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CHRÁNÍME A ZLEPŠUJEME  
ZDRAVÍ LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ

CHRÁNIME A ZLEPŠUJEME  
ZDRAVIE ĽUDÍ NA CELOM SVETE
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JSME SOUČÁSTÍ 
MEZINÁRODNÍHO 

KONCERNU B. BRAUN

Řadíme se k předním světovým výrobcům 
a distributorům zdravotnických prostředků 

a technologií a dodáváme zdravotníkům 
i pacientům nejvyšší možnou kvalitu 

výrobků a služeb.

Jsme rodinná německá firma věnující se potřebám 
a přáním našich zákazníků již více než 180 let 

a jsme jim významnou oporou v jejich práci 
a životě. Jako německý koncern působíme  

v 70 zemích světa.

Součástí značky B. Braun je slogan 
Sharing Expertise, kterým vyjadřujeme svůj 

odpovědný postoj ke společnosti. Sharing Expertise 
patří k základním stavebním kamenům naší 

filozofie, která je založená na vzájemné komunikaci, 
výměně znalostí a zkušeností se zdravotníky, 
pacienty, akademiky i vlastními zaměstnanci.

www.bbraun.com Centrála B. Braun Melsungen v Německu
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SME SÚČASŤOU  
MEDZINÁRODNÉHO  
KONCERNU B. BRAUN

Patríme medzi popredných svetových výrobcov 
a distribútorov zdravotníckych prostriedkov 
a technológií a dodávame zdravotníkom  
aj pacientom najvyššiu možnú kvalitu   
výrobkov a služieb.

Sme rodinná nemecká firma, ktorá sa venuje 
potrebám a želaniam našich zákazníkov už  
viac ako 180 rokov a sme im významnou oporou 
v ich práci a živote. Ako nemecký koncern  
pôsobíme v 70 krajinách sveta.

Súčasťou značky B. Braun je slogan 
Sharing Expertise, ktorým vyjadrujeme svoj 
zodpovedný postoj k spoločnosti. Sharing Expertise 
patrí k základným stavebným kameňom našej 
filozofie, ktorá je založená na vzájomnej komunikácii, 
výmene vedomostí a skúseností so zdravotníkmi, 
pacientmi, akademikmi aj vlastnými zamestnancami.

www.bbraun.com
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VYTVÁŘÍME STABILNÍ ZÁZEMÍ 
PRO ZDRAVOTNÍKY 

I PACIENTSKOU VEŘEJNOST

Dlouhodobě se řadíme k předním výrobcům špičkových 
zdravotnických materiálů, lékařských nástrojů, 

přístrojů a zdravotnických technologií. 

Zároveň patříme k poskytovatelům vysoce kvalitní 
dialyzační a ambulantní péče v oborech nefrologie, 

urologie, chirurgie, výživy, interního lékařství,  
ortopedie a rehabilitace. 

Nabízíme také řadu servisních, distribučních, 
poradenských, konzultačních a vzdělávacích služeb.

Na český a slovenský trh jsme vstoupili už v roce 1993, 
nejprve se společností B. Braun Medical, o rok později 
pak se společností B. Braun Avitum. Máme společnou 

centrálu pro obě republiky se sídlem v Praze 
na Chodově a dohromady v obou zemích  

zaměstnáváme přes 950 lidí.
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VYTVÁRAME STABILNÉ ZÁZEMIE 
PRE ZDRAVOTNÍKOV  
AJ PACIENTSKU VEREJNOSŤ

Dlhodobo sa zaraďujeme medzi popredných výrobcov 
špičkových zdravotníckych materiálov, lekárskych 
nástrojov, prístrojov a zdravotníckych technológií. 

Zároveň patríme k poskytovateľom vysoko kvalitnej 
dialyzačnej a ambulantnej starostlivosti v odboroch 
nefrológia, urológia, chirurgia, výživa, vnútorné 
lekárstvo, ortopédia a rehabilitácia.

Ponúkame aj množstvo servisných, distribučných, 
poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb.

Na český a slovenský trh sme vstúpili už v roku 1993, 
najprv so spoločnosťou B. Braun Medical, o rok neskôr 
so spoločnosťou B. Braun Avitum. Máme spoločnú 
centrálu pre obidve republiky so sídlom v Prahe 
na Chodove a v obidvoch krajinách spolu 
zamestnávame vyše 950 ľudí.

Centrála Skupiny B. Braun CZ/SK na Chodově v Praze
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DODÁVÁME ZDRAVOTNICKÉ  
PROSTŘEDKY A SLUŽBY  

PRO TÉMĚŘ VŠECHNY  
LÉKAŘSKÉ OBORY 

Prostřednictvím společnosti B. Braun Medical  
již třetí dekádu dodáváme širokému spektru 

zákazníků v celé České republice a na Slovensku 
špičkové zdravotnické materiály, lékařské nástroje, 

přístroje a zdravotnické technologie  
a poskytujeme řadu služeb. 

Naše aktuální produktové portfolio  
B. Braun Medical čítá přes 5 000 výrobků 

a prochází napříč téměř všemi lékařskými obory. 
Pokrýváme především oblast intenzivní 

a mimonemocniční péče, prakticky všechna 
chirurgická odvětví a v neposlední řadě  

také nefrologii. 

Svým obchodním partnerům nabízíme stabilní 
zázemí nadnárodního rodinného podniku. 
95 % sortimentu vyrábíme ve vlastních 

továrnách po celém světě. Garantujeme tak 
zdravotnickým zařízením i pacientům nejvyšší 

úroveň kvality i bezpečnosti.

www.bbraun.cz
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DODÁVAME ZDRAVOTNÍCKE  
PROSTRIEDKY A SLUŽBY  
PRE TAKMER VŠETKY 
LEKÁRSKE ODBORY 

Prostredníctvom spoločnosti B. Braun Medical  
už tretiu dekádu dodávame širokému spektru 
zákazníkov v celej Českej republike a na Slovensku 
špičkové zdravotnícke materiály, lekárske nástroje, 
prístroje a zdravotnícke technológie a poskytujeme  
množstvo služieb.

