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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Projektpartner! Anbei die aktuellen News zu unserem Projekt
healthacross, das mit Ende des Jahres erfolgreich zu Ende geht. Wir haben in der Projektlaufzeit
(2008‐2010), im Bemühen um eine verstärkte Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung
vorhandener Ressourcen, erste wichtige Schritte hin zu einer Gesundheitsregion Niederösterreich‐
Südböhmen gesetzt. Dieser mit healthacross eingeschlagene Weg dient nicht nur der optimalen
Auslastung und Nutzung der regionalen Gesundheitseinrichtungen und der optimalen Versorgung
der Bevölkerung in der Region, sondern auch der Stärkung der regionalen Wirtschaft. Weitere
Schritte in Richtung eines „Europa ohne Grenzen“ sind in Planung, und vor allem im
Gesundheitsbereich von enormer Wichtigkeit, wie die gemeinsame Notfallübung im November
gezeigt hat!
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healthacross beim European Health Award 2010 Wie bereits im letzten Newsletter berichtet, wurde
das Projekt healthacross für den European Health Award 2010 nominiert. Von den eingereichten
Projekten schafften es dieses Jahr sechs in die Endauswahl. Als Gewinner des mit 10.000 Euro
dotierten Preises ging die „Allianz für chronische Krankheiten“ (Chronic Diseases Alliance) hervor. Die
Allianz vereint zehn gemeinnützige europäische Gesundheitsorganisationen für chronische nicht‐
übertragbare Krankheiten wie Herz‐Kreislauf‐Erkrankungen, Schlaganfälle, Bluthochdruck,
Nierenleiden, Krebs oder Atemwegserkrankungen, die für 86 Prozent aller Todesfälle in Europa
verantwortlich sind. Ziel der Allianz ist es, evidenz‐basierte Empfehlungen für Interventionen auf der
Bevölkerungsebene bereitzustellen, um Gesundheitsvorteile für chronisch Kranke zu erzielen. Die
Initiative hat Auswirkungen auf alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. healthacross wurde
auf der Pressekonferenz gemeinsam mit dem Siegerprojekt präsentiert und mit allen Finalisten im
Rahmen der Preisverleihung vorgestellt.
Zusammenarbeit im Notfall – Probe für Ernstfall
Am 24. November 2010 fand die erste gemeinsame Notfallübung der Rettungsdienste aus
Niederösterreich und Südböhmen in České Velenice am Gelände des Wirtschaftsparks statt.
Rettungsdienst‐ und Feuerwehr‐Mannschaften aus Südböhmen und Niederösterreich wirkten an der
Übung mit, bei der ein Busunfall mit zahlreichen Verletzten simuliert wurde, die in verschiedenen
Krankenwagen ins Landesklinikum Gmünd transportiert wurden. Der Übungseinsatz diente zur Probe
für den Ernstfall. Die Zusammenarbeit verlief, trotz Sprachbarrieren, äußerst zufrieden stellend,
sichtbar wurden aber auch einige derzeit noch bestehende Hürden bzw. Schwachstellen.
Wissenschaftliche Publikation Um healthacross und seine Ergebnisse auch der scientific community
in Europa bekannt zu machen, wurde von Dipl.Verw. Thomas Kostera von der Universität Brüssel und
dem Projektbüro ein wissenschaftlicher Artikel für das IHF Official Journal – World Hospitals & Health
Services verfasst, der in einer der kommenden Ausgaben erscheinen wird. Eine Pre‐print‐Version des
Artikels wird auch auf der Projekt‐Website abrufbar sein.
“healthacross“‐Abschlussveranstaltung in Gmünd Am 14. Dezember 2010 findet das Projekt
„healthacross ‐ Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung Niederösterreich‐Südböhmen“ seinen

Abschluss. Im Rahmen einer Veranstaltung im Palmenhaus in Gmünd wird es eine Projektrückschau
geben, um nochmals alle Etappen der Projektumsetzung Revue passieren zu lassen. Zentraler
Programmpunkt ist die Präsentation der „Machbarkeitsstudie zur grenzüberschreitenden stationären
und ambulanten Zusammenarbeit im Raum Gmünd ‐ České Velenice“. Die Universität Südböhmen
wird einen Vergleich von Ambulanz‐ und Laborleistungen vorstellen. Als Gastrednerin ist Brigitte van
der Zanden eingeladen, die auf aktuelle Entwicklungen zur Patientenrichtlinie hinweisen sowie über
Krankenhaus‐Kooperationen aus anderen europäischen Grenzgebieten berichten wird.
