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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Projektpartner!
Der Besuch des ersten grenzüberschreitenden Krankenhausbaus in Cerdanya/Spanien und
Gespräche mit den Akteuren vor Ort machten konkret greifbar, wie grenzüberschreitende Kooperation
im Gesundheitsbereich realisiert werden kann. Die Exkursion war nicht nur inhaltlich interessant,
sondern auch Motivation dafür, daß es sich lohnt die zahlreichen Hürden, die sich bei der Anbahnung
solcher Projekte ergeben, durch gemeinsame Anstrengungen zu überwinden.
Martin Wieland

Renate Burger

Cerdanya
Der erste Besuchstag in Barcelona stand ganz im Zeichen von Vorträgen über das Katalanische
Gesundheitssystem und die Eckpfeiler der medizinischen Grundversorgung. Die Delegation aus
Österreich und der Tschechischen Republik wurde dabei auch von der zuständigen Ministerin für
Gesundheit Marina Geli begrüßt. Am Nachmittag ging es dann konkret um den Krankenhausbau in
Cerdanya, um relevante Eckdaten sowie um die Entstehungs- und Planungsgeschichte. Der zweite
Tag der Exkursion war der Besichtigung des Spitals in Puigcerdá in den Pyrenäen vorbehalten und
Gesprächen mit den verantwortlichen Managern vor Ort.
Experten-Beitrag für Studie
Um das Projekt „healthacross“ in einen internationalen Kontext zu stellen und zu veranschaulichen,
daß die Möglichkeit zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung in einem vereinten Europa
sehr unterschiedlich gelebt wird, werden in der Studie auch Beiträge von externen Experten
abgedruckt. Nach Prof. Jacques Scheres von der Euregio Maas-Rhein konnte nun der Politologe
Thomas Kostera von der Université Libre aus Brüssel für einen Gastbeitrag gewonnen werden. In dem
Beitrag wird grenzüberschreitende Zusammenarbeit in einen breiteren Zusammenhang gesetzt, um
den Prozeß der Europäischen Integration und der zunehmenden Patientenmobilität aus Sicht der
verschiedenen Mitgliedstaaten zu beleuchten.
Arbeitsgruppentreffen in Gmünd
Beim letzten Arbeitsgruppentreffen im Oktober in Gmünd wurde als zentrales Thema einer zukünftigen
Zusammenarbeit das Rettungswesen und der Notarztdienst in der Region ausgewählt. An diesem
Themenbereich wird gut sichtbar, wie wichtig es ist, Strukturen so zu verbessern, daß der Patient
möglichst rasch der richtigen Einrichtung zugeführt werden kann. Zudem ermöglicht ein klar definierter
Themenbereich kurzfristig das Erarbeiten konkreter Lösungen. Da sich im Landesklinikum Gmünd
bereits eine kleine Arbeitsgruppe hausintern mit den Möglichkeiten der Notfallversorgung beschäftigte,
wurden in der Veranstaltung aufbauend auf diesen ersten Ergebnissen gemeinsame Ziele formuliert.
An diesen wird weiterführend in Kleingruppen - unter Einbindung von ExpertInnen und weiteren
regionalen Akteuren – gearbeitet. In der Diskussion kristallisierten sich für die Kleingruppen drei
Schwerpunkt-Themen heraus: 1) Die Kommunikation der Notrufzentralen und die Möglichkeiten des
Grenzübertritts von Rettungswägen 2) Die Kommunikation zwischen den Krankenhäusern in
Niederösterreich und Südböhmen. 3) Ablauf und Finanzierung spezifischer Leistungen.
Vorstellung „healthacross“ auf Bürgermeister-Konferenz
Direktor Binder vom Landesklinikum Gmünd wurde eingeladen, das Projekt „healthacross“ auf der
Bürgermeisterkonferenz in der Bezirkshauptmannschaft zu präsentieren. Um die Relevanz und
internationale Dimension des Projektes zu verdeutlichen, ließ er dabei auch aktuelle Informationen
aus Cerdanya einfließen.
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Vážené dámy, vážení pánové, milí kooperační partneři!
Návštěva staveniště první přeshraniční nemocnice v Cerdanye ve Španělsku a rozhovory
s příslušnými místními činiteli názorně ukázaly, jakým způsobem je možné realizovat přeshraniční
spolupráci ve zdravotnictví. Exkurze nebyla zajímavá jen z obsahového hlediska, ale i jako zdroj
motivace, protože ukázala, že se vyplatí společným úsilím překonat četné překážky, které se při
realizaci takových projektů zpočátku objevují.
Martin Wieland

Renate Burger

Cerdanya
První den návštěvy v Barceloně byl zcela ve znamení přednášek o katalánském systému zdravotní
péče a hlavních pilířích zdravotnictví. Delegaci z Rakouska a České republiky přivítala mimo jiné
ministryně zdravotnictví paní Marina Geli. Odpoledne se pak konkrétně mluvilo o stavbě nemocnice
v Cerdanye, přičemž byly účastníkům sděleny klíčové údaje a vylíčena historie vzniku i průběh
plánování tohoto projektu. Druhý den byl vyhrazen prohlídce nemocnice v Puigcerdá v Pyrenejích a
jednáním s příslušnými místními manažery.
Příspěvky odborníků ve studii
Ve studii, která vznikne v rámci projektu „healthacross“, budou publikovány i příspěvky externích
odborníků, aby byl projekt „healthacross“ zasazen do mezinárodního kontextu a bylo názorně
ukázáno, že možnost přeshraniční spolupráce je ve sjednocené Evropě využívána rozmanitým
způsobem. Podle prof. Jacquese Scherese z euroregionu Maas-Rhein bude možné získat příspěvek
politologa Thomase Kostery z Université Libre v Bruselu. Politolog Kostera zasadí ve své stati
přeshraniční spolupráci do širších souvislostí a pojedná o procesu evropské integrace a rostoucí
mobilitě pacientů z hlediska různých členských zemí.
Zasedání pracovních skupin v Gmündu
Při posledním zasedání pracovních skupin, které se konalo v říjnu, bylo jako hlavní téma budoucí
spolupráce zvoleno záchranářství a poskytování rychlé zdravotnické pomoci. Na této tematické oblasti
bude dobře patrné, jak je důležité vylepšit struktury tak, aby se pacient co nejrychleji ocitnul ve
správném zdravotnickém zařízení. Jasná definice tématu nám kromě toho umožní v krátké době
vypracovat konkrétní řešení. Společné cíle formulované během zasedání vychází z prvních výsledků,
jichž dosáhla malá interní pracovní skupina na Zemské klinice Gmünd, která se zabývala možnostmi
poskytování rychlé zdravotnické pomoci. Tyto výsledky budou dále rozvíjeny v malých pracovních
skupinách, do jejichž činnosti se zapojí odborníci a regionální činitelé. Během diskuse se
vykrystalizovala tři stěžejní témata, jimiž by se tyto malé skupiny měly zabývat: 1) komunikace
zdravotnických operačních středisek a možnost překračování státní hranice vozidly zdravotnické
záchranné služby 2) komunikace mezi nemocnicemi v Dolním Rakousku a Jihočeském kraji. 3)
průběh a financování specifických zákroků.
Prezentace projektu „healthacross“ na konferenci starostů v Rakousku
Ředitel Binder ze Zemské kliniky Gmünd byl pozván, aby projekt „healthacross“ představil na
konferenci starostů na okresním hejtmanství. Ve své přednášce využil aktuálních poznatků, které
získal v Cerdanye, aby zdůraznil důležitost a mezinárodní dimenzi projektu.

