
V. výroční konference 
České společnosti pro sterilizaci
Ve dnech 20.–21.10.2009 se uskutečnila v Brně V. výroční 
konference České společnosti pro sterilizaci jako tradiční satelitní 
odborná akce mezinárodního veletrhu Medical Fair 2009.
Konference se účastnilo celkem 250 účastníků  a bylo prezentováno 
26 sdělení, z toho 7 zahraničními autory. Zdravotnická i laická 
veřejnost měla možnost se seznámit a konfrontovat se zkušenostmi 
a poznatky z ČR, Německa, Slovenska, Rakouska, Itálie a Finska. 
Sdělení byla často pojata v celoevropském kontextu. To bylo také 
hlavním záměrem pořadatelů. 

BMT také přispělo nemalým dílem při prezentacích. Jednak jsme 
byli zastoupeni se zahraniční prezentací, a to odbornou pracovnicí 
z oblasti sterilizace paní Anke Carter z MMM, která přednášela  
o problematice validace ručních mycích a dezinfekčních procesů 
a dále vlastními odbornými pracovníky Ing. Švédou, který 
přednášel o aktuální legislativě a Ing. Anagnostoudisem, který 
přednášel o air detektoru a sterilizaci dutin. Tímto bych chtěl 
všem poděkovat za jejich odborné prezentace a reprezentaci 
společnosti BMT, která se vedle konkurenčních firem jako Getinge, 
Matachana, Steelco, Steris, Belimed a Cisa mohla představit 
jako vedoucí společnost a lídr v oblasti sterilizace a to nejen na 
domácím , ale i světovém trhu.
Celá konference byla především zaměřena na prezentaci 
exaktní problematiky dekontaminace, dezinfekce, sterilizace, 
logistiky, normalizace postupů, certifikace zdravotnických 
provozů a činností, opatření pro legislativní bezpečí pacientů, ale 
i poskytovatelů zdravotnických služeb. 
Konference CSS rozšiřuje a navazuje na portfolio vzdělávacích 
akcí systému celoživotního vzdělávání v ČR. Účast byla pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky hodnocena kredity v souladu 
s platnou legislativou.
Program konference a prezentace 30 industriálních partnerů 
CSS mezi nimiž se pyšnila také expozice BMT s výstavní verzí 
STERIVAPU HP s oživenou automatikou přístroje v předsálí 
Kongresového centra BVV byly odrazem aktuálního stavu a úrovně 
činností, techniky a produktů v oblasti dezinfekce a sterilizace. 
Většina přednesených sdělení byla publikována v periodiku 
Nové vademecum sterilizace /ISSN 1802-0542/, které je pro Vás 
přístupné na webu CSS - www.steril.cz.

Ing. Roman Milich

Záleží na nás
Přístroje UNISTERI mají v BMT svou historii a mají po celém světě 
řadu svých zákazníků.
V minulých deseti letech jsme vyrobili a prodali 866 kusů těchto 
sterilizátorů.
Své zkušenosti a poznatky z trhu a z komunikace s našimi 
zákazníky jsme měli možnost uplatnit při inovaci zásadnějšího 
významu. Hlavní ideou bylo zlepšení přístroje z pohledu zákazníka, 
použití moderních prvků a dosažení nižších výrobních nákladů. 
První dva prototypy jsou v těchto dnech dokončovány a splňují 
naše očekávání, co se týká funkčnosti a parametrů. Věříme, 
že dobře zapůsobí i na zákazníky svým vzhledem a příznivým 
poměrem ceny k výkonu.

Zbývá ještě dosti práce na ověření některých uzlů a dokončení 
všech podkladů, které umožní výrobu a prodej tohoto přístroje 
v ČR, EU a ostatních teritoriích. Zavedení nového UNISTERI do 
výroby BMT bude vyžadovat zvýšený zájem a soustředění řady 
dalších pracovníků našeho podniku. Nová technika a technologie 
předpokládá mimo jiné pečlivost a dodržování toleranční disciplíny, 
což je v našich podmínkách jistě nemalý úkol.

Jedině týmový a iniciativní přístup napříč celou naší firmou nám 
přinese úspěšný a perspektivní výrobek, který by nám mohl pomoci 
v následujícím údobí. Jsem přesvědčen, že se nám to povede.

Ing. Oldřich Jízdný
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Přátelské setkání jubilantů 
roku 2009
Letošní setkání jubilantů bylo v pořadí již čtrnácté. Uskutečnilo se 
již tradičně v  zrcadlovém salonku hotelu Slovan dne 26. 10. 2009, 
kde se setkali naši zaměstnanci – jubilanti r. 2009 s jednateli 
společnosti Ing. Milanem Krajcarem a Ing. Michalem Legnerem. 

Jubilanti obdrželi tradiční věcné předměty, které jim tato významná 
pracovní jubilea budou připomínat. Setkání se také zúčastnili 
naši spolupracovníci, kteří letos odešli do starobního důchodu 
v letošním roce. Cílem setkání bylo poděkovat oslavencům za 
jejich práci pro BMT Medical Technology s.r.o. a popřát  hodně 
zdraví v další aktivní práci. Při besedě  si vedení společnosti a naši 
zaměstnanci vyměnili poznatky a zkušenosti z práce ve společnosti 
jak ty dobré, tak i ty, které brzdí lepší chod společnosti. Tradičně 
proběhlo společné focení jubilantů s vedením společnosti, aby měli 
zaměstnanci na toto setkání památku. 

Redakce

Den otevřených dveří 2009
Dne 26. 11. 2009 se jako každým rokem uskuteční setkání se 
starobními důchodci BMT Medical Technology s.r.o.

Naši bývalí zaměstnanci si budou moci v době od 13:00 hod. do 
14:00 hod. prohlédnout svá bývalá pracoviště a diskutovat se 
zaměstnanci. Následně se v podnikové jídelně uskuteční beseda 
bývalých zaměstnanců spojená s malým občerstvením.  
Pochlubme se s výsledky své práce, která navazuje na jejich 
práci v BMT od minulého setkání. 

Redakce

Významná životní a pracovní výročí 
V listopadu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•   30let  nepřetržitého prac. poměru 
p.Wolfová Dana ze stř. 6700 – NP,

Vedení podniku a VZO OS kovo děkuje  jubilantovi za jeho 
dlouholetou práci a v dalším životě mu přeje hodně zdraví a životní 
spokojenosti.
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Motto na listopad
„Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý 
musí vymýšlet.“

Jan Werich
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