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ROK 2018 JEST SZCZEGÓLNY
DLA NASZEJ FIRMY
– MEDILAB OBCHODZI PERŁOWY JUBILEUSZ,
CZYLI 30 LAT DZIAŁALNOŚCI

PARTNERSTWO – potrzeby klientów są dla nas inspiracją do nieustannego rozwoju i poszerzania oferty
o nowości.
Na tę pozycję pracowaliśmy 30 lat. Zachęcamy Państwa do lektury niniejszego wydania biuletynu MediNews, gdzie w detalach opisujemy, jak ten proces się
tworzył: nieco historii powstania firmy, kim są kluczowi
pracownicy, nasze dotychczasowe osiągnięcia. Warto
również zapoznać się z naszymi najaktualniejszymi
planami. Jesteśmy przekonani, że system audytów
epidemiologicznych MediCheck zaskoczy innowacyjnością i kreatywnością.

Jesteśmy dumni z osiągnięć i zdobytej pozycji na rynku w ciągu 30 lat istnienia firmy. Z wielką satysfakcją
patrzymy wstecz z poczuciem, że okres ten wypełniony
był wytężoną pracą, której towarzyszył smak sukcesu.
CO DZIŚ OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM?
WIARYGODNOŚĆ – jesteśmy koncesjonowaną hurtownią farmaceutyczną z 30-letnim doświadczeniem
w zakresie profilaktyki zakażeń.
JAKOŚĆ – nieustannie rozwijamy naszą ofertę. Współpracujemy z producentami z całego świata. Wybieramy
najlepsze produkty i tworzymy unikalną ofertę dopasowaną do aktualnych potrzeb naszych klientów.
PROFESJONALIZM – tworzymy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Organizowane przez nas liczne szkolenia i kampanie edukacyjne
przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy
w dziedzinie epidemiologii i zapobiegania zakażeniom. Dostarczamy opracowane przez nas materiały
edukacyjne oraz plany higieny.
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Dziś stoimy w przededniu zmian, postrzegamy je jako
ambitne wyzwanie. Jesteśmy w pełni gotowi na dalszy
dynamiczny rozwój. Naszą siłą jest zespół profesjonalnych, wykształconych i doświadczonych pracowników. Bez ich wiedzy, stałej chęci rozwoju, umiejętności
i przede wszystkim poświęcenia, wszystko to, co osiągnęliśmy, nie byłoby możliwe. Naszym motorem do
dalszego rozwoju są nasi zadowoleni i lojalni klienci.
Nasz sukces rynkowy nie byłby możliwy bez ich udziału
i wsparcia.
Zapewniamy, że cały czas się rozwijamy i będziemy
to robić przez kolejne 30 lat. Nie zmieni się na pewno
jedno – Medilab DORADZI, DOBIERZE I DOSTARCZY
najwyższej jakości produkty zawsze na czas.
Miłej lektury!
Michał Zabłocki
Prezes Medilab Sp z o.o.

3

O NAS

O NAS

Kim

?

jesteśmy

MEDILAB jest koncesjonowaną hurtownią farmaceutyczną, która wykorzystując 30-letnie doświadczenie w zakresie profilaktyki zakażeń, koncentruje się na realizacji swojego głównego celu, jakim jest podnoszenie standardów
higieny w opiece zdrowotnej.
Nasz cel strategiczny sformuowaliśmy w misji naszej firmy:
Chcemy systematycznie podnosić standardy higieny w gospodarce,
a w szczególności w opiece zdrowotnej.
Czynić to będziemy dla dobra pacjentów
i obniżania społecznych kosztów zaniedbań higienicznych.
Nieustannie rozwijamy się poszukując nowych produktów. Połączenie wiedzy i doświadczenia pozwala
nam na tworzenie unikalnej oferty dopasowanej do
aktualnych potrzeb klientów. Doradzamy i dostosowujemy ofertę do indywidualnych oczekiwań. Jesteśmy
otwarci na sugestie i uwagi. Jako eksperci w dziedzinie
epidemiologii staramy się również wyprzedzać potrzeby klientów oferując innowacyjne, najskuteczniejsze
rozwiązania i produkty oparte na wyjątkowych, nowoczesnych technologiach.

Głównymi odbiorcami naszych usług i produktów są
placówki działające w sektorze ochrony zdrowia, m.in.
szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne. Poza
podmiotami medycznymi docieramy również z naszą
ofertą do sektora pozamedycznego, do kosmetyczek,
fryzjerów, pracowników salonów tatuażu i odnowy
biologicznej oraz do zakładów produkcyjnych. Dostarczamy nasze produkty bezpośrednio do klientów lub
za pomocą rozbudowanej sieci dystrybucji, poprzez
hurtownie farmaceutyczne i innych dystrybutorów.

Współpracujemy z firmami z całego świata, producentami preparatów do dezynfekcji i mycia narzędzi,
powierzchni, rąk i skóry, a także materiałów eksploatacyjnych do procesu sterylizacji, sterylizatorów, myjni-dezynfektorów oraz produktów stomatologicznych.