Naše aktuálne produktové portfólio B. Braun Medical 
obsahuje vyše 5 000 výrobkov a zasahuje takmer 
do všetkých lekárskych odborov. Pokrývame 
predovšetkým oblasť intenzívnej a mimo nemocničnej 
starostlivosti, prakticky všetky chirurgické odvetvia 
a v neposlednom rade aj nefrológiu. 

Svojim obchodným partnerom ponúkame stabilné 
zázemie nadnárodného rodinného podniku. 95 % 
sortimentu vyrábame v našich vlastných továrňach 
po celom svete. Garantujeme tak zdravotníckym 
zariadeniam aj pacientom najvyššiu úroveň kvality  
aj bezpečnosti. 

www.bbraun.sk
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SDÍLÍME ZKUŠENOSTI  
V OSMNÁCTI 

 TERAPEUTICKÝCH OBLASTECH

Nabízíme širokou škálu produktů a služeb té 
nejvyšší kvality celkem v osmnácti terapeutických 

oblastech, které procházejí napříč lékařskými obory 
a v nichž jsme v průběhu let získali 

bohaté zkušenosti. 

Poradíme vám s optimalizací terapií a spolu s vámi 
najdeme inovativní, efektivní a dlouhodobě 
udržitelné řešení. Pomůžeme vám s dalším 

rozvojem, zvýšením bezpečnosti a optimalizací 
procesů přímo na vašem pracovišti. 

PRODUKTOVÉ 
PORTFOLIO 
B. BRAUN

https://www.bbraun.cz/cs/produkty-a-terapie.html
Ortopedické

 kloubní náhrady
Ortopedické

kĺbové náhrady

Nutriční terapie
Nutričná terapia

Hemodialýza

Aferéza

Infuzní terapie
Infúzna terapia

Léčba bolesti
Liečba bolesti

Všeobecná chirurgie
Všeobecná chirurgia

Kardiochirurgie 
a hrudní chirugie
Kardiochirurgia 

a hrudná chirurgia

Neurochirurgie
Neurochirurgia

Management 
nemocnic

Manažment 
nemocníc

Sestra

Lékárník
Lekárnik

Intervenční vaskulární
diagnostika a léčba

Intervenčná vaskulárna
diagnostika a liečba
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MÁME SKÚSENOSTI  
V OSEMNÁSTICH  
TERAPEUTICKÝCH OBLASTIACH

Ponúkame širokú škálu produktov a služieb tej 
najvyššej kvality celkovo v osemnástich 
terapeutických oblastiach, ktoré zasahujú do všetkých  
lekárskych odborov a v ktorých sme v priebehu  
rokov získali bohaté skúsenosti. 

Poradíme vám s optimalizáciou terapií a spolu s vami 
nájdeme inovatívne, efektívne a dlhodobo udržateľné 
riešenia. Pomôžeme vám s ďalším rozvojom, zvýšením 
bezpečnosti a optimalizáciou procesov priamo 
na vašom pracovisku.

PRODUKTOVÉ 
PORTFÓLIO 
B. BRAUN

https://www.bbraun.sk/sk/produkty-a-terapie.html

Péče při cukrovce
Starostlivosť pri cukrovke

Akutní dialýza
Akutná dialýza

Hojení ran
Hojenie rán

Prevence infekce
Prevencia infekcie

Kontinence a urologie
Kontinencia a urológia

Péče o stomie
Starostlivosť o stómie

Degenerativní
onemocnění páteře

Degeneratívne 
ochorenia chrbtice

Ortopedické
 kloubní náhrady

Ortopedické
kĺbové náhrady

Laparoskopická
chirurgie

Laparoskopická 
chirurgia

Aferéza

Sestra

Pacient

Lékař
Lekár
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OBCHODNÍ TÝM ČLENÍME 
PODLE ODBORNÉHO ZAMĚŘENÍ 

NA ČTYŘI HLAVNÍ DIVIZE

Prostřednictvím divize Aesculap poskytujeme vysoce 
sofistikované výrobky a služby pro veškeré operační obory 

– od zajištění implantátů a chirurgických spotřebních 
materiálů přes komplexní vybavení operačních sálů 

a centrálních sterilizací až po kvalitní servis. 

Přes divizi Hospital Care dodáváme produkty a služby pro 
ošetřovatelství či intenzivní péči, jako jsou infuzní roztoky, 

klinická výživa, regionální anestezie, žilní katétry, infuzní 
a transfuzní sety a infuzní technika, injekční 

technika, léčiva a další.

V divizi OPM (Out Patient Market) se orientujeme 
na domácí péči, ambulantní lékaře a ambulantní 

i stacionární ošetřovatelskou péči. Významně podporujeme 
projekty pro přechod mezi nemocniční a domácí péčí. 
Součástí divize OPM je největší síť prodejen a výdejen 

zdravotnických prostředků v České republice  
a na Slovensku Zelená hvězda.

V divizi B. Braun Avitum se zaměřujeme na problematiku 
mimotělního ošetření krve, především pak na oblast 

technologií a přístrojového vybavení určených k akutní 
a chronické dialýze, které dodáváme do zdravotnických 

zařízení po celé České i Slovenské republice. 
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OBCHODNÝ TÍM ROZDEĽUJEME 
PODĽA ODBORNÉHO ZAMERANIA 
NA ŠTYRI HLAVNÉ DIVÍZIE

Prostredníctvom divízie Aesculap poskytujeme vysoko 
sofistikované výrobky a služby pre všetky operačné odbory  
– od zabezpečenia implantátov a chirurgických spotrebných 
materiálov cez komplexné vybavenie operačných sál 
a centrálnych sterilizácií až po kvalitný servis. 

