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Προς 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
Γραφείο Προμηθειών 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000008308           Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021 

                                                                                                            
Θέμα: Σχόλια της 1ης Δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
ενός «Ενδοβρογχικού Υπερήχου με συνοδό εξοπλισμό».  

Αξιότιμοι κύριοι, 

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στη σχετική ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου σας για την Προμήθεια ενός «Ενδοβρογχικού Υπερήχου με συνοδό εξοπλισμό». 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000€ (Διακοσίων πενήντα χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του Πνευμονολογικού Τμήματος του Γεν. Νοσοκομείου 
Πατρών «α Άγιος Ανδρέας», θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Corporation ο οποίος αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά 
στην Ελλάδα από την εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας και κατασκευής 
τα οποία ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και πρωτοποριακές τεχνικές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην 
αξιόπιστη διάγνωση και παράλληλα στη βελτίωση της εξέτασης. Το σύνολο των μεγάλων δημόσιων και 
ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα έχουν προμηθευτεί από την εταιρεία μας και διαθέτουν τα πλέον 
σύγχρονα συστήματα τα οποία ενσωματώνουν τις παραπάνω τεχνικές και τεχνολογίες.  

Η εταιρεία μας και για τα περιλαμβανόμενα είδη της παραπάνω προμήθειας, 

Υπερηχο-βιντεο-βρογχοσκόπιο επεμβατικού τύπου με δυνατότητα λήψης βιοψιών (ΤΒNA) EBUS 

Συνοδός εξοπλισμός: 

Α. Βίντεοεπεξεργαστής FULL HIGH DEFINITION 

Β. Πηγή ψυχρού φωτισμού 300 Watt ΧΕΝΟΝ 

Γ. Οθόνη 24΄΄ HD 

Δ. Τροχήλατο 

Ε. Mονάδα έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου 
 
προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό με νέας τεχνολογίας προϊόντα του 
κατασκευαστικού οίκου OLUMPUS Medical Systems Corporation, καταθέτοντας έγγραφη προσφορά 
σε επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια των εν λόγω μηχανημάτων, με προϊόντα τα οποία 
διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας τεχνικά χαρακτηριστικά, πλην όμως οι προδιαγραφές ως έχουν 
συνταχθεί σε καθένα από αυτά είναι άκρως περιοριστικοί, καθιστώντας αδύνατη τη συμμετοχή της 
εταιρείας μας καθώς και οποιαδήποτε άλλης εταιρείας πλην μίας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πλέον 
σήμερα όλα τα σύγχρονα Νέας τεχνολογίας συστήματα Video Ενδοσκοπήσεων, όλων των 
κατασκευαστικών οίκων μεταξύ των οποίων και της OLYMPUS Medical Systems Corporation, 
διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη 
δυνατή απεικόνιση της επιφάνειας του βλεννογόνου καθώς και ακριβή διαγνωστικά αποτελέσματα 
ώστε να εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου Τμήματος Ενδοσκοπήσεων και να καλύπτουν 
με επάρκεια τον σκοπό της προμήθειας. 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Ιουλιανού  2, Μεταμόρφωση, 
144 51 Αθήνα 
Τηλ: 210-2806200 
Fax: 210-2806210 
e-mail: admin@protoncy.gr 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης 
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη 
Τηλ:2310-452936,2310-452998 
Fax: 2310452893 
e-mail: admin@protoncy.gr 
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Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα σχόλιά μας: 

Υποείδος: Υπερηχο-Βίντεο-Βρογχοσκόπιο επεμβατικού τύπου με δυνατότητα λήψης βιοψιών 
(ΤΒNA) 

1) Προδιαγραφή 1 «Να είναι προσθιοπλάγιας οράσεως 45° με γωνία οπτικού πεδίου 
υπερηχογραφικής εικόνας 75° και ενδοσκοπικής εικόνας 100°». 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί  πληρείται 

αποκλειστικά από μία και μόνο εταιρεία, αποκλείοντας την συμμετοχή όλων των υπολοίπων εταιρειών 

