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Zapraszamy do lektury Life Magazine #2. Tym razem naszym głównym  
tematem będzie zrównoważony rozwój.

Po raz pierwszy w historii Life Magazine otwieramy się na czytelników zewnętrznych.  
Chciałbym serdecznie powitać zarówno dotychczasowych, jak i nowych czytelników, 
w najnowszym numerze naszego magazynu, w którym przyjrzymy się jednemu  
z najważniejszych obszarów działalności Getinge — ekologii.

Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju jest ważne w każdej branży.  
W Getinge zajmujemy się bezpośrednio urządzeniami medycznymi, przeznaczonymi 
do ratowania życia. Ekologia ma dla nas zasadnicze znaczenie, ale także zachowanie 
właściwej równowagi, bo nie uznajemy tu żadnych kompromisów, jeśli chodzi  
o jakość i bezpieczeństwo pacjentów — te zawsze są na pierwszym miejscu.

Dla mnie zrównoważony rozwój to coś, na co trzeba patrzeć w dłuższej 
perspektywie. Dotyczy to całego społeczeństwa, ale działania muszą być 
dostosowane do danego miejsca, bo nie ma jednego rozwiązania, które pasuje 
wszędzie. Co jest problemem w jednej części świata, niekoniecznie musi być 
problem gdzie indziej.

Na kolejnych stronach można przeczytać o wyzwaniach i różnego rodzaju 
proekologicznych działaniach podejmowanych przez Getinge. Poznacie  
nasze zespoły, które pracują z EcoDesign, dowiecie się, co jest potrzebne,  
aby opieka zdrowotna stała się dostępna dla większej liczby osób, i zobaczycie,  
jak wygląda współpraca z WaterAid i Pratham.

Wielu z nas zastanawia się nad pojęciem zrównoważonego rozwoju — co ono 
tak naprawdę oznacza i jak możemy wnieść w niego większy wkład. Szczególnie 
teraz, gdy na całym świecie szerzy się pandemia. Moja najlepsza rada jest taka, 
żeby brać na siebie odpowiedzialność i nie bać się podejmowania działań.  
Jeśli wszyscy dołożymy starań, łatwiej będzie 
wyeliminować białe plamy i uzyskamy lepszy  
obraz tego, co wymaga poprawy. Możemy  
też zastanowić się na tym, jak postępujemy 
w życiu prywatnym i co jest dla nas ważne, 
a potem spróbować przenieść to samo 
zachowanie do pracy. Razem możemy 
bardzo wiele zmienić. 

Życzę przyjemnej lektury!

Zrównoważenie  
planu długo
terminowego

Lena Hagman, 
Executive Vice President Quality 
Regulatory Compliance & Managing 
Director Cardiopulmonary w Getinge.
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Dbamy o świat
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Dbamy o świat

Jest nas na świecie coraz więcej i żyjemy coraz dłużej, co oznacza większe  
obciążenie dla wspólnych zasobów i systemów opieki zdrowotnej.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jedną z głównych przyczyn śmierci  
na całym świecie są choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia.  
Oto niektóre z wyzwań, którym Getinge chce sprostać dzisiaj i w przyszłości.

Wyzwania  
dziś i jutro

WYŻSZE WYMAGANIA WOBEC SŁUŻBY ZDROWIA
Globalne zmiany demograficzne powodują wzrost  
zapotrzebowania na zaawansowaną opiekę 
zdrowotną. Ludność świata starzeje się i coraz 
więcej osób potrzebuje skutecznej opieki medycznej.  
Ma to wpływ na systemy ochrony zdrowia i budżety 
krajowe na całym świecie. Razem ze swoimi 
klientami Getinge angażuje się w działania na 
rzecz poprawy efektywności opieki zdrowotnej, 
uruchamiając zasoby potrzebne do leczenia 
większej liczby pacjentów. Jednym z celów w tej 
dziedzinie jest zwiększenie efektywności do takiego 
stopnia, aby w każdej sali operacyjnej można było 
przeprowadzić o jeden zabieg więcej każdego dnia.

OGRANICZONE ZASOBY PLANETY
Licząc od roku 1970, wydobycie zasobów na Ziemi 
wzrosło ponad trzykrotnie. Na przykład zużycie 
minerałów niemetalicznych wzrosło o 500 procent, 
a zużycie paliwa kopalnego wzrosło niemal 
dwukrotnie. W tym tempie do 2060 r. zużycie 
surowców na całym świecie może się podwoić 
do 190 miliardów ton. Ponieważ zasoby planety 
są ograniczone, nie jest to oczywiście zgodne 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. A ponadto 
wpływa negatywnie na różnorodność biologiczną. 

Działanie na rzecz bardziej zrównoważonego 
społeczeństwa jest jednym z zobowiązań Getinge. 
Odbywa się to na przykład przez stosowanie zasad 
EcoDesign przy projektowaniu i opracowywaniu 
produktów. Celem jest zminimalizowanie wpływu 
produktów firmy na środowisko przez cały okres 
ich eksploatacji.

PRZYSPIESZONE GLOBALNE OCIEPLENIE
Emisja CO2 związana z produkcją i transportem 
wpływa w znacznym stopniu na globalne 
ocieplenie. Według ONZ do 2030 roku możemy 
osiągnąć wzrost temperatury o ok. 3,2°C (podczas 
gdy wartość docelowa określona w porozumieniu 
paryskim to maks. 1,5°C), jeśli emisja nie zostanie 
zmniejszona. Jako przedsiębiorstwo o zasięgu 
globalnym, Getinge chce podejmować działania 
zmierzające do ograniczenia zużycia energii 
podczas produkcji oraz emisji z samochodów 
służbowych. 

Źródła: Organizacja Narodów Zjednoczonych: Emissions Gap Report 
2019. United Nations: Global Resources Outlook 2019. World Health 
Organization: Wash in health care facilities, Baseline Report 2019.