Cez divíziu Hospital Care dodávame produkty a služby pre 
ošetrovateľstvo alebo intenzívnu starostlivosť, ako sú infúzne 
roztoky, klinická výživa, regionálna anestézia, žilové katétre, 
infúzne a transfúzne sety a infúzna technika, injekčná 
technika, liečivá a ďalšie.

V divízii OPM (Out Patient Market) sa orientujeme 
na domácu starostlivosť, ambulantných lekárov 
a ambulantnú aj stacionárnu ošetrovateľskú starostlivosť. 
Významne podporujeme projekty na prechod medzi 
nemocničnou a domácou starostlivosťou. Súčasťou divízie 
OPM je najväčšia sieť predajní a výdajní zdravotníckych 
prostriedkov v Českej republike a na Slovensku Zelená hviezda.

V divízii B. Braun Avitum sa zameriavame na problematiku 
mimotelového ošetrenia krvi, predovšetkým však na oblasť 
technológií a prístrojového vybavenia určeného na akútnu 
a chronickú dialýzu, ktoré dodávame do zdravotníckych 
zariadení po celej Českej aj Slovenskej republike.
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POSKYTUJEME 
KOMPLEXNÍ A AUTORIZOVANÉ 

SERVISNÍ SLUŽBY

Naši obchodní partneři se mohou kdykoli 
spolehnout na autorizovaný servis, který se 

vztahuje na veškeré výrobky koncernu B. Braun. 

Zákazníkům nabízíme komplexní odborné služby 
pro údržbu nástrojů, optimalizaci instrumentária 

a nastavení přesné evidence nástrojového portfolia.

Servis poskytovaný našimi profesionálně 
vyškolenými techniky zahrnuje zaškolení a instalaci 

zakoupeného přístroje přímo v místě provozu, 
odborné konzultace při i po zapojení přístroje 

do provozu, opravy vzniklých závad a pravidelné 
bezpečnostní technické kontroly, které jsou  

plně v souladu s normami EU. 
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POSKYTUJEME  
KOMPLEXNÉ A AUTORIZOVANÉ 
SERVISNÉ SLUŽBY

Naši obchodní partneri sa môžu kedykoľvek 
spoľahnúť na autorizovaný servis, ktorý sa 
vzťahuje na všetky výrobky koncernu B. Braun.

Zákazníkom ponúkame komplexné odborné služby 
pre údržbu nástrojov, optimalizáciu inštrumentária 
a nastavenie presnej evidencie nástrojového 
portfólia.

Servis poskytovaný našimi profesionálne 
vyškolenými technikmi zahŕňa zaškolenie 
a inštaláciu zakúpeného prístroja priamo v mieste 
prevádzky, odborné konzultácie pri aj po zapojení 
prístroja do prevádzky, opravy vzniknutých porúch 
a pravidelné bezpečnostné technické kontroly,  
ktoré sú plne v súlade s normami EÚ. 
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ZÁKAZNÍKŮM VĚNUJEME 
MAXIMÁLNÍ PÉČI

V rámci našeho zákaznického servisu B. Braun
poskytujeme prostřednictvím našich produktových 

specialistů jednorázová i kontinuální odborná  
školení celého zdravotnického personálu.

 
Součástí produktových služeb jsou také zápůjčky

nových nástrojů a přístrojů pro osobní vyzkoušení 
či operačních sad na specifické operace. Aktivně 

reagujeme na požadavky a potřeby všech našich 
klientů. Zásadní je pro nás vysoká kvalita služeb,  

která se odráží v osobním přístupu  
k jednotlivým odběratelům.

 
Nabízíme také možnost spojení dodávek produktů 

s jejich finančním zajištěním ve spolupráci 
s renomovanými finančními partnery či zpracování 

individuální analýzy a optimalizace nemocničních 
procesů a zdravotnického materiálu.
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ZÁKAZNÍKOM VENUJEME 
MAXIMÁLNU STAROSTLIVOSŤ

V rámci nášho zákazníckeho servisu B. Braun 
poskytujeme prostredníctvom našich produktových 
špecialistov jednorazové aj kontinuálne odborné 
školenia celého zdravotníckeho personálu. 

Súčasťou produktových služieb je aj zapožičanie 
nových nástrojov a prístrojov na osobné vyskúšanie 
či operačných súprav na špecifické operácie. Aktívne 
reagujeme na požiadavky a potreby všetkých našich 
klientov. Zásadná je pre nás vysoká kvalita služieb, 
ktorá sa odráža v osobnom prístupe  
k jednotlivým odberateľom.

Ponúkame aj možnosť spojenia dodávok produktov 
s ich finančným zabezpečením v spolupráci 
s renomovanými finančnými partnermi či spracovanie 
individuálnej analýzy a optimalizácie nemocničných 
procesov a zdravotníckeho materiálu.
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POSKYTUJEME ŠPIČKOVOU 
ZDRAVOTNICKOU PÉČI

Díky společnosti B. Braun Avitum se řadíme mezi prvotřídní 
poskytovatele profesionální zdravotnické péče. Naším 

primárním cílem je zvýšení a udržení kvality života pacientů 
s chronickým poškozením ledvin. 

Jsme součástí mezinárodní sítě dialýz, která čítá více než 
350 moderních nefrologických center ve 28 zemích světa. 

V současné době provozujeme 24 moderně vybavených 
dialyzačních středisek v České republice  

a 16 na Slovensku. Aktuálně máme v obou republikách 
v péči přes 1 900 pacientů, jimž jsme v loňském roce poskytli 

více než 292 000 ošetření formou hemodialýzy nebo 
peritoneální dialýzy. 