σε ενδεχόμενο διαγωνισμό. Ο κατασκευαστικός οίκος OLUMPUS Medical Systems Corporation στις 

αρχές του 2019, έθεσε σε κυκλοφορία νέας Γενιάς και Τεχνολογίας Εύκαμπτο Υπερηχοβρογχοσκόπιο 

επεμβατικού τύπου με δυνατότητα λήψης βιοψιών (ΤΒNA), το οποίο παρέχει στον χρήστη 

προσέγγιση των λεμφαδένων με χαμηλή γωνίωση 20ο λόγω της οποίας εξασφαλίζεται απεικόνισης 

όλου του πεδίου, παρέχοντας αποτελεσματική λήψη βιοψιών.  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευρεία 

συμμετοχή των εταιρειών σε επικείμενο διαγωνισμό μεταξύ αυτών και της εταιρείας μας, αλλά 

παράλληλα να δύναται η δυνατότητα προμήθειας προϊόντων νέας τεχνολογίας προς όφελος των 

ασθενών και του ελληνικού δημοσίου, ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής 

προδιαγραφής ως ακολούθως: 

«Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους τουλάχιστον 80°, με προσθιοπλάγια όραση τουλάχιστον 20°. Να 

διαθέτει τη δυνατότητα οπτικού πεδίου σάρωσης (scanning) τουλάχιστον 60° παράλληλα με την 

διεύθυνση εισαγωγής του ενδοσκοπίου». 

2) Προδιαγραφή 7 «Να εκτελεί γωνιώσεις προς τα πάνω 120° και προς τα κάτω 90».  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί, καθώς 

επίσης και σε συνδυασμό με τις παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, δίδει την δυνατότητα 

συμμετοχής σε μία και μόνο εταιρεία, αποκλείοντας την συμμετοχή όλων των υπολοίπων εταιρειών σε 

ενδεχόμενο διαγωνισμό. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εκ νέου ότι ο οίκος OLUMPUS Medical 

Systems Corporation θέτοντας σε κυκλοφορία το νέας Γενιάς και Τεχνολογίας Εύκαμπτο 

Υπερηχοβρογχοσκόπιο επεμβατικού τύπου με δυνατότητα λήψης βιοψιών (ΤΒNA), μοντέλο BF-

UC190F, αφενός παρέχει δυνατότητα γωνίωσης προς τα πάνω, κατά πολύ μεγαλύτερου εύρους σε 

σχέση με τις ζητούμενες προδιαγραφές, αφετέρου διαθέτει χαρακτηριστικά μοναδικής προσέγγισης 

των περιφερικών βρόγχων λόγω του τρόπου γωνίωσης. Παρόλα αυτά κατά τον τρόπο σύνταξης της 

ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής δεν δύναται η συμμετοχή της εταιρείας μας σε ενδεχόμενο διαγωνισμό. 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή όλων των προμηθευτών καθώς επίσης και της 

εταιρείας μας, και παράλληλα να δύναται η δυνατότητα προμήθεια του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού 

για το φορέα σας με ταυτόχρονη εξασφαλισμένη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των εταιρειών, ζητούμε 

την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής:  

 

«Να εκτελεί γωνιώσεις προς τα πάνω τουλάχιστον 120° και προς τα κάτω τουλάχιστον 70ο» 

 

Συνοδός Εξοπλισμός 

Υποείδος Α. Ψηφιακός Βίντεο-επεξεργαστής εικόνας FULL High Definition 

1) Προδιαγραφή 3: «Να ενσωματώνει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης ψηφιακό, κατάλληλο για τη 
διαφοροποίηση παθολογικού από φυσιολογικό ιστό για την καλύτερη απεικόνιση μορφωμάτων και 
τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου καθώς και δυνατότητα απεικόνισης 
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της μορφολογίας των κρυπτών και τον βαθμό δυσπλασίας με βάση το Pit Pattern (Kudo). Να περιγραφεί 
η μέθοδος καθώς και οι λειτουργίες που παρέχονται.».  