Cele 
zrównoważonego 

rozwoju ONZ
Organizacja Narodów 

Zjednoczonych określiła 
17 priorytetowych celów 

zrównoważonego rozwoju 
(SDGs) w zakresie ochrony 

środowiska, rozwoju 
społecznego i ekonomicznego. 

Getinge popiera je wszystkie 
i określiła 5 obszarów, 

istotnych z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju.

 

Cel 3 
Zapewnić zdrowe  
życie i promować  

dobrobyt wszystkich ludzi 
niezależnie od wieku. 

 

Cel 4 
Dbać o prawidłową edukację 

na wysokim poziomie dla 
wszystkich oraz wspierać ideę 

uczenia się przez całe życie.
 
 

Cel 6 
Zapewnić wszystkim dostęp 
i zrównoważone zarządzanie 

wodą i urządzeniami 
sanitarnymi. 

 

Cel 8 
Wspierać zintegrowany 
i zrównoważony rozwój 

gospodarczy, zatrudnienie  
i godną pracę dla wszystkich. 

 
 

Cel 12 
Zapewnić ekologiczne 

wykorzystywanie zasobów 
i właściwą produkcję.

BRAK CZYSTEJ WODY
Woda ma zasadnicze znaczenie dla egzystencji 
ludzi i ochrony zdrowia. Każdego dnia tysiące  
ludzi na całym świecie choruje z powodu braku 
dostępu do czystej wody. Na brak dostępu  
do wody cierpi także wiele szpitali, co stwarza 
ryzyko infekcji, gdy pacjent wymaga leczenia.

W Getinge mocno wierzymy, że ratowanie  
życia to najwspanialsza praca na świecie.  
Aby było to możliwe, pracownicy służby  
zdrowia muszą być w stanie wykonywać  
swoją pracę w sposób bezpieczny i stabilny. 
Getinge jest liderem w skutecznej kontroli  
zakażeń i współpracuje z różnymi organizacjami, 
aby pomóc społecznościom i szpitalom  
w uzyskaniu dostępu do czystej wody.
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Z perspektywy Getinge

Codziennie słyszymy jakieś informacje o zrównoważonym  
rozwoju. Jak sprawić zatem, by firma, taka jak Getinge, w pełni 
przyswoiła sobie tę ideę? Przez tworzenie kręgów na wodzie,  

w opinii Ralfa Uwe Schmitta, Corporate Head of Sustainability.
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Z perspektywy Getinge

CELE NIEFINANSOWE GETINGE  
W SKRÓCIE

Wpływ na środowisko
• Redukcja emisji z produkcji
• Redukcja emisji z samochodów służbowych
• Zmniejszenie zużycia energii podczas produkcji

Odpowiednio dla produktów
• Zwiększenie zadowolenia klienta
• Ograniczenie odpadów niebezpiecznych
• Wyeliminowanie odpadów bezpiecznych

Odpowiedzialność społeczna
• Minimalizacja wypadków przy pracy
• Zwiększenie zaangażowanie pracowników
• Większa różnorodność, integracja i równe szanse

„Działania, które widzę  
w firmie, są bardzo zachęcające.  
Teraz mamy niepowtarzalną 
okazję, żeby zrobić więcej”.

Powstał komitet i zaplanowano m.in. kwartalne 
przeglądy wdrożonych rozwiązań. Podejście oddolne 
zwiększyło rangę zrównoważonego rozwoju w Getinge  
i obecnie jest on już elementem codziennych decyzji.  
W połączeniu z zaangażowanym kierownictwem daje  
to firmę, w której zrównoważony rozwój staje się w coraz 
większym stopniu elementem powszechnej praktyki.

— Działania, które widzę w firmie, są bardzo  
zachęcające. Teraz mamy niepowtarzalną okazję,  
aby zrobić więcej — wspólnie przy wsparciu  
zaangażowanych ludzi w całej firmie — mówi Ralf.

— W 2019 r. roku wprowadziliśmy poziom docelowy 
naszej strategii zrównoważonego rozwoju. W czasach 
koronawirusa zauważyliśmy, że wiele rzeczy nie będzie 
już takich samych po pandemii. Są rzeczy, które  
uznawaliśmy za pewnik, a których teraz nie możemy  
już robić, poznaliśmy też siłę cyfryzacji. Być może  
nadszedł czas, by jeszcze bardziej podnieść nasze 
ambicje. 

Zrównoważony 
rozwój w 

codziennych decyzjach 

Chcesz przeczytać nasz 
ostatni Sustainability 
Update Report 2019? 

Skieruj aparat swojego 
smartfona na kod QR i 

kliknij link.

Wszystko jest kwestią właściwego 
uświadomienia. Jeśli ludzi na 
wszystkich szczeblach organizacji 
łączy wspólna idea i widzą oni, 
że mieli swój udział w tworzeniu 

strategii, a kierownictwo angażuje się w jej realizację,  
to będą pytać samych siebie, co mogą zrobić więcej,  
żeby było lepiej — mówi Ralf.

Rozmawia z nami w czasie izolacji związanej  
z pandemią Covid-19, łącząc się z małego biura 
domowego. Pomieszczenie ledwo mieści entuzjazm, 
który bije od niego, gdy opowiada o programie 
zrównoważonego rozwoju, który współtworzył  
i uczestniczył w jego wdrażaniu 2 lata temu.

— Pracowałem nad tym z grupą zaangażowanych 
osób. I to było tak, jakby wrzucić kamień do wody — 
tworzyły się kręgi, które rozchodziły się coraz szerzej,  
w miarę jak angażowało się coraz więcej osób.

Getinge Sustainability Program 2019-2024 to mapa 
drogowa i deklaracja tego, co zrobi firma w zakresie 
zrównoważonego rozwoju ekologicznego i społecznego 
w nadchodzących latach. Określa obszary, w których 
Getinge może i będzie działać lepiej, z celami w zakresie 
ograniczenia zużycia energii i zmniejszenia ilości 
odpadów i emisji. Ale to coś więcej niż tylko dokument. 
Proces, który do niego doprowadził, jest jednakowo 
ważny, a może nawet ważniejszy, ponieważ stanowi  
siłę napędową inicjatyw lokalnych, takich jak  
wykorzystywanie mniejszej ilości jednorazowego  
plastiku lub wybór zielonej energii.

