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Tematikus cikkválogatás a társadalomtudomány területéről 
 
 

Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2017-2018 lapszámaiból a társadalomtudomány  

területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza. 

 

 

Ismertetés: Az egészség kulturális kontextusban: a narratív kutatás egészségügyi szektorbeli alkalmazása 

[Cultural contexts of health: the use of narrative research in the health sector] 
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A Szociális Jogok Európai Pilléréről  

[On European Pillar of Social Rights] 
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Kábítószer-probléma Magyarországon az elmúlt 10 évben 

[Drug problems in Hungary in the last 10 years] 
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Kísérlet az egészség fogalmának újradefiniálására. A Meikirch modell  

[A new approach to define health. The Meikirch model] 
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[How should we change the culture of health? -paper review] 
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A nem fertőző betegségek: definíció újratöltve  

[Non-communicable diseases: definition reloaded] 
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[Non-communicable diseases versus socially transmitted conditions term] 
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Testi és társadalmi nem, szexuális orientáció 
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Miért van szükségünk közösségalapú egészségfejlesztésre? 
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[Hungarian health at a glance, 2017] 
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[Building a National Culture of Health. Review of the RAND Corporation report] 
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