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Building bridges between minds and nations
If we take a view of the European map, from tundra to dessert, from high mountains
to remote islands, from isolated to crowded regions, we can acknowledge that our
region is the most differing geographical continent of the world. We also find
differences in language: even though the EU has designated 24 official working
languages, the total European 87 distinct ethnic groups speak about 225 indigenous
languages. We also differ so wide in culture that it is impossible to form a single, allembracing conception of a European culture. European per capita values obtained
by dividing the total GDP data by the population data range from the world’s first
(Luxembourg, with nearly 100.000 USD) to the world’s 119 (Moldova, with not much
more than 1.000 USD). And we also have a diverse and ancient history, many times
resulting in misunderstanding bloody conflicts. Differing cultures, languages, financial
status and history: the European region is probably too rich in diversity and it may
seem a utopia, but there are common principles and ideals that unite us all. Equality,
access to decent work and health care, the ability to move freely throughout the
Union, living in a clean and healthy environment and receiving an education are all
shared goals.
Cooperation is the only way to resolve a problem when dealing with issues that know
no borders, helping to ensure that these borders will not become barriers, bringing
Europeans closer together, helping to solve common problems, facilitating the
sharing of ideas and assets, and encouraging strategic work towards common goals.
The main experience to be shared by this presentation is to introduce some initiatives
in transnational health care cooperation, and specifically the work done by an initial
small group of rural general practitioners who developed what became the European
Rural and Isolated Practitioners Association (EURIPA) which, on the basis of its
mission statement (“to address the health and wellbeing needs of rural and isolated
populations and the professional needs of those serving them across Europe care
irrespective of location, culture or resource”), is struggling in the recent years to
develop a pan-European rural health care strategy.
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Budowanie mostów między umysłami i narodami
Jeśli spojrzymy na mapę Europy to z łatwością możemy stwierdzić, że nasz region
jest najbardziej zróżnicowanym pod względem geograficznym kontynentem na
świecie. Od tundry po pustynię, od wysokich gór po liczne odległe wysepki, od
zaludnionych po kompletnie nie zamieszkałe regiony. Różnice te dotyczą również
języka. Pomimo faktu, że Unia Europejska uznaje 24 oficjalne języki, to 87
odmiennych grup etnicznych na terenie Europy posługuje się 225 rdzennymi
językami. Różnimy się również kulturowo i stworzenie jednego, łączącego wszystkie,
modelu kulturowego wydaje się być niemożliwe. Współczynnik dochodowy na
jednego mieszkańca w Europie również jest bardzo zdywersyfikowany. Od
zajmującego pierwsze miejsce Luxemburga gdzie dochód na jednego mieszkańca
wynosi prawie 100 000 dolarów amerykańskich rocznie do zajmującej 119 miejsce
na świecie Mołdawii z 1 000 dolarów. Co więcej, mamy bardzo różną historię, która
wielokrotnie pamięta czasy krwawych konfliktów. Jednak pomimo tak wielu
kulturowych, językowych, historycznych i finansowych różnic istnieją idee, które
mogą nas połączyć. Równy dostęp do stałej pracy, opieki zdrowotnej, prawo do
swobodnego przemieszczania się w obrębie Zjednoczonej Europy, życie w czystym i
zdrowym otoczeniu oraz dostęp do edukacji to właśnie te najważniejsze cele.
Wzajemna współpraca wydaje się być jedynym sposobem na rozwiązanie problemu,
gdy mamy do czynienia z zagadnieniami nie znającymi granic, tak aby te problemy
nie stały się dodatkowymi barierami i aby móc nadal jednoczyć Europę.
Głównym celem tej prelekcji jest zaprezentowanie inicjatyw międzynarodowej
współpracy w zakresie opieki zdrowotnej, a w szczególności pracy podjętej przez
małą grupę lekarzy rodzinnych, którzy założyli EURIPA – Stowarzyszenie Lekarzy z
Terenów Wiejskich i Oddalonych. Głównym przesłaniem tego stowarzyszenia jest
„skierować pomoc medyczną do ludzi z terenów wiejskich i oddalonych bez względu
na ich położenie, kulturę i możliwości finansowe w obrębie Europy”. W ostatnim
czasie organizacja ta zmaga się ze stworzeniem systemu
stworzenia
ogólnoeuropejskiej strategii opieki zdrowotnej obejmującej mieszkańców terenów
wiejskich.

II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni / 2nd International Conference of the Higher School's Pulse / 7-8 maja 2015, Opole

