
Prezentacja firmy Biomass Energy Project S.A. 
dla Polskiej Federacji Szpitali



Biomass Energy Project SA – specjaliści w projektowaniu 
modułowych jednostek medycznych

Biomass Energy Project Spółka Akcyjna, reagując na powstałą w związku z pandemią sytuację, podjęłą niespotykanie szerokie działania w zakresie włączenia się 
w walkę z szerzącą się epidemią koronawirusa. Potrafiliśmy błyskawicznie przestawić część naszego potencjału badawczego i innowacyjnego z nowopowstałego 
centrum badawczo-rozwojowego BepCenter, na opracowanie i powstanie produktów związanych z profilaktyką i leczeniem chorych na COVID-19. 

Opracowaliśmy koncepcję modułowego szpitala specjalistycznego, która w pełni odpowiada na wymagania związane z epidemią i reaguje na 
drastyczne wyzwania jakie ta postawiła przed służbą zdrowia na świecie. Stworzyliśmy system modułów medycznych pozwalający w bardzo szybkim czasie 
stworzyć z nich dowolny układ oddziałów bądź szpitali o praktycznie każdej specjalizacji.

Innowacyjny system śluz oraz wentylacji i klimatyzacji połączony z filtrami HEPA o najwyższej efektywności pozwala na praktycznie pełną izolację 
pacjentów i personelu od świata zewnętrznego. Posiadamy możliwość utrzymywania obniżonego lub podwyższonego ciśnienia w wybranych strefach. Jesteśmy 
w stanie poprzez system filtrów oraz ukierunkowanego, laminarnego przepływu powietrza stworzyć system swoistych barier wokół pacjentów uniemożliwiając 
transmisję patogenów i mikroorganizmów.

Modułowy szpital zaprojektowany przez nas pozwala też na uzupełnianie istniejącego systemu opieki szpitalnej o najbardziej potrzebne miejsca 
intensywnego nadzoru medycznego bądź inne deficytowe oddziały specjalistyczne. Systemy monitoringu pacjenta, panele gazów medycznych, źródła energii, 
wody jak i zagospodarowanie odpadów oraz inny sprzęt specjalistyczny funkcjonują w systemie pełnej autonomii. Istnieje więc możliwość szybkiego ich 
uruchomienia nawet w wypadku braku możliwości ich podłączenia do istniejącej infrastruktury.

Reasumując jest to  bardzo nowoczesny system oferujący nową jakość leczenia, obniżający jego koszty, zwiększający też jego efektywność za cenę 
kilkukrotnie niższą od tradycyjnych sposobów inwestycji w tej sferze. 

Spółka stworzyła własnymi siłami Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą gdzie powstał też w bardzo krótkim czasie pokazowy 
szpital modułowy w którym mamy możliwość prezentacji zastosowanych rozwiązań i systemów i pracy nad dalszym jego doskonaleniem.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami. Więcej informacji na naszej stronie: www.bepmedcenter.com

http://www.bepmedcenter.com/


Modułowa Kontenerowa Jednostka 
Medyczna (MKJM)

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 wyposażone 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 ambulatoryjnych, 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 praktycznie każdym terenie, nawet bez możliwości podłączenia mediów zewnętrznych.

Posiadamy moduły w różnych wariantach zastosowań:
- Punkty szczepień
- Zewnętrzne izolatoria
- Punkty pobrań wymazów na testy COVID-19
- Przychodnie
- Zewnętrzne SORy
- inne

AUTONOMICZNE PUNKTY 
SZCZEPIEŃ

Nasze obiekty szpitalne zbudowane z poszczególnych 
modułów kontenerowych są samowystarczalne w 
zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, 
odprowadzenie ścieków, system wentylacji i klimatyzacji, 
dostęp do lokalnej sieci szpitalnej i internetowej.



Zrealizowane projekty w Polsce

W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy na terenie kraju trzy obiekty modułowe:

1. Przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
2. Przy Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim
3. Przy Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

W oparciu o nasze systemy jednostek modułowych stworzone zostały:
- Punkty pobrań
- Punkty szczepień
- Zewnętrzne SORy z 5 salami izolacyjnymi.

KRAKÓW – SZPITAL 
NARUTOWICZA
Przykładowa realizacja naszego obiektu w Krakowie. 
System z poczekalnią na 9 osób, pomieszczeniem typu 
GloveBox do wymazów, 5 izolatek z toaletami.
System wyposażony w klimatyzację i wentylację z filtrami 
HEPA H14. Wideomonitoring, sieć komputerową 
połączoną z siecią szpitalną.
W pełni wyposażony autonomiczny obiekt, zapewniający 
bezpieczeństwo dla pracowników i pacjentów. 



5

Uproszczony schemat podziału pomieszczeń do celów triage’u pacjentów przy oddziale SOR: Poczekalnia dla 7 osób (w tym 1 miejsce dla osoby 
na wózku dla niepełnosprawnych), gabinet medyczny typu komora rękawicowa z okienkiem podawczym, toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

5 pojedynczych sal pacjentów z toaletami, korytarz z przejściem na szpitalny oddział SOR w budynku szpitala
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Przykładowe koncepcje zewnętrznych oddziałów szpitalnych



Nasze realizacje
Szpital pokazowy w Lesznowoli k. Warszawy
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Podsumowanie

Koncepcja została opracowana przez ekspertów BEP 

i firm współpracujących oraz grono specjalistów 

z różnych obszarów: medycznego, wentylacyjnego, 

budowlanego, nowoczesnych technologii 

teletechnicznych i informatycznych. Kompleksy 

wyposażane są w moduły zapewniające niezależne 

zasilanie energetyczne , wentylacje i klimatyzacje , 

dostarczanie mediów w postaci wody , tlenu i gazów 

medycznych jak i odprowadzenia ścieków.



Odwiedź nasz szpital 
demo

Umów się
na prezentację
Gminna 15, 05-506 Lesznowola, Polska

+48 601 707 176

medcenter@bep-sa.pl

DOJAZD

mailto:medcenter%40bep-sa.pl


Zapraszamy 
Do kontaktu
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WWW.BEPMEDCENTER.COM
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