
Veřejné zdraví 

 

1997 – vznik pracovní skupiny Veřejné zdraví 

 

Fakta 1997-2000 

 

1997 – 28.5. se v Drážďanech uskutečnil seminář  o „Dopravních záchranných systémech“. 

Následně byl zpracován sborník obsahující výsledky diplomových prací studentů na téma 

„Dopravní záchranné systémy“ 

1997 – Vysokou školou HTWS Zittau-Görlitz byl představen návrh projektu  „GÜSA – 

Propojení sociální práce přesahující hranice“. Projekt řešil průzkum situace a následně 

koncept spolupráce odborníků všech tří zemí 

1998 – 11.-12.5. byl na zámku Czocha uspořádán seminář GÜSA „Mezistátní sociální práce 

v Euroregionu Nisa“.  

1999 – začala fungovat pravidelná měsíční hlášení o aktuální epidemiologické situaci na 

území všech tří částí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 

1999 – 18.2. se v Zittau konala třístranná konference na téma „Východní vnější hranice EU-

výzva pro region z pohledu Ministerstva pro sociální věci“ 

1999 – byl uspořádán kongres „Životní prostředí a zdravotní stav obyvatel v Euroregionu 

Nisa“ 

1999 – vyšel první čtvrtletník k projektu „GÜSA“ – souhrn pořádaných workshopů  a akcí 

v oblastech „Interkulturní komunikace“ a „Práce s dětmi a mládeží“ 

 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 14.6. na hraničním přechodu Sieniawka-Porajów-Zittau-Hrádek nad Nisou se v rámci 

Euroregionu Nisa  uskutečnila akce „Hranice-Stop AIDS“. Součástí kampaně byly instruktáže 

a bezplatné vyšetření na HIV. 

2000 – byl podán návrh na projekt „Zavedení informačního systému kvality pitné vody ve 

veřejných vodovodech v Euroregionu Nisa“  

2002 – 26.-27.4. se v Grossschweidnitz uskutečnilo přeshraniční sympozium „Psychiatrie 

dnes  – O rozvoji psychiatrie v Polsku, Česku a Německu“ 

2002 – byl zpracován třístranný materiál „Zpráva o kvalitě vody na koupacích místech 

v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ 

2006 – ve dnech 20.-21. 4 uspořádána konference pod názvem „Ochrana veřejného zdraví 

v Euroregionu Nisa“ – Hlavním tématem byl systém a fungování hygienické služby na území 

ERN 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Pokračovat a prohloubit soustavnou výměnu informací o epidemiologické situaci na 

území všech tří států Euroregionu Nisa. 

 Organizovat odborné konference z oboru hygieny a veřejného zdraví. 

 Pokračovat v informační výměně údajů o kvalitě vody v umělých a přírodních 

koupalištích. 

 Předávat aktuální informace o výskytu nebezpečných onemocnění na druhé straně hranice. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 


