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Слово про партнера

ГНУЧКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І
ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ —
визначальні риси діяльності ТОВ «Фірма «Технокомплекс»

— Дмитре Ві торович, я
давно Ви особисто і працівни и відділення ознайомилися з прод цією «Техноомпле с»?
—Ужепонаддваро ими ористємося та ими виробами
фірми «Техно омпле с», я  одноразовиймедичнийодяізсчасних нет аних матеріалів для
медперсонал(шапоч и,мас и,
халати, бахіли, остюми), омпле тиопераційнихпо риттівта
інших хіррічних матеріалів
(для операційноо та інстрментальноостол,тощо).Дотоо
миви ористоввалиодяібілизнмедичноопризначеннябааторазовоови ористання.
Але життя ди тє свої вимои.Увесьцивілізованийсвітнині відмовився від медичноо
одя бааторазовоо ви ористання і операційних по риттів
—ценабаатовиіднішезе ономічної точ и зор. І вже не
йдеться про вибір між одноразовим і бааторазовим одяом
— сі працюють над дос оналенням я остей і властивостей
нет анихматеріалівщодоїх омфортності, зрчності, надійностівзахистівідінфе ції.
—Учомполяаєе ономі-
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специфічні відділення, вони їх
ви онють. Компле тються наборисамета ,я цезрчнозамовни . Каж це з власноо
досвід. Адже наше відділення
специфічне і нам потрібні пориття, я і ви ористовються
дже рід о. Напри лад, чохли
дляторас опа,іншоообладнання. Пра тично ожен хіррів
нашоо відділення підібирає
омпле тодяібілизни,зя им
бдезрчнопрацюватисамейом.Я щонапра тицівиявиться,що омпле тнепідходитьчи
йоо потрібно чимось доповнити,щосьзамінити,лі арпевнений, що замовлення на фірмі
знов врахють і зроблять це
джешвид о.Унас ожнабриада хіррів на чолі з ерівниом рпи розробляє перелі
потрібних саме їм омпле тів
одноразовихмедичнихвиробіві
передаєзамовленняна«Техноомпле с».
—Тожвивжестали олеами?
— Ми, лі арі, — не фахівці в
алзі виробництва. Одна  ми
апробовємовиробиівразівини нення проблем маємо ніальн можливість передати
свої пропозиції безпосередньо
виробни . Хоча ці проблеми
пов’язані не з я істю прод ції,

а,я явжес азав,зіспецифі ою
роботинашихлі арів.Працівнии фірми неодмінно прислхаються до всіх наших прохань і
пропозицій і перебдовють
своюробот,абиїхма симально задовольнити. Напри лад,
для певноо вид операцій (це
невели арпахворих)нампотрібна бла водонепрони на білизна. Ми звернлися до «Техно омпле с» з проханням виотовити та і омпле ти і швид оїхотримали.Приадюйіншийвипадо ,я навітчизняном
рин  зни ло мове по риття
для операційних столів. І знов
наші партнери оперативно відреавалинапрохання—виотовили по риття з іншоо матеріал,я еповністюзаміниломове. Індивідальний підхід до
замовни а—однаізнайпривабливішихрисдіяльностіфірми.
—Ісаметомвизпинили
свій вибір на прод ції «Техно омпле с»?
— Та , з точ и зор менеджментТОВ«Фірма«Техно омпле с» ні альна серед вітчизнянихвиробни ів.Аз-поміжіншихвиробни ів,зо рема,зарбіжних, вона приваблює ціною
своєї прод ції, я а достпна
для нашоо споживача. Баланс
цінитая остізавждиважливий.