Jesteśmy nastawieni na ścisłą, partnerską współpracę i wymianę doświadczeń ze środowiskiem medycznym. Od lat współpracujemy z czołowymi ekspertami, instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się
problematyką epidemiologii. Kontakt z autorytetami
w tej dziedzinie w kraju, jak też na forum międzynarodowym pozwala nam na podnoszenie własnej wiedzy
i przekazywanie jej innym. Współpraca z takimi organizacjami pozwala nam jeszcze lepiej zrozumieć aktualne potrzeby epidemiologiczne, dzięki czemu możemy wspierać pracowników ochrony zdrowia wciąż
lepszymi sposobami zapobiegania rozprzestrzenianiu
się zakażeń. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania
oparte na najnowszej wiedzy epidemiologicznej. Nasze innowacyjne rozwiązania każdego dnia wspierają
walkę z zakażeniami w wielu placówkach medycznych
i pozamedycznych.

Nie będąc związani z jednym producentem mamy
możliwość wyboru najlepszych produktów, które przed
podjęciem decyzji o wprowadzeniu do naszej oferty
rzetelnie sprawdzamy. Analizujemy składy chemiczne,
wyniki badań mikrobójczych i właściwości użytkowe.
Dokonując wyboru stawiamy nie tylko na jakość i niezawodność wytwarzanych produktów, ale również na
bezpieczeństwo, zdrowie i ekologię. Pozwoliło to nam
na zbudowanie oferty kompleksowej, spełniającej najwyższe wymagania i potrzeby polskiego rynku.
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Od początku istnienia firmy działalność szkoleniowa
jest naszym priorytetem. Medilab był organizatorem
pierwszych ogólnopolskich konferencji naukowych
w Polsce poświęconych problematyce profilaktyki
i zwalczania zakażeń szpitalnych. W tamtych czasach
była to nowa forma wymiany doświadczeń, poznania
nowych technologii i najlepszych rozwiązań w zakresie
bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia. Obecnie uczestniczymy we wszystkich najważniejszych konferencjach, kongresach i szkoleniach organizowanych przez
stowarzyszenia i organizacje zajmujące się problematyką epidemiologii. Jesteśmy również organizatorem
ogólnopolskich i regionalnych szkoleń i konferencji,
które przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy
w dziedzinie epidemiologii i zapobiegania zakażeniom. Poprzez prowadzone szkolenia propagujemy
najnowocześniejsze światowe standardy z zakresu higieny. Szkolimy nie tylko pracowników medycznych
i personel szpitalny ale również stomatologów oraz
kosmetyczki, fryzjerów, pracowników salonów tatuażu
i odnowy biologicznej. Wielokrotnie szkolenia dla tych
grup zawodowych są organizowane przy współpracy
ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologcznymi. Szkolimy
wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko transmisji zakażeń,
które można zminimalizować stosując odpowiednie
procedury higieniczne. Współpracujemy z najlepszymi
wykładowcami. Właściciel firmy - dr nauk medycznych
Michał Zabłocki, jest członkiem Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w Polsce i autorytetem w dziedzinie
dezynfekcji. Swoją wiedzę chętnie przekazuje podczas
wykładów i w licznych publikacjach naukowych. Zatrudniamy również dwie konsultantki, które dzielą się
swoją wiedzą nie tylko podczas szkoleń, ale również na
łamach recenzowanych czasopism branżowych, publikując artykuły poświęcone profilaktyce zakażeń.
Prowadzimy kampanie edukacyjne, które dają uczestnikom konkretne umiejętności uzupełnione niezbędną wiedzą teoretyczną. Jedną z naszych ostatnich akcji
edukacyjnych jest „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym” objęta patronatem merytorycznym Krajowego
Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Epidemiologicznych. Kampania skierowana jest do
pracowników placówek ochrony zdrowia. Jej celem
jest propagowanie poprawności procedury chirurgicznego oraz higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, których skuteczne stosowanie przyczynia się do efektywnego ograniczenia występowania zakażeń szpitalnych.

