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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Projektpartner!
Mit dem neuen Führungsteam der Südböhmischen Krankenhäuser AG und der Bekräftigung der
Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit startet das Projekt „healthacross“ mit
frischem Schwung in den Herbst. Anbei die aktuellen Informationen!
Martin Wieland

Renate Burger

Interviews
Ergänzend zur Daten- und Fragebogenerhebung startete die WU-Wien im Sommer Interviews mit
ausgewählten regionalen Akteuren in Niederösterreich und Südböhmen. Die Gespräche dienen dazu,
die Einstellung der Akteure im Detail zu erfassen und das Projekt besser aufeinander abzustimmen.
Mitte Oktober wird dieser Projektteil voraussichtlich abgeschlossen sein.
Open days in Brüssel
Vom 6.-8.10.2009 fanden die Open days in Brüssel statt. Diese Veranstaltung wird seit sechs Jahren
durchgeführt und dient Städten und Regionen als Kommunikationsplattform, um ihre Verdienste für
das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu demonstrieren. Das Programm in
Brüssel umfaßt rund 100 Konferenzen, Seminare und Treffen zu spezifischen Kernthemen. Im
Rahmen eines Investor´s Cafe wird dabei auch das Projekt „healthacross“ vorgestellt. Um lokale
Organisationen und die EU-Bevölkerung in die laufende Diskussion einzubinden finden in ganz
Europa Parallelveranstaltungen zu den Kernthemen der Open days statt.
Notfallversorgung – gemeinsamer Start der Zusammenarbeit
Mit Ing. Bláha und Ing. Čarvaš haben zwei engagierte Experten die Nachfolge von Dr. Hejduk in der
Südböhmischen Krankenhäuser AG angetreten. Bei einem ersten Treffen des NÖ-und CZProjektgremiums in Gmünd wurden nun die Weichen für die weitere Zusammenarbeit im Rahmen von
„healthacross“ gestellt. Die neue Führungsriege unterstützt das Projekt und bietet für die
Zusammenarbeit alle erforderlichen personellen und räumlichen Kapazitäten an. Zur Lösung
spezifischer Aufgabenstellungen werden Fachleute beider Länder in Zukunft noch intensiver in
Kleingruppen zusammen arbeiten, um dem Projekt eine konkrete Richtung zu geben. Gemeinsamer
Start wird dabei, wie von Niederösterreich vorgeschlagen, der Bereich der Notfallversorgung sein, da
anhand aktueller Anlaßfälle die Dringlichkeit zur Kooperation und Abstimmung von Aktivitäten in
diesem Bereich deutlich wird.
Soziologische Umfrage in Südböhmen
Um die Nachfrage nach „grenzenloser“ Gesundheitsversorgung abzuklären sowie die Bedürfnisse der
regionalen Bevölkerung zu ermitteln, wurde von der Südböhmischen Krankenhäuser AG eine
soziologische Umfrage der Bevölkerung von České Velenice gestartet. Die Befragung ist in drei
Themengruppen unterteilt: der erste Teil fragt ab, welche Art von Gesundheitsdienstleistungen
üblicherweise in Anspruch genommen wird und was davon am Wohnort am meisten fehlt; der zweite
Teil fragt nach Kenntnissen zum LK Gmünd und welches Wissen es über Gesundheitseinrichtungen
außerhalb des tschechischen Territoriums gibt; und der dritte Teil widmet sich schließlich
ökonomischen Fragen, indem abgefragt wird, in welcher Form die Bereitschaft besteht, solche
Leistungen selbst mitzufinanzieren.
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Vážené dámy, vážení pánové, milí kooperační partneři!
Projekt „healthacross“ vstupuje do podzimního období s novým vedoucím týmem společnosti
Jihočeské nemocnice, a.s., nově vyjádřenou potřebou přeshraniční spolupráce a novým elánem.
V příloze posíláme aktuální informace!
Martin Wieland

Renate Burger

Interview
Hospodářská univerzita Vídeň zahájila v létě jako doplněk k dotazníkovému šetření rozhovory
s vybranými regionálními činiteli v Dolním Rakousku a Jihočeském kraji. Účelem těchto interview
je seznámit se podrobně s názory jednotlivých činitelů a lépe sladit projekt. Tato část projektu bude
pravděpodobně dokončena v polovině října.
Open Days v Bruselu
Ve dnech 6.-8. 10. 2009 se v Bruselu uskutečnily tzv. Open Days. Tato akce se koná každoročně již
šestým rokem a slouží městům a regionům jako komunikační platforma, kde mohou prezentovat svůj
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Program v Bruselu zahrnuje na 100 konferencí, seminářů
a setkání věnovaných specifickým klíčovým tématům. V rámci akce Investor´s Cafe pak byl
představen i projekt „healthacross“. V celé Evropě se souběžně konají akce na témata Open Days,
aby měly lokální organizace a obyvatelstvo EU možnost zapojit se do probíhající diskuse.
Poskytování rychlé zdravotnické pomoci – společné zahájení spolupráce
V ing. Bláhovi a ing. Čarvašovi převzali nástupnictví ve společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. po
Dr. Hejdukovi dva angažovaní odborníci. Při prvním setkání dolnorakouského a jihočeského
projektového grémia v Gmündu byl nyní stanoven směr, kterým se bude dále ubírat spolupráce
v rámci projektu „healthacross“. Nové jihočeské vedení projekt podporuje a nabídlo ke spolupráci
všechny potřebné personální i prostorové kapacity. Na řešení specifických úkolů budou v budoucnu
ještě intenzivněji spolupracovat odborníci z obou zemí v malých skupinách, aby projekt postupoval
konkrétním směrem. Společným zahájením bude, jak navrhlo Dolní Rakousko, oblast poskytování
rychlé zdravotnické pomoci, protože aktuální případy jasně dokládají naléhavou potřebu kooperace a
koordinace aktivit na tomto poli.
Sociologické šetření v Jihočeském kraji
Za účelem zjištění potřeb regionálního obyvatelstva a poptávky po poskytování zdravotní péče „bez
hranic“ zahájila společnost Jihočeské nemocnice, a.s. sociologické šetření u obyvatel Českých
Velenic. Průzkum se člení do tří tematických skupin: v první části je respondent dotazován, jaký typ
zdravotnických služeb obvykle využívá a které z nich mu nejvíce chybí v místě bydliště; ve druhé části
se zjišťuje, jaké mají obyvatelé povědomí o Zemské klinice Gmünd a co ví o zdravotnických
zařízeních mimo české území. Třetí část se pak konečně věnuje ekonomickým otázkám tím
způsobem, že jsou respondenti dotazováni, v jaké podobě by byli ochotni tyto služby sami financovat.

