlen mellékhatásaik is lehetnek. 

LELKI EGÉSZSÉG
Szűrővizsgálattal gyermekeink egészségéért 
http://www.bevezetem.hu/cikk/szurovizsgalattal-gyermekeink-egeszsegeert 

(Bevezetem.hu, 2011.01.27 16:44) 

Szociálpszichológusok szerint a gyermekek felnőttkori viselkedését a 
legjobban azok a minták befolyásolják, amelyeket a szüleiktől 
sajátítanak el 

Január 29-én, szombaton rendezik a PreFog prevenciós program első szűrő napját, amelynek célja, 
hogy felhívja a lakosság figyelmét a szájhigiénia és a fogápolás fontosságára. A szűrésre érkező 
gyermekeket és felnőtteket átfogó kontrollvizsgálat és személyre szabott tanácsadás várja.

x

Az álmatlanság ördögi kört teremthet
http://www.orientpress.hu/78140/RSS 

[Életmód] 2011.01.27 13:30

A Mental Health Foundation által kiadott tanulmány szerint az 
álmatlanságot komolyan kell venni, és úgy kell kezelni, mint bármelyik 
másik egészségügyi problémát. Az alváshiány ugyanis hatással lehet az emberi 
kapcsolatokra, az energiaszintre és a koncentrációs képességre - mindezek pedig 
visszahatnak az alvás minőségére is.

Az álmatlanságot korábban már összefüggésbe hozták a depresszió, az immunhiányos 
betegségek és a szívbetegségek kialakulásával is. Épen ezért a Mental Health Foundation 
munkatársai felszólították a háziorvosokat, hogy vegyék komolyabban ezt a problémát, és 
képezzék tovább magukat annak érdekében, hogy idejében észrevegyék, ha baj van - írja a 
BBC.

A jelenlegi adatok szerint az Egyesült Királyságban jelenleg a felnőtt lakosság 30 százaléka 
szenved álmatlanságban. Márpedig egy nemrégiben elvégzett közvélemény-kutatás szerint ez 
befolyásolhatja az életük szinte minden területét.

x
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Prűd a magyar társadalom?
A pszichiáter szerint nem minden prostituált kiszolgáltatott
http://www.mindennapi.hu/cikk/tarsadalom/a-pszichiater-szerint-nem-minden-prostitualt-
kiszolgaltatott/2011-01-26/1303

Nagy Zsuzsanna

Gerevich József pszichiáter, az önsorsrontó viselkedésmódok szakértője szerint 
nem képzelhető el prostitúciómentes társadalom. Interjú. 

– Tapasztalata szerint milyen tendenciákat mutat a prostitúció elterjedtsége 
hazánkban?

– A prostitúció hazai elterjedtségéről nincsenek megbízható adatok, több okból sem. Egyrészt 
olyan tevékenységről van szó, amelynek jogi státusza nem egyértelmű. Az egyes 
önkormányzatok ezzel kapcsolatban mulasztásos törvénysértést követnek el, mert nem 
biztosítják a prostitúció törvényben meghatározott kereteit. A rendőrség sem viselkedik 
egyértelműen; az állampolgár mindennapos tapasztalata, hogy az utcán, kisebb országutak 
mellett strichelő lányok közelében tanyázó autókban futtatók, régebbi nevükön stricik ülnek, 
de a rendőrség nem foglalkozik velük.

x

A narcizmus leltárai
http://elitmed.hu/kiadvanyaink/lam_lege_artis_medicin/a_narcizmus_leltarai_6767/

A narcisztikus páciensek számának növekedésére az 1950-es évektől fogva 
figyeltek fel a pszichiáterek. Heinz Kohut találóan úgy fogalmazta meg a változást, hogy a 
pszichoanalitikusi praxisban addig megjelenő főleg „bűnös embereket” a „tragikus emberek” kezdték 
felváltani. Az előbbiek belső konfliktusa és lelki fájdalma főként szexuális jellegű vágyaik és e vágyak 
kielégítését megakadályozó társadalmi normák ellentétéből fakad...
A részletekhez kattintson ide!

