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„Gwiazdkowy prezent dla Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej - 

- MAMY NOWĄ KARETKĘ!” 

 
Grudzień, to czas wyczekiwanych Świąt Bożego Narodzenia  

i podarunków, na które czekają nie tylko najmłodsi.  

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej również 
otrzymało wspaniały prezent.  

Ze środków uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego zakupiony 
został nowy ambulans transportowy, który zastąpi stary - wysłużony.  

Nowy ambulans zbudowany na bazie najnowszej generacji 
Volkswagena T6 z zabudową medyczną spełniającą wymagania 
homologacyjne polskiej Normy PN-EN 1789:2008. 



 

  

W porównaniu z użytkowanym w Centrum od prawie dziesięciu lat 
ambulansem zbudowanym na bazie modelu Renault Traffic, nowy 
ambulans jest lepiej dostosowany do potrzeb Centrum: posiada 
nowocześniejszy i wydajniejszy silnik wysokoprężny o mocy 150 KM, 
sprawniejszy układ napędowy przenoszący napęd na cztery koła, 
ułatwiający poruszanie się po trudnym terenie Centrum oraz 
niezastąpiony na śliskich i zaśnieżonych nawierzchniach dróg, wydajne 
ogrzewanie postojowe umożliwiające dogrzanie przedziału medycznego 
bez konieczności uruchamiania silnika, podwyższony dach przedziału 
medycznego umożliwiający komfortowe poruszanie się pacjentów  
i personelu, nowoczesne, ergonomiczne, łatwiejsze w obsłudze nosze oraz 
dwa fotele do transportu pacjentów w pozycji siedzącej zamontowane  
w przedziale medycznym obok noszy przeznaczonych do transportowania 
pacjentów w pozycji leżącej. Poza tym ambulans posiada kompletne, 
niezbędne wyposażenie medyczne, w tym m.in.: instalację tlenową 
umożliwiającą centralny rozdział tlenu medycznego z koncentratorów 
tlenu, chłodziarkę medyczną z kontrolowaną temperaturą, wygodne 
szafki i półki umożliwiające bezpieczne przewożenie i łatwy dostęp do 
podręcznych materiałów medycznych, a poza tym również nowoczesne 
energooszczędne oświetlenie ledowe wewnętrzne i zewnętrzne, 
automatyczną wydzieloną wentylację mechaniczną przedziału 
medycznego, dwustrefową klimatyzację oraz wiele innych udogodnień 
powodujących, że transport pacjentów oraz praca personelu będą 
łatwiejsze i bezpieczniejsze. 

Tą radosną wiadomością zakończyliśmy stary rok. Przed nami nowy 
rok i wiele nowych wyzwań. Z nadzieją czekamy na kolejne dobre 
informacje, którymi będziemy się z Państwem dzielić na bieżąco.  

Zachęcamy do obejrzenia większej ilości zdjęć na Facebooku 
Centrum.  

 


