
Κπξίεο θαη Κύξηνη, 
            Μειεηώληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα 
ηπκπαλνγξάθνπ – αθνπνγξάθνπ, έρνπκε λα θάλνπκε ηηο παξαθάησ 
παξαηεξήζεηο: 
 
Ωο πξνο ηνλ αθνπνγξάθν: 
 
Παξάγξαθνο 2 Σπλνδεύεηαη από δεύγνο δεθηώλ αέξνο επί θεθαιόδεζκνπ, 
νζηεόθσλν Β71 κε ζηεθάλε, θνκβίν απαληήζεσλ αζζελνύο, set αθνπζηηθώλ 
παξαθνινύζεζεο κε κηθξόθσλν ηαηξνύ. 
Πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε παξάγξαθνο 2 σο εμήο:  
Σπλνδεύεηαη από δεύγνο ελδνσηηαίσλ αθνπζηηθώλ, νζηεόθσλν Β71 κε 
ζηεθάλε, θνκβίν απαληήζεσλ αζζελνύο, set αθνπζηηθώλ παξαθνινύζεζεο κε 
κηθξόθσλν ηαηξνύ, κηθξόθσλν αζζελνύο. 
 
Δθόζνλ ππάξρεη ζάιακνο ερνκνλσηηθόο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή 
ελδνεπηθνηλσλία, άξα έλα κηθξόθσλν ηαηξνύ ώζηε λα επηθνηλσλεί κε ηνλ 
αζζελή θαη έλα κηθξόθσλν αζζελνύο ώζηε λα αθνύεη ν ηαηξόο ηη ιέεη ν 
αζζελήο. Δίλαη πξνηηκόηεξν ηα αθνπζηηθά θεθαιήο λα είλαη ελδνσηηαία 
αθνπζηηθά θαη όρη ππεξσηηαία. Τα ελδνσηηαία αθνπζηηθά πξνζθέξνπλ 
επηπιένλ ερνκόλσζε 30-35 dBSPL θαζώο θαη κεγαιύηεξε ελδνθξαληαθή 
εμαζζέλεζε ώζηε λα είλαη πην εύθνιε ε εμέηαζε από ηνλ ηαηξό, ζηνηρεία πνπ 
δελ έρνπλ ηα εμσσηηαία αθνπζηηθά ηύπνπ TDH (δείηε ηηο επηζπλαπηόκελεο 
κειέηεο). Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό ν ζόξπβνο πεξηβάιινληνο (κέζα ζηνλ 
ζάιακν) λα είλαη ζύκθσλνο κε ην ISO 8253-1 δεύηεξε έθδνζε 2010-11-01 
όπνπ γηα κεηξήζεηο νπδνύ ζηελ αεξίλε νδό κέρξη ηα 0 dB SPL ηα επηηξεπηά 
όξηα ζνξύβνπ είλαη 18 dBA ζηα 500 Hz θαη 36 dBA ζηα 4.000 Hz. Κάηη ην 
νπνίν είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν εάλ ν εμεηαδόκελνο δελ θνξάεη ελδνσηηαία 
αθνπζηηθά αιιά ππεξσηηαία. 
 
Παξάγξαθνο 17 Σπλδέεηαη κε θνξεηό θαη κε Η/Υ, κε ζύξα USB, ππνζηεξίδεη 
ηε ρξήζε δηθηύνπ θαη παξαδίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα γηα αξρείν αζζελώλ. 
Πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε παξάγξαθνο 17 σο εμήο: Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 
απηόλνκα ή κέζσ Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή κε πξόγξακκα ακθίδξνκεο 
ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη δηαρείξηζεο απνηειεζκάησλ. Οη απαληήζεηο από ηηο 
εμεηάζεηο λα είλαη ζε κνξθή ηέηνηα ώζηε κέζσ HL7 λα κπνξνύλ λα 
πξνζηεζνύλ ζηνλ ςεθηαθό θάθειν αζζελνύο. 
 