Při jednotlivých dialyzačních střediscích fungují nefrologické 
ambulance, kde pečujeme o pacienty s lehčími i těžšími stupni 

poškození ledvin. Zájemci o transplantaci nebo dárcovství 
ledviny mohou na většině našich dialyzačních středisek mimo 

jiné navštívit transplantační poradny, kde získají všechny 
potřebné informace.

www.bbraun-avitum.cz
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POSKYTUJEME ŠPIČKOVÚ 
ZDRAVOTNÍCKU STAROSTLIVOSŤ

Vďaka spoločnosti B. Braun Avitum sa zaraďujeme medzi 
prvotriednych poskytovateľov profesionálnej zdravotníckej 
starostlivosti. Našim primárnym cieľom je zvýšenie 
a udržanie kvality života pacientov s chronickým  
poškodením ľadvín.

Sme súčasťou medzinárodnej siete dialýz, do ktorej patrí 
viac ako 350 moderných nefrologických centier  
v 28 krajinách sveta. 

V súčasnosti prevádzkujeme 24 moderne vybavených 
dialyzačných stredísk v Českej republike a 16 na Slovensku. 
Aktuálne máme v obidvoch republikách v starostlivosti vyše 
1 900 pacientov, ktorým sme v minulom roku poskytli viac 
ako 292 000 ošetrení formou hemodialýzy alebo 
peritoneálnej dialýzy.

Pri jednotlivých dialyzačných strediskách fungujú nefrologické 
ambulancie, kde sa staráme o pacientov s ľahšími aj ťažšími 
stupňami poškodenia obličiek. Záujemcovia o transplantáciu 
alebo darcovstvo obličky môžu na väčšine našich dialyzačných 
stredísk okrem iného navštíviť transplantačné poradne, kde 
získajú všetky potrebné informácie.

www.bbraun-avitum.sk
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BUDUJEME SÍŤ 
ODBORNÝCH AMBULANCÍ 

Pod hlavičkou B. Braun Plus postupně rozvíjíme  
síť odborných ambulancí. Na řadě míst po celé 

České republice tak pacienti mohou využít nabídky 
ambulantní péče v oborech nefrologie, urologie, 

chirurgie, výživy, interního lékařství a rehabilitace. 

Našim pacientům zde poskytujeme nejen odbornou 
péči, ale také informace o léčebných postupech 

a pomůžeme jim s předoperačním vyšetřením. Naše 
ambulance jsou vybaveny moderními přístroji 

a spolupracují s odbornými klinikami. 

Naším cílem je postupně vybudovat model 
komplexní zdravotní péče, který propojí 

dialyzační střediska s odbornými ambulancemi. 
Do budoucna tak chceme našim pacientům zajistit 

širokou škálu zdravotnických služeb 
koncentrovaných na jednom místě. 

www.bbraun.cz
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BUDUJEME SIEŤ
ODBORNÝCH AMBULANCIÍ 

Pod hlavičkou B. Braun Plus postupne rozvíjame 
sieť odborných ambulancií. Na mnohých miestach 
po celej Českej republike tak pacienti môžu využiť 
ponuku ambulantnej starostlivosti v odbore 
nefrológia, urológia, chirurgia, výživa, vnútorné 
lekárstvo a rehabilitácia.

Našim pacientom tu poskytujeme nielen odbornú 
starostlivosť, ale aj informácie o liečebných 
postupoch a pomôžeme im s predoperačným 
vyšetrením. Naše ambulancie sú vybavené 
modernými prístrojmi a spolupracujú  
s odbornými klinikami.

Našim cieľom je postupne vybudovať model 
komplexnej zdravotnej starostlivosti, ktorý 
prepojí dialyzačné strediská s odbornými 
ambulanciami. Do budúcnosti tak chceme našim 
pacientom zabezpečiť širokú škálu zdravotníckych 
služieb koncentrovaných na jednom mieste.

www.bbraun.sk
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NABÍZÍME PACIENTŮM 
INTEGROVANOU  

KOMPLEXNÍ PÉČI 

V České republice a na Slovensku jsme vybudovali dvě 
multifukční zdravotnická zařízení, kde pacientům 

nabízíme plně integrovanou zdravotnickou péči s cílem 
pokud možno dlouhodobě zvýšit a udržet kvalitu jejich 
života. Zakládáme si na citlivém přístupu k pacientům 
a zároveň péči zajišťujeme s pomocí nejmodernějších 

přístrojů a technologií.

V budově B. Braun Omnia ve Slavkově u Brna se pod 
jednou střechou nacházejí moderní dialyzační středisko, 

odborné ambulance, rehabilitační služby a pobytové 
zařízení Domov s úsměvem, kde poskytujeme komplexní 
péči primárně osobám s onemocněním ledvin. Útočiště 

zde ale mohou najít i pacienti s cukrovkou, vysokým 
tlakem, chronickými záněty nebo vrozenými vadami.

V Galantě nedaleko Bratislavy nabízíme 
ve zdravotnickém zařízení B. Braun Galenia jedinečnou 
specializovanou péči o pacienty s onemocněním ledvin 

a Alzheimerovou chorobou. Pacientům jsou zde 
na jednom místě k dispozici dialyzační středisko 
s nefrologickou ambulancí a domov pro seniory 

– Senior Care Galenia.

www.bbraun-omnia.cz
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PONÚKAME PACIENTOM 
INTEGROVANÚ 
KOMPLEXNÚ STAROSTLIVOSŤ 

V Českej republike a na Slovensku sme vybudovali dve 
multifunkčné zdravotnícke zariadenia, kde pacientom 
ponúkame plne integrovanú zdravotnícku starostlivosť 
s cieľom pokiaľ možno dlhodobo zvýšiť a udržať kvalitu 
ich života. Zakladáme si na citlivom prístupe k pacientom 
a zároveň starostlivosť zabezpečujeme s pomocou 
najmodernejších prístrojov a technológií.