Na etapie poprzedzającym program, Ralf przeprowadził 
kilka warsztatów i rozmów z udziałowcami, a także wraz 
ze swoim zespołem zapytał przedstawicieli firmy o to, co 
ich zdaniem mogliby zrobić, aby zwiększyć świadomość 
i aktywność w zakresie zrównoważonego rozwoju.  
Lista działań i wskaźników KPI została następnie  
wprowadzona do programu.



8 9

Water AidWaterAid

Dostęp do czystej wody, urządzenia sanitarne i higiena to podstawowe wymagania, jakie należy 
spełnić, aby zapewnić zrównoważoną opiekę zdrowotną i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się 
bakterii i wirusów. Ale w rzeczywistości wiele placówek opieki zdrowotnej nie ma do nich dostępu. 

Dlatego firma Getinge podjęła współpracę z organizacją WaterAid. 

Wszystko zaczyna się od  
czystej wody

Czysta woda, niezawodne toalety  
i dobra higiena oznaczają zdrowie  
dla ludzi. Elementy te powinny być 
częścią codziennego życia każdego 
z nas i wszędzie, również w placówkach 

opieki zdrowotnej — ale nie są.
— Co czwarta placówka służby zdrowia na świecie  

nie ma dostępu do czystej wody i około 45 procent  
w krajach najmniej rozwiniętych. W rezultacie  
każdego roku setki milionów ludzi cierpi na zakażenia 
związane z niewłaściwą opieką zdrowotną — mówi 
Cecilia Chatterjee-Martinsen, dyrektor generalny 
WaterAid Sweden.

Kontrola zakażeń jest od wielu lat kluczowym 
elementem działalności Getinge. Rozwiązania dla 
centralnych sterylizatorni, gdzie narzędzia medyczne  
są czyszczone, dezynfekowane i sterylizowane, należą  
do najlepszych na świecie w zapobieganiu infekcjom.
 
— Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać 
WaterAid, zwłaszcza w tych niepokojących czasach, 
gdy pandemia powoduje ogromne obciążenie szpitali, 
pacjentów i opiekunów — mówi Magnus Lundbäck, 
Executive Vice President Human Resources and 
Sustainability w Getinge. 

— Wniesiemy do tego 
partnerstwa nasz głos i wiedzę, 
razem zrobimy wszystko, co 
możemy, aby poprawić dostęp do 
czystej wody, urządzeń sanitarnych 
i higieny w najbiedniejszych 
społecznościach na świecie. Taki 
dostęp powinien być zapewniony 
wszystkim pacjentom i całemu 
personelowi szpitala.

Dziś tysiące ludzi na całym 
świecie zapada na różne choroby 
podczas leczenia w szpitalach,  

w których nie ma czystej wody, a lekarze i pielęgniarki 
nie mają możliwości umycia rąk wodą i mydłem ani  
nie mogą wysterylizować instrumentów medycznych.

— Zabezpieczenie pacjentów przed zakażeniami  
bez czystej wody jest niemożliwe. W efekcie umierają 
ludzie, systemy opieki zdrowotnej się załamują, 
a odporność drobnoustrojów rośnie. To jest 
niedopuszczalne, a poprzez współpracę z nami  
firma Getinge pokazuje, jak bardzo zależy jej na 
poprawie sytuacji — mówi Cecilia.

WaterAid pomógł milionom ludzi w uzyskaniu 
dostępu do czystej wody w niektórych, najuboższych 
społecznościach na świecie.

— Takie partnerstwa mogą doprowadzić do 
rzeczywistych zmian. Mobilizują one dodatkowe 
starania na całym świecie i przyczyniają się do tworzenia 

praktycznych i zrównoważonych 
rozwiązań spełniających  
lokalne potrzeby. Pracujemy w 
najtrudniejszych miejscach na 
świecie, aby zapewnić ludziom 
czystą wodę, kanalizację i higienę, 
które na zawsze odmienią ich życie 
— wyjaśnia Cecilia. 

Co minutę jakiś noworodek 
umiera z powodu infekcji 
spowodowanej brakiem 
bezpiecznej wody lub 
zanieczyszczeniem 
środowiska. W szpitalu 
Kiomboi w Irambie  
w Tanzanii, WaterAid pracuje 
nad poprawą dostępu do 
bezpiecznej wody od 2016 r.  
Na zdjęciu położna Daniel 
Paulo trzyma noworodka.

Źródła: World Health Organization: 
Wash in health care facilities, Baseline 

Report 2019. World Health Organization: 
The burden of health care-associated 

infection worldwide.
Magnus Lundbäck, Executive Vice President
Human Resources and Sustainability w Getinge.

WATERAID 
— LUDZIE  
W AKCJI

Organizacja WaterAid 
została założona  

w 1981 roku i ma zespoły  
w 34 krajach.

Ich misja polega na 
pozytywnym wpływaniu 
na ludzkie życie poprzez 

poprawę dostępu do 
czystej wody, higieny 
i środków sanitarnych 

w najbiedniejszych 
społecznościach na 

świecie.

Wpływają one na rządy 
w celu zmiany prawa 
oraz łączą krajowych 
i międzynarodowych 
decydentów z ludźmi  

w terenie.

Organizacja stara  
się zmienić postawy 
i zachowania, a także 

współpracować z innymi 
przy gromadzeniu wiedzy  

i zasobów. 
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Położna Narindra 
pojawia się przed 
nowym blokiem  
toalet w centrum 
zdrowia Ampasika  
w Alaotra Mangoro  
w Madagaskarze. 
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Odpowiedzialność społecznaWaterAid
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U dziewięcioletniej Bhoirobi Kotoky obozy edukacyjne  
Pratham roznieciły rosnący zapał do nauki. Postanowiła nawet, 

że któregoś dnia zostanie nauczycielką.

