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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nasz produkt w postaci Modułowej Kontenerowej Jednostki Medycznej 
(MKJM) . Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie dla budowy, bądź uzupełnienia jednostek szpitalnych, o dobrze wyposa-
żone łóżka chorych. Łóżka te, w zależności od wyposażenia, mogą spełniać standardy intensywnej terapii, wzmożonego 
nadzoru, izolatki, czy też zwykłego oddziału szpitalnego.  

Elastyczność infrastruktury pozwala na uruchomienie innych funkcji medycznych, jak np. gabinety konsultacji ambulato-
ryjnych, diagnostyki czy zabiegowe.  W niezwykle szybki sposób jesteśmy w stanie dostarczyć i zamontować system 
kontenerów wraz z infrastrukturą techniczną, który pozwala na niemal natychmiastowe uruchomienie MKJM w praktycz-
nie każdym terenie, nawet bez możliwości podłączenia mediów zewnętrznych.

Posiadamy moduły dostarczające energię elektryczną, wodę wraz z systemem jej filtracji i sterylizacji, system zbiorników 
odpadów w tym kanalizacji, system wytwarzania gazów medycznych, dezynfektory, jak i systemy wentylacji i klimatyzacji 
z filtrowaniem powietrza wchodzącego i  wychodzącego, opcjonalnie z filtrami absolutnymi typu HEPAH14 i laminarnym, 
ukierunkowanym przepływem  powietrza w izolatkach dla pacjentów, zapewniającym swego rodzaju kurtynę powietrzną 
odgradzającą ich od czynników zewnętrznych. Obiekty wyposażone są też w śluzy ciśnieniowe, pozwalające na pełną 
izolację wydzielonych stref szpitala od świata zewnętrznego i zagrożeń mikrobiologicznych. 

Wszystkie te funkcje pozwalają na tworzenie jednostek szpitalnych o bardzo szerokim  profilu działania. Szczególnie 
w czasach epidemii, Modułowa Kontenerowa Jednostka Medyczna (MKJM) może pełnić rolę oddziału zakaźnego lub 
obserwacyjnego z utrzymaniem wszystkich rygorów epidemicznych, ale także na wypadek klęsk żywiołowych lub nagłej 
potrzeby udzielania pomocy medycznej w miejscach bez infrastruktury medycznej  lub jej niedoskonałości.

MKJM pozwala również na tworzenie innych modułów specjalistycznych dedykowanych działalności w obrębie poszcze-
gólnych specjalizacji medycznych, jak np. kardiologii , neurologii, oczywiście przy zachowaniu standardów zarówno epide-
miologicznych, jak i właściwych dla konkretnej specjalizacji.  MKJM może również służyć czasowemu zabezpieczeniu 
pacjentów z obniżoną odpornością, leczonych po oparzeniach, czy też chorych po przeszczepach, chemioterapii i innych 
pacjentów zagrożonych możliwością łatwego zainfekowania. 

Fakt iż jesteśmy w stanie leczyć pacjentów  w warunkach możliwie najwyższego standardu epidemiologicznego, daje 
szansę na bezpieczne leczenie i co za tym idzie na uzyskanie bardzo dobrych wskaźników leczenia oraz na powrót pacjen-
tów do zdrowia. Jednym z najcięższych powikłań działań medycznych, dla których dedykujemy MKJM są różnego rodzaju 
zakażenia, zarówno drobnoustrojami wewnątrzpochodnymi, jak i zewnątrzpochodnymi.  MKJM dzięki swojej budowie i 
funkcjonalności jest w stanie w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko tego typu infekcji zagrażających zdrowiu i życiu 
pacjentów, a zwłaszcza tych chorych z obniżoną odpornością organizmu, których podatność na zakażenia drobnoustroja-
mi chorobotwórczymi jest bardzo wysoka. 

Stworzony przez nas system pozwala na szybkie zaprojektowanie układu jednostki medycznej dostosowanego do indywi-
dualnych potrzeb zamawiającego.

MKJM może być wyposażona w szereg modułów zwiększających jej uniwersalność.                                                                                           
Oprócz izolatek dla pacjentów możemy instalować sale operacyjne z laminarnym przepływem powietrza, sale dializ, sale 
terapii i diagnostyki inwazyjnej, specjalistyczne oddziały ginekologiczne i porodowe, moduły diagnostyki obrazowej i wiele 
innych modułów specjalistycznych, które działać mogą zarówno w warunkach epidemii, jak i później. 
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Bardzo ważnym elementem jest też tutaj, oprócz możliwości  krótkiego okresu prowadzenia inwestycji, czynnik ekono-
miczny. Koszt budowy jednego miejsca szpitalnego jest ok. 3 krotnie niższy od kosztów miejsca w tradycyjnym szpitalu, 
natomiast jego jakość i standard jest na bardzo wysokim poziomie. Podobna korzyść ekonomiczna ma zastosowanie w 
odniesieniu do innych funkcji medycznych MKJM, jak np. diagnostycznej, czy ambulatoryjnej.

MKJM umożliwia zarówno rozbudowę istniejącej bazy szpitalnej w miejscu lokalizacji stałego budynku szpitala, jak i 
tworzenia w ich otoczeniu nieistniejących wcześniej specjalistycznych oddziałów, z zachowaniem pełnych możliwości 
diagnostyki i leczenia stacjonarnego . 