V budove B. Braun Omnia v Slavkove u Brna sa pod 
jednou strechou nachádza moderné dialyzačné stredisko, 
odborné ambulancie, rehabilitačné služby a pobytové 
zariadenie Domov s úsmevom, kde poskytujeme 
komplexnú starostlivosť primárne osobám s ochorením 
obličiek. Útočisko tu však môžu nájsť aj pacienti 
s cukrovkou, vysokým tlakom, chronickými zápalmi alebo 
vrodenými chybami.

V Galante neďaleko Bratislavy ponúkame 
v zdravotníckom zariadení B. Braun Galenia jedinečnú 
špecializovanú starostlivosť o pacientov s ochorením 
obličiek a Alzheimerovou chorobou. Pacientom je tu 
na jednom mieste k dispozícii dialyzačné stredisko 
s nefrologickou ambulanciou a domov pre seniorov  
– Senior Care Galenia.

www.bbraun-galenia.sk
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VZDĚLÁVÁME ZDRAVOTNÍKY 
VE VLASTNÍCH TRÉNINKOVÝCH 

CENTRECH 

Odborné znalosti a zkušenosti sdílíme se zdravotníky 
pomocí celosvětové vzdělávací sítě Aesculap Akademie, 

která působí v České republice od roku 2002  
a na Slovensku od roku 2005.

 
Česká Aesculap Akademie má svoji základnu na pražské 

Bulovce v reprezentativní budově Pavilonu  
B. Braun Dialog, kam jsme do moderních, špičkově 

vybavených prostor umístili naše multifunkční  
tréninkové a vzdělávací centrum.

 
Naší vlajkovou lodí jsou především simulační kurzy, kde 

lékařům i zdravotním sestrám umožňujeme praktický 
trénink chování a postupů v krizových situacích 

na unikátním celotělovém simulátoru poslední generace.

Prostřednictvím dalších vzdělávacích center
v Hradci Králové a Olomouci zajišťujeme vzdělávání

zdravotníků v celé České republice i na Slovensku.

www.facebook.com/AesculapAkademieCZSK/

www.aesculap-akademie.cz

www.bbraun-dialog.cz
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VZDELÁVAME ZDRAVOTNÍKOV 
VO VLASTNÝCH TRÉNINGOVÝCH 
CENTRÁCH

www.facebook.com/AesculapAkademieCZSK/

Odborné vedomosti a skúsenosti zdieľame so zdravotníkmi 
pomocou celosvetovej vzdelávacej siete Aesculap 
Akadémia, ktorá pôsobí v Českej republike od roku 2002 
a na Slovensku od 2005. 

Česká Aesculap Akadémia má svoju základňu na pražskej 
Bulovke v reprezentatívnej budove Pavilónu B. Braun 
Dialog, kde sme do moderných, špičkovo vybavených 
priestorov umiestnili naše multifunkčné tréningové 
a vzdelávacie centrum.

Našou vlajkovou loďou sú predovšetkým simulačné kurzy, 
kde lekárom aj zdravotným sestrám umožňujeme 
praktický tréning správania a postupov v krízových 
situáciách na unikátnom celotelovom simulátore 
najnovšej generácie.

Prostredníctvom ďalších vzdelávacích centier  
v Hradci Králové a Olomouci zabezpečujeme vzdelávanie 
zdravotníkov v celej Českej republike aj na Slovensku.

www.aesculap-akademie.sk

www.bbraun-dialog.sk
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BEZPEČNOST 
ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU 

PATŘÍ K NAŠIM PRIORITÁM

Zdravotníci jsou stále častěji při výkonu svého povolání 
vystaveni zjevným nebo skrytým rizikům. Mezi hlavní 
nebezpečí patří kontaminace biologickým materiálem 

a rozvoj infekčních onemocnění. Jsme si těchto rizik 
vědomi, a proto bezpečnosti dlouhodobě věnujeme 

maximální pozornost.

Všechny naše produkty vedle špičkové výrobní 
technologie a materiálů charakterizuje i důraz kladený 

na bezpečnost. Naším dlouhodobým cílem je neustále 
zvyšovat počet výrobků, které budou opatřeny 

nadstandardními bezpečnostními prvky. 

Ve spolupráci s Českou asociací sester jsme iniciovali 
vznik pracovní skupiny Bezpečnost personálu, která 

vznikla při Aesculap Akademii a i nadále pracuje pod její 
záštitou. Výsledky a doporučení pracovní skupiny 

publikujeme na webových stránkách, aby byly snadno 
dostupné široké zdravotnické veřejnosti. 

www.bezpecnostpersonalu.cz

Pracovní skupina Aesculap Akademie
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BEZPEČNOSŤ 
ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU 
PATRÍ MEDZI NAŠE PRIORITY

Zdravotníci sú čoraz častejšie pri výkone svojho 
povolania vystavení zjavným alebo skrytým rizikám. 
Medzi hlavné nebezpečenstvá patrí kontaminácia 
biologickým materiálom a rozvoj infekčných ochorení. 
Sme si týchto rizík vedomí, a preto bezpečnosti 
dlhodobo venujeme maximálnu pozornosť.

Všetky naše produkty okrem špičkovej výrobnej 
technológie a materiálov charakterizuje aj dôraz 
kladený na bezpečnosť. Našim dlhodobým cieľom je 
neustále zvyšovať počet výrobkov, ktoré budú vybavené 
nadštandardnými bezpečnostnými prvkami.

