SPECJAL-TRANS

KOMPLEKSOWE USŁUGI MEDYCZNE
DLA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Profesjonalizm w działaniu i specjalistyczny sprzęt – to wyróżnia nas z pośród innych firm.

SPECJAL-TRANS W KILKU SŁOWACH
PROPONOWANE USŁUGI
Wszystkie nasze usługi skrojone są
na miarę potrzeb klienta. Każde
zgłoszenie analizowane jest przez
konsultantów, którzy dopasowują
do potrzeb usługi m.in. załogę,
potrzebny sprzęt medyczny a także
ambulans.
Duże doświadczenie w branży
pozwala
nam
na
wysoką
specjalizację w następujących
usługach:
- specjalistyczny transport
medyczny / sanitarny,
- zabezpieczenie medyczne imprez
masowych i pokazy ratownictwa,
- outsourcing transportu chorych
dla ośrodków zdrowia i szpitali,
- ratownictwo medyczne - ochrona
zdrowia w zakładach pracy i
firmach,

,

Wiele lat pracy w dziedzinie transportu medycznego – działamy już od
2001 roku; świadczy o naszym dużym doświadczeniu, a nieustanne
doskonalenie sprawia, że stanowimy silną markę w Polsce i nie tylko.
Świadczymy nasze usługi na terenie Polski i Europy dla ośrodków zdrowia i
firm, ale również przywiązujemy dużą wagę do obsługi osób prywatnych.
DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM, NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
SPRZĘT

NASZE SPECJALISTYCZNE USŁUGI
Zabezpieczenie medyczne eventów
Zespół naszych ratowników i lekarzy wraz ze specjalistycznie wyposażonym
ambulansem może kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo uczestników na
Państwa evencie już od 100 PLN za godzinę. W zależności od charakteru
imprezy dopasujemy odpowiedni zespół medyczny i potrzebne wyposażenie,
zorganizować dodatkowo patrole piesze lub punkt medyczny. Specjalnie dla
Państwa możemy przygotować pokazy ratownictwa medycznego, szkolenia z
pierwszej pomocy –wszystko to, co uatrakcyjni event i zwiększy
bezpieczeństwo uczestników.

“Nasze usługi to nie tylko praca, to prawdziwa
pasja!“ – Jerzy Mazurek
Transport medyczny w Polsce i Europie
Nasz specjalistyczny ambulans Renault Master zabudowany przez firmę
SYSTEM STROBEL wyposażony w pływające nosze Aero Komfort, a także
sprzęt medyczny do monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych
pozwala na transport pacjentów w każdym stanie zdrowia już od 2,2 PLN za
kilometr transportu. Nad naszymi pacjentami czuwa kadra wysoko
wykwalifikowana kadra ratowników medycznych i lekarzy z wieloletnim
stażem w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego.

OCHRONA MEDYCZNA W TWOJEJ FIRMIE
Nasz zespół może świadczyć usługi ratownictwa medycznego w Państwa
firmie. Oferujemy dyżury całodobowe jak również godzinowe rozliczane
ryczałtowo. Wystarczy tylko pomieszczenie,a o resztę zadbają nasi ratownicy.
Zespół ratowników medycznych na pikniku

TRANSPORT MEDYCZNY W EUROPIE
Bezpieczny, szybki i tani transport sanitarny chorych ambulansami z pływającym łóżkiem.

CENNIK TRANSPORTU
Koszt transportu medycznego
obliczany
jest
rzetelnie
i
kompleksowo tak, aby otrzymali
Państwo dokładną kwotę za
transport. W skład opłaty za
transport wchodzi: stawka za
kilometr uzalezniona od stanu
zdrowia pacjenta, załogi i opłat
drogowych.

TRANSPORT MEDYCZNY

Cennik usług:

Firma Specjal-Trans S.C. oferuje specjalistyczny transport medyczny na
terenie całego kraju oraz państw Europy w pozycji leżącej jak i siedzącej.
Transport wykonywany jest z wykorzystaniem specjalistycznych ambulansów
przez asyście kierowców, ratowników medycznych a także lekarzy. Usługi
wykonywane przez naszą firmę cechuje wysoki profesjonalizm i
bezpieczeństwo dla pacjenta. Nasze doświadczenie potwierdzone jest licznymi
sukcesami i podziękowaniami ze strony klientów i ich rodzin. Jak do tej pory
udało nam się przetransportować pacjentów m.in. z: Anglii, Szkocji, Hiszpanii,
Francji, Belgii, Holandii, Włoch, Sycylii, Grecji, Niemiec i Czech. Świadczymy
również usługi medycznego transportu lotniczego z dowolnego miejsca
na Świecie.

- Zespół specjalistyczny
5 PLN/km + 100 PLN godzina

Dla ośrodków zdrowia proponujemy obsługę transportów POZ
krótkich, jak również dalekich.