Особливо, я що йдеться про
життя людини і про те, що витрати на трбот про здоров’я
наші співромадяни дже часто
бертьнавласніплечі.
ЛІКАРЮНАЗАМІТКУ:
УРосіїтаБілорсідіютьдержавніцільовіпрорамирозвит виробництваодноразовоо
медичноо одя та білизни. У
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Налічєтьсяблизь о100нозолоічних форм внтрішньоліарнянихінфе цій,збдни ами
я ихєпонад80видівмі рооранізмів.
Британсь івченідовели,що
іль ість післяопераційних інфе ційних с ладнень  разі
ви ористання одноразових нет анихматеріалівзменшється
до2,9%порівняноіз6,2%разі ви ористання звичайноо
те стилю.
Част а витрат на санітарн
оброб  та стерилізацію бааторазовоом’я ооінвентарюв
заальнійстр трівитратлі вальних за ладів становить від
60до84%.
Одинхалатізнет аннихматеріалів  20 разів леший, ніж
традиційний.
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Найточніш
оцін
б дья ої прод ції може дати лише споживач. Саме він сьоодні визначає он рентоспроможність тоо чи тоо виробни а і є ла м совим папірцем йоо спішності на рин . Том в наш час існ є
єдиний спосіб приверн ти
ва споживача і втримати
йоо — це арантована я ість
пропонованоо товар і задоволення
найвибаливіших
сма ів та запитів
лієнта.
Стосовно виробни ів прод ції медичноо призначення
потрібно додати ще одн
надзвичайно важлив вимо
— т рбот про життя і здоров’я людей, в я ій не б ває
ні дрібниць, ні зволі ання, ні
права на помил . Тож оцін
та оо виробни а повинні дати професіонали. Простеживши діяльність ТОВ «Фірма
«Техно омпле с» від ідей та
планів до пра тичноо їх втілення безпосередньо на підприємстві, «ВЗ» вирішила
зверн тися до тих, хто щодня
своїй роботі орист ється прод цією фірми, випробов ючи її надійність,
я ість і відповідність с часним вимоам медичної ал зі. Поділитися своїми враженнями ми попросили завід вача відділення політравми Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 17, андидата
медичних на
Дмитра МЯСНІКОВА.

чна виода застосвання виробів
медичноо призначення одноразовоови ористання з нет аних
матеріалів?
—Хочя имбипривабливим
видавався одя бааторазовоо
ви ористання з те стилю, йоо
потрібно відповідно обробляти
длязастосваннявопераційній.
А ні для оо не се рет, що в
більшостімедичнихза ладівдезінфе ційне та стерилізаційне
обладнання вже застаріло. Счасні ефе тивні дезінфе ційні
засоби та ож дороі. Фінансванняжлі ареньнасьооднівистачаєледьнапридбаннямила
тапральноопорош .Ви ористання в медичній пра тиці одноразових виробів з нет аних
матеріалівзнижєе сплатаційнівитратинатриманнядопоміжних слжб та на е сплатацію
обладнання
(стерилізаційні,
пральні тощо), сває потреб
стерилізації за непромислових
мов і нарешті — с орочє витратиробочоочасмедичноо
персонал на доляд за хворими. До тоо ж це надійний захиствідінфе ції.
— А я  щодо привабливості — одя із нет аних матеріалівнестворюєдис омфорт?
— Сьоодні фірма «Техноомпле с»ви ористовєдлявиробництвасвоєїпрод ціїматеріали новоо по оління — вони
добрепропс аютьповітря,ле і, завдя и цьом вдається
зберети омфортністьроботі,
і це аж нія  не зменшє надійністьзахистзаданимиматеріалами від інфе ції. Для лі аря і
для пацієнта це дже важливо.
До тоо ж ми впевнені в я ості
їхньоїпрод ції.Аджеперевірити її до операції ми не можемо
— омпле тивід риваютьсябезпосередньо в операційній, і
вже там «сюрпризи» ні ом не
потрібні.Томарантіяя ості—
одинізнайоловніших ритеріїв
вибор виробни а, я ом ми
довіряємо. До речі, медичний
одя фірми «Техно омпле с»
зрчний  ви ористанні — йоо
с ладеноіпа овановособливий спосіб. Компле ти с онстрйованота ,щобма симально полешити процедр їх виористання медичним персоналом,приміром,підчасоперації.
Зо рема, дея і види прод ції
мають вторинн па ов , що
полешє робот лі аря й неможливлюєдодат овеінфі ванняопераційноополя.
— Сьоодні ТОВ «Фірма
Техно омпле с» працює над
тим, щоб ма симально врахватипотребилі аряіпацієнта під час різних видів
оперативнихвтрчань?
— Пере онаний, що це їм
вдасться, адже і сьоодні вони
вміють враховвати щонайменші деталі запитів своїх споживачів. Навіть я що це невели і
замовлення, розраховані на

Ваш професіоналізм
та наша прод ція —
запор а спіх !

 Хір річні халати,
мас и, шапоч и,
бахіли, остюми
 Компле ти одя
та по риттів
операційних для
хір рії, ортопедії,
травматолоії,
офтальмолоії,
ролоії та інших
операцій
 Компле ти
а шерсь і,
для партнерсь их
полоів,
іне олоічних
операцій та для
есаревоо
розтин
 Компле ти одя
для немовлят
 Набори
іне олоічні
олядові
 Одя для пацієнтів,
відвід вачів та
медперсонал
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