Η πξόηαζή καο έρεη ζαλ ζηόρν ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζθεξζνύλ θαη ιύζεηο νη 
νπνίεο βαζίδνληαη ζε λέεο ηερλνινγίεο πνπ όιε ε δηαδηθαζία ηεο 
αθννκέηξεζεο γίλεηαη δηαδξαζηηθά θαη ε ζπκβνπιεπηηθή πξνο ηνλ αζζελή 
γίλεηαη απνηειεζκαηηθόηεξε θαη θαιύηεξα αληηιεπηή. Δπίζεο ζύληνκα ηα 
δεκόζηα λνζνθνκεία ζα ελζσκαηώζνπλ ηερλνινγίεο πνπ ζα ππάξρεη 
ςεθηαθόο θάθεινο αζζελή θαη κε απηό ηνλ ηξόπν νη εμεηάζεηο ζα 
ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ίδην θάθειν γηα αξρεηνζέηεζε θαη επαλεμέηαζε. 
 
Παξάγξαθνο 3. Γύλαηαη λα αλαβαζκηζηεί κε ηεζη QuickSin, TEN. 
Πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε παξάγξαθνο 3 σο εμήο: Να πεξηιακβάλεηαη 
δνθηκαζία νκηιεηηθήο ζε ζόξπβν (Multi-talker bubble) ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 
 
Πξνθαλώο εθ παξαδξνκήο αλαθέξεηε ηελ δνθηκαζία QuickSIN κηαο θαη είλαη 
δνθηκαζία νκηιεηηθήο ζε ζόξπβν ζηελ Αγγιηθή γιώζζα ηεο εηαηξείαο Etymotic 



https://www.etymotic.com/auditory-research/speech-in-noise-tests.html. 
Σσζηό είλαη λα δεηάεη ε πξνδηαγξαθή λα πεξηιακβάλεηαη δνθηκαζία 
νκηιεηηθήο ζε ζόξπβν αιιά ζηελ Διιεληθή γιώζζα.  
 
 
Ωο πξνο ηνλ ηπκπαλνγξάθν: 
 
Παξάγξαθνο 5) Γηαζέηεη κλήκε γηα απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 500 αζζελώλ κε 
ηηο εμεηάζεηο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε 
Η/Υ θαη είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά ησλ εμεηάζεσλ ζηελ νζόλε.  
 
Πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε παξάγξαθνο 5 σο εμήο: Δάλ ην ζύζηεκα δελ 
πξνζθεξζεί κε Η/Υ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κλήκε γηα απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 
500 αζζελώλ κε ηηο εμεηάζεηο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε 
επαλαθνξά ησλ εμεηάζεσλ ζηελ νζόλε. 
 
Η αιιαγή απηή πξνηείλεηαη ώζηε λα ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα λα 
πξνζθεξζνύλ ζπζηήκαηα πνπ ζπλνδεύνληαη από Η/Υ κηαο θαη είλαη ε 
θαιύηεξε ιύζε ώζηε ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αθννγξάθν λα αξρεηνζεηνύληαη ζε 
έλα πξόγξακκα θαη ζε έλα θάθειν αζζελνύο όια ηα ζηνηρεία θαη εμεηάζεηο. 
 
Παξάγξαθνο 7) Έρεη ζπρλόηεηα δνθηκαζίαο 226 Hz. 
Πξνηείλνπκε λα αιιάμεη ε παξάγξαθνο 7 σο εμήο: Να έρεη ζπρλόηεηα 
δνθηκαζίαο 226 Hz γηα ελήιηθεο θα 1000Hz γηα βξέθε. 
 