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι σε όλα τα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα των μεγάλων 
κατασκευαστικών οίκων, διατίθεται πλέον ενσωματωμένη τεχνική οπτικής χρωμοενδοσκόπησης δια 
μέσου οπτικών φίλτρων, για την αναγνώριση και οριοθέτηση βλαβών και αλλοιώσεων στην επιφάνεια 
του βλεννογόνου, ώστε να δύναται η κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας. Η 
συγκεκριμένη τεχνική κρίνεται πλέον αναγκαία και απαραίτητη στον ενδοσκόπο καθώς παρέχει άμεση 
και γρηγορότερη διάγνωση του υπό εξέταση ιστού, ενώ η τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθόδου από 
έγκυρους και εγκεκριμένους οργανισμούς και δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες, αποτελεί κριτήριο 
αξιοπιστίας της μεθόδου προκειμένου να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της και να δύναται η αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητάς της. Η ελλιπής αναφορά, περιγραφή και τεκμηρίωση της συγκεκριμένης 
τεχνικής στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό, αποτελεί σημείο υποβάθμισης των ελάχιστων δυνατοτήτων 
του προσφερόμενου συστήματος, την ίδια στιγμή που η τεχνική χρησιμοποιείται πλέον από όλα τα νέας 
τεχνολογίας συστήματα όλων των κατασκευαστικών οίκων. Η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή ως έχει 
συνταχθεί και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, υποβαθμίζει το επίπεδο της συγκεκριμένης 
τεχνικής καθώς δίδει τη δυνατότητα κατάθεσης προσφορών εκ των προμηθευτών, με συστήματα που 
διαθέτουν χρωμοενδοσκόπηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στις νεότερες τεχνολογικές απαιτήσεις και 
μεθόδους που χρησιμοποιούν πλέον τα σύγχρονα συστήματα ενδοσκόπησης. Ταυτόχρονα δίδει την 
δυνατότητα προσφορών συστημάτων που διαθέτουν παλαιότερες τεχνικές επεξεργασίας της εικόνας με 
χρήση λογισμικού εικονικής απεικόνισης, οι οποίες έχει αποδειχθεί επιστημονικώς, ότι δεν είναι εφικτό 
να αποδώσουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα στην παθογένεια του ιστού. Ως εκ τούτου και προκειμένου 
να δύναται το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ένα σύγχρονο σύστημα ενδοσκόπησης το οποίο να 
διαθέτει αναγνωρισμένες τεχνικές και μεθόδους απεικόνισης του ιστού που πληρούνται από όλα τα 
σύγχρονα συστήματα της αγοράς, ζητούμε την ενίσχυση και τροποποίηση της ως άνω προδιαγραφής ως 
εξής: 

«Να διαθέτει εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, για τον εντοπισμό βλαβών 
στο βλεννογόνο και την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Η τεχνική να 
αναφερθεί αναλυτικά, να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να 
αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 
επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν τη μέθοδο» 

2) Προδιαγραφή 4: «Να παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης δύο ενδοσκοπικών εικόνων 
με και χωρίς χρωμοενδοσκόπηση για άμεση παρατήρηση και σύγκριση των ευρημάτων. Το μέγεθος των 
δύο εικόνων να δύναται να αλλαχθεί κατ' επιθυμία του χρήστη».  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως περιγράφεται αποτελεί 
μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό των συστημάτων του κατασκευαστικού οίκου PENTAX ο οποίος 
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ, στην οποία δίδεται 
μοναδικά η δυνατότητα συμμετοχής σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα 
το συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό δεν προσφέρει κανένα διαγνωστικό πλεονέκτημα στην 
ενδοσκοπική εξέταση. Ως εκ τούτου ζητούμε την απαλοιφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής. 