x

Élni az egyéniség elvesztése után. A súlyos Alzheimer-
betegek orvosi ellátásának sajátos szempontjai
http://elitmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati_szemle/elni_az_egyeniseg_elvesztese_utan_a_sulyos
_alzheimer_betegek_orvosi_ellatasanak_sajatos_szempontjai_6469/

Mivel a várható életkor emelkedésével a dementiákat illetően „pandémia” 
körvonalazódik, a szerző az Alzheimerkór súlyos stádiumának orvosi és 
társadalmi szempontjait tekinti át. Az epidemiológia, a diagnosztika és a ma még 
egyértelműen csupán palliatív terápiák rövid ismertetését követően a súlyos stádiumú betegek 
ellátásának megoldatlanságát világítja meg. Azok nézetével azonosul, akik a kórfolyamatot kórosan 
felgyorsult öregedésnek tekintik. Hayflick elképzelését elfogadva, azaz evolúciós modellben értékelve 
az öregedés folyamatát, úgy véli, hogy a reprodukciós „feladat” teljesítését követően az idősödő 
egyedeknek sem a további életlehetősége, sem halandósága nincs megfelelően „programozva”. Ennek 
a feltételezésnek első olvasatban súlyos negatív üzenete lehet, azonban a szerző az öregedés 
kimenetelének bizonytalanságát pozitív üzenetnek tekinti. Arra a következtetésre jut, hogy az 
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öregedéssel (is) kapcsolatos degeneratív folyamatok kialakulását, illetve a folyamat megállítását csak a 
jelenlegi lehetőségeken messze túlmenő preventív beavatkozásokkal lehet megakadályozni. Mindmáig 
nem léptünk el az általánosság szintjéről...
A részletekhez kattintson ide!

X

Idén újfajta drogtól félhetnek a szülők 
http://www.weborvos.hu/cikk.php?id=94&cid=169337

Az idei év legnagyobb kihívásai a "fürdősóként" forgalmazott drogok 
lesznek. Forrás: MTI 2011-01-27 14:40 

x

Az abortusz nem befolyásolja a mentális egészséget 
http://www.orientpress.hu/78138

Azoknál a nőknél, akikek abortuszt végeznek el, az orvosok szerint nem emelkedik jelentősen a 
mentális egészségügyi problémák kialakulásának esélye. A New England Journal of Medicine-ben 
megjelent tanulmány így alátámasztotta a korábban elvégzett, de eddig támadott vizsgálatok 
eredményeit.

x

A szenvedélybeteg ellátás területén szolgáltató szervezetek 
intézményi feltételeinek, infrastrukturális fejlesztésének 
támogatása / KAB-FE-10 

http://www.vg.hu/palyazatfigyelo/4/57

A pályázat célja A szenvedélybeteg ellátás területén szolgáltató szervezetek intézményi 
feltételeinek, infrastrukturális fejlesztésének kiegészítő támogatása, illeszkedve a "Nemzeti 
Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére" című dokumentumban (106/2009. (XII. 21.) 
OGY határozat) megfogalmazott célokhoz. 

Kategóriák: egészségügy felújítás, építés szociális egy héten belül lejár 

Pályázat kiírója: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató 
Kht. 

BETEGJOG

Méltó halál – jog szerint
Készül az új egészségügyi törvény az eutanázia kapcsán....Tovább

http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/melto_halal_jog_szerint_6944/

x
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Egymásnak ellentmondó szakértők a mindszenti beteg 
ügyében

Nem jutottak közös nevezőre a mindszenti beteg ügyében kirendelt szakértők.

http://www.medicalonline.hu/cikk/egymasnak_ellentmondo_szakertok_a_mindszenti_beteg_ugyeben

x

A mindszenti betegperben elveszett a szakvélemény
Tanács István Szeged | Népszabadság | 2011. január 28.

http://nol.hu/lap/mo/20110128-a_mindszenti_betegperben_elveszett_a_szakvelemeny

Elhangzottak a perbeszédek, de nem született ítélet tegnap a Szegedi Városi Bíróságon „a 
mindszenti beteg” ügyében folyó per megismételt elsőfokú eljárásában, noha a bírósági 
forrásból korábban ilyen információkat közöltek.