Marzenia rodzą się na obozach 
edukacyjnych Pratham 

Od lat Getinge angażuje się w Pratham, 
pierwszą dużą organizację, która 
trwale i powszechnie zmieniła na 
lepsze indyjską ścieżkę edukacyjną. 
Współpraca odbywa się w ramach 

inicjatywy Swedish Industry for Quality Education in 
India, polegającej głównie na wspieraniu dzieci w szkole 
i w oparciu o przekonanie, że edukacja jest skutecznym  
i trwałym sposobem wychodzenia z ubóstwa.

Jednym z dzieci, które biorą udział w obozach 
edukacyjnych Pratham jest dziewięcioletnia Bhoirobi 
Kotoky, która mieszka wraz z rodziną w okręgu Jorhat  
w Assam. Z radością wspomina każdy przyjazd do szkoły 
członkini zespołu terenowego Pratham Munmi Lalim  
i prowadzone przez nią lekcje.

— Obozy szkolne 
były takie fajne, 
siadaliśmy w małych 
grupach i razem 
uczyliśmy się języka  
i matematyki. Zawsze 
czekam na przyjazd 
Munmi Lalim —  
mówi Bhoirobi.

Przedtem większość zadań była indywidualna.  
Na obozach szkolnych, Bhoirobi i inne dzieci miały 
okazję poznania nowych koleżanek i kolegów,  
z którymi mogą się razem uczyć i bawić.

— Umiem lepiej wyrazić siebie w obecności innych 
dzieci i lepiej rozumiem, jak współpracować i uczyć się 
od siebie nawzajem.

Do najpopularniejszych zajęć na obozach szkolnych  
należą zagadki słowne i liczbowe, zadania matematyczne  

z użyciem słomek i wiązek, odwzorowanie myśli  
na podłodze i rozmowy grupowe na różne tematy.

— Moim ulubionym hobby jest czytanie książek, a 
zanim Munmi Lalim przyszła do szkoły, nie rozumiałam 
opowiadań i wielu słów. Dziś to o wiele łatwiejsze, nawet 
rozmowa o tych opowiadaniach. Zaczęłam też sama  
coś pisać — mówi Bhoirobi z uśmiechem na twarzy.

Pratham organizuje również zajęcia pozaszkolne,  
takie jak nauka śpiewu i tańca czy zajęcia w bibliotece. 
Mile widziana jest pomoc rodziców.

— Dzięki Munmi Lalim zaczęłam przychodzić na 
zajęcia, czasem razem z rodzicami i dwoma braciszkami, 
z którymi lubię spędzać czas. Fajnie jest wziąć ich  
ze sobą; razem z kolegami ze szkoły mamy świetną 
zabawę, razem się uczymy i rysujemy.

Bhoirobi jest bardzo zadowolona z możliwości,  
jakie daje Pratham.

— Dzięki pomocy nauczycieli, takich jak Munmi Lalim, 
mogę dziś realizować swoje hobby, jakim jest czytanie 
komiksów. Marzę o tym, żeby pewnego dnia też zostać 
nauczycielką i dać dzieciom taką samą możliwość,  
jaką ja dostałam. 

PRATHAM W SKRÓCIE

Założona w 1995 roku 
przez UNICEF i Municipal 

Corporation of Greater 
Mumbai.

Mimo iż 96% dzieci  
w Indiach w wieku  

6–14 lat uczęszcza do 
szkoły, poziom edukacji 

jest niski. Pratham  
chce to naprawić.

Pratham, znaczy 
„pierwszy” w sanskrycie, 

jest pierwszą dużą 
organizacją, która trwale 

i powszechnie zmieniła 
na lepsze indyjską 

ścieżkę edukacyjną. 

Podejście Pratham 
polega na zorganizowaniu 

dzieci według  
ich poziomu wiedzy,  

a nie wieku.

Myję ręce bez kłopotu przed i po kontakcie z matkami i ich dziećmi,  
mówi położny Daniel Paul w Kiomboi District Hospital w Irambie w Tanzanii.

Obozy szkolne Pratham 
dają dzieciom okazję  
nawiązania nowych  

znajomości oraz  
wspólnej nauki i zabawy.  

W ośrodku zdrowia  
Mulotana w Boane 
District w Mozambiku 
przyrządy medyczne  
były myte w brudnej 
wodzie (patrz zdjęcie). 
Obecnie zbiornik na  
wodę deszczową  
zapewnia czystą  
wodę podczas pory  
deszczowej.

WHO (2015)

Co minutę  
umiera jakiś noworodek  
z powodu infekcji  
spowodowanej brakiem  
bezpiecznej wody  
lub zanieczyszczeniem  
środowiska. 

WaterAid calculations based on  
Prüss-Ustün et al. (2014) and The Institute  
for Health Metrics and Evaluation (2018)

Biegunka wywołana 
brudną wodą  
i nieodpowiednimi toaletami  
zabija jedno dziecko  
poniżej 5. roku życia  
co 2 minuty. 

Disease Control Priorities, 
third edition, volume 2, (2016)

działań prozdrowotnych.

Promowanie  
właściwej higieny  
to jedno z najbardziej efektywnych  
pod względem kosztowym  
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Pielęgniarz Peu Aranhya, 30 l., myje ręce w zlewie. Thmor Kol Referral Hospital, 
Battambang, Kambodża. 
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VinjettDostępna opieka zdrowotna

Na całym świecie są szpitale, które zależą od konkurencyjnego cenowo sprzętu.  
Aby im pomóc, Getinge chce wziąć na siebie odpowiedzialność przez skupienie  

się na przystępnych cenowo rozwiązaniach. Przykładem jest wprowadzony  
niedawno na rynek mobilny stół operacyjny.

