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Úvodní slovo
Milé kolegyně, milí kolegové,
blíží se konec roku a většina z nás začíná bilancovat. Díváme
se zpět a hodnotíme, co se podařilo nebo naopak co si za‑
slouží změnu přístupu. Úžasným pomocníkem v našem
pohledu zpět jsou exaktní data. Pomáhají nám vést efektivní
diskusi, vyhodnocovat věci objektivně a dělat správná roz‑
hodnutí, případně korigovat ta nesprávná. V Medtronicu jsme
si tento přístup osvojili, a i díky tomu patří Medtronic mezi 100
nejhodnotnějších světových značek. Víme totiž, že má‑li být
jakýkoliv systém úspěšný, musí pracovat s měřitelnými daty
a pravidelně je vyhodnocovat.
Jsem přesvědčen, že stejný přístup, a s ním spojená změna
myšlení, může pomoci i českému zdravotnictví. I proto pokra‑
čujeme v proaktivní komunikaci s klíčovými stakeholdery na
téma transformace českého zdravotnictví a jeho přeměna na
systém založený na transparentních a pravidelně vyhodnoco‑
vaných datech.
Dovolím si konstatovat, že k lepšímu se mění i Medtronic
Czechia – a to interně i externě. Všichni jsme na jedné lodi
a společně budujeme dobré jméno Medtronicu v České re‑
publice. Za uplynulý kalendářní rok jsme navázali nebo jsme
vytvořili předpoklady pro rozvoj užších vztahů s klíčovými part‑
nery v oblasti zdravotnictví. Jako první jsme otevřeli téma VBHC
a aktivně komunikujeme naše klíčové terapie napříč divizemi.
Zřetelným úspěchem pro Medtronic a české pacienty je vů‑
bec první neuro risk‑sharingový projekt v Evropě. Díky změně
přístupu se nám podařilo v unikátní spolupráci s Oborovou
zdravotní pojišťovnou (OZP) nastavit první komplexní sys‑
tém úhrad sakrální neuromodulace – unikátní terapie, která
prostřednictvím implantovaného neurostimulátoru a elek‑
trických impulzů obnovuje normální funkci močového ústrojí
a střevního traktu. Zároveň věřím, že přesně definované para‑
metry tohoto projektu a jasně měřitelné výsledky prokážou
skutečný a reálný pozitivní dopad na životy lidí s fekální a uri‑
nální inkontinencí. Velký dík patří všem, kteří se na přípravě
a finalizaci této dohody s OZP spolupodíleli.
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Směrem dovnitř jsme stabilizovali a posílili tým na všech
úrovních. Jsem přesvědčen, že jsme připraveni absorbovat
všechny případné změny, které mohou souviset s novou
strukturou CEE regionu. Děláme vše pro to, abychom Vám
vytvářeli adekvátní podmínky a pracovní atmosféru, která nás
bude bavit. Inspirujte se například krátkým článkem o Mirce
Drozdové, která nastoupila na pozici key account manažerky.
Své místo lídra bývalého EE regionu jsme obsadili v rámci
nové struktury CEMA. Není náhodou, že místem pro orga‑
nizaci vůbec prvního společného CEE Annual Meeting byla
Praha. Bylo mi ctí přivítat více než 700 hostů ze zemí střední
a východní Evropy v našem krásném městě.
Byl to dynamický rok, který nás všechny mnohému naučil.
I když jsme zatím z pohledu revenue za plánem, a to hlavně
z důvodu nedostupnosti MITG produktů, výhled do zbytku fis‑
kálního roka je pozitivní. Jsem přesvědčen, že jako Medtronic
Czechia doženeme vše v následujících dvou kvartálech.
U příležitosti blížících se vánočních svátků bych Vám chtěl
upřímně poděkovat za odvedenou práci, kterou ve pro‑
spěch Medtronicu a našich pacientů odvádíte – často nad
rámec svých běžných úkolů a povinností. Pozitivní změny
v Medtronic Czechia byly možné jen díky Vám a Vašemu kon‑
struktivnímu přístupu.
Kolegyně, kolegové,
přeji Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu
nejbližších. Prožijte je formou odpočinku, která nejvíce vyho‑
vuje Vašemu naturelu, a přeji Vám co nejúspěšnější start do
nového roku 2019.
Hezké svátky!
Michal Vondraš

Naše kampaň

MITG:
Odstartovala
kampaň za
lehčí život
S cílem zvýšit povědomí o bariatrii – chirurgickém zmenšení objemu
žaludku – jako efektivní formě léčby extrémní obezity a její dostupnosti v České republice. V polovině října odstartovala komplexní
komunikační kampaň „Za lehčí život“.
Oficiálně jsme kampaň představili na tiskové konferenci v Praze za účasti
4 klíčových spíkrů, 1 pacienta a 15 médií. Výsledkem tiskové konference byla
rozsáhlá publicita na téma bariatrie v respektovaných celostátních médiích,
včetně reportáže v událostech České televize.
Kampaň bude pokračovat v odborných a lifestylových médiích formou inter‑
view s odborníky a sdílením pacientských příběhů. Zviditelnění bude značné
i na internetu prostřednictvím webové stránky zalehcizivot.cz. Propagace
funguje i formou placené online kampaně.
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Příběh terapie