Wyniki akcji prezentowane były na Zjeździe Polskiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
i konferencjach międzynarodowych. Szczegółowe informacje i wyniki są dostępne na stronie poświęconej
akcji: www.zamknijdrzwizakazeniomszpitalnym.pl, gdzie
znajduje się również stworzony przez nas specjalny
przelicznik zużycia preparatów dezynfekcyjnych do rąk
w oparciu o zalecenia WHO nt. średniego zużycia preparatów.
W celu zwiększenia świadomości w zakresie zagrożeń
wynikających z narastającej oporności bakterii na antybiotyki stworzyliśmy specjalną broszurę informacyjną oraz stronę internetową poświęconą tej tematyce
www.xrb.pl. Wykorzystując te środki przekazu chcemy
prezentować najnowsze doniesienia dotyczące problematyki jednego z najpoważniejszych problemów
współczesnej epidemiologii oraz podkreślać, że jednym z kluczowych elementów działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się opornych szczepów bakterii jest wdrożenie oraz przestrzeganie odpowiednich
procedur higienicznych.
Naszym klientom dostarczamy opracowywane przez
nas inne materiały edukacyjne, procedury oraz plany higieny. Nasze tablice zachęcające do dezynfekcji
rąk przez osoby odwiedzające pacjentów cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem szpitali. Opracowaliśmy również segregatory z zestawieniem instrukcji
i procedur do gabinetów stomatologicznych i kosmetycznych. W 2018 roku postanowiliśmy rozpocząć redagowanie biuletynu „MediNews”. Publikujemy tam
najbardziej aktualne informacje o mikroorganizmach
istotnych klinicznie, ich chorobotwórczości, potencjalnych źródłach zakażeń w szpitalach, a także o wykorzystywanych do dezynfekcji substancjach chemicznych,
normach do badania środków oraz skutecznych metodach i procedurach zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Za pośrednictwem czasopisma informujemy
również o ciekawych wydarzeniach i projektach związanych z tematyką epidemiologii.

ZAMKNIJ DRZWI

Ewa Pogorzelska
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Nagrody
I WYRÓŻNIENIA

Firma Medilab przez 30 lat działalności wielokrotnie
zdobywała nagrody, certyfikaty, wyróżnienia i podziękowania. Wszystkie dają ogromną satysfakcję, bo
stanowią poświadczenie, że firma rozwija się we właściwym kierunku. Nagrody dla najlepszych przedsiębiorstw w swoich branżach mają na celu docenienie
oraz wyróżnienie tych podmiotów, które mogą być inspiracją dla innych. Przyznane nagrody i wyróżnienia
promują najlepszych, pokazują jakość i solidność polskiego przedsiębiorcy oraz przyczyniają się do dalszego ich rozwoju. Niespodziewane laury w niezależnych
rankingach dają dużą satysfakcję.
Wielokrotnie zdobyliśmy tytuł Gazela Biznesu. Jest
to elitarne grono najdynamiczniej rozwijających się
firm. Na tę najbardziej prestiżową nagrodę w świecie
małych, średnich i tych większych firm trzeba solidnie
zapracować. Kryteria rankingu są bowiem bardzo surowe. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w
2000 roku. Z punktu widzenia ”Pulsu Biznesu” Gazela
to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę
wśród nawet znacznie większych konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację
danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.
Gazela Biznesu to firma, która skutecznie potrafi dostosować działalność do trudnych warunków rynkowych, świetnie radzi sobie w czasach spowolnienia gospodarczego i konsekwentnie buduje swoją przewagę
konkurencyjną.

Medilab jest również wielokrotnym Gepardem Biznesu.
Celem tego rankingu jest wyłonienie najdynamiczniej
rozwijających się firm według wzrostu ich wartości
rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek
giełdowych. Metodologia wykorzystywana w konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma,
gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Medilab jest również Efektywną Firmą. Jest to ranking
czołówki 50 tysięcy przedsiębiorstw, których trzyletnią
średnią zysku netto do przychodów operacyjnych liczy
Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych
dostarczonych przez Wywiadowni Handlową InfoCredit. Firmy, których trzyletnia średnia zysku netto do
przychodów operacyjnych wynosi minimum 5 proc.,
uznajemy za Efektywne Firmy.
Certyfikat Rzetelna Firma to wyróżnienie przyznawane firmom przez Krajowy Rejestr Długów. Ma on na
celu uhonorowanie przedsiębiorstw, które codziennie,
w każdej sytuacji, funkcjonują według etycznych zasad
prowadzania biznesu i nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań. Otrzymany certyfikat jest gwarantem zaufania, rzetelności i dobrej współpracy z firmą
Medilab.
Przyznane nagrody potwierdzają, że Medilab cieszy się
opinią solidnego partnera biznesowego. Dziękujemy
za każdy laur i wyróżnienie - stanowią dla nas motywacją do jeszcze wydajniejszej pracy w celu nieustającego rozwoju.
Dorota Rutkowska

Działalność

NAUKOWO – SZKOLENIOWA
Działalność naukowo – szkoleniowa była priorytetem
firmy Medilab od początku istnienia. Właściciele firmy
Medilab Sp. z o.o - mgr farmacji Barbara Zabłocka i dr
n. med. Michał Zabłocki skrupulatnie dbali o to, aby
wszelkie decyzje biznesowe i handlowe oparte były o
aktualną wiedzę medyczną i najnowsze badania naukowe.
Potrzeba edukacji personelu medycznego w zakresie
stosowania skutecznych metod dezynfekcyjnych oraz
konieczność uświadamiania personelowi aktualnych
zagrożeń mikrobiologicznych spowodowała, że już
w 2003 roku została zatrudniona w naszej firmie Pani
Konsultant Naukowy mgr farmacji, specjalista mikrobiologii klinicznej - Barbara Podsadna. Kiedy okazało
się, że szkolenia merytoryczne prowadzone przez naszą firmę cieszą się dużym zainteresowaniem, dołączyła do niej druga konsultantka i objęła swoją opieką
teren wschodniej i centralnej Polski.