EGÉSZSÉGÜGY

Felajánlással csökkentik a kórházak 
gyógyszerkiadásait 

http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/egeszsegugyert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/felajanlassal-csokkentik-a-korhazak-gyogyszerkiadasait

Az egészségügyi kormányzat kedvezményesen biztosít gyógyszer- és eszközkészleteket a 
fekvőbeteg-ellátó intézményeknek - jelentette be Cserháti Péter egészségpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár Paller Judittal, az ÁNTSZ országos tisztifőorvosával közösen tartott 
január 27-i sajtótájékoztatón. Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság közleménye.

x

Felajánlásra bocsátott gyógyszerekről és eszközökről
http://www.antsz.hu/portal/down/kulso/aktualis/nemzeti_eroforras_miniszterium20110127.pdf

Az idei influenza szezonra való hatékonyabb felkészülés, a betegek 
eredményesebbkezelése és a kórházak anyagi terheinek a csökkentése érdekében az 
egészségügyi kormányzat kedvezményesen biztosít gyógyszer és eszközkészleteket a 
fekvőbeteg ellátó intézmények részére – jelentett be Cserháti Péter, az Egészségügyért 
Felelős Államtitkárságegészségpolitikáért felelős helyettes államtitkára Paller Judittal, az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos tiszti főorvosával közösen tartott 
sajtótájékoztatón.
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x

Tíz milliók felesleges vizsgálatokra
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=388418

Akár a pudingnak, a jogosítvány meghosszabbításához szükséges kötelező szakorvosi 
vizsgálatnak is ki kell állnia a próbát. Pontosabban a január elsejétől szigorodott 
jogszabálynak, amely a krónikus betegek számára immár nem tartja elegendőnek a házi orvosi 
vizsgálatot.

x

Reformok    mi lesz a rokkantnyugdíjasokkal?
http://www.policyagenda.hu/hu/nyitolap/reformok-mi-lesz-a-rokkantnyugdijasokkal

A strukturális reformok szükségessége kapcsán, így most is, rendszeresen napirendre kerül a 
rokkantnyugdíjasok kérdése. Ennek fő oka, hogy a hasonló fejlettségű országokkal 
összehasonlítva Magyarországon jóval magasabb a rokkantnyugdíjasok száma. A Policy 
Agenda azt vizsgálta meg, hogy mit tehet ezen a téren a kormány, és mekkora a politikai 
mozgástér valójában.

Kik a rokkantnyugdíjasok?

X

Orbán fölöslegesen vágna oda a rokkantnyugdíj-
rendszernek 

http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/orban-foloslegesen-vagna-oda-a-
rokkantnyugdij-rendszernek-339343

    

A strukturális reformok szükségessége kapcsán, így most is, rendszeresen napirendre 
kerül a rokkantnyugdíjasok kérdése. A Policy Agenda azt vizsgálta meg, hogy mit tehet 
ezen a téren a kormány, és mekkora a politikai mozgástér valójában.

x

Visszaállamosítás nélkül nem megy
http://www.mok.hu/hirek.aspx?nid=16896#16896

2011.01.27.
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A novemberben napvilágot látott legújabb egészségügyi reformterv, a Semmelweis-terv 
felemás alkotás: egyfelől tiszta, elegáns rendszermodellt, egy ígéretes intézményrendszert 
vetít elénk, másfelől a…

x

Vége a kézből osztogatott pénzeknek? 
A szakállamtitkár által szétosztható tartalékkeretet kevesebb mint felére 
csökkentették. 

http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/vege_kezbol_osztogatott_penzeknek/169315/

Vége a miniszteri kézből osztogatott pénzeknek, fogalmazott Velkey György, a 
kórházszövetség jelölt elnöke egy szakmai konferencián. Elmondta, hogy jelentősen csökkent 
az úgynevezett miniszteri tartalékkeret, s ezzel véget ért az az időszak, amikor az ágazat 
vezetője átláthatatlan módon, szakmailag megalapozatlanul osztogathatott.