Ο ηόλνο πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο ζε βξέθε είλαη 
δηαθνξεηηθόο από απηόο ησλ ελειίθσλ. Η θιηληθή ζαο δε, δηαζέηεη ζύζηεκα 
αλίρλεπζεο αθνήο ζε βξέθε κέζσ ΤΔΟΑΔ θαη ζεσξνύκε όηη είλαη απαξαίηεηε 
ε αλαβάζκηζε ηνπ ηπκπαλνγξάθνπ ζαο γηα εμεηάζεηο απηώλ ησλ επαίζζεησλ 
ειηθηαθά νκάδσλ. Δίλαη δε απαξαίηεηε εμέηαζε ζε πεξηπηώζεηο επαλεμέηαζεο 
ησλ βξεθώλ πνπ είραλ ζεηηθή αληρλεπηηθή εμέηαζε ζηηο ΤΔΟΑΔ ζύκθσλα κε 
όια ηα δηεζλή πξσηόθνιια. 
 
Παξάγξαθνο 17). Δθηειεί θαη αθννκεηξία αέξνο απηόκαηα θαη ρεηξνθίλεηα 
(125-8000Hz κε έληαζε 10 έσο 120 dB). 
 
Πξνηείλνπκε ε παξάγξαθνο 17 λα δηαγξαθεί κηαο θαη ν ζθνπόο ηνπ 
ηπκπαλνκεηξεηή δελ είλαη λα εθηειεί αθννκεηξηθέο δνθηκαζίεο.  
 
Παξάγξαθνο 20) Γύλαηαη λα ζπλδεζεί κε θνξεηό θαη κε Η/Υ κε ζύξα USB, 
ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε δηθηύνπ θαη παξαδίδνληαη πξνγξάκκαηα γηα αξρείν 
αζζελώλ. 
 
Πξνηείλνπκε ε παξάγξαθνο 20 λα αιιάμεη σο εμήο: Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 
απηόλνκα ή κέζσ Ηιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή κε πξόγξακκα ακθίδξνκεο 
ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη δηαρείξηζεο απνηειεζκάησλ. Οη απαληήζεηο από ηηο 
εμεηάζεηο λα είλαη ζε κνξθή ηέηνηα ώζηε κέζσ HL7 λα κπνξνύλ λα 
πξνζηεζνύλ ζηνλ ςεθηαθό θάθειν αζζελνύο. 
 
Παξάγξαθνο 22) Δίλαη ζπκβαηό κε windows 7,8 θαη 10. 
Πξνηείλνπκε λα αιιαρηεί σο εμήο: Τν πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο πνπ ζα 
παξαδνζεί λα είλαη ζπκβαηό κε windows 10. 
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Τν λα είλαη ζπκβαηό έλα πξόγξακκα πνπ ζα παξαδνζεί κε windows 7 ή 8 
είλαη αλαρξνληζηηθή πξνδηαγξαθή όηαλ ε ηξέρνπζα έθδνζε ησλ windows είλαη 
ηα windows 10. Δγθπκνλνύλ δε θίλδπλνη ηα πξνζθεξόκελα ζπγθξνηήκαηα λα 
είλαη παιαηάο ηερλνινγίαο. 
 
 
Γεληθά 
Πηζηεύνπκε όηη ε πξνκήζεηα αθννκεηξεηή – ηπκπαλνκεηξεηή ρσξίο 
Ηιεθηξνληθό Υπνινγηζηή εγθπκνλεί θηλδύλνπο σο πξνο ηελ επηθαηξόηεηα ηεο 
επηινγήο. Σε όιεο ηηο θιηληθέο δηεζλώο ηα δηαγλσζηηθά απηά ζπζηήκαηα 
απαηηνύλ πξόγξακκα δηαρείξηζεο, ακθίπιεπξεο επηθνηλσλίαο, γηα 
αξρεηνζέηεζε θαη θαιύηεξε ηεθκεξίσζε θαη δηαγλσζηηθή ππεξνρή ηνπ ηαηξνύ 
πνπ παξαθνινπζεί ην πεξηζηαηηθό. Ννκίδνπκε όηη ε πξνζζήθε ελόο Η/Υ ζηελ 
παξαπάλσ ζύλζεζε θαζώο θαη ελόο εθηππσηή ηύπνπ inkJet δελ ζα 
επηβάξπλε ηελ πξνκήζεηα θαη ζα ηελ έθαλε πην ζύγρξνλε. 
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