3) Προδιαγραφή 10: «Να συνοδεύεται από software μεταφοράς εικόνων σε Η/Υ για αρχειοθέτηση και 
περαιτέρω εκτύπωση καθώς και έλεγχο μέσω κομβίων χειριστηρίου» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η εταιρεία μας καθώς και όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί οίκοι 
σήμερα, διαθέτει ειδικό σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης της εικόνας με δυνατότητα αποθήκευσης 
σε φορητό μέσο USB για την καλύτερη και οικονομικότερη διαχείριση των φωτογραφιών που 
λαμβάνονται κατά την εξέταση. Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται απόλυτα και 
δεσμευτικά χωρίς να παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα στη διαχείριση των ενδοσκοπικών εικόνων, και 
παράλληλα αποκλείει την συμμετοχή της εταιρείας μας, η οποία παρέχει διαφορετική αντιμετώπιση 
στον τρόπο διαχείρισης της εικόνας χωρίς να υποβιβάζει την προμήθεια ή τα αποτελέσματα της 
διάγνωσης. Για τον λόγο αυτό σας  προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής αυτής ως εξής: 
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 «Να συνοδεύεται από software μεταφοράς εικόνων σε Η/Υ για αρχειοθέτηση και περαιτέρω εκτύπωση και έλεγχο 
μέσω κομβίων του χειριστηρίου ή άλλη μέθοδο καταγραφής και μεταφοράς της εικόνας. Να αναφερθεί αναλυτικά 
προς αξιολόγηση» 

4) Προδιαγραφή 11: «Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους καθώς και αναλογικές. Να 
αναφερθούν προς αξιολόγηση».   

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι σύγχρονοι βίντεο επεξεργαστές εικόνας τεχνολογίας 
υψηλής ανάλυσης σήμερα και προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταφορά ψηφιακού σήματος 1920x1080 
pixels στα περιφερειακά συστήματα απεικόνισης χωρίς να χάνεται διαγνωστική λεπτομέρεια, θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστο να διαθέτουν ψηφιακές εξόδους HD-SDI για την εξασφαλισμένη μεταφοράς της 
ενδοσκοπικής εικόνας τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών 
σάρωσης και ανάλυση 1920x1080 από τον επεξεργαστή εικόνας προς την οθόνη απεικόνισης. Τις 
προαναφερόμενες ψηφιακές εξόδους μετάδοσης σήματος ενδοσκοπικής εικόνας τεχνολογίας FULL HD, 
ενσωματώνουν τα ενδοσκοπικά συστήματα όλων των κατασκευαστικών οίκων. Η εν λόγω προδιαγραφή 
ως έχει συνταχθεί υπολείπεται τεχνικών χαρακτηριστικών, αποτελεί σημείο υποβάθμισης των ελάχιστων 
δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος και επιτρέπει την κατάθεση προσφορών εκ των 
προμηθευτών, με συστήματα υποδεέστερων δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δύναται το 
νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ένα σύγχρονο ενδοσκοπικό σύστημα τελευταίας γενιάς και σύγχρονης 
τεχνολογίας ζητούμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: 

 «Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους FULL HIGH DEFINITION 1920X1080 σύνδεσης 
περιφερειακών συστημάτων κατ’ ελάχιστο HD/SD-SDI καθώς και αναλογικές. Να αναφερθούν προς 
αξιολόγηση» 

5) Προδιαγραφή 13: «Να είναι συμβατός με τα ήδη υπάρχοντα ενδοσκόπια του τμήματος».  

Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά 
«συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» είναι δεσμευτικές, επιτρέπουν σε 
μία και μόνο εταιρεία και πιο συγκεκριμένα στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. να καταθέσει 
προσφορά σε επικείμενο διαγωνισμό αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες εταιρείες με ανάλογο εξοπλισμό 
μεταξύ των οποίων και της εταιρεία ημών. Καθώς η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών σε 
όλους του δημόσιους διαγωνισμούς, αποτελεί το βασικό κριτήριο νομιμότητας και πλήρωσης του 
σκοπού για τον οποίο προορίζεται η διαγωνιστική διαδικασία, καλούμε το Νοσοκομείο σας να 
απαλείψει οποιαδήποτε αναφορά «συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό 
εξοπλισμού» η οποία περιέχεται στις προς διαβούλευση προδιαγραφές.  