X

Csiba Gábor: Érezhetően csökkennek majd a kórházi 
várólisták

http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-409354

2011. január 27., csütörtök 20:43     InfoRádió

A hosszú várólisták és az elvándorló egészségügyi dolgozók gondjainak 
megoldását várja az egészségügyi cselekvési tervtől a Stratégiai Szövetség a 
Magyar Kórházakért Egyesület elnöke. Csiba Gábor az InfoRádió Aréna 
című műsorában azt mondta: a várólisták kialakulása csak részben 
okolható a kevés orvossal és eszközzel, nagyobb részt anyagi okok állnak a 
háttérben.

x

Csiba Gábor: Lesznek kórházak, amelyek hátrányba 
kerülnek

http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-409359

A Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke szerint, ha elindul a feladatok és 
források átrendezése, akkor lesznek olyan kórházak, amelyek hátrányba kerülnek. Csiba Gábor 
hangsúlyozta: nem elég a belső tartalékok feltárása, többletforrás is szükséges az egészségügy 

átalakításához és fejlesztéséhez.   
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x

Menekülnek az orvosok hazánkból
január 28. 05:15 | 

http://vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/menekulnek-az-orvosok-hazankbol-339452

Már több doktor kíván távozni Magyarországról, mint ahány végez egy évben. 
Nem csak az alacsony fizetés jelent gondot számukra.

x

Orvoskeringő Európa-szerte
január 28. 05:00 | 

http://vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/orvoskeringo-europa-szerte-339400

Már több doktor kíván távozni Magyarországról, mint ahány végez egy évben – 
Nem csak az alacsony fizetés jelent gondot

x

Orvosexodus Kelet-Európából
http://vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/orvosexodus-kelet-europabol-339420

január 28. 05:00 | 

Az itthoni keresetek öt-tízszereséért mennek el Magyarországról

x

Eljárás indult a thaiföldi halálozás ügyében
Meghalt Thaiföldön egy harmincfős magyar orvoscsapat egyik tagja, a kübekházi dr. Kátai 
Tibor....Tovább

http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/eljaras_indult_a_thaifoldi_halalozas_ugyeben_6941
/

x

x
Jótékonysági focitorna a koraszülött babák megsegítéséért 
Győrben

http://rd.hirkereso.hu/rd/10437068?url=http://www.nyugathir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7069:jotekonysagi-focitorna-a-koraszueloett-babak-megsegiteseert-gyrben&catid=45:sport&Itemid=78
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 (NyugatHír, 2011.01.27 15:09) 

http://rd.hirkereso.hu/rd/10437068?url=http://www.nyugathir.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=7069:jotekonysagi-focitorna-a-koraszueloett-babak-
megsegiteseert-gyrben&catid=45:sport&Itemid=78

A tavalyi sztárgála sikerén felbuzdulva az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány immár 
hagyományteremtő szándékkal ismét öregfiúk labdarúgó tornát szervez, így újra legendás labdarúgók 
lépnek pályára a Magvassy ... 

FŐVÁROS

Kilencből csak négy kórház maradhat?
Az új főpolgármester-helyettes fölforgatná az egészségügyi ellátórendszert

Gyökerestől forgatná fel, hogy aztán újjászervezhesse az egészségügyi 
ellátórendszert Szentes Tamás, Budapest egészségügyért felelős új 
főpolgármester-helyettese.

http://nol.hu/lap/mo/20110128-kilencbol_csak_negy_korhaz_maradhat_

Danó Anna| Népszabadság| 2011. január 28. 

A Fidesz–KDNP listájáról a Fővárosi Közgyűlésbe jutó 41 éves politikus egymással szoros gazdasági 
és szakmai együttműködésre bírná az önállóan gazdálkodó kórházakat, de csak azután, hogy ügyéhez 
megnyerte az intézmények főigazgatóit. Ezért a következő napokban valamennyiükkel egyeztet. 
Horváth Csaba, a volt szocialista főpolgármester-helyettes példája számára is figyelmeztető lehet: aki 
egészen addig hihetett az intézményvezetők támogató jóindulatában, míg a döntő pillanatban mégis 
kihátráltak a reform elképzelései mögül.

x

- Drasztikusan csökkenhet a fővárosi kórházak pénze 
(Mindennapi.hu, 2011.01.27 21:11) 

http://www.mindennapi.hu/cikk/tarsadalom/drasztikusan-csokkenhet-a-fovarosi-korhazak-penze/2011-
01-27/1245

Az előirányzathoz képest több mint 3 milliárd forinttal kevesebb jut a főváros egészségügyi 
feladatainak ellátására. Az adósságspirálba került kórházak holdingba szervezését bizonytalan ideig 
elnapolták. 

