Shrnutí zasedání „healthacross“ dne 13. 10. 2009 v Gmündu
Tzv. Palmenhaus v Gmündu se stal dne 13. 10. 2009 dějištěm zasedání pracovních skupin a
řídicí skupiny projektu „healthacross“. Při těchto pravidelně se konajících zasedáních hledají
zástupci Jihočeského kraje a Dolního Rakouska společně řešení otázek, které jsou spojeny
s navázáním přeshraniční spolupráce a vyplývají z různých celostátních, regionálních i
lokálních podmínek.
Po uvítání přítomných účastníků ředitelem Binderem ze Zemské kliniky Gmünd a politiky
z regionu, tedy poslankyní Spolkové rady Diessner-Weiss a poslancem zemského sněmu
Ing. Hofbauerem, se krátce představili noví představitelé společnosti Jihočeské nemocnice,
a.s. ing. Bláha a ing. Čarvaš. Následně prezentovala Mag. Friedl z Hospodářské univerzity
Vídeň ve stručném souhrnu dosavadní etapy studie v rámci projektu, která mapuje
zdravotnická zařízení v příhraničním regionu a první dílčí výsledky tohoto průzkumu. Jako
předzvěst na konec října plánované společné exkurze do první přeshraniční nemocnice,
která vzniká v rámci španělsko-francouzské spolupráce v Cerdanye, vyslechli účastníci
zasedání přednášky věnované kooperaci mezi obcemi Braunau (Rakousko) a Simbach
(Německo) a přeshraniční spolupráci v Katalánsku. Tyto přednášky názorně ukázaly, po jak
malých krůčcích se projekty přeshraniční spolupráce vyvíjí, jak je jejich realizace zdlouhavá a
že jsou založeny hlavně na angažovanosti regionálních činitelů.
Pracovní skupina, která zasedala po informační části akce, se zabývala tématem
poskytování rychlé zdravotnické pomoci v regionu. K relevantním tematickým oblastem,
které byly zmíněny v průběhu této diskuse, patří organizační struktura/koordinace projektu,
spádová oblast, způsob a rozsah poskytované zdravotní péče na Zemské klinice Gmünd,
záchranářství a převoz pacientů – zdravotnická záchranná služba, standardy kvality,
vyúčtování výkonů a zákonné předpisy. Jako hlavní téma bylo vybráno záchranářství a
zdravotnická záchranná služba v regionu, aby bylo možné v krátké době vypracovat
konkrétní řešení. Na této tematické oblasti bude obzvlášť dobře patrné, jak důležité je
vylepšit struktury tak, aby se pacient co nejrychleji ocitnul ve správném zdravotnickém
zařízení. Na Zemské klinice Gmünd se už možnostmi přeshraničního poskytování rychlé
zdravotnické pomoci interně zabývala malá pracovní skupina. Na základě těchto prvních
výsledků byly nyní v rámci projektu „healthacross“ formulovány společné cíle, na kterých se
bude dále pracovat v malých pracovních skupinách, do jejichž činnosti se zapojí odborníci a
regionální činitelé.
Při diskusi během zasedání pracovní skupiny se vykrystalizovaly tři takové malé skupiny:
 komunikace zdravotnických operačních středisek a možnost překračování státní
hranice vozidly zdravotnické záchranné služby;
 komunikace mezi nemocnicemi v Dolním Rakousku a Jihočeském kraji;
 průběh a financování specifických zákroků.
Na závěr zasedala řídicí skupina, která jako řídicí grémium jednala o zásadních otázkách
dalšího průběhu projektu.