 

Υποείδος Β. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού  300 Watt XENON 

1) Προδιαγραφή 6: «Να είναι συμβατή με τα ήδη υπάρχοντα ενδοσκόπια του τμήματος».  

Θα θέλαμε να αναφέρουμε εκ νέου ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
αναφορά «συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» είναι δεσμευτικές, 
επιτρέπουν σε μία και μόνο εταιρεία και πιο συγκεκριμένα στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. να 
καταθέσει προσφορά σε επικείμενο διαγωνισμό αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες εταιρείες με ανάλογο 
εξοπλισμό μεταξύ των οποίων και της εταιρεία ημών. Καθώς η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των 
προμηθευτών σε όλους του δημόσιους διαγωνισμούς, αποτελεί το βασικό κριτήριο νομιμότητας και 
πλήρωσης του σκοπού για τον οποίο προορίζεται η διαγωνιστική διαδικασία, καλούμε το 
Νοσοκομείο σας να απαλείψει οποιαδήποτε αναφορά «συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο 
ενδοσκοπικό εξοπλισμού» η οποία περιέχεται στις προς διαβούλευση προδιαγραφές.  

Επιπλέον θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο εν λόγω υποείδος δεν ζητείται ούτε απαιτείται η 
ενσωμάτωση ή συνεργασία με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, παρόλο που αυτό ζητείται ήδη στον Video 
επεξεργαστή του συστήματος, με αποτέλεσμα να δύναται κάθε προμηθευτής να προσφέρει υποδεέστερης 
τεχνολογίας ενδοσκόπιο. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται για το νοσοκομείο σας η 
προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος το οποίο να διαθέτει ενσωματωμένες μεθόδους απεικόνισης, σε 
όλα τα συνεργαζόμενη τμήματα απεικόνισης, σημεία που πληρούνται από όλα τα σύγχρονα συστήματα 
της αγοράς, ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής αυτής ως εξής:  
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«Να διαθέτει απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, για τον 
εντοπισμό βλαβών στο βλεννογόνο και την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Η 
τεχνική να αναφερθεί αναλυτικά, να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς 
(να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη κατάθεση 
δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν τη 
μέθοδο». 

 