X
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E-HEALTH, INFORMÁCIÓ

Egészségügyi információs világtrendek
Magyarország nincs az élvonalban, de tartható a lépés Európával
http://www.gyartastrend.hu/cikk_print/egeszsegugyi_informacios_vilagtrendek

2011-01-27 08:43

A korszerű informatikai eszközök képesek kielégíteni az egészségügy igényeit. Kitapintható 
az inflexiós pont; most következik a részrendszerek összekapcsolása. Ez minőségi ugrást 
jelenthet az egészségügyi ellátásban.

Az egészségügyi információs rendszerek terén vannak olyan markáns trendek, amelyek 
világviszonylatban érvényesülnek. E trendek kijelölik azokat a fókuszterületeket, amelyekre 
az elkövetkező években Magyarországon is fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az első ilyen 
vonulatot azok a nyilvántartó rendszerek képezik, amelyek a napi adatok rögzítését, az 
egészségügyi intézmények napi működését támogatják. Ezen informatikai rendszerek 
manapság szinte mindenütt rendelkezésre állnak, a háziorvosoktól kezdve a kórházakon és 
rendelőintézeteken át egészen a patikákig.

Alapnyilvántartó és orvosszakértői rendszerek

A nyilvántartó rendszerekkel Európa-, sőt világszerte van azonban egy komoly probléma: az 
egyes intézményekben működő rendszerek általában nincsenek egymással összekapcsolva. 

x

E-gészségünkre! eHealth konferencia érkezik Budapestre
http://www.bitport.hu/trendek/e-geszseguenkre-ehealth-konferencia-erkezik-budapestre

Bátky Zoltán | frissítve: 2011.01.27. 08:01 

Május 10-13 között Budapesten rendezik meg az eHealth Week 2011 konferenciát, az egészségügy és 
az IT szektor összefonódásának legfontosabb seregszemléjét. Az esemény legfontosabb üzenete: az 
egészségügy modernizációjának informatikai támogatása nem luxus, hanem alapvető szükséglet.

x

Autógyárból a kórházba
Lean elvek és módszerek az egészségügyben
2011. január 24. 13:31

http://www.gyartastrend.hu/cikk/autogyarbol_a_korhazba

http://www.gyartastrend.hu/cikk/autogyarbol_a_korhazba
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Lean healthcare, vagyis lean egészségügy – vajon mit jelent ez a szókapcsolat? Talán valami 
új irányzatról van szó, amely ismét hatalmas reformokkal kecsegtet, de valós eredményt nem 
produkál? Ellenkezőleg!

TUDOMÁNY

Az FDA vizsgálja az elektrosokk készülékek kockázatát
http://www.medicalonline.hu/cikk/az_fda_vizsgalja_az_elektrosokk_keszulekek_kockazatat

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) azt mérlegeli, hogy a 
jelenleg nagy kockázatúnak besorolt elektrosokk készülékeket közepes kockázatúnak 
nyilvánítsa, eleget téve ezzel sok pszichiáter kívánságának, akik szeretnék, ha a modern 
terápia részeként az elektrosokk elfogadottabb módszerré válna. 

x

A koleszterin a rák építőanyaga?
Az a logikus feltételezés, hogy a vér koleszterinkoncentrációját növelő zsírban 

gazdag étrend ténylegesen hajalmosít a rák kialakulására, mostanáig nem 
igazolódott, a humán megfigyelések adatai ellentmondásosak. Ez késztette 
Philippe Frankot, a philadelphiai Thomas Jefferson Egyetem kutató 
professzorát arra, hogy a táplálkozás és a daganatképződés összefüggését 
állatkísérletben vizsgálja meg.