Oferowanie szpitalom na całym świecie 
produktów w przystępnej cenie, które 
pomagają ratować życie, jest ważnym 
aspektem naszych wysiłków na rzecz 
zrównoważonego rozwoju — mówi 

Frank Alles, Senior Director Global Product Management 
for Surgical Workplaces w Getinge.

W 2019 r. firma Getinge wprowadziła na rynek dwa 
nowe stoły mobilne do sal operacyjnych: funkcjonalne  
i solidne Maquet Lyra i Maquet Meera CL. Ten drugi to 
uproszczony wariant stołu ze znanej rodziny produktów  
Maquet Meera. 

Maquet Meera CL jest produkowany w niemieckim 
Rastatt, a Maquet Lyra w fabryce 
Getinge w Suzhou w Chinach. Frank 
dodaje: 

— Oba nowe stoły operacyjne są 
oparte na wysokiej jakości inżynierii. 
Mniejsza liczba zoptymalizowanych 
części oraz możliwość korzystania 
z funkcji niezbędnych dla szpitali 
poszukujących produktów 
uniwersalnych sprawiają, że nasza 
oferta jest przystępna cenowo  
i bardziej korzystna dla klientów.

Oprócz tego trwałe, mobilne stoły operacyjne,  
w których skład wchodzą podzespoły i akcesoria  
kompatybilne z różnymi produktami firmy Getinge, 
uwzględniają również aspekt ekologiczny będący  
częścią koncepcji zrównoważonego rozwoju firmy.

— W naszej ofercie jest wiele sprawdzonych, wysokiej  
jakości produktów o długiej żywotności. Nawet  
najbardziej podstawowy Maquet Lyra spełnia wszystkie 
oczekiwania stawiane stołom operacyjnym, oferując 
wyjątkową wartość w stosunku do ceny tym placówkom 
służby zdrowia, które nie potrzebują dodatkowych  
funkcji — mówi Dominik Birkner, Product Manager 
Mobile OR Tables w Getinge. Dodaje:

— Dzięki zastosowaniu solidnych, przyjaznych dla 
użytkownika i przyjaznych dla środowiska podzespołów, 
ograniczamy potencjalne problemy. Jeśli coś pójdzie  
nie tak, naprawy będą szybkie i tanie.

Modułowa konstrukcja stołów i akcesoriów  
rozszerza możliwości wykorzystania nowych mobilnych 
stołów operacyjnych do większości rodzajów zabiegów 
chirurgicznych. Kilka przykładów:

Lepsza stabilność podstawy sprawia, że stoły te  
nadają się do zabiegów ortopedycznych, w których  
na pacjenta i stół oddziałują duże siły.

Frank Alles, Senior 
Director Global Product 
Management for Surgical 
Workplaces w Getinge.

dostępne rozwiązania

Bierzemy na siebie  
odpowiedzialność 

społeczną,  
tworząc  

Parę płyt na nogi Maquet 
Lyra, które są przydatne  
w chirurgii urologicznej  
i ginekologicznej, można  
także montować na  
wszystkich stołach  
z rodziny Maquet Meera.

— Wykorzystanie znor-
malizowanych interfejsów 
nie tylko wydłuża żywotność 
obecnie używanych stołów 
operacyjnych. Części  
i akcesoria będą także  
kompatybilne z przyszłymi produktami. Dzięki temu są naprawdę 
zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju — wyjaśnia Dominik. 

Dwa nowe mobilne stoły 
operacyjne to Maquet Lyra 
(powyżej) i Maquet Meera CL 
(poniżej).

Dominik  
Birkner,  
Product  
Manager 
Mobile OR 
Tables  
w Getinge. 
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Vinjett Projekt produktu

Dbałość o zasoby Ziemi oznacza więcej niż tylko redukcję emisji  
podczas produkcji. W Getinge zrównoważony rozwój zaczyna się  
od prac badawczo-rozwojowych, co oznacza, że zasady EcoDesign  
są stosowane już podczas projektowania produktów. Jednym  
z przykładów jest oświetlenie chirurgiczne Maquet PowerLED II.

EcoDesign oznacza uwzględnienie wpływu 
produktu na środowisko w całym cyklu 
jego użytkowania, począwszy od fazy 
projektowania. Należy uwzględnić wszystko, 
od wydobycia surowców poprzez produkcję, 

dystrybucję i użytkowanie, aż po recykling i utylizację.
— Stosując zasady EcoDesign podczas 

opracowywania produktów, możemy zminimalizować 
zużycie surowców, zadbać o to, by nasze produkty 
nadawały się do recyklingu i pomóc naszym klientom 
zmniejszyć zużycie energii, wody i innych materiałów 
eksploatacyjnych — wyjaśnia Dieter Engel, Chief 
Technology Officer w Getinge.

Przykładem EcoDesign jest oświetlenie chirurgiczne 
Maquet PowerLED II. W fazie projektowania zespół  
ds. rozwoju skupił się na udoskonaleniu komponentów 
wizualnych i elektronicznych, tak by zmniejszyć zużycie 
energii elektrycznej, co jest główną przyczyną emisji 
CO2 w cyklu eksploatacji produktu.

Proces obliczania wskaźników środowiskowych  
z perspektywy cyklu życia i wyświetlania ich w prosty, 
użyteczny sposób został opracowany przez zespół 
badawczo-rozwojowy w Ardon we Francji, gdzie 
produkowany jest również Maquet PowerLED II. 
Wszystko to z troską o najmniejszy szczegół,  
tak istotną w przypadku EcoDesign.

Jednym z efektów tych starań jest wprowadzenie 
nowego opakowania dla Maquet PowerLED II, które 
zmniejsza wpływ na środowisko. Stéphane Pendaries, 
Process Engineer w Getinge, wyjaśnia:

— Wcześniej używaliśmy dużej ilości gumy  
piankowej, która była nie tylko nieekologiczna, ale  
także droga. Teraz używamy mniejszej liczby elementów 
dopasowanych do nowego typu opakowania. Dzięki 
temu zmniejszamy zarówno czas, jak i koszty, 
przyczyniając się przy tym bardziej zrównoważonego 
podejścia. A dodatkowo rozpakowywanie produktów 
jest teraz łatwiejsze dla naszych klientów.