Od 2016 roku w firmie funkcję Konsultantów Naukowych pełnią mgr Beata Zalewska oraz dr n. med. Justyna Piwowarczyk. Wspólnie dbamy, aby działania
szkoleniowe i marketingowe w naszej firmie były poparte rzetelną wiedzą medyczną. Przygotowujemy i
wygłaszamy prezentacje na szkoleniach w szpitalach i
innych placówkach medycznych, Wojewódzkich i Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych,
Izbach Lekarskich i Pielęgniarskich oraz na Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych. Piszemy także artykuły do czasopism branżowych starając się, aby nasza
wiedza i doświadczenie w zakresie profilaktyki zakażeń
były dostępne dla jak najszerszego grona pracowników medycznych.
Od 2016 roku siedmiu pracowników naszej firmy –
przedstawicieli, konsultantów oraz pracowników
działu marketingu posiada tytuł Audytora Wiodącego
WHO w zakresie kontroli prawidłowości higieny rąk w
placówkach medycznych. Zespół ten stanowi wsparcie dla placówek medycznych we wdrażaniu strategii
WHO oraz w prowadzeniu audytów zgodnie z tą strategią.
Od początku działalności naukowej firmy odbyła się w
placówkach medycznych niezliczona liczba szkoleń i
prezentacji – na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć,
że odbywa się ich około 1000 rocznie, a uczestników naszych szkoleń można by liczyć w dziesiątkach tysięcy…
Justyna Piwowarczyk
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Akcja

“ZAMKNIJ DRZWI ZAKAŻENIOM SZPITALNYM”
Medilab jest pomysłodawcą ogólnopolskiej kampania o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym „Zamknij
drzwi zakażeniom szpitalnym”.
Kampania została przeprowadzona w trzech edycjach,
począwszy od 2014 roku. Łącznie podczas 438 spotkań
przeszkolono ponad 20 000 osób (~ 47 osób/szkolenie).
We wszystkich edycjach brało udział 210 placówek medycznych z terenu całej Polski. W ramach akcji obserwowano przygotowanie rąk do procedury dezynfekcji
wśród chętnych uczestników (7544 os.). Weryfikowano
następujące czynniki: posiadanie sztucznych, pomalowanych paznokci, długość posiadanych paznokci,
kondycję skóry (podrażnienia, zaczerwienienia itp.),
obecność biżuterii (zegarek, bransoleta, pierścionek,
w tym obrączka), długość rękawa odzieży ochronnej.

Ponadto okazało się, że zainteresowanie akcją, a bezpośrednio wynikami uzyskanymi w poszczególnych
edycjach, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W
związku z chęcią podejmowania kolejnych wyzwań,
postanowiono przedstawić wyniki na zjazdach międzynarodowych (Wiedeń 2015r., Budapeszt 2017r. w
ramach I i II Konferencji Higieny Szpitalnej i Bezpieczeństwa Pacjentów dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, First and Second CEE Conference on Hospital Hygiene and Patient Safety). W obu odsłonach
tej międzynarodowej konferencji zgłoszone prace znalazły się wśród 10 najlepszych doniesień i prezentowane były w sesjach ustnych. Za niebywały sukces uważa
się również zainteresowanie wynikami przez samego
prof. Didier Pittet`a, który zwrócił szczególną uwagę
na dużą grupę badawczą oraz znaczący wkład nauko-

wy w dotychczasowe i przyszłe doniesienia z zakresu
higieny rąk. (Genewa 2017r. w ramach Międzynarodowej Konferencji Profilaktyki i Kontroli Zakażeń, International Consortium for Prevention & Infection Control).
Akcja „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym” okazała się absolutnie zaskakująca, bo znacznie wykroczyła poza to, czego można było się spodziewać. Wyniki
otrzymane w ramach kampanii okazały się pierwszymi
doniesieniami na forum międzynarodowym, a w dodatku na tak dużej grupie pracowników.
Ciągłe zainteresowanie przedstawianymi wynikami
potwierdza fakt, że zostały one zakwalifikowane do
sesji posterowej IFIC 2018 (18. Kongres International
Federation of Infection Control), która odbędzie się w
dn. 25-27.04.2018r. w Krakowie.
Emilia Szumska

