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ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41119/22-10-2020 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Αναφορικά με την υπ.αριθμ. 41119/22.10.2020 διαβούλευση για «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ», παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη ανταγωνισμού στον επικείμενο 
διαγωνισμό.  
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
1. Σχετικά με την απαίτηση σας «4.Να μπορεί να μετράει απ΄ ευθείας και ταυτόχρονα σε κάθε δείγμα αίματος 

τις ακόλουθες παραμέτρους για κάθε ομάδα  όπως περιγράφονται στον πίνακα» 

a. «Ηct,HB» Η οι εξετάσεις παρέχουν ακριβώς την ίδια διαγνωστική πληροφορία. Επομένως η ταυτόχρονη 

μέτρηση τους είναι περιττή, και μόνο σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό εταιρειών μπορεί να οδηγήσει. Οι 

αναλυτές της εταιρείας μας μετρούν με μέγιστη την Ηb/αιμοσφαιρίνη-η οποία αποτελεί άλλωστε και την 

μέτρηση αναφοράς σε κάθε αιματολογικό εργαστήριο- , και μέσω αυτής υπολογίζει τον αιματοκρίτη, 

καθιστώντας την ταυτόχρονη μέτρηση τους περιττή. Προτείνουμε επομένως, με σκοπό τη συμμετοχή μας στο 

διαγωνισμό και δίχως να περιοριστούν ούτε στο ελάχιστο οι δυνατότητες του αναλυτή την διατύπωση στις 

προδιαγραφές σας «Hct ή Hb» για το σύνολο των ζητούμενων αναλυτών. 

b. «Βαρομετρική πίεση» . Η συγκεκριμένη μέτρηση δεν είναι εξέταση ασθενούς. Συμβάλλει στην αξιολόγηση των 

pO2, pCO2 σε αναλυτές που τα αντιδραστήρια τους επηρεάζονται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  Στους 

σύγχρονους αναλυτές της εταιρείας μας,  κάθε υλικό περιλαμβάνεται εντός πλήρως κλειστών κασετών που 

δεν έρχονται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα . Επομένως δεν επηρεάζονται από την βαρομετρική πίεση  

για αυτό δεν χρειάζεται να την παρέχουμε. Αυτό δε αποδεικνύεται με σαφή αναφορά σε εργοστασιακά 

εγχειρίδια. Αν επηρέαζε άλλωστε , δεν θα είχαμε πλήθος εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και παγκοσμίως . 

Προτείνουμε επομένως, με σκοπό τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό και δίχως να περιοριστούν ούτε στο 

ελάχιστο οι δυνατότητες του αναλυτή την διατύπωση στις προδιαγραφές σας ως «βαρομετρική πίεση εφόσον 

απαιτείται» 

c. «Μg» για την Μονάδα Νεογνών . H μέτρηση Μαγνησίου -ή καλύτερα ιονισμένου Μαγνησίου όπως μετράει 

συγκεκριμένος αναλυτής, καθώς η ελεύθερη μορφή αφορά άλλη εξέταση) δεν αποτελεί επείγον δείκτη , και 

για αυτό διαθέτει περιορισμένη χρήση σε Αναλυτές Αερίων Αίματος. Η εν λόγω εξέταση θέτει περιορισμό 
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συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποτρέπει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε 

την απαλοιφή της συγκεκριμένης εξέτασης. 

 
2. Σχετικά με την απαίτηση σας «5(…)Η συσκευασία αντιδραστηρίων – αποβλήτων να είναι ενιαία(…)» Δίχως να 

προσφέρει οποιοδήποτε πλεονέκτημα ο συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής αποκλείει τον αναλυτή μας. 

Καλύπτοντας όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα της προδιαγραφής τα οποία είναι και τα ουσιαστικά (προστασία 

χειριστών ,   στεγανά απόβλητα) διαθέτουμε διαφορετικό τρόπο κατασκευής από τον ζητούμενο: Ηλεκτρόδια και 

αντιδραστήρια σε 1 συσκευασία, και έκπλυση-απόβλητα σε άλλη. Αμφότερες στεγανές που προστατεύουν τον 

χειριστή. Με σκοπό επομένως να μην αποκλειστεί αδικαιολόγητα τον αναλυτή μας, προτείνουμε την απαλοιφή της 

απαίτησης «(…)Η συσκευασία αντιδραστηρίων – αποβλήτων να είναι ενιαία(…)» 

Αιτούμεθα την τροποποίηση των προδιαγραφών βάσει των προαναφερθέντων παρατηρήσεών μας, εκτιμούμε ότι 
με το τρόπο αυτό   θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή περισσοτέρων εταιρειών προς όφελος του Νοσοκομείου σας. 
 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση  

Για την Εταιρεία 
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		2020-11-13T13:57:44+0200
	Papadopoulos Anastasios


		2020-11-13T14:24:59+0200
	ANDREAS PAPADOPOULOS




