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Στα πλαίσια της δεύτερης διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών ευχαρίστως 
υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις μας επί των: 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

1. Ζητείται από το Νοσοκομείο σας να προσφερθούν τέσσερις όμοιοι αιματολογικοί αναλυτές, δύο για 

το κεντρικό εργαστήριο και δύο για το τμήμα εφημερίας για την πραγματοποίηση 72.360 εξετάσεων 

γενικής αίματος συνολικά ετησίως. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση θα αυξήσει δραματικά το 

κόστος για το Νοσοκομείο σας χωρίς κανένα πρακτικό όφελος για το εργαστήριο και για τους 

ασθενείς σας. Σύμφωνα με τον ετήσιο αριθμό των εξετάσεων που δηλώνετε, ο κάθε αναλυτής θα 

πραγματοποιεί ετησίως μόλις 18.250 εξετάσεις γενικής αίματος δηλαδή 50 εξετάσεις ημερησίως. 

Γίνεται επομένως κατανοητό ότι ζητείται από τις προσφέρουσες εταιρείες να πραγματοποιήσουν μία 

μεγάλη επένδυση σε αριθμό αναλυτών χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη από το εργαστήριο σας. 

Ωστόσο κατανοούμε τις ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου σας και σας προτείνουμε οι αναφερόμενες 

τεχνικές προδιαγραφές να αφορούν ΜΟΝΟ τον κύριο αναλυτή του Αιματολογικού εργαστηρίου ενώ 

οι υπόλοιποι τρείς αναλυτές να είναι μικρότερης δυναμικότητας.  

Κατά συνέπεια προτείνουμε την τροποποίηση του κειμένου ως εξής: 

«Αναλυτής Νο1: Ένας κύριος αναλυτής που να καλύπτει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και 3 

εφημερίας/εφεδρικούς αιματολογικούς αναλυτές 22 παραμέτρων με δειγματοφορέα 50 θέσεων 

και δυνατότητα μέτρησης των ΔΕΚ για το κύριο εργαστήριο και για το τμήμα εφημερίας.» 

 

2. Στην προδιαγραφή 3.3 στην σελίδα 3 γίνεται αναφορά για την τεχνολογία μέτρησης των 

αιμοπεταλίων από τον προσφερόμενο αιματολογικό αναλυτή. Γίνεται κατανοητό ότι η μέτρηση των 

αιμοπεταλίων είναι εξαιρετικά σημαντική για το Νοσοκομείο σας και το εργαστήριο σας. Κατά 

συνέπεια, για την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αιμοπεταλίων, 

προτείνουμε η μέτρηση αυτών να πραγματοποιείται με την χρήση laser και όχι με την τεχνολογία της 

δισδιάστασης ανάλυσης που ευνοεί την συμμετοχή μίας μόνο εταιρείας.  

Κατά συνέπεια προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 
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«Σε όλα τα δείγματα η μέτρηση των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται με την οπτική μέτρηση με 

χρήση laser ώστε να επιβεβαιώνεται άμεσα ο αριθμός τους και να εξασφαλίζεται έτσι ιδιαίτερα 

ακριβής μέτρηση αποφεύγοντας παρεμβολές από μικρά ερυθρά κατεστραμμένα κύτταρα, 

ηλεκτρονικούς θορύβους κ.λ.π.»   

 

3. Στην προδιαγραφή 8 ζητείται να αναφερθούν οι ταχύτητες για την μέτρηση μόνο CBC, CBC/DIFF και 

CBC/DIFF/RETIC. Ωστόσο όλοι οι σύγχρονοι αιματολογικοί αναλυτές μετρούν πλέον μόνο CBC/DIFF 

και CBC/DIFF/RETIC και όχι CBC χωρίς τύπο λευκών που δεν έχει κανένα πρακτικό όφελος για το 

Νοσοκομείο σας και για τους ασθενείς σας. Η συγκεκριμένη απαίτηση συμβάλλει στον αποκλεισμό 

πολλών σύγχρονων αιματολογικών αναλυτών χωρίς κανένα πρακτικό όφελος για το Νοσοκομείο σας.  

Κατά συνέπεια προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 

«Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα την ώρα στον αυτόματο δειγματολήπτη 

και η ποσότητα του δείγματος να μην ξεπερνάει τα 190μL.» 

 

4. Στην προδιαγραφή 14 ζητείται ο προσφερόμενος αιματολογικός αναλυτής να μπορεί να μετρά 

δείγματα εγκεφαλονωτιαίου και άλλων βιολογικών υγρών. Ωστόσο, εξ’ ορισμού οι αιματολογικοί 

αναλυτές κατασκευάζονται για να μπορούν να μετρούν ολικό αίμα και όχι διάφορα άλλα βιολογικά 

υγρά. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες μετρήσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες (σύμφωνα με τον Πίνακα που 

έχετε καταθέσει ΜΟΛΙΣ 300 δείγματα ετησίως δηλαδή ΟΥΤΕ ένα δείγμα ανά ημέρα) για έναν 

αιματολογικό αναλυτή, για να εξαρτάται ολόκληρη η προμήθεια αιματολογικών εξετάσεων από αυτές 

και ταυτόχρονα περιορίζουν δραστικά των ανταγωνισμό στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού.  

Κατά συνέπεια ζητούμε την διαγραφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής και την διαγραφή των 

ζητούμενων εξετάσεων από τον Πίνακα στην σελίδα 2.  

 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, να σας εκθέσουμε και να υποστηρίξουμε αναλυτικά τα σχετικά 
σημεία των τεχνικών προδιαγραφών της διαβούλευσης, προς το σκοπό της τροποποίησής τους 
ή της εκ νέου διατύπωσής τους με βάση τα προαναφερθέντα. 
 
Για την Abbott Diagnostics 
Κλάδος της Abbott Laboratories ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
 
Βαγιάτας Αθανάσιος 
Customer Experience Manager 
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