Przed pilotażową edycją akcji „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnych” mieliśmy pewne obawy, m. in.: czy
zainteresowanie placówek medycznych będzie satysfakcjonujące, czy znajdą się pracownicy medyczni
chętni do uczestnictwa w obserwacji, czy tematyka
będzie na tyle inspirująca, by rzeczywiście odniosła
wymagany skutek, jakim jest poprawa przestrzegania
higieny rąk. Niemniej jednak, dosyć szybko zostały
rozwiane wszelkie wątpliwości, gdyż z powodu ciągłych zgłoszeń nowych placówek istniała konieczność
wydłużenia czasu trwania I edycji. Zorganizowano kolejne odsłony kampanii, które potwierdziły słuszność
propagowania prawidłowych zachowań w tematyce
higieny rąk. Po raz kolejny Medilab został absolutnie
zaskoczony ilością chętnych osób i chętnych placówek
medycznych, które wdrożyły program „Zamknij drzwi
zakażeniom szpitalnym”.
Należy wspomnieć, że Medilab w ramach akcji „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym” nie ograniczył się
tylko do działań marketingowych. Ustawicznie poprawia jakość procedur i wytycza nowe standardy, czego
przykładem jest m. in. opracowanie i wdrożenie schematu „5 punktów prawidłowo przygotowanych rąk”.
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Medilab

tworzyMy

Podobno wartość firmy tworzą ludzie, a wyniki firmy są
tak dobre, jak dobrzy są ludzie, którzy w niej pracują.
30 lat działalności firmy Medilab to stały rozwój przede
wszystkim dzięki ogromnemu wkładowi pracy założycieli, ich zaangażowaniu i poświęceniu w to, co robią.
Państwo Barbara i Michał Zabłoccy zbudowali swoją
firmę od podstaw, inwestując w nią nie tylko kapitał,
ale przede wszystkim czas, energię i wiedzę. Od kilku
lat w stopniowym i systematycznym rozwijaniu prowadzonej działalności pomaga im córka, Anna Ławicka,
która dołączyła do Zarządu.
Relacje właścicieli Medilabu z pracownikami oparte są
na zaufaniu i partnerstwie, przez co z kolei wzrasta ich
identyfikacja z firmą oraz wewnętrzne przekonanie co
do realizowanej misji. Na każdy sukces firmy pracuje

kilkudziesięciu oddanych pracowników, którzy przez
te lata budowali markę Medilab, a których części nasi
klienci nigdy nie będą mieli okazji poznać. Nasz zespół
składa się z 56 osób. Prawie połowę tego zespołu stanowią pracownicy, z którymi osobiście spotykają się
nasi klienci. Należą do nich przedstawiciele medyczni i handlowi, serwisanci, managerowie rynków oraz
konsultanci naukowi. We wszystkich sukcesach wspomagają ich pracownicy biura w Białymstoku, gdzie
znajdują się działy sprzedaży, marketingu, przetargów,
księgowe, analityki, serwisu oraz logistyki. Mamy wysoki odsetek osób zatrudnionych powyżej 5 lat, a jeszcze
wyższy tych, którzy pracują z nami prawie 10 lat i więcej. Wiedza, zaangażowanie, umiejętności i stała chęć
rozwoju naszego zespołu pozwala nam na dostarczanie najwyższej jakości usług.
Ewa Pogorzelska
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EWA SKOROCHODZKA – GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pracuję w MEDILABIE 29-ty rok. Połowa życia… Uczyłam się tutaj księgowości i pracy na komputerze niemal od zera. Co sprawiło, że jestem tu tak długo? Atmosfera. Dla mnie MEDILAB to nie tylko praca. To także
przyjaźń. Przyszłam tu w trudnym dla mnie momencie
życia i dostałam pomoc oraz wsparcie i zrozumienie.
Przetrwaliśmy razem różne momenty, dobre i te trudne. Miałam też niepowtarzalną okazję obserwować jak
malutka firemka (3 osoby) zmienia się sukcesywnie w
całkiem spore, dobrze prosperujące przedsiębiorstwo
zatrudniające ponad 50 osób.

IWONA DUBOWSKA – DYREKTOR OPERACYJNY
Pracując w Medilabie odkryłam, że innowacyjność stała się moją pasją. Dzięki wspaniałemu zespołowi pasja
ta rozkwita mimo upływu czasu. Przekonałam się również, że doświadczenie i naturalność są tak samo ważne jak innowacyjność i nowoczesność/kreatywność.
Otaczający firmę park, wiewiórki kicające pod naszymi
oknami wspaniale wkomponowują się w tę koncepcję.

JOLANTA DOBKOWSKA – KIEROWNIK DZIAŁU
OBSŁUGI KLIENTA
Rozwój firmy najlepiej widać po ilości zamówień. 15 lat
temu wypisywałam dziennie kilka faktur. Obecnie są
dni kiedy 3 osoby zatrudnione w moim dziale nie nadążają z ich wystawianiem. Z przyjemnością obserwuję jak każdego roku zwiększa się ilość wysyłanego przez
dział logistyki towaru, a klienci dzwonią nie tylko po to,
aby złożyć zamówienie, ale również aby podziękować
nam za dobrą współpracę.