- Zespół paramedyczny
3,5 PLN/km + 50 PLN godzina

ZESPOŁY WYJAZDOWE

- Zespół transportowy
2,2 PLN/km

Rodzaj zespołu i ambulans potrzebny do transportu pacjenta określany jest w
oparciu o stan zdrowie chorego i odległość transportu. O wszystko to zadbają
nasi konsultanci.

- Asysta dodatkowa ratownika:

Specjalnie dla Państwa możemy wykorzystać następujące zespoły:

40 PLN godzina transportu

Zespół specjalistyczny - ambulans typu S (w skład, którego wchodzi lekarz,
kierowca-ratownik oraz ratownik medyczny);

Dodatkowe koszty:
Monitorowanie pacjenta: 250 PLN

Zespół paramedyczny - ambulans typu P (w skład, którego wchodzi dwóch
ratowników medycznych i kierowca);
Zespół transportowy – w skład, którego wchodzi kierowca i ratownik
medyczny lub sanitariusz;

,

Nasze ambulanse, jako jedyne w Polsce wyposażone są w
profesjonalne pływające nosze AirKomfort pozwalające na
komfortowy transport pacjentów w każdym stanie zdrowia i na
dowolnym dystansie. Posiadamy karetki różnych typów od transportowych
po specjalistyczne, co pozwala nam na transport pacjentów z zachowaniem
optymalnych kosztów.

Specjalistyczny ambulans Renault Master z
pływającym łóżkiem.

Na pokładzie ambulansów znajdziecie Państwo specjalistyczny sprzęt
medyczny taki jak: kardiomonitor i defibrylator LfePak 12, respirator Drager
Oxylog BW, ssak Weinmann ACCUVAC Rescue, nosze podbierakowe i
ortopedyczne, torby medyczne typu R1, etc. dopełnia całości. Wszystko to
zapewni bezpieczeństwo transportu.

SZKOLENIA PIERSZEJ POMOCY DLA FIRM
CENNIK SZKOLENIA
Każde szkolenie przygotowywane
jest indywidualnie dla naszych
klientów.
Wspólnie
możemy
zdecydować, na co zwrócić
szczególną uwagę.
Szkolenia
podstawowe,
realizujemy to:

jakie

- Pierwsza Pomoc w Stanach
Zagrożenia Życia (1 dzień)
1600 PLN/grupę do 20 os.
- Pierwsza Pomoc w Urazach
(2 dni), 3600 PLN/grupę do 20
os.
- Podstawy Ratownictwa (3 dni),
7000 PLN/grupę do 20 os.
- Symulacja wypadku
samochodowego z pozoracją ran,
itp. (1 dzień) 500 PLN
płatne dodatkowo do ceny szkolenia

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA FIRM I
INSTYTUCJI
Każdy z nas powinien umieć udzielić pierwszej pomocy... to od nas
zależy zdrowie i życie innych osób. Sytuacje, w których będziemy mogli
a raczej musieli zareagować mogę napotkać nas w pracy, w domu, na zakupach,
na spacerze czy na drodze w trakcie prowadzenia samochodu lub motocykla.
Co czujemy w pierwszej chwili widząc taką sytuację? Paraliżujący strach,
obawy, że może tylko zaszkodzimy. Nasze szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej pomogą przezwyciężyć strach podejścia do osoby
potrzebującej i udzielenia jej niezbędnej pomocy w sposób bezpieczny dla nas
i ofiary.

“Profesjonalizm w każdym calu”
Dysponujemy
profesjonalnym
sprzętem
dydaktycznym
i
multimedialnym. W czasie szkoleń wykorzystujemy fantomy osoby
dorosłej, dziecka i noworodka do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo oddechowej, automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) do ćwiczeń
praktycznych, deski ortopedyczna do transportu poszkodowanych z grupy
pacjentów urazowych, zestawy do pozoracji ran, przykładowe apteczki
pierwszej pomocy i wiele innych.
Szkolenia prowadzone przez doświadczoną kadrę pedagogiczną
(ratownicy medyczni z dużym stażem w zespołach ratunkowych i lekarze)
ukierunkowane są na nauczenie Państwa umiejętności praktycznych z
minimum niezbędnej teorii.
Każde szkolenie możemy dopasować do Państwa potrzeb – wykorzystać
dowolny sprzęt medyczny w tym specjalistyczny ambulans z wyposażeniem.
Symulacje wypadków drogowych
Rocznie na Polskich drogach dochodzi do ok. 38 000 wypadków, w których
gonie ok. 3800 osób a ok. 46 000 zostaje rannych – to dość szare statystki.
Do standardowego szkolenia możemy dołączyć symulację wypadku
komunikacyjnego w czasie, którego uczestnicy zdobędą wiedzę jak zachować
się widząc wypadek, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i pomóc ofiarom wypadku
w sposób bezpieczny do czasu przybycia służb ratowniczych.