V spolupráci s Českou asociáciou sestier sme iniciovali 
vznik pracovnej skupiny Bezpečnosť personálu, ktorá 
vznikla pri Aesculap Akadémii a aj naďalej pracuje pod 
jej záštitou. Výsledky a odporúčania pracovnej skupiny 
publikujeme na webových stránkach, aby boli ľahko 
dostupné širokej zdravotníckej verejnosti.

www.bezpecnostpersonalu.sk



30  |  CZ

PRAVIDELNĚ PŘINÁŠÍME 
ZDRAVOTNÍKŮM 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Už od roku 2005 na stránkách časopisu Braunoviny 
přinášíme čtenářům aktuální informace ze světa 

zdravotnictví, sledujeme nejnovější trendy 
v medicíně a zaměřujeme se na novinky z oblasti 
hi-tech zdravotnické techniky. Své místo zde ale 

mají i informace ze zákulisí naší společnosti 
a zajímavé události, které se odehrály na poli 

medicíny v České republice, na Slovensku 
i v zahraničí.

Časopis Braunoviny je určen lékařům a sestrám,  
ale cíleně oslovujeme i management nemocnic. 

Vychází jednou za dva měsíce v tištěné 
i on-line verzi.

www.braunoviny.cz
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PRAVIDELNE PRINÁŠAME 
ZDRAVOTNÍKOM 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Už od roku 2005 na stránkach časopisu Braunoviny 
prinášame čitateľom aktuálne informácie zo sveta 
zdravotníctva, sledujeme najnovšie trendy v medicíne 
a zameriavame sa na novinky z oblasti hi-tech 
zdravotníckej techniky. Svoje miesto tu však majú  
aj informácie zo zákulisia našej spoločnosti 
a zaujímavé udalosti, ktoré sa odohrali na poli 
medicíny v Českej republike, na Slovensku  
aj v zahraničí.

Časopis Braunoviny je určený lekárom a sestrám,  
ale cielene oslovujeme aj manažment nemocníc. 
Vychádza raz za dva mesiace v tlačenej  
aj online verzii. 

www.braunoviny.cz
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AKTIVNĚ ŠÍŘÍME OSVĚTU 
MEZI PACIENTY 

Na našem webovém portálu Lepší péče 
publikujeme podložené informace 

o nejvyhledávanějších zdravotnických tématech, 
mezi něž patří například problémy s klouby, 

výživa a podvýživa, onemocnění páteře, potíže 
s ledvinami, inkontinence, hemoroidy 

a řada dalších.

Na stránkách Lepší péče uživatelům přinášíme 
články, ale také videa, rozhovory s lékaři, 

zkušenosti pacientů a hlavně praktické 
návody a instrukce. 

Neodmyslitelnou součástí Lepší péče je 
i poradna, kde naši spolupracující odborní 

lékaři zodpoví dotazy pacientů nebo 
jejich blízkých.

www.lepsipece.cz



SK  |  33

AKTÍVNE ŠÍRIME OSVETU 
MEDZI PACIENTMI 

Na našom webovom portáli Lepšia starostlivosť 
publikujeme podložené informácie 
o najvyhľadávanejších zdravotníckych témach, 
medzi ktoré patria napríklad problémy s kĺbmi, 
výživa a podvýživa, ochorenia chrbtice, ťažkosti 
s obličkami, inkontinencia, hemoroidy  
a mnohé ďalšie.

Na stránkach Lepšej starostlivosti prinášame 
používateľom články, ale aj videá, rozhovory 
s lekármi, skúsenosti pacientov a hlavne  
praktické návody a inštrukcie.

Neodmysliteľnou súčasťou Lepšej starostlivosti je  
aj poradňa, kde naši spolupracujúci odborní lekári 
odpovedajú na otázky pacientov alebo ich blízkych.

www.lepsiastarostlivost.sk
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NAŠE PACIENTSKÉ ČASOPISY 
ČTENÁŘE VZDĚLÁVAJÍ I BAVÍ 

Vydáváme celkem tři pacientské časopisy. V časopise 
Dialog se zaměřujeme na pacienty s onemocněním 

ledvin, StomaLife se věnuje stomikům a Actreenoviny 
jsou určeny především pacientům na vozíčku,  

kteří se pravidelně cévkují. 

Na stránkách našich časopisů pacientům 
zprostředkováváme praktické informace, rady 

a doporučení, které se týkají jejich onemocnění 
a aktuálních možností léčby. Také jim ale přinášíme 

rozhovory s odborníky nebo známými osobnostmi 
a zajímavé reportáže a sdílíme s nimi inspirativní 

příběhy našich pacientů. 

Všechny časopisy na vyžádání rozesíláme zdarma 
přímo na adresu bydliště nebo jsou k dispozici 

na našich dialyzačních střediscích a v čekárnách 
odborných ambulancí B. Braun Plus.
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NAŠE PACIENTSKE ČASOPISY 
ČITATEĽOV VZDELÁVAJÚ 
AJ ZABÁVAJÚ 

Spolu vydávame tri pacientske časopisy. V časopise 
Dialog sa zameriavame na pacientov s ochorením 
obličiek, StomaLife sa venuje stomikom 
a Actreenoviny sú určené predovšetkým pacientom 
na vozíku, ktorí sa pravidelne cievkujú.

Na stránkach našich časopisov pacientom 
sprostredkovávame praktické informácie, rady 
a odporúčania, ktoré sa týkajú ich ochorení 
a aktuálnych možností liečby. Prinášame im však aj 
rozhovory s odborníkmi alebo známymi osobnosťami 
a zaujímavé reportáže, a zdieľame s nimi inšpiratívne 
príbehy našich pacientov.

Všetky časopisy na vyžiadanie posielame zdarma 
priamo na adresu bydliska alebo sú k dispozícii 
v našich dialyzačných strediskách a v čakárňach 
odborných ambulancií B. Braun Plus.
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AKTIVNĚ SE ÚČASTNÍME 
DNŮ PREVENCE

Již tradičně se připojujeme k osvětovým akcím 
konaným v rámci Světového dne ledvin, který vždy 

připadá na druhý čtvrtek v březnu. Naším hlavním 
cílem je informovat zejména laickou veřejnost 

o rizicích onemocnění ledvin a možnostech jejich 
včasného záchytu.

