
Vážené spolupracovnice, vážení 
spolupracovníci, 

naše společnost BMT Medical Technology s. r. o. prochází 
v současnosti mimořádně těžkým obdobím světové fi nanční 
krize. Díky našemu společnému týmovému pracovnímu úsilí, 
zvýšené efektivnosti, na export orientovaným moderním 
výrobkům, aktivnímu marketingu a prodeji našich výrobků 
se nám až dosud podařilo negativní vlivy na naši činnost 
natolik omezit, že můžeme hrdě říci, že patříme již jen k malé 
skupině českých fi rem, které dosud nebyly nuceny přistoupit 
k drastickým opatřením.
Ani my samozřejmě nejsme proti negativním vlivům imunní. 
Zakázky pro březen a duben jsme si již zajistili, ale zřejmě 
nejtěžší období - letní měsíce - nás teprve čeká.
BMT je pevnou součástí MMM Group a dopředu nás všechny 
mohou posunout jen společné úspěchy všech členů i dceřiných 
společností MMM Group.   
Pro možnost do budoucna lépe koordinovat exportní aktivity 
celé skupiny a dále zvyšovat prodej jsem byl 4. března 2009 
jmenován ředitelem exportu MMM Group. Tímto propojením 
bude možné ještě lépe a pružněji řídit a koordinovat všechny 
prodejní a exportní aktivity skupiny MMM Group. 
Aby bylo možné nadále i v BMT rozvíjet a řídit veškeré procesy 
s nejvyšší efektivitou a nasazením, rozhodl pan Michael Koller 
i vedení fi rmy MMM o rozšíření počtu jednatelů ve vedení 
fi rmy BMT. Od 16. března budou společně se mnou nově jako 
jednatelé společnosti pracovat pánové Norbert Weinhold 
a Michal Legner.
Pan Norbert Weinhold bude pokračovat v jeho již započaté 
práci při řízení, modernizaci a optimalizaci výroby a pan 
Michal Legner přinese nové impulsy do ekonomického řízení 
společnosti a oblasti kontroly a řízení jakosti.
Přeji mým novým kolegům hodně úspěchů a těším se na naši 
další úspěšnou týmovou práci.

Ing. Milan Krajcar,
 jednatel společnosti BMT Medical Technology s.r.o. 

První chirurgická klinika VFN je 
po opravě za 160 milionů korun
I. Chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnici (dále 
jen VFN) na Karlově náměstí v Praze je nejstarší českou 
chirurgickou klinikou v ČR, její historie je známa více 
jak 200 let.
V úterý 3. 3. 2009 byly slavnostně otevřeny zrekonstruované 
prostory operačních sálů, oddělení JIP a zmodernizovaná 
centrální sterilizace přístroji STERIVAP - BMT Medical 
Technology s. r. o.. Slavnostího přestřihávání pásky se ujali  
přednosta kliniky prof. Zdeněk Krška, děkan lékařské fakulty 
Tomáš Zima, ředitelka VFN Dana Jurásková a náměstek 
ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr. 
Rekonstrukce operačních sálů a jednotky intenzivní péče 
(JIP) pražské VFN má hodnotu 160 milionů korun. Dělníci 
zrekonstruovali také pětilůžkový pokoj, na který se přesouvají 
pacienti v narkóze těsně po operaci.

„Stávající prostory operačních sálů a JIP již nevyhovovaly 
požadavkům hygieny ani chirurgie podle nejmodernějších 
pravidel, rekonstrukce byla nutná,“ řekla v úterý novinářům 
ředitelka nemocnice Dana Jurásková. Opravou prošlo všech 
pět operačních sálů, dvě jednotky intenzivní péče a pětilůžkový 
dospávací pokoj s plným technickým zázemím.

Největší a nejnákladnější rekonstrukce v historii Všeobecné 
fakultní nemocnice dělníkům trvala zhruba sedm měsíců, 
provoz chirurgie omezila minimálně. „Výrazná část fi nančních 
prostředků šla ze státního rozpočtu“ podotkl zástupce ředitelky 
VFN Jan Bříza.

Náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr zdůraznil, 
že vláda chce systematicky modernizovat státní zdravotnická 
zařízení a zajistit na to peníze. 
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Rekonstrukcí chirurgické kliniky a rozšířením oddělení 
intenzivní medicíny se pacientům dostane podle zástupců 
nemocnice kvalitní péče. Budoucí lékaři budou moci využívat 
vzdělávací programy.
Ve VFN Praha získala naše společnost významnou referenci. 
Jen za rok 2008 získala VFN Praha řadu významných  
hodnocení a ocenění. Například v anketě zaměřené na 
spokojenost pacientů VFN obsadila 2. místo mezi fakultními 
nemocnicemi. V průzkumu týkajícím se spokojenosti 
zaměstnanců se VFN umístila na 4. místě v rámci ČR a na 
1. místě v rámci svého kraje. Ve třetí oblasti porovnávání 
fi nančního zdraví nemocnic ČR VFN získala 2. místo mezi 
fakultními nemocnicemi. V absolutním - fi nálním pořadí 
nemocnic ČR pro r. 2008 se VFN umístila na 5. místě v rámci 
ČR a na 1. místě mezi fakultními nemocnicemi. V hodnocení 
výsledků výzkumných organizací v roce 2008 se nejlépe mezi 
zdravotnickými zařízeními umístila VFN v Praze, na druhém 
místě byl IKEM Praha a třetí místo patří FN Motol Praha.

Ing. Roman Milich

Certifi kace nemocnic
Konkurenční boj mezi nemocnicemi se vyostřuje a jedním 
z parametrů je stále vzrůstající požadavek na kvalitu 
poskytované péče. Pracovníci BMT již několik let ve svých 
přednáškách zdravotnickému personálu vysvětlovali, co 
znamená pojem kvalita v oblasti sterilizace. Během posledních 
několika let došlo k výraznému zpřísnění norem a legislativních 
předpisů, což nemělo vliv jen na nás jako na výrobce sterilizační 
techniky, ale i na její uživatele.

V loňském roce jsme zahájili přípravu 
pracoviště centrální sterilizace Městské 
nemocnice Ostrava, jedná se rozsáhlý celek 
s dvousměnným provozem s personálem 
25 pracovnic. Celá příprava systému trvala 
3/4 roku a netýkala se pouze sterilizace, ale 

zasáhla do organizace procesů celé nemocnice. Výsledkem 
bylo udělení certifi kátu ISO 9001 v září loňského roku. 
S půlročním odstupem je od pracovnic slyšet pouze pozitivní 
zprávy, systém jim velmi pomohl, zjednodušil a zprůhlednil 
celou práci, tím pádem je možné pracovat mnohem efektivněji, 
hospodárněji a bezpečněji.

Další nemocnicí, kde jsme působili byla 
Panochova nemocnice Turnov, na rozdíl od 
Ostravy se jedná o komorní pracoviště o 4 
zaměstnancích, nicméně to nemá vliv na 
požadavky kladené na systém. Zde byla naše 
pozice jednodušší, jelikož jsme se zařadili do 

procesu certifi kace celé nemocnice, který byl ukončen v únoru 
letošního roku udělením certifi kátu ISO 9001. Nemocnici 
se výrazně zvýšila prestiž v kraji, což má okamžitý vliv na 
její hospodářský výsledek a pověst mezi pacienty v ČR, ale 
i v nedalekém Německu.
V této době jsme zahájili přípravu v pořadí třetí sterilizace 
v nemocnici Znojmo, svým rozsahem to bude podobná 
práce jako v Ostravě, doufáme, že do konce tohoto roku se 
bude i tato sterilizace pyšnit certifi kátem kvality a hlavně, že 
pomůžeme sterilizaci zlepšit její práci.

Ing. Lenka Žďárská

 

Významná životní a pracovní výročí 
V březnu oslaví pracovní jubileum v naší společnosti:

10 let nepřetržitého pracovního poměru:
p. Stodola Vladimír ze stř. 6670 - SV,
p. Kiowský Stanislav ze stř. 6700 - NP,

Do starobního důchodu odchází: 
p. Vlastník Jiří ze stř. 6020 - OS, 
ing. Ptáček Jiří ze stř. 6610 - OB .

Vedení podniku a VZO OS kovo děkují jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přejí hodně zdraví 
a životní spokojenosti.

redakce

Motto na březen
„Spokojený zákazník je v obchodě a službách tou nejlepší 
reklamou“
„Zákazník který platí nejméně, si stěžuje nejvíce.“

D. Forbies Ley 
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