Neurostimulační systém
INTELLIS zabraňuje
vnímaní bolesti a šetří
náklady na léky
Chronická bolest je devastujícím a nákladným onemocněním, která ve výrazné míře ovlivňuje všechny aspekty
osobního, společenského a pracovního života pacientů a jejich rodin. Odhaduje se, že chronickou bolestí trpí jeden
z pěti dospělých Evropanů, tedy více než 1,5 milionu lidí jen
v České republice.
Mezi ně patří i paní Jitka, která se o svých problémech rozpovídala
před médii na tiskové konferenci konané ve spolupráci s FN MOTOL
začátkem listopadu. „Bolesti zad mě začaly trápit ve 30 letech a po‑
stupně se zhoršovaly. Já jsem tomu ale nepřikládala zvláštní význam
vzhledem k mému povolaní zdravotní sestry. Zlom nastal před dvěma
lety, kdy začaly bez jakékoliv příčiny neuvěřitelné bolesti zad vystřelu‑
jící do pravé nohy. V tu chvíli se mi úplně změnil život. Ze dne na den
jsem musela ukončit práci, která mě naplňovala, a nastoupit na pra‑
covní neschopnost. Nevydržela jsem sedět déle jak 10 minut, dělalo
mi obtíže delší dobu stát nebo chodit. Běžné domácí práce a práce
jako vaření, vytíraní a vysávání jsem zvládala jen s velkými bolestmi.
Léky proti bolesti nezabíraly. Vůbec jsem nežila, jen přežívala,“ svěřuje
se paní Jitka. Zároveň se vyjadřuje k tomu, co ji přivedlo k implantaci
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Díky unikátní stimulaci míchy pomocí
neurostimulačního systému INTELLIS
umí lékaři ulevit pacientům od
chronické bolesti neuropatického typu,
na kterou už nezabírají ani léky proti
bolesti. Celá terapie je plně hrazena ze
zdravotního pojištění.

nejnovějšího neurostimulátoru z dílny společnosti Medtronic, a do‑
dává: „Po implantaci jsem se vrátila zpět do života. Všechny práce
vykonávám bezbolestně, sedět a stát můžu neomezeně a chodit delší
trasy mi také nedělá obtíže. Doslova stačí stisknout knoflík na ovladači
a bolest ustoupí.“
Neautostimulační systém INTELLIS, který jsme do České republiky
uvedli oficiálně v listopadu, představuje pro pacienty s chronickou
bolestí neuropatického typu novou naději na život bez (vnímání) bo‑
lesti a s menší (s)potřebou léku proti bolesti. Tato unikátní terapie je
založena na implantování neurostimulátoru, který se prostřednictvím
elektrod spojí s míchou / periferními nervy v míše. Elektrody následně
přivádějí jemné elektrické výboje z neurostimulátoru do příslušných
nervů, čímž zabraňují přenosu „signálu bolesti“ z místa vzniku do
mozku. Pacient tak vyslaný signál bolesti nepocítí. V zasaženém místě
pacienti pociťují jen příjemné mravenčení/brnění, které je způsobené
vysílanými elektrickými impulzy a překrývá celou oblast zdroje bolesti.
Neurostimulátor je dobíjitelný přímo přes kůži pacienta.

Ohlédnutí za…

Vyšetření
křečových žil
v Medtronicu
Křečové žíly jsou jedním z nejčastějších onemocnění
v Evropě. Prevalence u jedinců starších 15 let se odhaduje na
10 až 15 % u mužů a na 20 až 25 % u žen. Sedavé zaměstnání
a dlouhé cestování jeho průběh ještě zhoršují.
Ve spolupráci s Venous tímom Medtronic Czechia a MUDr. Radkem
Vyšohlídem jsme zorganizovali vůbec první „Medtronic Czechia Varicose
Veins awareness day“, který byl spojen s vyšetřením nohou ultrazvukem
přímo v Medtronicu.
Zájem o vyšetření a konzultaci s odborníkem předčil naše očekávání
i časové kapacity pro daný den. Celkově bylo v průběhu 4 hodin
vyšetřených 32 zaměstnanců z Medtronic Czechia a SSC.
Kromě vyšetření nohou se účastníci eventu dozvěděli také více o našich
nejmodernějších mini
‑invazivních terapiích na léčbu křečových žil.
Terapii VenaSeal, která léčí křečové žíly pomocí speciálního lepidla,
a terapii ClosureFast, která využívá kontrolovaný přísun tepla.
Více informací o těchto terapiích, jakož i kontakty na příslušné odborníky
a centra naleznete na stránce www.lecbakrecovychzil.cz.
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Ohlédnutí za…

United CEE FY19 Annual
meeting
Stručné obrázkové ohlédnutí za prvním společným
CEE FY19 Annual meetingem, který se pod hashtagem
#United konal v Praze začátkem října za účasti 750 hostů
z 30 zemí.