Každoročně se 5. května aktivně podílíme 
na aktivitách spojených se Světovým dnem 

hygieny rukou, protože správná hygiena rukou je 
základem prevence nemocničních nákaz a zároveň 
nejefektivnějším a nejlevnějším nástrojem snížení 

výskytu infekcí ve zdravotnickém zařízení 
i mimo ně. 

Jako výrobce a dodavatel vysoce kvalitní enterální 
a parenterální výživy již od roku 2005 pravidelně 

podporujeme projekt Nutrition Day a podílíme se 
na iniciativách s ním spojených. 

www.ledvinovakalkulacka.cz
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AKTÍVNE SA ZÚČASTŇUJEME 
DNÍ PREVENCIE

Už tradične sa pripájame k osvetovým akciám 
konaným v rámci Svetového dňa obličiek, ktorý 
vždy pripadá na druhý štvrtok v marci. Našim 
hlavným cieľom je informovať najmä laickú 
verejnosť o rizikách ochorenia obličiek 
a možnostiach ich včasného záchytu.

Každoročne 5. mája sa aktívne podieľame 
na aktivitách spojených so Svetovým dňom 
hygieny rúk, pretože správna hygiena rúk je 
základom prevencie nemocničných nákaz a zároveň 
najefektívnejším a najlacnejším nástrojom zníženia 
výskytu infekcií v zdravotníckom zariadení 
aj mimo nich.

Ako výrobca a dodávateľ vysoko kvalitnej enterálnej 
a parenterálnej výživy už od roku 2005 pravidelne 
podporujeme projekt Nutrition Day a podieľame sa 
na iniciatívach s ním spojených. 

www.oblickovakalkulacka.sk
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VYSOKÉ STANDARDY KVALITY 
JSOU PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ 

Mezi základní pilíře naší firemní kultury řadíme 
odpovědnost vůči zákazníkům, pacientům, 

zdravotníkům, zaměstnancům  
a životnímu prostředí.

Již v roce 1997 jsme zavedli a certifikovali systém 
integrovaného managementu (IMS) a jako Skupina 

B. Braun jsme certifikováni podle přísných 
požadavků mezinárodních norem ISO. Za každých 

okolností striktně dodržujeme požadavky správné 
distribuční praxe (GDP) léčivých přípravků 

a zdravotnických prostředků.

V rámci managementu kvality pečlivě vybíráme 
všechny suroviny, prověřujeme jejich původ 

a zpracováváme je nejšetrnějším možným 
způsobem. Veškerou výrobu zakládáme 

na inovacích, ale zároveň vždy respektujeme 
požadavky správné výrobní praxe (GMP).
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VYSOKÉ ŠTANDARDY KVALITY 
SÚ PRE NÁS SAMOZREJMOSŤOU 

Medzi základné piliere našej firemnej kultúry 
zaraďujeme zodpovednosť voči zákazníkom, 
pacientom, zdravotníkom, zamestnancom 
a životnému prostrediu.

Už v roku 1997 sme zaviedli a certifikovali systém 
integrovaného manažmentu (IMS) a ako Skupina 
B. Braun sme certifikovaní podľa prísnych 
požiadaviek medzinárodných noriem ISO. 
Za každých okolností striktne dodržiavame 
požiadavky správnej distribučnej praxe (GDP) 
liečivých prípravkov a zdravotníckych prostriedkov.

V rámci manažmentu kvality starostlivo vyberáme 
všetky suroviny, preverujeme ich pôvod 
a spracovávame ich čo najšetrnejším spôsobom. 
Celú výrobu zakladáme na inováciách, ale zároveň 
vždy rešpektujeme požiadavky správnej  
výrobnej praxe (GMP).
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VĚNUJEME SE 
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

Prostřednictvím vlastního charitativního projektu
B. Braun pro život dlouhodobě podporujeme vybrané 

jednotlivce, obecně prospěšné společnosti, zájmová 
sdružení nebo iniciativy v sociální oblasti.

 
Začali jsme projektem Úsměv pro život, kde jsme 

podporovali charitativní akce a organizace přinášející 
úsměv prostřednictvím zdravotních klaunů. 

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou pacientských 
organizací, např. s Centrem Paraple, s dobrovolným 

sdružením stomiků České ILCO, s Českým týmem 
transplantovaných sportovců nebo Sdružením 

dialyzovaných a transplantovaných.
 

Společně s nadací DOBRÝ ANDĚL pomáháme formou 
pravidelných finančních příspěvků rodinám, které se 

vlivem vážné nemoci dostaly do složité životní situace.
 

Projekt Plníme sen pohybem je pro nás dlouhodobou 
aktivitou, kterou propojujeme aktivní životní styl 

a potřebu společnosti pomáhat tam,  
kde je to nutné.

B. BRAUN PRO ŽIVOT



SK  |  41

VENUJEME SA SPOLOČENSKEJ 
ZODPOVEDNOSTI

Prostredníctvom vlastného charitatívneho projektu 
B. Braun pre život dlhodobo podporujeme vybraných 
jednotlivcov, všeobecne prospešných pre spoločnosť, 
záujmové združenia alebo iniciatívy v sociálnej oblasti.

Začali sme projektom Úsmev pre život, kde sme 
podporovali charitatívne akcie a organizácie 
prinášajúce úsmev prostredníctvom zdravotných 
klaunov. Dlhodobo spolupracujeme s mnohými 
pacientskymi organizáciami, napr. s Centrom Paraple, 
s dobrovoľným združením stomikov České ILCO, 
s Českým tímom transplantovaných športovcov alebo 
Združením dialyzovaných a transplantovaných.