WSPÓŁPRACA
Szkolenie pierwszej pomocy dla uczestników imprez /
eventów.

Nasze usługi świadczone na najwyższym poziomie cieszą się dużym zaufaniem
i uznaniem wśród firm w Polsce i nie tylko. Współpracujemy m.in z: Medica
Polska, Mondial Assistance, PZU S.A., CentrumDializa, Fresenius Polska,
MEA Group.

ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE IMPREZ
Z naszą doświadczoną kadrą ratowników i lekarzy każde wydarzenie będzie bezpieczne.

CENNIK USŁUGI
Nasi pracownicy z przyjemnością
pomogą Państwu dokonać trafnego
wyboru odnośnie stworzenia planu
zabezpieczenia
medycznego.
Dokonają
analizy
charakteru
wydarzenia, miejsca imprezy oraz
ewentualne dróg ewakuacyjnych,
potencjalnych zagrożeń.

CZYM JEST ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej jest to skoordynowane
przedsięwzięcie, podejmowane przez organizatora imprezy i firmę medyczną
zapewniającą odpowiednio dobrany i wyposażony Zespół Ratownictwa
Medycznego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
zabawy. Dlatego też proponujemy Państwu kompleksową ochronę medyczną.
Dzięki szerokiej wiedzy, profesjonalnym ratownikom medycznym i lekarzom,
a także bogato wyposażonym ambulansom typu P i S jesteśmy w stanie
zabezpieczyć dla Państwa każdą imprezę masową o dowolnym
charakterze.

Cennik usług:
- Zespół specjalistyczny
od 230 PLN/h
- Zespół paramedyczny
od 140 PLN/h
- Patrole medyczne
od 110 PLN/h
- Pokaz ratownictwa medycznego,
pierwszej pomocy
od 1h – 300 PLN
Cena nie obejmuje jednorazowych
materiałów medycznych, materiałów
opatrunkowych
rozliczanych
wg.
zużycia.

NASZE SPECJALISTYCZNE USŁUGI
Nasze usługi zawsze skrojone są na miarę potrzeb klienta i zgodne z
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.
Specjalnie dla Państwa możemy wykorzystać następujące zespoły:
Zespół specjalistyczny - ambulans typu S (w skład, którego wchodzi lekarz,
kierowca-ratownik oraz ratownik medyczny);
Zespół paramedyczny - ambulans typu P (w skład, którego wchodzi dwóch
ratowników medycznych i kierowca);
Patrole medyczne – w skład, którego wchodzi dwóch ratowników medycznych
z niezbędnym sprzętem np. torba PSP-R1;
Punkty medyczne - w skład, którego wchodzi lekarz, trzech ratowników
medycznych;
Pokazy ratownictwa medycznego – ratownicy przedstawiają swoje działania z
pacjentem urazowym lub w czasie wypadku drogowego, a także podstawowe
szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej;

,

Zespół ratowników medycznych w czasie symulacji
wypadku w pomieszczeniu.

Nasi pracownicy z przyjemnością pomogą Państwu dokonać trafnego wyboru
odnośnie stworzenia planu zabezpieczenia medycznego. Zgodnie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia dokonają analizy charakteru wydarzenia,
miejsca imprezy oraz ewentualne dróg ewakuacyjnych, potencjalnych
zagrożeń. W razie potrzeby przeprowadzą także analizę z lokalnymi służbami
medycznymi. Pomogą Organizatorom w wyborze odpowiedniego rodzaju
zabezpieczenia medycznego, rozmieszczenia punktów medycznych, czy patroli
medycznych. Zapewnią sprzęt medyczny i profesjonalistów czuwających nad
przebiegiem imprezy, ambulanse z pełnym wyposażeniem ratowniczym,
punkty pomocy medycznej oraz patrole medyczne. Zapraszamy do konsultacji
i poznania naszej oferty.

OCHRONA MEDYCZNA W TWOJEJ FIRMIE
Dyżury ratowników lub lekarzy w obiekcie Twojej firmy zapewnią bezpieczeństwo pracownikom.
CENNIK USŁUGI
Oferta ochrony medycznej w firmie
jest
przygotowywana
i
negocjowana
indywidualnie.
Zapraszamy do bezpośredniego
kontaktu. Cennik usług jest
orientacyjny i oparty na usłudze
świadczonej od poniedziałku do
piątku przez 8 godzin dziennie (np.
godziny 7.00 –15.00).