EWA POGORZELSKA – KIEROWNIK MARKETINGU
DEZYNFEKCYJNEGO
Medilab jest moim pierwszym miejscem pracy. Przyszłam na dwa miesiące praktyk studenckich, a zostałam na 20 lat  Dlaczego? Mam przyjemność współpracować z wyjątkowymi ludźmi. Zaangażowani
pracownicy o wysokich kompetencjach i życzliwi właściciele to największa siła i wartość tej firmy. Wspieramy się i wzajemnie uzupełniamy, razem współtworzymy historię oraz sukces Medilabu.
11
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JUSTYNA PIWOWARCZYK – KONSULTANT
NAUKOWY
Swoją przygodę z Medilabem rozpoczęłam w 2007 roku.
W firmie Medilab stawiałam pierwsze kroki na rynku medycznym i „wyrosłam” na przedstawiciela medycznego.
Po 8 latach spędzonych w innej firmie, pojawiła się
szansa powrotu do Medilabu. W tej możliwości dostrzegłam dla siebie ogromną szansę rozwoju zawodowego,
pójścia dalej, rozwinięcia się naukowo i szkoleniowo.
Miałam obawy dotyczące „powrotu do tej samej rzeki”,
ale spróbowałam i już pierwszego dnia pracy w Medilab poczułam się, jakbym znów była w domu. Wszyscy
serdecznie mnie witali z powrotem. Firma pokłada we
mnie duże nadzieje i wierzy w moje możliwości. Nie żałuję ani jednego dnia w Medilabie, robię rekordowe ilości kilometrów, wstaję jeszcze wcześniej niż dotychczas,
mam dużo wyzwań, ale czuję, że pracuję dla ludzi, którzy
to moje zaangażowanie i pasję doceniają.

JOANNA GERS – ASYSTENT ZARZĄDU I DYREKCJI
Od prawie 23 lat obserwuję z podziwem, jak firma,
stworzona przez Państwa Zabłockich od zera „własnymi rękami”, rozwija się, ściga z konkurencją, by stać się
niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie dezynfekcji i higieny w Polsce. Serdecznie gratuluję tak wielkiego osiągnięcia i życzę sukcesów przez wiele kolejnych lat!
12 MediNews Nr 2 / 2018
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ŁUKASZ KELUS – SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA,
KOORDYNATOR SERWISU
Zatrudniony jestem od 7 lat, ale staż w Medilabie mam
25-letni . „Pracowałem” od 5 roku życia z tatą, który
był w Medilabie od pierwszych lat istnienia firmy. Co
ciekawe, nie jestem w Medilabie jedynym przykładem
pracownika, którego rodzic wcześniej tu pracował lub
pracuje. Można powiedzieć, że w Medilabie pracuje się
z pokolenia na pokolenie 

Historia
Medilab

Nasza obecna pozycja ma swoje korzenie w 1988 roku,
kiedy to Medilab rozpoczął swoją działalność. Spółka
została zarejestrowana w Białymstoku przez mgr farm.
Barbarę Zabłocką i dr n. med. Michała Zabłockego.
W pierwszym roku działalności firma zaopatrywała
państwową służbę zdrowia w produkty medyczne dostępne jedynie w polskich hurtowniach i produkowane
przez krajowych wytwórców. Jednak specyfika gospodarcza tych czasów nie pozwoliła na dynamiczny rozwój małej, prywatnej firmy w oparciu o zaopatrzenie
w deficytowe produkty krajowe. Znając potrzeby i luki
w zaopatrzeniu polskiej ochrony zdrowia, właściciele firmy rozpoczęli poszukiwania nowych produktów
i źródeł zaopatrzenia poza granicami naszego kraju.

ANNA LEONIUK – SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
W Medilabie cenię to, że daje możliwość jednocześnie
rozwoju zawodowego, jak i możliwość bycia szczęśliwą
żoną i mamą trójki dzieci. Ze wsparciem moich przełożonych i pozytywnym podejściem Zarządu do aspektów prorodzinnych, na tle mojego 10-letniego stażu w
firmie, zawsze udawało mi się i dalej udaje pogodzić
pracę z wychowywaniem córek. Nigdy nie musiałam
wybierać: rodzina czy praca.

Pod koniec 1989 roku nawiązaliśmy kontakt z niemieckim producentem środków dezynfekcyjnych z ponad
100-letnią tradycją Lysoform Dr Hans Rosemann GmbH
z Berlina, z którym w 1990 roku podpisaliśmy pierwszą
międzynarodową umowę handlową. Na mocy tej umowy Medilab został wyłącznym importerem, przedstawicielem i dystrybutorem środków dezynfekcyjnych tego
producenta. Pierwsze transporty towarów odbywały
się samochodem osobowym załadowanym towarem
po sam dach. Preparaty dezynfekcyjne Lysoform były
w owym czasie jedynymi nowoczesnymi środkami
dezynfekcyjnymi dostępnymi w Polsce. Importowane
preparaty dezynfekcyjne cechowały się relatywnie niską ceną, wysoką skutecznością biobójczą, a użytkownicy szybko docenili ich nowoczesne walory użytkowe
w porównaniu z preparatami dostępnymi w kraju.