Warunki epidemii koronawirusa pokazały, iż istniejąca infrastruktura medyczna nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć 
standardów opieki nad osobami zakażonymi, jak i z innymi schorzeniami,  a w przypadku wystąpienia znacznej liczby 
zakażeń istniejąca infrastruktura szpitalna staje się całkowicie niewydolna, czego mamy przykłady w USA, Włoszech, 
Hiszpanii czy we Francji.  Wieloodziałowe szpitale zlokalizowane w jednym budynku w momencie wystąpienia na ich 
terenie ogniska zakażenia lub konieczności hospitalizacji pacjenta z chorobą COVID -19,  zostają wyłączone ze swojej 
funkcji ratowania życia i zdrowia ludzkiego z przyczyn epidemicznych. MKJM umożliwia zarówno izolację takich chorych, 
jak i prowadzenie diagnostyki i terapii na odpowiednim stopniu natężenia. 

Oprócz wspomnianych stref z ograniczonym dostępem i podciśnieniem z systemem śluz powietrznych wprowadziliśmy  
innowacyjny system bezkontaktowego badania pacjentów, jak i system telemedycznego nadzoru nad pacjentem.  
Umożliwia on poprzez system czujników  umieszczanych na ciele pacjenta  stały , całodobowy nadzór medyczny, niezależ-
nie od miejsca jego pobytu. Rozwiązanie systemu telemedycznego pozwala nam również na stałą obserwacje pacjenta np. 
w czasie kwarantanny  domowej, czy pobytu w izolatorium. Odczyty wskazań aparatury obserwowane są poprzez sieć 
GSM i archiwizowane całodobowo w specjalistycznych centrach i pracowniach  monitoringu, obsługiwanych przez specja-
listów medycznych.

Jesteśmy też w stanie obserwować aktywność pacjenta, jak i miejsce jego przebywania, co pozwala na bezproblemową 
stałą kontrolę zasad przestrzegania kwarantanny, jeśli ma ona miejsce.
 . 
W systemie online i w czasie rzeczywistym pacjent podłączony jest do monitorowania zapisu EKG, pomiaru ciśnienia 
tętniczego, temperatury ciała i saturacji krwi tlenem. Pozwala to na ograniczenie do minimum  kontaktów z personelem  
medycznym, co jest szczególnie ważne  w okresie epidemii. W obecnie sytuacji epidemiologicznej każdorazowy kontakt z 
pacjentem, czy też pomiar parametrów życiowych oznacza, poza możliwością transmisji zakażenia,  również wydatek 
pieniężny.  Jest on  zawiązany m.in. z użyciem środków ochrony osobistej personelu medycznego oraz ich utylizacji. 
 
Taki system monitoringu pozwala też optymalizować wykorzystanie istniejącego sprzętu  medycznego jak i deficytowych 
miejsc szpitalnych. 

Lżejsze przypadki mogą być monitorowane również w warunkach domowych.  W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia 
pacjenta lub wystąpienia często niezauważalnych przez pacjentów zaburzeń funkcji życiowych możemy to zaobserwować 
i zarejestrować w systemie  telemonitoringu, a następnie odpowiednio zareagować. 

Niedobór specjalistów do nadzoru pacjentów ciężko chorych podłączonych do  stacjonarnych urządzeń monitorujących 
funkcje życiowe może skutkować powikłaniami zdrowotnymi, a nawet zgonem pacjenta.  
  
System telemonitoringu umożliwia w takich przypadkach obserwację większej liczby pacjentów przez personel medycz-
ny.  Doniesienia wskazują, że objawy COVID-19 mogą rozpoczynać się od  poważnych zaburzeń funkcjonowania układu 
oddechowego, a także sercowo-naczyniowego połączonego ze spadkiem saturacji krwi tlenem oraz zaburzeniami 
krzepliwości krwi.  Objawy te mogą wystąpić również u osób na kwarantannie domowej.



Przebieg COVID-19 może być początkowo podstępny i bezobjawowy, ale często mierzalny na poziomie działań telemedycz-
nych. Stała kontrola parametrów życiowych umożliwia podjęcie właściwej decyzji o hospitalizacji chorego, a w przypadku 
hospitalizowanych pacjentów – interwencji i modyfikacji terapii.  

W naszym systemie istnieje możliwość wirtualnego  nadzoru nad pacjentem przez lekarzy specjalistów oraz pielęgniarki 
bez konieczności fizycznego kontaktu z pacjentem i stworzenie możliwości kontrolowania większej grupy pacjentów 
przez mniejszą liczbę medyków.

Podsumowując, uważamy iż nasze rozwiązania Modułowych Kontenerowych Jednostek Medycznych (MKJM) są świetnym 
rozwiązaniem na wzmocnienie istniejącego systemu opieki medycznej. W zdecydowanie krótszym czasie i przy mniej-
szych nakładach finansowych  w stosunku do metod tradycyjnych nasz system pomaga zwiększyć możliwości obecnej 
infrastruktury opieki zdrowotnej, przy jednoczesnej możliwości obniżenia stopnia ryzyka i kosztów operacyjnych funkcjo-
nowania, dostarczając im bardzo deficytowych miejsc diagnostyki i terapii medycznej, przy mniejszym obciążeniu zatrud-
nionego personelu medycznego. MKJM to rozwiązanie bardzo aktualne w obecnych czasach. 

Stwarzamy szansę poprawy kosztowej efektywności diagnostyki i leczenia chorych, co motywuje nas do dalszej pracy 
i jak najszerszego wdrażania opisanych wyżej rozwiązań do praktyki medycznej w kraju i zagranicą.
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Więcej informacji na stronie internetowej:
www.bepmedcenter.com

Izolatka 3 osobowa

Panele fotowoltaiczne

Wejście personelu medycznego
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System wentylacji z filtrami HEPA

Widok na szpital demonstracyjny

Punkt przyjęć
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Check Point Cardio

Komunikacja głosowa

Przenośnie urządzenia do dezynfekcji 
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