W sumie trudno wskazać jedną innowację, która  
stanowi o EcoDesign. Ekologicznie zrównoważony  
produkt bierze się z wielu drobnych ulepszeń razem 
wziętych. Kluczem do sukcesu jest dbałość o szczegóły, 
jak w przypadku zespołu w Ardon — za każdym razem, 
gdy opracowywany jest nowy produkt, na każdym etapie 
cyklu życia produktu.

— Takie podejście 
powinno przynieść 
korzyści zarówno 
ekologiczne, jak  
i handlowe — mówi 
Dieter. 

— Poprawa 
wskaźników 
ekologicznych 
produktu zaczyna  
się od analizy tego,  
w którym miejscu 
obecnie jesteśmy — od analizy zastosowanych  
materiałów, zużytej energii i zastosowanego transportu. 
Ocena cyklu życia produktów to ważny krok na drodze  
do ulepszenia przyszłych generacji produktów. 

Stéphane Pendaries, Process Engineer w Getinge.

WIĘCEJ  
PRZYKŁADÓW 

ECODESIGN  
W GETINGE

Narzędzia komunikacyjne 
do wyrobów medycznych

Umożliwiając szybszą 
diagnostykę awarii  

i bardziej wydajny serwis, 
narzędzia komunikacyjne 

pomagają zmniejszyć 
potrzebę wyjazdów 

serwisantów Getinge,  
co skutkuje zmniejszeniem 

emisji spalin z pojazdów 
serwisowych.

Sterylizator parowy 
GSS610H

Sterylizator parowy 
GSS610H wprowadzony  

na rynek w 2019 r.  
zapewnia spójne  

i miarodajne wyniki  
przy niskim  

i przewidywalnym 
całkowitym koszcie 

eksploatacji i niższym 
zużyciu wody chłodzącej.— jednym okiem na szczegóły,  

a drugim w przyszłość

Eco 
Design 

Dieter Engel, Chief Technology 
Officer w Getinge.
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Ekologiczna mentalnośćEkologiczna mentalność

Działać zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju w firmie o zasięgu globalnym,  
takiej jak Getinge, to znaczy mieć ogólną strategię i odpowiednie certyfikaty ISO,  
ale ważną rolę pełnią też lokalne inicjatywy. Tak jest w zakładach Getinge w New Jersey  
i New Hampshire, gdzie przejawem ekologicznej mentalności są starania zmierzające  
do zwiększenia udziału recyklingu i zmniejszenia ilości jednorazowego plastiku. 

Recykling dla lepszego świata
Zmiana kultury: mniej odpadów  

i 100% więcej drenaży klatki piersiowej 
poddawanych recyklingowi w porównaniu 
z rokiem ubiegłym.  To tylko niektóre  
z ekologicznych usprawnień, jakie  

zespół Getinge z Merrimack w stanie New Hampshire 
zdołał wdrożyć w ciągu zaledwie półtora roku. 

Mindy Pierett, Sustainability Engineer, uważa,  
że ekologia i przyjazne podejście w biznesie nie  
oznaczają zmniejszenia wydajności.

— Wręcz przeciwnie: te rzeczy idą w parze i powinny 
być ze sobą łączone. To był mój drogowskaz podczas 
starań o uzyskanie certyfikatu ISO14001 dla Merrimack, 
który otrzymaliśmy w marcu. Podczas realizacji tego  
projektu przyjrzeliśmy się również trwającym  
ulepszeniom w zakresie zrównoważonego rozwoju  
w całym zakładzie — mówi Mindy.

Jedną z pierwszych rzeczy, które 
zauważyła Mindy, rozpoczynając pracę 
półtora roku temu, była duża liczba 
drenaży klatki piersiowej (używanych 
do usuwania powietrza i płynów  
z okolic płuc i serca po operacji  
lub urazie), które nie przechodziły 
kontroli jakości i lądowały w koszu. 

— Zdałam sobie sprawę, że co roku 
wyrzucamy 64 tony drenaży. 64 tony! 
Nie tylko miało to ogromny negatywny 
wpływ na środowisko, ale także  
podwajało nasze rachunki za odpady.

Dreny są najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego 
ABS, ale mają również sprężyny ze stali nierdzewnej,  
polipropylen, a w środku zgrzany silikon, co sprawia, 
że jest to materiał zanieczyszczony, którego odzysk 
jest niemal niemożliwy. Mindy starała się znaleźć firmę 
zajmującą się recyklingiem w Ameryce Północnej,  
która chciałaby podjąć się tego zadania.

— Przez długi czas przesłałam niezliczone próbki 
drenów i codziennie rozmawiałam przez telefon  
z 5-10 potencjalnymi dostawcami usług recyklingowych. 
Wydawało się to prawie niemożliwe, ale w końcu udało 
mi się znaleźć właściwą firmę w New Hampshire.

Dzięki fantastycznej współpracy z magazynem, udało się 

ustalić logistykę i utworzyć płynny proces. Pierwsza partia 
drenów poszła do recyklingu w lutym.

— Od tamtej pory poddaliśmy recyklingowi ponad  
20 000 drenów. Liczba ton w naszych pojemnikach  
na śmieci zmniejszyła się o połowę i teraz zamawiamy 
jeden odbiór odpadów tygodniowo, a nie dwa. W ten 
sposób dbamy o planetę i zwiększamy efektywność, 
obniżając jednocześnie koszty — wyjaśnia Mindy.

Ma w sobie determinacje i pasję do pracy i jest  
podekscytowana swoją misją w Merrimack.

— Tworzenie bardziej ekologicznego miejsca pracy  
to wspólne przedsięwzięcie. Przeprowadziliśmy szkolenia 
z udziałem wszystkich i bardzo się cieszę, że te kwestie 
są dla ludzi rzeczywiście ważne — zrównoważony rozwój 
jest priorytetem i staje się coraz bardziej integralną 
częścią naszej kultury.