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Vážené dámy, vážení pánové, milí kooperační partneři! Přinášíme Vám opět aktuální zprávy o
projektu „healthacross“, který letos úspěšně končí. V rámci projektu jsme v letech 2008–2010
usilovali o intenzivnější spolupráci a společné využívání dostupných zdrojů. Učinili jsme první důležité
kroky směřující ke vzniku zdravotnického regionu Jihočeský kraj – Dolní Rakousko. Tato cesta
nastolená projektem „healthacross“ nemá vést jen k optimálnímu vytížení zdravotnických zařízení a
optimální zdravotní péči pro obyvatele regionu, ale i k posílení regionální ekonomiky. Další kroky,
které jsou plánovány s cílem dosáhnout „Evropy bez hranic“, mají zvláště ve zdravotnickém sektoru
mimořádný význam, jak ukázalo společné listopadové cvičení záchranných složek!
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„healthacross“ na European Health Award 2010 Jak jsme již informovali v minulém vydání tohoto
newsletteru, byl projekt „healthacross“ nominován na cenu European Health Award 2010. Z
přihlášených projektů postoupilo letos do konečného výběru šest. Vítězem ceny dotované částkou
10.000 eur se stala „Aliance pro chronická onemocnění“ (Chronic Diseases Alliance). Tato aliance
sdružuje deset obecně prospěšných evropských zdravotnických organizací, které se věnují
chronickým nepřenosným nemocem, jako jsou onemocnění srdce a krevního oběhu, cévní mozková
příhoda, vysoký krevní tlak, ledvinová choroba, rakovina nebo onemocnění dýchacích cest; tato
onemocnění jsou příčinou 86 procent všech úmrtí v Evropě. Cílem aliance je připravit doporučení pro
intervence na úrovni obyvatelstva, které by vycházely z medicíny založené na důkazech (EBM) a
přinesly zdravotní prospěch chronicky nemocným. Tato iniciativa bude mít dopad na všech 27
členských států Evropské unie. Projekt „healthacross“ byl prezentován spolu s vítězným projektem na
tiskové konferenci a představen spolu se všemi finalisty při udílení ceny.
Spolupráce při nenadálé události – nácvik skutečné záchranné akce
24. listopadu 2010 se v Českých Velenicích v areálu Hospodářského parku uskutečnilo první společné
cvičení dolnorakouských a jihočeských záchranných složek. Cvičení se zúčastnily posádky záchranné
služby a družstva hasičů z Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Byla simulována nehoda autobusu s
mnoha zraněnými, kteří byli různými sanitkami převezeni na Zemskou kliniku v Gmündu. Cvičení
sloužilo k vyzkoušení spolupráce při skutečné záchranné akci. Spolupráce proběhla, navzdory
jazykové bariéře, mimořádně uspokojivě, bylo však patrno i několik dosud existujících překážek, resp.
slabších míst.
Vědecká publikace Aby se s projektem „healthacross“ a jeho výsledky mohla seznámit také evropská
vědecká komunita, napsal Dipl.Verw. Thomas Kostera z bruselské univerzity spolu s projektovou
kanceláří vědecký článek do časopisu IHF Official Journal – World Hospitals & Health Services; tento

článek bude publikován v jednom z příštích vydání časopisu. Preprint článku bude zveřejněn rovněž
na webových stránkách projektu.
Závěrečné zasedání projektu „healthacross“ v Gmündu Projekt „healthacross – přeshraniční
poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko – Jihočeský kraj“ 14. prosince 2010 skončí. V rámci
závěrečného zasedání se ohlédneme za projektem a připomeneme si všechny etapy jeho realizace.
Hlavním bodem programu je prezentace „Studie proveditelnosti přeshraniční spolupráce v oblasti
lůžkové a ambulantní zdravotní péče v regionu Gmünd – České Velenice“. Jihočeská univerzita dále
představí srovnání ambulantních a laboratorních služeb. Jako host vystoupí Brigitte van der Zanden,
která účastníky zasedání seznámí s aktuálním vývojem evropské směrnice o uplatňování práv
pacientů v přeshraniční zdravotní péči a s kooperací nemocnic v jiných evropských příhraničních
oblastech.