Właściciele firmy o wykształceniu medycznym, znający
realia rynkowe, widząc ogromne potrzeby i zaniedbania w poziomie higieny w placówkach ochrony zdrowia w owych czasach, podjęli trudną próbę przeniesienia zachodnich standardów i procedur higienicznych
do polskiej ochrony zdrowia. Korzystając z dostępu do
fachowej wiedzy oraz pomocy i doświadczenia swojego partnera handlowego firmy Lysoform w dziedzinie
zwalczania zakażeń szpitalnych w Niemczech, organizowali liczne konferencje i szkolenia dla pracowników
polskiej ochrony zdrowia i nadzoru sanitarnego. W
podnoszeniu poziomu wiedzy brali udział specjaliści
i autorytety z Niemiec, Szwecji i Polski. Jednocześnie
zarząd publikował liczne opracowania fachowe, szkolił
własnych pracowników i pracowników dystrybutorów.
Lata 1991-1998 to okres znaczącego rozwoju firmy.
To również lata rozwoju rynku prywatnych świadczeń zdrowotnych, jak i wzrostu świadomości i odpowiedzialności placówek oraz personelu medycznego
w zakresie zakażeń szpitalnych. Potrzeba zaopatrzenia
rosnącej liczby odbiorców wywołała konieczność rozbudowy sieci dystrybucji w oparciu o istniejące i nowopowstające hurtownie farmaceutyczne i specjalistyczne sklepy medyczne i stomatologiczne. Nowoczesne
produkty, trafnie dobrane do potrzeb i realiów polskiej
ochrony zdrowia sprawiły, iż firma szybko uzyskała pozycję lidera dostawcy profesjonalnych środków dezynfekcyjnych w Polsce.
Nawiązując w roku 1992 współpracę z firmą Sterisol AB
ze Szwecji wprowadziliśmy na polski rynek unikalny,
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zamknięty system higieny rąk. Do dnia dzisiejszego jest
to jedyny system zapewniający czystość mikrobiologiczną produktu przez cały okres użytkowania, który
nie zawiera konserwantów i substancji bakteriostatycznych.
Innowacyjność rozwiązań i produktów to od początku
działalności cecha charakterystyczna naszej oferty.
W 1996 roku wzbogaciliśmy nasz asortyment o worki Aquafilm z Wielkiej Brytanii służące do zbierania i
transportu zanieczyszczonej bielizny szpitalnej, które
rozpuszczają się w wodzie podczas procesu prania,
zapewniając bezpieczeństwo zbieranej brudnej bielizny. Oferując w latach 1991-2012 produkty firmy DMG
Hamburg dostarczaliśmy polskim stomatologom innowacyjne materiały stomatologiczne i protetyczne.
Od roku 1998 współpracujemy z Germiphene z Kanady - producentem między innymi smakowych pianek
do fluoryzacji zębów, dzięki którym zabiegi profilaktyki próchnicy są bardzo miłym przeżyciem dla małego
pacjenta. Mając świadomość, jak ważna jest kontrola
skuteczności procesów sterylizacji, w tym samym roku
wprowadziliśmy do oferty testy i wskaźniki kontroli procesów sterylizacji firmy Propper Ltd. z siedzibą
w USA.
Lata 1999-2008 to okres, w którym firma kontynuuje
wzrost i umacnia swoją pozycję lidera na polskim
rynku. Potrzeba wzbogacania oferty o nowoczesne
technologicznie produkty zaowocowała nawiązaniem
współpracy z kolejnymi światowymi producentami
środków dezynfekcyjnych. W 2001 roku wprowadziliśmy do oferty preparaty na bazie aktywnego chloru
produkcji Guest Medical Ltd. z Wielkiej Brytanii. Od roku
2005 współpracujemy z francuską firmą Laboratoires
Anios - producentem szerokiej gamy nowoczesnych
produktów myjących i dezynfekcyjnych oraz sprzętu
i urządzeń do utrzymania higieny w ochronie zdrowia
i innych dziedzinach gospodarki.
Wychodząc naprzeciw stale rosnącemu zapotrzebowaniu na najwyższej klasy sprzęt medyczny do dezynfekcji
i sterylizacji wprowadziliśmy do sprzedaży doskonałej
jakości autoklawy, myjnie i dezynfektory renomowanych producentów. Od 2006 roku współpracujemy
z Steelco Spa z Włoch – wiodącym w Europie dostawcą
urządzeń do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi,
endoskopów, sprzętu medycznego i utensyliów. W tym