Już na wczesnym etapie  
Mindy miała wsparcie całego  
kierownictwa, co podkreśla jako 
czynnik motywujący większą liczbę 
osób do pójścia jej śladem.

— Jest to świetny przykład,  
gdy Chad Carlton, nasz Managing 
Director, przerwał spotkanie,  
podszedł do pojemnika na plastikowe 
odpady do recyclingu i wyjął pustą 
butelkę po napoju, na której nadal 
była zakrętka. Zdjął ją. Dlaczego?  
Bo butelka i zakrętka nie powinny 
być razem poddawane recyklingowi.

Zrobiło się o tym głośno i ludzie wciąż o tym mówią  
w Merrimack podczas wyrzucania śmieci. Nawet jeśli jest 
z tym trochę śmiechu, personel pomaga sobie nawzajem 
przy recyklingu. Po wszystkich szkoleniach i inicjatywach 
Mindy czuje, że ludzie nie mają oporów, żeby zwracać się 
do niej z różnymi pytaniami w razie wątpliwości.

— Ludzie chcą robić to, co należy, pytają, jak postępować  
w sposób ekologiczny w różnych sytuacjach, co  
poddawać recyklingowi i czy mogą zrobić jeszcze coś 
więcej. Atmosfera jest przyjazna i sprzyja współpracy.  
W końcu właśnie tam musimy pracować nad zrówno-
ważonym rozwojem, żeby coś osiągnąć — każdy musi 
się zaangażować i musimy to robić razem. 

Dreny opłucnowe Getinge 
służą do usuwania powietrza 
i płynów z okolicy płuc  
i serca po operacji lub urazie. 

Co jeszcze możemy zrobić? Joseph  
McElwain, Environmental Health &  
Safety Specialist w Getinge, zadawał  
to pytanie, koncentrując się jednocześnie 
na uzyskaniu najnowszego certyfikatu 

ISO dla zakładów produkcyjnych Getinge w New Jersey 
w Stanach Zjednoczonych. 

Gdy rozpoczynaliśmy nowy projekt półtora roku temu, 
głównym celem było uzyskanie certyfikatu ISO14001.

— Jestem dumny, że otrzymaliśmy certyfikat w marcu 
tego roku. Jednak podczas projektu czułem, że muszę 
zrobić więcej. Że można zmienić parę rzeczy, tak żeby 
pchnąć firmę w bardziej ekologiczną i zrównoważoną 
stronę — wyjaśnia Joseph.

To jego ulubiona część pracy — znajdowanie obszarów 
wymagających poprawy i współpraca z zespołem w celu 

wprowadzenia zmian.
— W ciągu ostatnich 20 lat coraz więcej 

firm zdało sobie sprawę, że muszą się zająć 
oddziaływaniem na środowisko swojej  
działalności. Chodzi również o bycie  
częścią społeczności i przejmowanie  
odpowiedzialności za świat, w którym  
żyjemy — mówi Joseph.

Kiedy Joseph zaczął przyglądać się  
sprawie bliżej, określił kilka sposobów  
na wprowadzenie ekologicznej mentalności 
w zakładach New Jersey.

— Ponieważ te zakłady w New Jersey łączą się 
ze sobą, aby zmniejszyć przestrzeń, postanowiliśmy 
przekazać społeczności meble biurowe. Dziś można 
je znaleźć w lokalnych szkołach i innych budynkach 
publicznych.

Na kolejny pomysł wpadli Brian Snyder, Purchasing 
Director i Michael Degen, Food Service Director.

— Dostrzegliśmy ogromną szansę na ograniczenie 
ilości plastikowych odpadów na stołówce Wayne.  
Od stycznia udało nam się wymienić wiele elementów, 
takich jak plastikowe talerze, kubki, torebki i słomki. 
Zamiast tego korzystamy z bardziej ekologicznych 
zamienników — mówi Brian.

Personel stołówki zachęca również, żeby nie brać  
więcej serwetek, niż się potrzebuje, co przekłada się  
na mniejszą ilość odpadów. Reakcje gości stołówki  
były bardzo pozytywne.

— Myślę, że to sprawia, że jesteśmy bardziej  
ostrożni w kwestii negatywnego wpływu na środowisko.  
To miłe uczucie, że udało nam się zmniejszyć ślad 
węglowy, ale nadal mamy wiele do zrobienia — mówi 
Joseph.

W przyszłości Joseph i jego współpracownicy  
planują zwiększyć udział recyklingu. 

— Musimy pamiętać, że jesteśmy częścią  
czegoś większego i wspólnie szukamy jeszcze bardziej 
ekologicznej drogi naszych działań. Można to zrobić  
na kilka sposobów i zmierzamy w tym kierunku —  
podsumowuje Joseph. 

— Wayne i Merrimack na wysokim biegu

Wayne, New Jersey

Merrimack, New Hampshire

Joseph McElwain,  
Environmental Health &  
Safety Specialist w Getinge.

Mindy Pierett, Sustainability Engineer  
w Getinge.
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Usługi cyfrowe

Co słychać?

Systemy hodowli Applikon stosowane 
w poszukiwaniu szczepionki na Covid19
Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19, 
potrzebne jest szybkie opracowanie szczepionki na wirusa Covid-19 
oraz badania serologiczne w celu ustalenia, czy dana osoba zaraziła 
się wirusem i nabyła odporność. Wageningen University & Research 
(NL) opracowuje białka typu „Spike Proteins”, wykorzystując komórki  
owadów w badaniach nad szczepionką na Covid-19. W Delft nowo 
przejęta przez Getinge firma Applikon Biotechnology wspiera 
ten projekt, określając optymalne warunki procesu poprzez 
wykonywanie eksperymentów w naszych bioreaktorach w różnych 
warunkach. Po znalezieniu optymalnych ustawień możliwe jest 
wytwarzanie większych objętości. Umożliwiając rozwój sprzętu 
i personelu, Getinge przyczynia się do opracowania szczepionki 
przeciwko Covid-19. Robimy to z pasją i przekonaniem.

