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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ»
Αξιότιμοι Κύριοι/ες,
Σχετικά με την ως άνω Δημόσια Διαβούλευση του Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να παραθέσουμε τα
κάτωθι:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
1. Κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθεί ο ετήσιος αριθμός πλακιδίων ανά διαδικασία και ανά
ζητούμενο σύστημα ανοσοϊστοχημείας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σωστότερη και η
βέλτιστη προσφορά των εταιρειών με σκοπό την καλύτερη παροχή από τις προσφέρουσες
εταιρίες του απαραίτητου εξοπλισμού.
2. Θα πρέπει να αναφέρεται πως οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να δεσμεύονται
να παρέχουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που αφορούν τον
συγκεκριμένο εξοπλισμό για την διενέργεια ανοσοϊστοχημικών εξετάσεων και in situ
υβριδισμού.
3. Στους Ειδικούς όρους αναφέρετε το εξής:
«Στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή μονάδας να συμπεριλαμβάνονται
υποχρεωτικά το κόστος ασφάλισης του Ιατρο-Τεχνολογικού Εξοπλισμού.»
Θα θέλαμε να έχουμε περεταίρω διευκρινίσεις για το τι ακριβώς απαιτείται από το νοσοκομείο σας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΣΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
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«Να διαθέτει σύστημα διαχωρισμού των αποβλήτων σε μη επιβλαβή-μη τοξικά και σε επιβλαβήτοξικά, τα οποία να οδηγούνται σε ανεξάρτητα κλειστά δοχεία.»
Η ανωτέρω προδιαγραφή θα πρέπει να διαφοροποιηθεί διότι η συγκεκριμένη απαίτηση καλύπτεται
από συγκεκριμένη εταιρεία περιορίζοντας την υγιή ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Προτείνουμε να
τροποποιηθεί ως ακολούθως :
Να περιγραφεί ο τρόπος ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων του προσφερόμενου συστήματος
και τα ποσοστά επιβλαβών αντιδραστηρίων που περιέχονται στα απόβλητα καθώς και ο τρόπος
συλλογής τους.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
Γνωρίζοντας ότι το νοσοκομείο σας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία των Βαλκανίων και
θεωρώντας ότι απαιτείτε από τα εργαστήρια σας να διαθέτουν τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, με τις
καλύτερες και ασφαλέστερες διαγνωστικές λύσεις και τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, η λύση
ημιαυτόματων συστημάτων ανοσοϊστοχημείας στα εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής και
Αιμοπαθολογικής Ανατομικής είναι πεπερασμένη.

Οι αυτοματοποιημένες λύσεις που διαθέτουν πλέον αρκετοί οίκοι της αγοράς, διασφαλίζουν την
επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων, μειώνουν σφάλματα λόγω ανθρώπινου παράγοντα και σχεδόν
εξαλείφουν την επανάληψη διαγνωστικών εξετάσεων λόγω αμφίβολων αποτελεσμάτων. Για τους
παραπάνω λόγους επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα μείωση κόστους καθώς και λιγότερη ενασχόληση
του προσωπικού με τις εν λόγω εξετάσεις. Με τις αυτοματοποιημένες λύσεις, δίνεται η δυνατότητα
στα συγκεκριμένα εργαστήρια να αναπτύξουν νέες απαραίτητες τεχνικές που βοηθούν περαιτέρω
στην ασφαλή και ολοκληρωμένη διάγνωση των ασθενών.

Με εκτίμηση,
Roche Diagnostics Hellas

