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Od roku 2003 i nadal Firma Handlowo-Uslugowa

ANGAS zarz'l.dzana przez Pana

Andrzeja Prz'l.dka swiadczy uslugi transportowe dla Stacji Dializ naszego Szpitala przewoz'l.c
chorych za zabiegi hemodializy i po ich wykonaniu do miejsca zamieszkania. Stacja Dializ
Oddzialu Klinicznego Nefrologii i Chor6b Wewn((trznych WSZ w Toruniu z uwagi na duz'l.
liczb(( leczonych chorych i rozleglosc terenu zaliczana jest do tzw duzych stacji co ma
znaczenie w planowaniu transportu leczonych chorych. Kolejnym waznym punktem widzenia
procesu terapeutycznego

problemem jest starzej'l.ca si(( populacja ludzi kwalifikowanych

do

leczenia hemodializami CZ((stoulomnych, transporto,:¥anych na w6zkach inwalidzkich lub w
pozycji

1ez'l.cej. Wymienione

problemy

stawiaj'l. przed

firmami

swiadcz'l.cymi

uslugi

transportowe ludzi chorych coraz wyzsze wymagania. W okresie dotychczasowej wsp61pracy
firma AGASS w spos6b bezkolizyjny i rzetelny realizowala wszystkie zadania zwi'l.zane z
transportem chorych. Nasi pacjenci na zabiegi byli przywozeni punktualnie, a trasy przejazdu
byly ulozone aby ich dojazd byl jak najkr6tszy pod wzgl((dem przejechanych kilometr6w co z
ekonomicznego punktu widzenia ma znaczenia dla kazdego szpitala.
Firma ANGAS w spos6b nalezyty dbala
techniczn'l. posiadanych

samochod6w.

wyposazenie samochod6w
takZe wprowadzenie
przekazywane

0

czystosc, wygl'l.d zewn((trzny i sprawnosc

Niezwykle

istotne

dla

naszych

chorych

bylo

w osprz((t umozliwiaj'l.cy transport na w6zkach inwalidzkich a

samochodu

z noszami

dla

chorych.

Przez

chorych

nie

byly

zadne krytyczne uwagi ani co do taboru ani do pracy kierowc6w. Wr((cz

przeciwnie podkreslano uprzejmosc i ch~c pomocy przy wsiadaniu i opuszczaniu pojazd6w.
Wiadomo mi r6wniez, ze ze strony osrodk6w transplantacyjnych

do kt6rych najcz~sciej w

nocy byli przewozeni chorzy na zabiegi przeszczepiania narz'l.d6w nie bylo zadnych uwag.
Uwazam,

ze dotychczasowa

dobra wsp61praca i zdobyte

przez firm~ ANGAS

doswiadczenie upowaznia mnie do rekomendowania tej Firmy do swiadczenie uslug r6wniez
w plac6wkach

medycznych

hemodializowanych.

0

innym

profilu

a szczeg61nie

dla chorych

przewlekle