Jak cesarskie cięcie zainspirowało 
opowieści o płytkach drukowanych
Zanim mały Isak przyszedł na świat, jego matka przeżyła kilka 
bolesnych dni. Na początku pracownik Getinge Jacob Dahl mógł 
tylko patrzeć bezradnie z boku aż do momentu, gdy odnalazł 
wzrokiem kilka znanych sobie rzeczy na sali operacyjnej, które 
pomogły odwrócić uwagę partnerki i jego samego podczas zabiegu 
cesarskiego cięcia. To były stół operacyjny Getinge Maquet i aparat 
do znieczulenia Flow-i. 

— Znam Flow-i na pamięć i nawet jeśli nie był potrzebny do 
tego zabiegu, i tak czułem się komfortowo, mając stuprocentową 
pewność, że zadziała, gdyby moja ukochana musiała z niego 
skorzystać — mówi Jacob.

Zaczął szczegółowo opisywać Emelie technologię urządzenia, 
wchodząc głęboko w szczegóły płytek drukowanych. 

— Nadal niepokoiła się trwającym zabiegiem, ale słuchanie  
moich opisów poprawiło sytuację. Od razu się zrelaksowała,  
a ja też poczułem się spokojniej. 

Cesarskie cięcie poszło dobrze i dzisiaj wszyscy czują się świetnie.

Źródła informacji COVID19
Na stronie internetowej Getinge znajduje się sekcja o nazwie  
„Źródła informacji COVID-19”, na której pracownicy służby zdrowia  
znajdą pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z oferty Getinge  
w leczeniu pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.  
Jednym z przykładów jest scentralizowane repozytorium szkoleń dot. 
stosowania respiratorów. Aplikacja Ventilator Training Alliance łączy 
pracowników służby zdrowia z zasobami szkoleniowymi dotyczącymi 
respiratorów pochodzącymi od kilku światowych producentów respiratorów. 
Można tam znaleźć m.in. filmy instruktażowe, instrukcje obsługi, sposoby 
rozwiązywania problemów i inne specjalistyczne informacje z zakresu 
obsługi respiratorów, które są niezbędne przy leczeniu pacjentów 
cierpiących na zaburzenia oddechowe związane z Covid-19.

Getinge na świecie

Usługi cyfrowe Getinge Online łączą ludzi, produkty i dane. 
Dzięki temu zarówno zespoły serwisowe, jak i lekarze  
mogą być bardziej aktywni i poprawiać efektywność  

w sali operacyjnej i na oddziałach intensywnej terapii. 

Od kilku lat Getinge zapewnia najwyższą 
jakość wyposażenia do sterylizacji. 
Przez wykorzystanie wspólnej marki 
Getinge Online, na nowo uruchomionym  
portalu dla klientów stosujących 

urządzenia anestezjologiczne i respiratory, Getinge 
dodatkowo poszerza ofertę usług cyfrowych.

— Dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych  
z urządzeń i zdalnemu rozwiązywaniu problemów serwis 
staje się bardziej ekologiczny, ponieważ można uniknąć 
zbędnych wyjazdów, a szpitale mogą zmaksymalizować 

czas bezawaryjnej pracy urządzeń anestezjologicznych  
i respiratorów. Wydajny pulpit nawigacyjny, który 
umożliwia analizę zużycia środka anestetycznego, może 
pomóc szpitalom w zmniejszeniu jego zużycia, co z kolei 
zmniejsza negatywny wpływ na środowisko — mówi 
Director Service and Connectivity Strategy w Getinge.

Getinge Online jest  
częścią oferty usług  
Getinge Care. Ta platforma 
cyfrowa umożliwia bez-
pieczny transfer danych 
dotyczących serwisu  
i urządzeń z podłączonego 
urządzenia Getinge na 
serwer. Dane są przekazy-
wane klientowi za pośred-
nictwem interaktywnego 
portalu internetowego.

— Możliwość analizy 
danych i zdobycia wglądu nie tylko ułatwia życie naszym 
klientom. Indywidualna ocena potrzeb serwisowych 
oraz zdalny dostęp do wsparcia ekspertów poprawiają 
również wydajność i zmniejszają koszty — dodaje Anna 
Redwood, Global Product Manager Connected Services 
Acute Care Therapies.

Annica podsumowuje: 
— W ostatecznym rozrachunku Getinge Online  

przynosi korzyści również pacjentom. Wczesne  
ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia  
proaktywne interwencje, które zmniejszają ryzyko  
konieczności anulowania zabiegów chirurgicznych. 

Big data oznacza lepszą 
ochronę zdrowia

„Dzięki natychmiastowemu  
dostępowi do danych  
o urządzeniach i zdalnemu  
rozwiązywaniu problemów serwis 
staje się bardziej ekologiczny“

Getinge wprowadza rozszerzany  
balonem stent powlekany  
Advanta V12 w większym rozmiarze
Przez ponad 15 lat rozszerzany balonem stent powlekany  
Advanta V12 firmy Getinge cieszył się zaufaniem lekarzy ze względu 
na łatwość użycia oraz sprawdzone i miarodajne wyniki w zabiegach 
chirurgicznych. Teraz oferta została poszerzona o większy rozmiar, 
aby umożliwić klientom poszerzenie możliwości leczenia w zabiegach 
naczyniowych. Długoterminowe dane kliniczne wykazują lepszą  
drożność w porównaniu ze stentami z samego metalu. Więcej  
informacji na stronie internetowej Getinge.

Annica Jämtén Ericsson,  
Director Service and  
Connectivity Strategy w Getinge.



Dzieląc się,  
dbasz o innych
Chcesz udostępnić to  

czasopismo znajomemu?

Skieruj aparat swojego  
smartfona na kod QR  

i kliknij link do magazynu.