Υποείδος E. Μονάδα Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου  

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνταχθεί οι συγκεκριμένες 
προδιαγραφές, ευνοούν την συμμετοχή μίας συγκεκριμένης εταιρείας, στην οποία δίδεται η δυνατότητα 
να καταθέσει προσφορά. Η προς προμήθεια ζητούμενη μονάδα υπερηχοτομογραφίας, παρόλο που ως 
ζητείται και περιγράφεται από τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές προορίζεται για 
Βρογχοσκοπική χρήση, αφορά σε σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης και άλλων 
ειδικοτήτων, την ίδια στιγμή που παραλείπονται βασικές τεχνικές δυνατότητες και απαιτήσεις της εν 
λόγω ειδικότητας, όπως η χρήση καθετήρων υπερήχων radial που αποτελεί βασική τεχνική απεικόνισης 
στην Πνευμονολογία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια ως προς τις ανάγκες τις οποίες καλείται 
να πληροί. Η έλλειψη απαίτησης βασικών τεχνικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών τα οποία θα 
πρέπει να καλύπτουν επαρκώς τον σκοπό της προμήθειας, δίδει την δυνατότητα κατακύρωσης 
συστημάτων άλλων δυνατοτήτων και μη εξειδικευμένων προς την ανάγκη την οποία καλούνται να 
καλύψουν, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται επαρκώς η προμήθεια.  Eύλογα μπορεί να γίνει αντιληπτό 
πως η καταλληλόλητα ενός Υπερηχοτομογράφου για μία ειδικότητα δεν τον καθιστά αυτομάτως 
κατάλληλο και για τις εξετάσεις που αφορούν σε μια άλλη ειδικότητα. Τους παραπάνω ισχυρισμούς μας 
ενισχύει το γεγονός ότι στην Προδιαγραφή 2, ζητείται η λειτουργία του υπερηχοτομογράφου, να 
γίνεται με ηλεκτρονικές κεφαλές «Convex, Linear, Phased Array» την ίδια στιγμή που είναι γνωστό 
παγκοσμίως ότι, στην Πνευμονολογία η λειτουργία του «Βίντεο-Υπέρηχου-Βρογχοσκοπίου» 
(συμπεριλαμβανόμενο υποείδος 1.1) με τον υπερηχοτομογράφο, σε όλα τα Βίντεο-Υπέρηχο-
Βρογχοσκόπια, όλων των κατασκευαστικών οίκων, γίνεται με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές κεφαλές 
Linear (Γραμμικής σάρωσης) στο σώμα του βρογχοσκοπίου και όχι «Convex, ή Phased Array». Οι ανάγκες 
και οι απαιτήσεις των διαγνωστικών εξετάσεων υπέρηχου του αναπνευστικού με ταυτόχρονη λήψη 
βιοψιών μέσω του βρογχοσκοπίου, καθιστούν αναγκαία τη χρήση εξειδικευμένης συσκευής 
υπερηχοτομογραφίας απολύτως κατάλληλη για ενδοσκοπική χρήση και όχι μονάδας υπερήχων γενικής 
χρήσης. Πιο συγκεκριμένα: 

1) Προδιαγραφή 2: «Να λειτουργεί με ηλεκτρονικές κεφαλές Convex, Linear, Phased Array που να 
λειτουργούν σε πάνω από δύο συχνότητες» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εξετάσεις του Πνεύμονα μέσω ενδοβρογχικής 
υπερηχοτομογραφίας πραγματοποιούνται ενδοσκοπικά με χρήση είτε «Εύκαμπτων 
Υπερηχοβρογχοσκοπίων επεμβατικού τύπου» τα οποία διαθέτουν ηχοβόλο κεφαλή τύπου Curved 
Linear στο άκρο τους, είτε ειδικού τύπου  EBUS Radial probe μηχανικής απεικόνισης 3600 μέσω των 
οποίων πραγματοποιείται έλεγχος και διάγνωση των περιφερειακών βρόγχων του πνεύμονα. Οι 
ζητούμενες ηλεκτρονικές κεφαλές που περιγράφονται στις εν λόγω προδιαγραφές αφορούν άλλες 
ειδικότητες και δεν έχουν εφαρμογή στην Πνευμονολογία. Ο λόγος επιλογής εκ των κατασκευαστών της 
λειτουργίας Linear και μόνο, αφορά στον ειδικό τρόπο προσέγγισης και υπερηχογραφικής σάρωσης του 
Πνεύμονα με το Υπέρηχο-βρογχοσκόπιο, η οποία γίνεται με γραμμικό τρόπο (σάρωση κατά μήκος λόγω 
της θέσης του εν λόγω οργάνου και του τρόπο εισαγωγής του βρογχοσκοπίου) και δεν αφορά σε 
διαφορετικού τύπου ή τεχνολογίας ηλεκτρονικές κεφαλές, ως είθισται σε άλλες ειδικότητες (π.χ. 
ηλεκτρονικές κεφαλές καρδιολογικής ή γυναικολογικής χρήσης, στις οποίες γίνεται χρήση κεφαλών 
Convex, Phased array ή άλλων τύπων) στις οποίες η φύση της εξέτασης και η θέση των υπό εξέταση 
οργάνων είναι διαφορετική. Στα πλαίσια κάλυψης των αναγκών του Πνευμονολογικού Τμήματος του 
νοσοκομείου για το οποίο προορίζεται η συγκεκριμένη προμήθεια, ζητούμε την τροποποίηση των 
προδιαγραφών προκειμένου να δύναται η συμμετοχή όλων των εταιρειών σε επικείμενη διαγωνιστική 
διαδικασία.       
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2)Προδιαγραφή 6 «Να προσφερθεί με ενσωματωμένη τεχνική διαχωρισμού μαλακών (ελαστικών) από 
σκληρών (συμπαγών) περιοχών (Ελαστογραφία) με δυνατότητα Strain Histogram, η οποία να 
λειτουργεί σε πολλαπλές κεφαλές καθώς και οπωσδήποτε στο υπερηχοβρογχοσκόπιο» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την ζητούμενη τεχνική «διαχωρισμού μαλακών (ελαστικών) 
από σκληρών (συμπαγών) περιοχών (Ελαστογραφία)» η οποία ζητείται στην εν λόγω Προδιαγραφή δε 
διατίθεται καμία επιστημονική τεκμηρίωση για την εφαρμογή της στην Πνευμονολογία και στις 
Ενδοσκοπικές εξετάσεις με χρήση Ενδοβρογχικού Υπερηχοτομογράφου μέχρι στιγμής, ως αυτός ζητείται 
και περιγράφεται από τις προς διαβούλευση προδιαγραφές. Σε συνδυασμό δε με τις υπόλοιπες τεχνικές 
προδιαγραφές, δίδεται μοναδικά η δυνατότητα συμμετοχής σε συγκεκριμένη εταιρεία σε περίπτωση 
διαγωνιστικής διαδικασίας. Είναι δε απορίας άξιο για ποιο λόγο ζητείται η εν λόγω τεχνική την ίδια 
στιγμή που δεν ζητούνται σύγχρονες τεχνικές διερεύνησης και διάγνωσης των περιφερειακών βρόγχων 
του Πνεύμονα μέσω  ειδικού τύπου  EBUS Radial probe.   

