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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟ 

 

Αξιότιμοι/ες  Κύριοι/ες, 

Λάβαμε γνώση επί του κειμένου που έχετε αναρτήσει σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση 

του Νοσοκομείου σας, και θα θέλαμε να παραθέσουμε τα κάτωθι: 

 

Προδιαγραφή 4  

Να έχει αρκετές ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων για καλύτερη διατήρηση των. 

Να διαθέτει θέσεις αντιδραστηρίων με ανάδευση και η βάση των υποδοχέων των 

αντιδραστηρίων να είναι επικλινής για μείωση του νεκρού όγκου αντιδραστηρίων ανά 

φιαλίδιο και καλύτερη οικονομία ( να αναφερθούν οι ποσότητες – dead volumes για κάθε 

τύπο φιαλιδίου επί του αναλυτή ). 

 

Τα αντιδραστήρια μας είναι σε μορφή κασέτας με ακριβώς ορισμένο τον αριθμό τεστ ανά 

κασέτα, οπότε δεν υπάρχει θέμα νεκρού όγκου. Προτείνουμε για αυτό το λόγο να αφαιρεθεί 

το επικλινές από το σώμα της προδιαγραφής, διότι δεν έχουμε νεκρό όγκο. 

 

Προδιαγραφή 11  

Να δέχεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 90 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας  κάθε 

είδους και διαστάσεων και να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς 

διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. Επίσης να δέχεται δείγματα μικρού όγου πχ 

παιδιατρικά σε ειδικούς υποδοχείς όπως eppendorf  κτλ. ταυτόχρονα με τα αρχικά 

σωληνάρια αιμοληψίας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το σύνολο των ζητουμένων εξετάσεων σε περιβάλλον PT  ανέρχεται 

σε 40.000 ανά έτος , προκύπτει ότι η μέση ημερήσια κίνηση εξετάσεων του εργαστηρίου δεν 

ξεπερνά τις 110  εξετάσεις PT ανά ημέρα . 

 

Θεωρούμε ότι η εγκατάσταση αναλυτικών συστημάτων στο Νοσοκομείο πρέπει να βρίσκεται 
σε συνάρτηση με τον όγκο εργασίας για  την ομαλότερη εκτέλεση του καθημερινού έργου  
με το λιγότερο δυνατό κόστος.  Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερα και περισσότερα 
συστήματα ζητούνται, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος για την εκτέλεση του έργου, αφού 
οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών είναι άμεσα συνδεδεμένες με το κόστος του 
εξοπλισμού που εγκαθιστούν. 



Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να αναπτυχθεί ο μέγιστος 
ανταγωνισμός προς όφελος του Νοσοκομείου σας, προτείνουμε η προδιαγραφή 11, να 
τροποποιηθεί ως εξής:  

 
Να δέχεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 75 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας ….  
 
 
Προδιαγραφή 12 

Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου εξετάσεων και αποτελεσμάτων αυτόματες 

αραιώσεις και επανάληψη μετρήσεων. Αυτόματος προγραμματισμός συνέχισης ανάλυσης, 

με σύγκριση αποτελεσμάτων ( reflex testing).Ο προσδιορισμός των πηκτικολογικών 

εξετάσεων να μπορεί να ανιχνεύει και να αντιμετωπίζει επιτυχώς την παρουσία παρεμβολών 

( χολερυθρίνης , αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα ) με επαναμέτρηση σε διαφορετικό 

μήκος κύματος ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

 
 
 Προκειμένου να αναπτυχθεί ο μέγιστος ανταγωνισμός προς όφελος του Νοσοκομείου σας,  
 προτείνουμε στη  προδιαγραφή 12 να μην καθορίζεται ο τρόπος που γίνεται το HIL , διότι η  
 κάθε εταιρεία  έχει διαφορετικό μηχανισμό αναγνώρισης για τον έλεγχο και την  ανίχνευση 

αιμόλυσης , ίκτερο  και λιπιδαιμία . 
 
Προτείνουμε η προδιαγραφή 12 , να τροποποιηθεί ως εξής :  
 
Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου εξετάσεων και αποτελεσμάτων αυτόματες 

αραιώσεις και επανάληψη μετρήσεων. Αυτόματος προγραμματισμός συνέχισης 
ανάλυσης, με σύγκριση αποτελεσμάτων ( reflex testing).Ο προσδιορισμός των 
πηκτικολογικών εξετάσεων να μπορεί να ανιχνεύει και να αντιμετωπίζει επιτυχώς την 
παρουσία παρεμβολών ( χολερυθρίνης , αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα ). 
 
 
Προδιαγραφή 14 

Να διαθέτει δύο διανεμητές (pipetors), ο ένας για τα δείγματα, standards,controls και ο 

άλλος για τα αντιδραστήρια. Οι διανεμητές να διαθέτουν σύστημα αποφυγής πρόσπτωσης 

( crash sensor ) και η θέρμανση των υγρών και αντιδραστηρίων στους 37 C επιτυγχάνεται στο 

ρύγχος των δύο διανομέων κατά τη διάρκεια της διαμονής. Ανάμιξη αντιδρώντων και 

ταυτόχρονη μέτρηση δειγμάτων από τον αναλυτή με την βοήθεια φυγοκέντρησης. 

 

Η προδιαγραφή 14, περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένο τύπο αναλυτών και περιορίζει τον 

υγιή ανταγωνισμό και πιθανόν την προσφορότερη οικονομική λύση για το Νοσοκομείο σας . 

Προτείνουμε να απαλειφθεί από το σώμα των προδιαγραφών. 

 

Προδιαγραφή 21 

 

Ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση με 300 t/h με δυνατότητα εκτελέσεως μεμονωμένων εξετάσεων 

και ομάδας εξετάσεων. 

 



Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το σύνολο των ζητουμένων εξετάσεων σε περιβάλλον PT  ανέρχεται 

σε 40.000 ανά έτος , προκύπτει ότι η μέση ημερήσια κίνηση εξετάσεων του εργαστηρίου δεν 

ξεπερνά τις 110  εξετάσεις PT ανά ημέρα . 

 

Θεωρούμε ότι η εγκατάσταση αναλυτικών συστημάτων στο Νοσοκομείο πρέπει να βρίσκεται 
σε συνάρτηση με τον όγκο εργασίας για  την ομαλότερη εκτέλεση του καθημερινού έργου  
με το λιγότερο δυνατό κόστος.  Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερα και περισσότερα 
συστήματα ζητούνται, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος για την εκτέλεση του έργου, αφού 
οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών είναι άμεσα συνδεδεμένες με το κόστος του 
εξοπλισμού που εγκαθιστούν. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να αναπτυχθεί ο μέγιστος 
ανταγωνισμός προς όφελος του Νοσοκομείου σας, προτείνουμε η προδιαγραφή 21, να 
τροποποιηθεί ως εξής:  
 
 
Ταχύτητα τουλάχιστον 195 τεστ ανά ώρα με δυνατότητα εκτελέσεως μεμονωμένων 
εξετάσεων και ομάδας εξετάσεων. 
 

 

Με εκτίμηση, 

Roche Diagnostics (Hellas) Α.Ε. 