Představujeme

Miroslava
Drozdová: zaujaly
mě hodnoty, které
Medtronic vyznává
S Medtronicem jsem se seznámila již na mém bývalém
pracovišti, kde pro nás představoval jednoho z klíčových
dodavatelů zdravotnického materiálu. Zaujal mě přede‑
vším svým kvalitním a širokým portfoliem produktů. Dále
také vyznáváním hodnot, které se jen tak v tomto byznysu
nevidí. A to se v oblasti zdravotnictví pohybuji již řadu let.
Na pozici key account manažerky pro Českou republi‑
ku jsem nastoupila v půlce září. Mým hlavním úkolem je
starat se o klíčové zákazníky a rozvíjet s nimi obchodní
aktivity. Jednou z mých hlavních vizí je propojit obchod
napříč všemi divizemi Medtronicu a využít našeho velmi
širokého portfolia jako hlavní devízy v obchodních jed‑
náních.
Ačkoliv jsem v Medtronicu velmi krátce, oceňuji přátelský
kolektiv i pozitivní pracovní prostředí. Zatím zde vidím
velmi kladný přístup od všech kolegů, se kterými jsem se
potkala. Pozitivní atmosféra je zde všudypřítomná.
Svůj volný čas nejvíce
věnuji mým dětem a ro‑
dině. Mezi mé největší
koníčky patří kynologie
a sjezdové lyžování.

Miroslava Drozdová,
key account manažerka
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Setkáváme se

Mikuláš v Medtronicu

Vánoční
přání z Telče

Na Mikulášském večírku, který se konal 4. prosince, se opět sešlo hodně
dětí. Z velké účasti máme obrovskou radost a moc děkujeme našim
kolegům, kteří se zhostili role čertů, andělů a Mikulášů. Jako obvykle
proběhlo čtení z Knihy hříchů, a kromě dárečků si děti odnesly také
hezké vzpomínky na kouzelnické vystoupení s vyprávěním.

Také letos naše děti z Telče namalovaly obrázky s vánoční
a zimní tematikou. Jak se již stalo krásnou tradicí, v rámci
soutěže jsme zvolili nejhezčí obrázek, který se následně stal
podkladem pro vánoční přání rozesílaná našim klientům.
Všechny dětské výtvory jsou k vidění v naší budově, až do
příchodu Tří králů.
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Pomáháme

Pomozme dětem
bez maminky
Před necelým rokem nám přišli do firmy
povyprávět o životě s dětskou mozkovou
obrnou a baklofenové pumpě malý
Matýsek a jeho maminka Blanka. Osudem
těžce zkoušená paní Blanka nás všech‑
ny ohromila energií, pozitivním myšlením
a chutí do života. To vše navzdory rakovi‑
ně prsou a těžkému postižení jejího syna.
Koncem listopadu však svůj boj navždy
dobojovala. Zůstaly po ní 2 děti. Starší syn
Filip a Matýsek, pro kterého byla maminka
klíčovým člověkem v léčbě a rehabilitaci.
Rodina, blízcí a přátelé paní Blanky se snaží
tuhle zoufalou a bolestnou situaci zvlád‑
nout i po praktické stránce. Založili veřejný
transparentní účet, na který jim mohou lidé
posílat finanční podporu v libovolné výši.
Kdokoliv může na účet nahlédnout a pře‑
svědčit se, co se s penězi děje.
2201535086/2010
IBAN: CZ75 2010 0000 0022 0153 5086
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Jménem celé rodiny jedno obrovské DÍKY!
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Earl Bakken

Oslavujeme život
Earla Bakkena
Earl Bakken, spoluzakladatel společnosti Medtornic a geniální
vizionář, zemřel ve věku 94 let ve svém domě na Havaji. Earlova
fascinace elektrickým proudem a neutuchající chuť zlepšo‑
vat věci měly a mají pozitivní dopad na životy milionů lidí po
celém světě. Jak řekl Omar Ishrak, Medtronic CEO: „Máme pri‑
vilegium pokračovat v jeho práci, kterou začal před více než
60 lety, přičemž základní filozofie promítnutá do naší mise zů‑
stává neměnná – zmírňovat bolest, uzdravovat a prodlužovat
životy lidí.“ Ke vzpomínce na Earla Bakkena spojené s oslavou
jeho života a práce se přidává i Medtronic Czechia.