CZYM JEST OCHRONA MEDYCZNA
W każdej firmie mogą zdarzyć się wypadki przy pracy, zasłabnięcia – sytuacje,
na które nie mamy wpływu. Oczekiwanie na karetkę pogotowia miejskiego
wzmaga stres a brak szybkiej pomocy przedmedycznej może nieść za sobą
różne skutki. Dlatego proponujemy Państwu punkty medyczne w Państwa
firmie, w których nasi wykwalifikowani ratownicy lub lekarze (dowolne
zespoły) mogą dyżurować całodobowo lub w godzinach pracy Państwa firmy.
Wystarczy tylko przygotowane pomieszczenie a my zapewnimy potrzebny
sprzęt medyczny. Oczywiście, możemy również zapewnić Państwu ambulans,
który w godzinach dyżurów naszego zespołu będzie gotowy do wyjazdu.

Cennik usług:
- Dyżur ratownika medycznego
od 250 PLN / za dzień
- Dyżur paramedyczny
od 450 / za dzień
- Dyżur specjalistyczny
od 750 PLN / za dzień
- Dyżur ambulansu na wyłączność
z kierowcą od 190 PLN / za dzień
Cena nie obejmuje jednorazowych
materiałów medycznych, materiałów
opatrunkowych
rozliczanych
wg.
zużycia.

PROPONOWANE PAKIETY USŁUG
Każde Państwa zapytanie rozpatrywane jest indywidualnie. W zależności od
ilości pracowników, specyfiki pracy i ilości wypadków lub innych sytuacji
zagrożenia życia/zdrowia dopasujemy zespół i wyposażenie potrzebne do
świadczenia usług w Państwa firmie.
Najczęściej wykorzystywane zespoły:
Dyżur ratownika medycznego – w czasie dyżuru na wyłączność posiadają
Państwo ratownika medycznego, który zareaguje w każdej sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia. Na wyposażeniu: torba PSP-R1, butla tlenu 150l.
Dyżur paramedyczny - w czasie dyżuru na wyłączność posiadają Państwo
dwóch ratownika medycznych. Taki zespół zapewnia maksimum
bezpieczeństwa przy optymalnych kosztach. Na wyposażeniu: Lifepak 12 –
defibrylator, kardiomonitor; ssak ręczny lub elektryczny, torba PSP-R1, butla
tlenu 150l + 400l; W tym wypadku możemy zapewnić dyżur ambulansu wraz
z kierowcą w promieniu do 20 km od firmy (do 15 minut oczekiwania), który
wraz z zespołem przewiezie poszkodowanego do najbliższego szpitala – SOR.
Dyżur specjalistyczny – najwyższy poziom bezpieczeństwa, nad Państwa
pracownikami czuwa zespół w składzie: lekarz i dwóch ratowników
medycznych. Lekarz może świadczyć usługi lekarza pierwszego kontaktu. Na
wyposażeniu: Lifepak 12 – defibrylator, kardiomonitor; ssak ręczny lub
elektryczny, torba PSP-R1, butla tlenu 150l + 400l; W tym wypadku możemy
zaproponować ambulans na wyłączność, który wraz z zespołem przewiezie
poszkodowanego do najbliższego szpitala – SOR.

,

Ambulans transportowy lub specjalistyczny – możemy zapewnić Państwu
ambulans na wyłączność lub dyżur w promieniu do 20 km od Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu. Wspólnie wybierzemy optymalną
ochronę dla Państwa.
Wnętrze ambulansu specjalistycznego

NASZE AMBULANSE
Posiadamy ambulanse różnych typów od transportowych po
specjalistyczne, co pozwala nam na transport pacjentów w różnym stanie
zdrowia z zachowaniem optymalnych kosztów.

Zespół ratowników medycznych przygotuje pokaz na
evencie plenerowym.

Prawdopodobnie jako jedyni w Polsce posiadamy profesjonalne pływające
nosze Aero Komfort zapewniające maksymalny komfort transportu
pacjentów z ciężkimi urazami. Dodatkowo specjalistyczny sprzęt medyczny
taki jak: kardiomonitor i defibrylator LfePak 12, respirator Drager Oxylog
BW, ssak Weinmann ACCUVAC Rescue, nosze podbierakowe i
ortopedyczne, torby medyczne typu R1, etc. dopełnia całości.

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Specjal-Trans S.C.
Janików, Stefana Batorego 8a
55-200 Oława
+48 600 939 735 – Jerzy Mazurek
+48 604 597 853 – Mateusz Mazurek
biuro@specjal-trans.pl
www.specjal-trans.pl
www.transport-medyczny.info

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego jak również korespondencji
elektronicznej. Nasza numery telefonów czynne są całą dobę.
Kontakt w języku polskim i niemieckim +48 600 939 735
Kontakt w języku polskim i angielskim +48 604 597 853
Kontakt w dowolnym języku pod adresem: biuro@specjal-trans.pl
Opinie o naszej firmie wraz z opisami świadczonych usług na: http://transport-medyczny.firmy.net/opinieklientow.html

Specjalistyczne ambulanse Renault Master