Spolu s nadáciou DOBRÝ ANJEL pomáhame formou 
pravidelných finančných príspevkov rodinám, ktoré sa 
kvôli vážnemu ochoreniu dostali do zložitej  
životnej situácie.

Projekt Plníme sen pohybom je pre nás dlhodobou 
aktivitou, ktorou prepájame aktívny životný štýl 
a potrebu spoločnosti pomáhať tam,  
kde je to potrebné.
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SPOLUPRACUJEME S NAŠIMI 
CHARITATIVNÍMI AMBASADORY

Ambasadory projektu „B. Braun pro život“ 
v České republice jsou již několik let 

paralympionici Kateřina Antošová  
a David Drahonínský a na Slovensku  

Martin Ludrovský a Monika Velacková.

Příběhy našich ambasadorů jsou silné 
a nesmírně inspirující nejen pro nás, ale i pro 

naše pacienty, jimž pomáhají nalézt novou 
motivaci a chuť do života.
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SPOLUPRACUJEME S NAŠIMI 
CHARITATÍVNYMI AMBASÁDORMI

Ambasádormi projektu „B. Braun pre život“  
v Českej republike sú už niekoľko rokov 
paralympionici Kateřina Antošová  
a David Drahonínský a na Slovensku  
Martin Ludrovský a Monika Velacková.

Príbehy našich ambasádorov sú silné a nesmierne 
inšpiratívne nielen pre nás, ale aj pre našich 
pacientov, ktorým pomáhajú nájsť novú  
motiváciu a chuť do života.
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CHOVÁME SE ODPOVĚDNĚ  
VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Strategii odpovědného přístupu k životnímu 
prostředí v minulosti nastavila mateřská společnost 

B. Braun Melsungen AG a my se jí jako dceřiné 
společnosti závazně řídíme. 

V procesu výroby, na našich dialyzačních střediscích 
i v kancelářských prostorách důsledně dbáme 

na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. 
Dodržování všech zákonných opatření a norem je 
pro nás v tomto ohledu naprostou samozřejmostí 

a jasně definovaná pravidla máme zakotvena také 
ve směrnicích společnosti. 

 
Dlouhodobě se zaměřujeme na omezování emisí 
z průmyslové výroby, odbornou likvidaci odpadů 
a úsporu energií, díky čemuž jsme držitelem ISO 

certifikátu Systémy environmentálního 
managementu. 
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SPRÁVAME SA ZODPOVEDNE 
VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Stratégiu zodpovedného prístupu k životnému 
prostrediu v minulosti nastavila materská 
spoločnosť B. Braun Melsungen AG a my ako 
dcérske spoločnosti sa ňou záväzne riadime.

V procese výroby, v našich dialyzačných strediskách 
aj v kancelárskych priestoroch dôsledne dbáme 
na ochranu životného prostredia a prírodných 
zdrojov. Dodržiavanie všetkých zákonných opatrení 
a noriem je pre nás v tomto ohľade úplnou 
samozrejmosťou a jasne definované pravidlá máme 
zakotvené aj v smerniciach spoločnosti.

Dlhodobo sa zameriavame na obmedzovanie emisií 
z priemyselnej výroby, odbornú likvidáciu odpadov 
a úsporu energií, vďaka čomu sme držiteľom ISO 
certifikátu Systémy environmentálneho 
manažmentu.
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PODPORUJEME ROZVOJ 
ARCHITEKTURY, VĚDY 

A VZDĚLÁVÁNÍ 

Ačkoli jsme zdravotnická společnost, získali jsme několik 
prestižních ocenění za design našich produktů a investovali 

jsme do několika architektonických projektů.
 

Naše vzdělávací instituce Aesculap Akademie sídlí 
v moderní a architektonicky velmi zajímavé budově 

Pavilon B. Braun Dialog, která byla nominována 
na Českou cenu za architekturu a jejímž autorem 

je architekt Ivan Kroupa.
 

V nových nebo zrekonstruovaných prostorách provozujeme 
zdravotnická zařízení, a v jednom případě dokonce 

stylovou kavárnu Café B. Braun, jejíž autorkou je Eva 
Jiřičná a která našla své místo v Lékařském domě České 

lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v Praze.
 

Prostřednictvím vědecké rady Aesculap Akademie 
pravidelně udělujeme cenu za mimořádný přínos  

v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví. 

www.facebook.com/cafebbraun/

www.instagram.com/cafe_b_braun

www.cafebbraun.cz
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PODPORUJEME ROZVOJ 
ARCHITEKTÚRY, VEDY  
A VZDELÁVANIA 

Hoci sme zdravotnícka spoločnosť, získali sme niekoľko 
prestížnych ocenení za dizajn našich produktov 
a investovali sme do niekoľkých architektonických 
projektov.

Naša vzdelávacia inštitúcia Aesculap Akadémia sídli 
v modernej a architektonicky veľmi zaujímavej budove 
Pavilón B. Braun Dialog, ktorá bola nominovaná  
na Českú cenu za architektúru a ktorej autorom  
je architekt Ivan Kroupa.

V nových alebo zrekonštruovaných priestoroch 
prevádzkujeme zdravotnícke zariadenia, a v jednom 
prípade dokonca štýlovú kaviareň Café B. Braun, ktorej 
autorkou je Eva Jiřičná a ktorá našla svoje miesto 
v Lekárskom dome Českej lekárskej spoločnosti  
Jana Evangelistu Purkyně v Prahe.

Prostredníctvom vedeckej rady Aesculap Akadémie 
pravidelne udeľujeme cenu za mimoriadny prínos  
v oblasti vzdelávania v zdravotníctve. 

www.instagram.com/cafe_b_braun

www.facebook.com/cafebbraun/

www.cafebbraun.cz
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