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Az ERFA finanszírozásának köszönhetően a 
NÖGUS (Alsó-Ausztriai Egészségügyi és Szociális 
Alap) az elmúlt években az egészségügyi ágazatot 
érintő számos együttműködési törekvést és 
projektet hozott létre Alsó-Ausztria és a 
szomszédos országok között. Az átfogó cél annak 
biztosítása, hogy a határ mindkét oldalán élők 
számára biztosítsák a megfelelő orvosi ellátást. 
Ennek az igencsak eredményes projektnek 
köszönhetően 2017 szeptemberében valamennyi 
határokon átnyúló tevékenység egy közös keret, 
a „Healthacross” alá került. 

A „Healthacross” a határok nélküli egészségügyi ellátást 
célozza. Alsó-Ausztria és a Cseh Köztársaság, valamint 
Alsó-Ausztria és Szlovákia határrégiói közötti nemzet-

közi együttműködési és innovatív egészségügyi projektek keltik 
életre a „Healthacross” kezdeményezést. 

„Az európai elgondolások a határrégiókban gyökereznek” mot-
tóhoz híven Elke Ledl igazgató által vezetett elkötelezett csa-
pat törekszik a határok fokozott lebontására az egészségügyi 
ellátás tekintetében. „Szeretnénk, ha munkánk révén 
Alsó-Ausztria és a többi európai ország között hidak épülnének, 
amelyek segítségével mindegyik határmenti területen az ott-
honához közeli egészségügyi ellátásban részesülhetne 
a lakosság.”

A határokon átnyúló projektek számos előnnyel rendelkeznek. 
A betegek maguk dönthetnek arról, hogy a határ melyik oldalán 
kívánják igénybe venni a szükséges kezelést, továbbá a helyi 
orvosi ellátást is igénybe vehetik. Ez különösen vészhelyzetek-
ben fontos és életmentő lehet, ha a legközelebbi kórház vagy 
a legközelebb rendelkezésre álló mentőautó csak a határ túl-
oldalán érhető el. Nemzetközi hálózatok és együttműködés 
biztosítja továbbá, hogy Alsó-Ausztria részesülhessen a többi 
ország szakértelméből is. 

Közösségek közötti ellátás

Cseh betegek a gmündi regionális kórházban
A határokon átnyúló együttműködés megkönnyítette sokak 
mindennapi életét, különösen Gmünd és České Velenice régi-
ókban. A Waldviertel-Gmünd regionális kórház közvetlenül 

Egészséges kilátások a határokon  
átnyúló orvosi ellátások 
tekintetében

„A gmündi regionális kórház 

nem egyszerűen orvosi ellá-

tást nyújt, hanem az emberi 

tényezőre is odafigyel . 

Manapság nem akarunk 

visszagondolni azokra a kel-

lemetlenségekre, amelyek a 

legközelebbi cseh kórházba 

történő hosszú utazással 

jártak, és én rendkívül értékelem a gyors orvosi ellátás lehe-

tőségét”, mondja egy nagyon elégedett, a České Velenice 

régióban élő páciens, Zdenek Tomas, aki a 4000. cseh páci-

ens a gmündi regionális kórházban.
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a határ mentén helyezkedik el, míg a legközelebbi mentőállo-
más a cseh oldalon több mint 30 km-re, a legközelebbi kórház 
pedig 60 km-nél is távolabb található. 

A projekt eredményeképpen a cseh biztosítótársaságok fedezik 
betegeik kezelését. Tolmácsok és cseh nyelven beszélő személy-
zet segíti a betegek és a kórházi dolgozók közötti kommuniká-
ciót. Jelenleg folynak a tárgyalások a részt vevő, dél-csehországi 
szervezetek között arról, hogy a cseh betegek számára jelenleg 
rendelkezésre álló járóbeteg-ellátást kórházi ellátással bővítsék 
ki. Ezen túlmenően a Gmünd/České Velenice települések hatá-
rokon átnyúló egészségügyi központjainak keretében hosszú 
távú együttműködési lehetőségek kialakítására is sor kerül.

Sugárkezelés a znojmoi kórházban az alsó-ausztriai lakos-
ság számára
2018-ban Mistelbach, Hollabrunn és Krems Weinviertel klini-
káinak 15 páciense részesül sugárkezelésben a znojmoi kór-
házban a projekt végrehajtásának kezdeti szakaszában. 

Határokon átnyúló mentési együttműködés a dél-morva-
országi és dél-csehországi kerületekben
Alsó-Ausztria már aláírta a sürgősségi segélyszolgálatról szóló 
megállapodásokat a dél-morvaországi és dél-csehországi 
kerületekkel. A következő lépésben a határokon átnyúló men-
tési műveletek előmozdítása céljából szoftveradaptáció révén 
szakszerűsítik Alsó-Ausztria 144-es segélyhívó központja és 

a Dél-morvaországi, illetve Dél-csehországi kerületek segély-
hívó központjai közötti kommunikációt. Ennek segítségével 
vészhelyzet során bürokratikus bonyodalmak nélküli gyors 
kölcsönös segítségnyújtás biztosítása válik lehetővé.

Endometriózisközpontok a melki regionális kórházban
Alsó-Ausztria első, uniós engedéllyel működő endometriózisköz-
pontjának alapjául a melki regionális kórház és a znojmoi kórház 
közötti szakértelem-megosztás szolgál. Az utóbbi felel ezért 
a területért, és már rendelkezik ilyen központtal, ahol a betegek 
gyorsabban kaphatnak diagnózist és kezelést. Tízből egy repro-
duktív korban lévő nőt érint az endometriózis, egy krónikus, súlyos 
fájdalommal járó és meddőséget okozó betegség.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.noegus.at

„Úttörő projektjeink, amelyek 

során a szomszédos régiók 

együttműködnek egymással, 

példamutatóak egész Európá-
ban. Alsó-Ausztriát az Egész-
s é g ü g y i  V i l á g s z e r ve z e t 

kiemelkedő régiónak válasz-
totta”, számolt be Johanna 

Mikl-Leitner, Alsó-Ausztria tar-
tományi kormányzója.

Az egészségügy nem ismer határokat

A pácienseknek hozzá kell férniük a legközelebbi kórházhoz, még ha az egy másik országban is van.

A határokon átnyúló egészségügyi együttműködés a hiányok és mulasztások egyik olyan 
kezelési módja, amely közben kihasználja a lehetőségeket.

További információ: „A határokon átnyúló európai egészségügyi együttműködés elmélete és 
gyakorlata”:  
http://europa.eu/!MX44jk

„A projekt 2016. novemberi 

elindítása óta már 80 endo-

metriózisban szenvedő páci-

enst kezeltünk sikeresen a 

melki regionális kórházban. 

Öt páciensnek sikerült telje-

síteni a gyermekek iránti 

vágyát – négyen természe-

tes úton estek teherbe, egy páciens pedig mesterséges meg-

termékenyítés révén”, meséli dr. Leopold Wanderer, a melki 

regionális kórház nőgyógyászati és szülészeti osztályának 

osztályvezető főorvosa.

https://www.noegus.at/
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/brochures/2017/european-cross-border-cooperation-on-health-theory-and-practice

