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ΑΠΟ: ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

     ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία παρατηρήσεων εταιρειών στις τεχνικές προδιαγραφές για την 

προµήθεια ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 

 

Προς Γενική Χηµικών 

Σχετικά µε τις παρατηρήσεις στο ως άνω θέµα σας απαντάµε τα ακόλουθα: 

1. Στο είδος µε α/α 20∆: σχετικά µε την πρόταση σας για ατοµικές συσκευασίες 

των 50γρ, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαιτούν τον προσδιορισµό 

συσκευασίας. 

2. Στο είδος µε α/α 30Ε: δεν υπάρχει λόγος στη συγκεκριµένη κατηγορία να 

διευκρινιστεί αποδεκτό ποσοστό υδατανθράκων καθώς επαρκούν τα υπόλοιπα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και επιπλέον δεν υπάρχει σύσταση ένα υπερθερµιδικό 

πόσιµο συµπλήρωµα διατροφής να πρέπει να είναι και χαµηλής οσµωτικότητας. 

3. Σχετικά µε την προϋπολογισθείσα δαπάνη:  

Τα ποσά ανά κατηγορία έχουν προσδιοριστεί βάση των αναγκών του 

νοσοκοµείου.  

4.  Όσον αφορά στις παρατηρήσεις σας για νέες κατηγορίες υλικών απαντάµε τα 

ακόλουθα: 

ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ: Επειδή σύµφωνα µε τις συστάσεις η ανοσοδιατροφή 

προβλέπεται να χορηγείται κατά την περιεγχειρητική περίοδο σε υποθρεπτικούς 

ασθενείς και µεταξύ άλλων πριν και µετά από µείζονα χειρουργεία, που συνήθως 

παρουσιάζουν σοβαρές γαστρεντερικές δυσλειτουργίες όπως διάρροιες, στοµίες 

κλπ  είναι χρήσιµο τα συγκεκριµένα σκευάσµατα να είναι χωρίς φυτικές ίνες.  

ΠΟΣΙΜΟ: Το συγκεκριµένο συµπλήρωµα έχει τις προδιαγραφές που εµπίπτουν  

στην κατηγορία ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΓΙΑ 



ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η  ∆ΙΑΒΗΤΗ (Κατηγορία 13) καθώς είναι 

υπερθερµιδικό, περιέχει διαλυτές φυτικές ίνες και χρησιµοποιείται σε 

διαβητικούς και υπεργλυκαιµικούς ασθενείς.  

5. Σχετικά µε την πρόταση σας για υπερθερµιδική και υπερπρωτεϊνική διατροφή 

χωρίς φυτικές ίνες απαντάµε τα ακόλουθα: 

ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ: Απαιτούνται σκευάσµατα ενεργειακά πυκνά ≥ 1,5kcal /ml 

έτσι ώστε µε λιγότερο όγκο να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες 

ΠΟΣΙΜΟ: Απαιτούνται σκευάσµατα ενεργειακά πυκνά ≥ 1,5kcal /ml έτσι ώστε 

µε λιγότερο όγκο να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες προκειµένου να 

αυξηθεί η συµµόρφωση και να µειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την 

κατανάλωση τους.  

6. Σχετικά µε την πρόταση σας για υπερθερµιδική και ισοπρωτεϊνική διατροφή 

µε φυτικές ίνες απαντάµε τα ακόλουθα: 

ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ: Απαιτούνται σκευάσµατα ενεργειακά πυκνά ≥ 1,5kcal /ml 

έτσι ώστε µε λιγότερο όγκο να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προς ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ 

Σχετικά µε τις παρατηρήσεις στο ως άνω θέµα σας απαντάµε τα ακόλουθα: 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνετε για δηµιουργία νέας κατηγορίας 9∆ 

καλύπτονται επαρκώς από τις αντίστοιχες στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες 

23Α και 25Β.  

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνετε για δηµιουργία νέας κατηγορίας 

11∆ καλύπτονται επαρκώς από τις αντίστοιχες στην ήδη υπάρχουσα 

κατηγορία 11Β.  

3. Στην κατηγορία 12 ζητούµε διαλύµατα πλήρους εντερικής σίτισης υψηλής 

ενέργειας (≥1,5kcal/ml) έτσι ώστε µε λιγότερο όγκο να καλύπτονται επαρκώς 

οι αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες.  

4. ∆. Οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνετε για δηµιουργία νέας κατηγορίας 

23∆ καλύπτονται επαρκώς από τις αντίστοιχες στις ήδη υπάρχουσες 

κατηγορίες 23 Α και 25Β. 

5. Ε και Ζ. Στην κατηγορία 23 ζητούµε ισοθερµιδικά (1 kcal/ml) διαλύµατα 

πλήρους εντερικής σίτισης εµπλουτισµένα µε φυτικές ίνες προκειµένου να 

καλυφθούν οι θρεπτικές ανάγκες όσο το δυνατό µεγαλύτερου µέρους των 

νοσηλευοµένων ασθενών. Οπότε σε αυτήν την κατηγορία δεν µπορούν να 

συµπεριληφθούν οι νέες κατηγορίες που προτείνετε (23Ε & 23Ζ). ∆ιαλύµατα 

µε περισσότερη ενέργεια µπορούν να συµπεριληφθούν σε άλλες αντίστοιχες 

κατηγορίες 

6. (Σηµειώνεται ότι λανθασµένα περιγράφετε στη στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ την 

κατηγορία 23 Γ (είναι 1.0kcal/ml και όχι 1.5) 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣ NUMIL HELLAS 

Σχετικά µε τις παρατηρήσεις στο ως άνω θέµα σας απαντάµε τα ακόλουθα: 

 

1. Όσον αφορά στην κατηγορία 17 σχετικά µε τα συµπληρώµατα για ασθενείς µε 

φλεγµονώδεις νόσους, σύµφωνα µε την πρόσφατη βιβλιογραφία (Clinical 

Nutrition, 2017, 36, 321e347), η στοιχειακή δίαιτα δεν υπερτερεί έναντι της 

πολυµερούς η οποία και συστήνεται 

2. Η κατηγορία 20Γ τροποποιείται και συντάσσεται ως εξής: <<Ειδικό 

συµπλήρωµα σκόνης υψηλό σε πρωτεΐνες >90%, χωρίς γεύση για προσθήκη 

στις τροφές>>.   

3. Στην  κατηγορία 20 ζητούνται προϊόντα και σε µορφή σκόνης και σε υγρή 

µορφή 

4. Στην κατηγορία 22 µας ενδιαφέρει µόνο το ζητούµενο είδος να είναι πόσιµο 

στοιχειακό (σε υγρή µορφή ή σκόνη).  

5. Η κατηγορία 24Α αφορά σε διατροφικά συµπληρώµατα υψηλά σε πρωτεΐνη. 

Και για αυτό το λόγο αυτό οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν ποσοστά 

πρωτεϊνών 20-40%. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  

    


