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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Projektpartner! Anbei die aktuellen News zu unserem
Projekt „healthacross“.
Martin Wieland Renate Burger
„healthacross” nominiert für European Health Award 2010 Anlässlich seines
zehnjährigen Bestehens wurde vom European Health Forum Gastein der European Health
Award ins Leben gerufen. Ausgezeichnet werden europäische gesundheitspolitische
Initiativen, welche einen maßgeblichen Beitrag zu den Herausforderungen der Europäischen
Gesundheit leisten. Diese Herausforderungen betreffen sowohl den Bereich der öffentlichen
Gesundheit als auch der Gesundheitsversorgung. Das verbindende Thema sind
Ungleichheiten und Unterschiede im Gesundheitsstatus, im Zugang zu Leistungen und in der
Bereitstellung von Behandlungen. Von den eingereichten Projekten wurden dieses Jahr
sechs in die Endauswahl aufgenommen, darunter auch das Projekt „healthacross“. Eine Jury
führender europäischer Gesundheitsexperten wird aus diesen den diesjährigen Preisträger
bestimmen. Die Preisverleihung findet Anfang Oktober im Rahmen des 13. European Health
Forum in Gastein statt.
Machbarkeitsstudie: Vorwort von Bundesministerin Karl
Bundesministerin Beatrix Karl (BM für Wissenschaft und Forschung), die bereits beim Kickoff von „healthacross“ ihre juristische Expertise einbrachte, hat sich nunmehr bereit erklärt,
das Vorwort für die Machbarkeitsstudie. Report II zu verfassen.
„healthacross“-Veranstaltung in Gmünd
Im Palmenhaus in Gmünd fanden am 15.September die letzte Sitzung der Arbeitsgruppe und
ein weiteres Steuerungsgruppentreffen statt. Programmpunkte der Veranstaltung waren die
Präsentation der Ergebnisse der externen Gutachten und der Ist-Stand der
Machbarkeitsstudie. Das wirtschaftliche Gutachten, das von YALE Medical Consulting
verfasst wurde und das juristische Gutachten, von Prof. Dr. Marhold (Universität Graz / DLA
Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte Gmbh) erstellt, werden von Dipl.Verw. Kostera und
dem Projektbüro in der Machbarkeitsstudie mit allen weiteren relevanten Ergebnisse
zusammen geführt. Vorgestellt wurden auch erste Ergebnisse einer weiteren Studie der
Universität Budweis zum Marktpotential der Rettungsdienste und zur ambulanten
Versorgung.
Erste gemeinsame Notfallübung
Ende November wird die erste gemeinsamen Notfallübung der Rettungsdienste aus
Niederösterreich und Südböhmen stattfinden. Als Termin für die Übung wurde der 24.
November 2010 um 10 Uhr in České Velenice festgelegt. Mit einem alten, ausrangierten Bus
wird am Gelände des Wirtschaftsparks ein Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten
simuliert. 3 Rettungsdienst-Mannschaften sowie 3 Feuerwehr-Mannschaften der
tschechischen Seite sowie die österreichischen Kollegen von Feuerwehr und Rotem Kreuz

werden an der Übung mitwirken. Die Polizei wird ebenfalls in die Übung involviert sein.
Geplant ist der Einsatz als taktische Übung für das gemeinsame Rettungssystem und die
Zusammenarbeit von Rettung und Feuerwehr aus Österreich und der Tschechischen
Republik. Die Verletzten sollen in verschiedenen Krankenwagen zu den Krankenanstalten in
der Umgebung transportiert werden, um den Ernstfall zu proben und alle derzeit
bestehenden Hürden einer Kooperation aufzuzeigen. Eingebunden werden auch
Medienvertreter und Politiker aus der Region. Am 29.09. findet diesbezüglich ein
Koordinierungstreffen statt.
EUREGIOII-Projekt: Weblog für Diskussion über cross-border Projekte
Das EUREGIOII-Projekt beschäftigt sich mit der Verwendung von EU-Strukturfondsgeldern
für den Gesundheitsbereich. Im Rahmen des Projektes wurde nun auch ein Weblog
eingerichtet, um die Akteure aus dem Gesundheitsbereich zu vernetzten und eine
Diskussion zum Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Gang zu setzen. Das
Interesse an dem Thema ist groß, wie sich an den zahlreichen Zugriffen ablesen lässt.
