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ΠΡΟΣ: Περιφερειακο Γενικο Νοσοκομειο  

Πατρων Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να καταθέσουμε ορισμένα σχόλια επί των τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια κι εγκατάσταση ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. 

3. Εξεταστική Τράπεζα 
 
Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) ≥ 180cm 
 
Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με 
σύστημα της κατηγορίας 1.5Τ με διάμετρο bore 60cm. 
 
Η προδιαγραφή αυτή δεν προσδίδει ουσιαστικό κλινικό πλεονέκτημα στο σύστημα 
μαγνητικής τομογραφίας αφού τυπικά όλες οι κλινικές εφαρμογές ενός μαγνητικού 
τομογράφου περιορίζονται σε σημαντικά μικρότερα μήκη σάρωσης (εξετάσεις 
περιφερικής αγγειογραφίας, whole body MRI). Επιπλέον δεν επιτρέπει τον ορθό 
ανταγωνισμό αφού το συμβατό με αυτή την προδιαγραφή σύστημα της εταιρείας μας 
ανήκει σε ανώτερη τεχνολογικά κατηγορία συστημάτων (1.5Τ wide bore) χωρίς αυτό να 
απαιτείται από όλους τους κατασκευαστές. 
 
Ζητούμε την αλλαγή της μέγιστης κάλυψης απεικόνισης από ≥ 180cm σε ≥ 165cm 
ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας με σύστημα που ανήκει στην 
κατηγορία συστημάτων που περιγράφουν οι προδιαγραφές. 
 
Η ανωτέρω αλλαγή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό 
 
Προτεινόμενη διατύπωση της προδιαγραφής: 
 
Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) ≥ 165cm 
 
 
6 Σύστημα Ραδιοσυχνοτήτων 
 
Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης ≥ 24 
 
Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με 
σύστημα της κατηγορίας 1.5Τ με διάμετρο bore 60cm. 
 
Η προδιαγραφή αυτή δεν θα προσφέρει κανένα κλινικό ή τεχνολογικό πλεονέκτημα στο 
σύστημα μαγνητικής τομογραφίας αφού ο μέγιστος αριθμός ανεξάρτητων καναλιών 
λήψης για τα ζητούμενα πηνία δεν ξεπερνά τα 16 (κεφαλής/αυχένα/σπονδυλικής στήλης, 
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θώρακα/καρδιάς/άνω & κάτω κοιλίας). Ο αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης 
καλείται σε κάθε περίπτωση να καλύψει τον αριθμό καναλιών των ζητούμενων πηνίων. 
Για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές ο ικανός αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης 
που πληροί την ανωτέρω συνθήκη είναι 16. Επιπλέον η απαίτηση 24 ανεξάρτητων 
καναλιών λήψης όχι μόνο δεν θα προσφέρει κάποιο τεχνολογικό πλεονέκτημα στο 
σύστημα μαγνητικής τομογραφίας αλλά θα περιορίσει αναίτια τον ανταγωνισμό αφού 
το συμβατό με αυτή την προδιαγραφή σύστημα της εταιρείας μας ανήκει σε ανώτερη 
τεχνολογικά κατηγορία συστημάτων (1.5Τ wide bore) χωρίς αυτό να απαιτείται από όλους 
τους κατασκευαστές. 
 
Ζητούμε την αλλαγή του αριθμού ανεξάρτητων καναλιών λήψης από ≥ 24 σε ≥ 16, 
ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας με σύστημα που ανήκει στην 
κατηγορία συστημάτων που περιγράφουν οι προδιαγραφές. 
 
Η ανωτέρω αλλαγή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό 
 
Προτεινόμενη διατύπωση της προδιαγραφής: 
 
Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης ≥ 16 
 
 
8. Τεχνικές απεικόνισης/προγράμματα απεικόνισης 
 
Απεικόνιση με ανατομική κάλυψη τουλάχιστο 180 cm. 
 
Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με 
σύστημα της κατηγορίας 1.5Τ με διάμετρο bore 60cm. 
 
Η προδιαγραφή αυτή δεν προσδίδει ουσιαστικό κλινικό πλεονέκτημα στο σύστημα 
μαγνητικής τομογραφίας αφού τυπικά όλες οι κλινικές εφαρμογές ενός μαγνητικού 
τομογράφου περιορίζονται σε σημαντικά μικρότερα μήκη σάρωσης (εξετάσεις 
περιφερικής αγγειογραφίας, whole body MRI). Επιπλέον δεν επιτρέπει τον ορθό 
ανταγωνισμό αφού το συμβατό με αυτή την προδιαγραφή σύστημα της εταιρείας μας 
ανήκει σε ανώτερη τεχνολογικά κατηγορία συστημάτων (1.5Τ wide bore) χωρίς αυτό να 
απαιτείται από όλους τους κατασκευαστές. 
 
Ζητούμε την αλλαγή της κατ’ ελάχιστο ανατομικής κάλυψης από ≥ 180cm σε ≥ 165cm 
ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας με σύστημα που ανήκει στην 
κατηγορία συστημάτων που περιγράφουν οι προδιαγραφές. 
 
Η ανωτέρω αλλαγή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό 
 
Προτεινόμενη διατύπωση της προδιαγραφής: 
 
Απεικόνιση με ανατομική κάλυψη τουλάχιστο 165 cm. 
 

 
Με τιμή, 

Αλέξης Γιακουμέλος 
MR Sales Specialist SE Europe 


