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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Projektpartner!
Auch 2010 möchten wir Sie wieder über aktuelle Geschehnisse im Projekt healthacross informieren
und Sie so auf dem Laufenden halten, was hinter den Kulissen passiert!
Martin Wieland

Renate Burger

Vergabe Machbarkeitsstudie
Zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein grenzüberschreitendes Gesundheitszentrum wurden
von den Projektpartnern Ausschreibungsunterlagen erstellt. Diese fassen alle wichtigen Eckpunkte der
Studie, die den technischen, rechtlichen, organisatorischen und ökonomischen Rahmen für das
Gesundheitszentrum definieren wird, zusammen. Der Auftrag zur Durchführung der Studie wurde von
niederösterreichischer Seite nach einem Hearing an Mag. Kostera von der Universität Brüssel
vergeben. Auf südböhmischer Seite wird Mag. Zimmelová von der Universität Budweis für die
Erstellung der Studie verantwortlich sein.
Befragung der Bevölkerung in der Projektregion
Um die Nachfrage nach „grenzenloser“ Gesundheitsversorgung abzuklären und die Bedürfnisse der
regionalen Bevölkerung zu ermitteln, wurde von der Südböhmischen Krankenhaus AG eine
soziologische Umfrage der Bevölkerung von České Velenice durch die Universität Budweis beauftragt.
Diese Studie wurde ebenfalls von Mag. Zimmelová durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage
belegen, dass die regionale Bevölkerung Interesse an einer Notfallversorgung im LK Gmünd
signalisiert und dass grenzüberschreitend auch Nachfrage nach anderen Leistungen besteht. Ergeben
hat die Umfrage aber auch, dass noch Informationsbedarf zum LK Gmünd und zum österreichischen
Gesundheitssystem gegeben ist.
Treffen grenzüberschreitende Projekte
Mitte März findet in Villach ein Treffen verschiedener Akteure aus Österreich statt, die sich mit
grenzüberschreitender Kooperation beschäftigen. Zweck des Treffens ist ein erster
Erfahrungsaustausch und der Aufbau eines Netzwerks. „healthacross“ wird bei diesem Treffen
vertreten sein. Vorgestellt werden im Rahmen dieses Treffens weiters die Kooperation BraunauSimbach, ein Projekt zur Optimierung der Patientenversorgung im Süd- und Osttiroler Pustertal, ein
grenzüberschreitendes und interregionales Aus- und Weiterbildungsprojekt zwischen Kärnten, Veneto
und Friaul-Julisch Venetien sowie die „HEALTH Interregional Knowledge Base for Health Care“
zwischen Kärnten, Steiermark, Burgenland und Slowenien.
Nächstes Arbeitstreffen in Budweis
Einer der Hauptprogrammpunkte des nächsten Treffens am 24. März in Budweis ist die Präsentation
des Struktur- und Leistungsindex sowie der Handlungsleitfäden für die Projektregion durch Prof.
Österle von der Wirtschaftsuniversität Wien. Die Studie wird in gedruckter Form vorliegen. Ein weiterer
Schwerpunkt sind die Machbarkeitsstudie und der Ausblick auf das kommende Jahr durch Mag.
Kostera und Mag. Zimmelová. Als Gastredner ist Dipl- KH-BW Windischbauer von der Kooperation
Braunau-Simbach eingeladen, der sein Wissen zum Thema Notfall-Kooperation und Zusammenarbeit
im stationären Bereich zur Verfügung stellt.
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Vážené dámy, vážení pánové, milí kooperační partneři!
Také v roce 2010 Vás chceme opět informovat o aktuálním dění v souvislosti s projektem
„healthacross“ a průběžně Vám oznamovat, co se děje v zákulisí!
Martin Wieland

Renate Burger

Externí zadání studie proveditelnosti
Projektoví partneři připravili podklady k výběrovému řízení na dodavatele studie proveditelnosti
přeshraničního zdravotnického centra. Tyto podklady obsahují všechny důležité body studie, která
bude definovat technický, právní, organizační a ekonomický rámec tohoto zdravotnického centra.
Zakázka na vyhotovení studie byla na dolnorakouské straně po prezentaci uchazečů ve veřejném
slyšení udělena panu Mag. Kosterovi z bruselské univerzity. Na jihočeské straně bude za vyhotovení
studie odpovídat paní Mgr. Zimmelová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Průzkum mínění obyvatelstva v projektovém regionu
Za účelem zjištění poptávky po poskytování zdravotní péče „bez hranic“ a potřeb obyvatelstva regionu
provedla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích z pověření společnosti Jihočeské nemocnice,
a.s. sociologické šetření mezi obyvateli Českých Velenic. Tuto studii realizovala rovněž paní Mgr.
Zimmelová. Výsledky šetření dokládají, že obyvatelstvo regionu má zájem o poskytování zdravotnické
pomoci v akutních případech na Zemské klinice Gmünd a existuje i poptávka po dalších přeshraničně
poskytovaných službách. Z dotazování rovněž vyplynulo, že respondentům zatím chybí o Zemské
klinice Gmünd a rakouském systému zdravotní péče dostatečné informace.
Setkání přeshraničních projektů
V polovině března se ve Villachu uskuteční setkání zástupců různých rakouských projektů, které se
zabývají přeshraniční spoluprací. Účelem tohoto setkání je první výměna zkušeností a vytvoření sítě.
Projekt „healthacross“ bude na tomto setkání zastoupen. V rámci výše uvedeného setkání bude
rovněž představena kooperace Braunau – Simbach, projekt zaměřený na optimalizaci péče o pacienty
v jihotyrolském a východotyrolském Pustertalu, přeshraniční a interregionální projekt vzdělávání a
dalšího vzdělávání, na kterém se podílí rakouská spolková země Korutany a italské autonomní
regiony Benátsko a Friuli-Venezia Giulia, a dále projekt „HEALTH Interregional Knowledge Base for
Health Care“, na němž spolupracují Korutany, Štýrsko, Burgenland a Slovinsko.
Příští zasedání pracovních skupin v Českých Budějovicích
Jedním z hlavních bodů programu příštího zasedání dne 24. března v Českých Budějovicích bude
prezentace rejstříku struktur a služeb a vodítek pro další postup v projektovém regionu, které se ujme
prof. Österle z Hospodářské univerzity Vídeň. Studie bude na místě k dispozici v tištěné podobě.
Dalším stěžejním bodem programu bude studie proveditelnosti a výhled do letošního roku. Přednášku
na toto téma pronesou Mag. Kostera a Mgr. Zimmelová. Jako hostující řečník byl pozván Dipl- KH-BW
Windischbauer z kooperačního projektu Braunau – Simbach, který dá k dispozici své znalosti na téma
kooperace při poskytování rychlé zdravotnické pomoci a spolupráce ve stacionárním sektoru.
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