CO NOWEGO

samym roku do oferty wprowadziliśmy niskotemperaturowe myjnie-dezynfektory Soluscope z Francji, przeznaczone do reprocesoringu sprzętu endoskopowego.
Współpracowaliśmy również z firmą Scican z USA – producentem autoklawów Statim oraz z firmą Tuttnauer
z Izraela, producentem autoklawów medycznych, stomatologicznych a także autoklawów przeznaczonych
do laboratoriów i przemysłu farmaceutycznego.
Wysterylizowane narzędzia muszą być przechowywane w specjalistycznych, zgodnych z normami opakowaniach. Medilab od lat dostarcza najwyższej jakości opakowania papierowo-foliowe do sterylizacji
narzędzi i sprzętu medycznego. W latach 1999-2008
współpracowaliśmy z firmą Medipack z Tajwanu. Od
początku 2009 roku zmieniliśmy partnera handlowego
na Sigma Medical Supplies Corp., którego zmieniliśmy
w 2016 roku na Sterileright Packaging Mfg Inc., również
z Tajwanu.
Podążając za potrzebami rynku, nasza oferta została
rozszerzona o szeroką gamę produktów stomatologicznych stosowanych w protetyce, chirurgii, periodontologii oraz stomatologii zachowawczej. W roku 2005 nawiązaliśmy współpracę z Tecnoss Dental s.r.l. z Włoch
– producentem naturalnych biomateriałów do zastosowania w zabiegach chirurgicznych, implantologii
i periodontologii. Produkty Tecnoss wyróżnia opatentowany proces produkcji pozwalający na zachowanie
naturalnego kolagenu w biomateriale. Od roku 2010
oferujemy wysokiej klasy instrumenty stomatologiczne firmy Helmut Zepf Medizintechnik GmbH z Niemiec.
W 2009 roku zmieniliśmy siedzibę Medilab, co zbiegło
się z reorganizacją magazynów oraz wprowadzeniem
specjalistycznego oprogramowania wspomagającego
zarządzanie firmą. Był to dla nas swego rodzaju nowy
początek. W nowym miejscu, z nową energią i pomysłami wkroczyliśmy w kolejny etap funkcjonowania.
Nadal nieustannie kontynuujemy realizację wytyczonych wówczas celów.
Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest również okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów
i zadań. Przez te wszystkie lata wiele osiągnęliśmy, ale
te 30 lat to dopiero początek 
Ewa Pogorzelska

System audytów
epidemiologicznych MediCheck
- NOWOCZESNA METODA KONTROLI HIGIENY
W PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Medilab stworzył narzędzie, które umożliwi realizację zadań związanych z kontrolą poziomu higieny
w placówkach opieki medycznej w krótkim czasie
przez jedną osobę. Medicheck to system audytów,
który promuje działanie wielomodułowe (higieny rąk,
powierzchni szpitalnych oraz narzędzi) w celu ograniczenia zakażeń związanych z opieką medyczną. Jest to
gotowe rozwiązanie do nadzoru epidemiologicznego,
które ułatwi wdrożenie, przestrzeganie i monitorowanie procedur wykonywanych przez personel medyczny. Głównym założeniem systemu Medicheck jest podniesienie świadomości higienicznej wśród personelu
medycznego oraz identyfikacja kluczowych obszarów,
które wymagają wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.
Medicheck to jedyny na rynku system kontroli
trzech zakresów:
99 prawidłowego przygotowania i wykonania
procedur higieny rąk – MODUŁ RĘCE
99 higieny powierzchni szpitalnych w różnych
pomieszczeniach – MODUŁ POWIERZCHNIE
99 prawidłowego przygotowania i wykonania
procedury dekontaminacji narzędzi – MODUŁ
NARZĘDZIA

Komu jest polecany system Medicheck?
99 pielęgniarkom epidemiologicznym
99 pracownikom szpitalnych działów higieny
99 Zespołom ds. Kontroli Zakażeń
99 firmom sprzątającym oraz świadczącym usługi
czystościowe
99 oraz innym osobom odpowiedzialnym za kontrolę
epidemiologiczną w zakresie higieny rąk,
powierzchni i narzędzi
Korzyści użytkowania systemu Medicheck to
przede wszystkim:
99 kompleksowy i stały nadzór nad procedurami
w zakresie higieny rąk, powierzchni i narzędzi
99 komfort pracy dla personelu epidemiologicznego
oraz osób odpowiedzialnych za higienę szpitalną
99 optymalne skrócenie czasu przeprowadzonych
kontroli
99 możliwość przeprowadzenia audytów w wielu
oddziałach i zakresach jednocześnie
99 jedyne narzędzie do kontroli wymagań standardów
różnych jednostek kontrolujących akredytujących
i certyfikujących
99 gotowe i przejrzyste raporty poaudytowe
zawierające bardzo szczegółowe analizy
statystyczne
99 możliwość generowania raportów i archiwizacji
w formie pdf lub mailem
ZAPRASZAMY DO TESTOWANIA!
W celu otrzymania szczegółów nt. działania
systemu Medicheck prosimy o kontakt
z regionalnym przedstawicielem firmy Medilab.
Emilia Szumska
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