Szanowni Państwo
Chciałbym przedstawić Państwu naszą ofertę:
Zakon Św. Jana z Jerozolimy to jedna z najstarszych instytucji zachodniej
i chrześcijańskiej cywilizacji. Maltańska Służba Medyczna jest częścią Zakonu
Maltańskiego, którego korzenie sięgają pierwszej połowy XI w, kiedy to
w Jerozolimie ze szpitalnego bractwa rycerskiego powstał zakon św. Jana.
Bydgoski oddział został utworzony 8 grudnia 2004 roku przez grupę
wolontariuszy

pod

kierunkiem

Andrzeja

Pyszki,

pierwszego

i

obecnego

komendanta oddziału.
Nasza organizacja działa w oparciu o wolontariat, a uzyskane kwoty
z działalności w całości są inwestowane w sprzęt medyczny, szkolenia
oraz działalność socjalną.
Celem działalności Fundacji jest przede wszystkim:
 działalność charytatywno - opiekuńcza,
 promocja zdrowia,
 działalność edukacyjna w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie

osobowości młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej i miłości bliźniego,
 wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 ratownictwo medyczne i pomoc ofiarom wypadków i katastrof, zwłaszcza
komunikacyjnych
 wspieranie działalności Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.
Dzięki pozyskaniu nowego sprzętu Oddział Maltańskiej Służby Medycznej
w

Bydgoszczy

chciałby

zaproponować

Państwu

ofertę

w następujących obszarach:
• szkolenia z zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
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współpracy

• transport

medyczny

i

sanitarny

realizowany

ambulansem

przez

wykwalifikowany personel na terenie Polski oraz poza granicami kraju,
w tym:
◦ przewóz pacjentów do ośrodków medycznych (badania, zabiegi,
konsultacje, dializy, zabiegi rehabilitacyjne),
◦ przewóz osób z uzależnieniami,
◦ przewóz osób do domów opieki
◦ przewóz osób niepełnosprawnych
◦ przewóz krwi, materiałów biologicznych i preparatów medycznych,
• zabezpieczenie medyczne zakładów pracy,
•

zabezpieczenie
czy

zawodów

imprez

i

sportowych

zgromadzeń
każdej

rangi

masowych,
zgodnie

kulturalnych

z

wymaganiami

oraz

profesjonalny

i wykwalifikowany personel medyczny działający od 10 lat.

Każdą ofertę

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
Posiadamy

nowoczesny

i

sprawdzony

sprzęt

przygotowujemy indywidualnie w odniesieniu do potrzeb Klienta.
Jako Fundacja z naszą ofertą trafimy w sedno Państwa potrzeb zapewniając
usługi najwyższej jakości. Zachęcam do kontaktu i ewentualnego spotkania
w celu omówienia szczegółów współpracy.
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