Dr. Szenczi Tóth Károly| Népszabadság| 2011. január 27. 

http://nol.hu/archivum/20110127-a_koleszterin_a_rak_epitoanyaga_

x

A szívbeteg szülő gyermeki kockázat 
http://www.weborvos.hu/cikk.php?id=94&cid=169341

A szülők kardiológiai betegsége megduplázza az utódok szívproblémáinak kockázatát. 
Forrás: MTI 2011-01-27 15:59 

x

Megfejtették a biológiai óra titkát
http://www.orientpress.hu/78141

A tudósoknak sikerült azonosítaniuk azt a mechanizmust, amely az élet minden formájában ellenőrzi a 
belső, 24 órás biológiai ritmust. A megállapításnak köszönhetően fény derülhet arra, hogyan sérül a 
váltott műszakban dolgozó emberek biológiai órája, és az olyan betegségek eredetét is megtalálhatják, 
mint például a cukorbetegség, a depresszió vagy a rák.
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x

Rákot okoznak a mellimplantátumok? 
http://www.orientpress.hu/78110

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (U.S. Food and Drug Administration, FDA) szerint 
a sóoldattal és szilikonnal töltött mellimplantátumok hozzájárulhatnak egy ritka daganatos betegség, 
az anaplasztikus nagysejtes limfóma (ALCL) kialakulásához. Annak érdekében, hogy fény derüljön 
arra, hogy a kapcsolat mennyire erős, kutatásokba kezdenek a Hivatal munkatársai.

EGYÉB
Vegyes eredményről számolt be a Novartis
http://profitline.hu/hircentrum/hir/214903/Vegyes-eredmenyrol-szamolt-be-a-Novartis

2011.01.27. 11:24

A  svájci  Novartis  gyógyszergyártó  nehéz  2011-es  évre  számít  a  közeljövőben  várható 
szabadalom lejáratok, és az amerikai egészségügyi reformhoz kapcsolódó gyógyszerár csökkenés 
miatt. Ugyanakkor bízik abban, hogy az új termékek bevezetésével képes lesz a növekedését és a 
nyereségességét fenntartani. 

KÜLFÖLD

Kínai gyógyszerhamisító kiadatását kéri az USA Új-
Zélandtól 

Hamis fájdalomcsillapítókat, szívgyógyszereket, potencianövelő készítményeket értékesített 
nemzetközi szinten az a kínai származású kereskedő, akit Új-Zélandon vettek őrizetbe. Elfogásában az 
amerikai hatóságok is közreműködtek.

X

Harc az amerikai egészségügyi törvény visszavonásáért
http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/harc_az_amerikai_egeszsegugyi_torveny_visszavonasaert_6943/

Barack Obama elnök republikánus ellenfelei az amerikai kongresszusban szerdán 
törvénytervezetet...Tovább

X

USA: vérhiány van a mostoha időjárás miatt
http://www.orientpress.hu/78109

 Az Amerikai Vöröskereszt véradókat toboroz, mivel az elmúlt hetek mostoha időjárása miatt vérhiány 
alakult ki az országban. A téli viharok elsősorban a keleti partot érintették, amik miatt sok repülőgép 
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nem tudott felszállni - többek között azok sem, amelyek a vért szállították volna az ország távoli 
pontjaira.

x

Önkiszolgáló kórházi bejelentkezés
Közép-Yorkshire kórházaiban bevezették az önkiszolgáló interaktív kórházi...Tovább

http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/onkiszolgalo_korhazi_bejelentkezes_6942/

X

Már 26 millió cukorbeteg van az Egyesült Államokban 
http://www.weborvos.hu/cikk.php?id=94&cid=169340

A betegek nagy többségét, 90-95 százalékot a 2-es típusú cukorbetegek teszik ki. Forrás: MTI 
2011-01-27 15:55 

X

Csirkék ezreit vágják le a járvány megelőzésére Japánban
Japánban szerdán több ezer csirke kényszervágását kezdték meg az ország legnagyobb...Tovább

http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/csirkek_ezreit_vagjak_le_a_jarvany_megelozesere_japanban_69
45/

X

Németország befagyasztotta az AIDS gyógyítására szánt 
adományait 

http://www.orientpress.hu/78135

Németország bejelentette, hogy nem utalja tovább azt az évi 200 millió eurót a Globális Alapba, 
amelyet az AIDS, a TBC és a malária gyógyítására használnak fel. Az illetékesek ugyanis azt állítják, 
hogy a legtöbb országban nem ellenőrzik megfelelően a pénz felhasználását, ami miatt hatalmas 
összegeket tehetnek zsebre azok, akik a tűz közelében ülnek.

x
 Összeállította: Csató Zsuzsa, 
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