3)Προδιαγραφή 7 «Να διαθέτει στην προσφερόμενη σύνθεση HdTHI τεχνική απεικόνισης της δεύτερης 
αρμονικής συχνότητας για μεγαλύτερη ευκρίνεια». 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ανωτέρω τεχνική προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί περιέχει τον αγγλικό 
όρο  «HdTHI» το οποίο αποτελεί τεχνική ορολογία συστημάτων  υπερηχοτομογραφίας συγκεκριμένου 
κατασκευαστικού οίκου ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από συγκεκριμένη εταιρεία στην 
οποία δίδεται μοναδικά δυνατότητα συμμετοχής σε ενδεχόμενο διαγωνισμό εκ του Νοσοκομείου σας. 
Στα πλαίσια της διασφάλισης μίας ευρείας συμμέτοχης,  ζητούμε την απαλοιφή του όρου και την 
τροποποίηση των προδιαγραφών προκειμένου να δύναται η ισάξια συμμετοχή όλων των εταιρειών σε 
επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία.       

Η εταιρεία μας διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία και συνεργασία με όλα τα Νοσοκομεία της χώρας 

στα αντίστοιχα Τμήματα Ενδοβρογχικού Υπερήχου (EBUS) και στα πλαίσια εξασφάλισης της 

προμήθειας ενός σύγχρονου τεχνολογικά ενδοσκοπικού συστήματος με την ταυτόχρονη διασφάλιση 

της ισάξιας συμμετοχής των προμηθευτών, προτείνει την τροποποίηση και αναθεώρηση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για το συγκεκριμένο Υποείδος στο σύνολό τους, προτείνοντας τις ακόλουθες 

προδιαγραφές: 

E. Μονάδα Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου  

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
1. Να είναι κατάλληλη για πνευμονολογικές, ενδοβρογχικές εξετάσεις συνδεόμενη με το ζητούμενο 

Video Βρογχοσκόπιο υπερήχων επεμβατικού τύπου με δυνατότητα λήψης βιοψιών TBNA.  
2. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης σε λειτουργίες B-Mode, Color Flow Μode, Power Flow Mode, Pulse 

Wave Doppler και Contrast Harmonic Imaging. 
3. Να διαθέτει στην προσφερόμενη σύνθεση τεχνική απεικόνισης κατά την οποία η δέσμη να εκπέμπει 

υπό γωνία ώστε να δημιουργείται πλέγμα για την καλύτερη απεικόνιση των πλευρικών δομών 
(Compound Imaging). 