Universität Maastricht als Projektträger lädt alle Interessierten ein, sich unter
http://inthealth.eu/research/euregio-ii/blog/ an der Internet-Diskussion zu beteiligen.
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Vážené dámy, vážení pánové, milí kooperační partneři! Přinášíme Vám aktuální zprávy o
projektu „healthacross“.
Martin Wieland Renate Burger
„healthacross” nominován na cenu European Health Award 2010 U příležitosti desátého
výročí svého vzniku začalo European Health Forum Gastein udělovat cenu European Health
Award. Touto cenou jsou oceňovány evropské zdravotněpolitické iniciativy, které zásadním
způsobem přispívají ke zvládnutí výzev evropského zdravotnictví. Tyto výzvy mohou mít svůj
původ v oblasti veřejného zdraví i zajišťování zdravotní péče. Spojujícím tématem jsou
nerovnosti a rozdíly ve zdravotním stavu, v přístupu ke zdravotnickým službám a zajišťování
léčby. Ze všech přihlášených projektů bylo letos do konečného výběru přijato šest, mezi nimi
i projekt „healthacross“. Komise složená z předních evropských odborníků na zdravotnictví z
nich vybere letošního nositele ocenění. Cena bude slavnostně udělena počátkem října v
rámci 13. zasedání European Health Forum v rakouském letovisku Bad Hofgastein.
Studie proveditelnosti: Předmluva rakouské ministryně Karl
Rakouská spolková ministryně vědy a výzkumu Beatrix Karl, která vystoupila už při úvodním
zasedání projektu „healthacross“ s právní expertizou, vyjádřila ochotu napsat předmluvu ke
studii proveditelnosti Report II.
Zasedání projektu „healthacross“ v Gmündu
V „Palmenhausu“ v rakouském Gmündu se 15. září konalo poslední zasedání pracovní
skupiny projektu a další zasedání skupiny řídicí. Na programu byla prezentace výsledků
externích posudků a aktuálního stavu prací na studii proveditelnosti. Ekonomický posudek,
který vypracovala společnost YALE Medical Consulting, i právnický posudek, jehož autorem
je prof. Dr. Marhold (Univerzita Graz / DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte Gmbh),
zapracuje Dipl.Verw. Kostera společně s projektovou kanceláří do studie proveditelnosti
spolu se všemi dalšími relevantními výsledky. Představeny byly rovněž první výsledky další
studie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se zabývá tržním potenciálem
záchranných služeb a ambulantní péče.
První společné cvičení záchranných složek
Koncem listopadu se uskuteční první společné cvičení záchranných složek z Dolního
Rakouska a Jihočeského kraje. Cvičení proběhne 24. listopadu 2010 v 10 hod. v Českých
Velenicích. Pomocí starého vyřazeného autobusu bude v areálu Hospodářského parku
simulována dopravní nehoda s mnoha zraněnými. Cvičení se zúčastní 3 týmy záchranné
služby a 3 týmy hasičů z České republiky a jejich rakouští kolegové z hasičského sboru a
Červeného kříže. Do cvičení bude zapojena i policie. Zásah je plánován jako taktické cvičení
integrovaného záchranného systému a nácvik spolupráce mezi zdravotnickou záchrannou
službou a hasiči z České republiky a Rakouska. Zranění mají být různými sanitkami
rozvezeni do nemocnic v okolí, aby byl nacvičen zásah ve skutečném případě a zjištěny

všechny dosud existující překážky spolupráce. Přizváni budou rovněž zástupci médií a
politici z regionu. Koordinační schůzka ke cvičení se uskuteční 29. září.
Projekt EUREGIOII: blog pro diskusi o přeshraničních projektech
Projekt EUREGIOII se věnuje využití prostředků ze strukturálních fondů EU pro zdravotnický
sektor. V rámci projektu byl nyní založen také internetový blog, který má propojit jednotlivé
účastníky a rozproudit diskusi o přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví. Zájem o tuto
tematiku je velký, jak lze zjistit z velkého množství přístupů na stránky. Univerzita Maastricht
jako řešitel projektu zve všechny zájemce, aby se diskuse na webových stránkách
http://inthealth.eu/research/euregio-ii/blog/ zúčastnili.