4. Να είναι συμβατή και να λειτουργεί με τις κάτωθι μεθόδους απεικόνισης: Electronic Radial Scanning, 
Electronic curved Linear array. 

5. Να είναι συμβατή με εύκαμπτους καθετήρες υπερήχων radial scanning για την διερεύνηση των 
περιφερικών βρόγχων, στους οποίους δεν είναι εφικτό να προσεγγίσει το ενδοσκόπιο ή να 
προσφερθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη λειτουργία του εύκαμπτου καθετήρα υπερήχων. 

6. Να είναι συμβατή με συχνότητες εκπομπής 5-12 MHz.  
7. Να διαθέτει ενσωματωμένη κατάλληλη τεχνική απεικόνισης των αγγείων στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, για τον ακριβέστερο χειρισμό του ενδοσκοπίου κατά την διάρκεια λήψης βιοψιών 
και την αποφυγή βλαβών καθώς και τεχνική απεικόνισης της Δεύτερης αρμονικής συχνότητας για 
μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

8. Να διαθέτει Gain Control για τηv εvίσχυση τoυ σήματoς τωv υπερήχωv και δυνατότητα ρύθμισης 
τoυ contrast της εικόνας 
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9. Να διαθέτει σύστημα μέτρησης απoστάσεωv ή επιφάvειας περιμέτρoυ oπoιασδήπoτε περιoχής 
εvδιαφέρovτoς, τo oπoίo ελέγχεται είτε από δρoμείς σημάδευσης στo πληκτρoλόγιo, είτε από τo 
χειριστήριο  (trackball). 

10. Να διαθέτει κατάλληλο επιλoγέα για τηv εvαλλαγή υπερηχογραφικής και ενδοσκοπικής εικόνας 
στην ίδια οθόνη καθώς και δυνατότητα ελέγχου της εικόνας από τους διακόπτες του ενδοσκοπίου 
υπερήχων. Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση 

11. Να διαθέτει δυνατότητα Picture in Picture (εικόνα στην εικόνα). 
12. Να διαθέτει βαθμίδες μεγέθυvσης της εικόvας για πιo λεπτoμερή εξέταση και δυvατότητα 

αvαστρoφής απεικόvισης της εικόvας στηv oθόvη 
13. Να είvαι διαθέτει τη λειτoυργία παγώματος (Freeze) της εικόvας στo monitor, το οποίο να ελέγχεται 

από τo πληκτρoλόγιo, είτε προαιρετικά από πoδoδιακόπτη είτε από τo εvδoσκόπιo υπερήχωv  
14. Να έχει δυvατότητα περιστρoφής της εικόvας σε διαφoρετικές θέσεις, χωρίς vα απαιτείται αλλαγή 

θέσης τoυ oργάvoυ παρατήρησης στηv εξεταζόμεvη περιoχή   
15. Να διαθέτει πληκτρoλόγιο έτσι ώστε να ελέγχεται το σύνολο των ρυθμίσεων, επιλογών και 

καταχώρησης στoιχείωv ασθεvών, και θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων του ασθενή 
από το σύστημα video ενδοσκόπησης στην κεντρική μονάδα υπερήχων   

16. Να διαθέτει κυλιόμενη μνήμη (Cine memory) μεγαλύτερη από 160 εικόνες για την αποθήκευση και 
ανάκληση εικόνων (cine review) 

17. Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους σύνδεσης με περιφερειακά συστήματα. Να αναφερθούν προς 
αξιολόγηση. 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Μετά τιμής 

 

Μ. Πουρσανίδου 
BU Manager 

OLYMPUS G&R Division  

 

 

 

 


