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Κύριοι, 

Δια της παρούσης υποβάλλουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας  επί των προδιαγραφών 
για το ΕΙΔΟΣ: 30. HOLTER ΠΙΕΣΗΣ: 

Παρατηρήσεις: 

Βασιζόμενοι στην δαπάνη, το νοσοκομείο θα πρέπει να προμηθευτεί holter Πίεσης το οποίο 
θα μπορεί να μετρήσει και την κεντρική πίεση μέσω του Pulse Wave Velocity (PWV). Αυτή η 
τεχνολογία έχει ήδη εισαχθεί από κατασκευαστικούς οίκους στα holter Πίεσης ενώ 
παράλληλα η μέτρηση του PWV είναι εγκεκριμένη και από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες από το 
2007 ως δείκτης. Με αυτό τον τρόπο ο γιατρός θα έχει ένα επιπλέον εργαλείο το οποίο του 
δίνει την δυνατότητα να διαγνώσει την σκληρότητα ή ακόμα και την ηλικία των αγγείων με 
την βοήθεια και λοιπών παραμέτρων όπου και προσφέρουν πλέον τα λογισμικά ανάλυσης. 

 

Οπότε, προτείνουμε την προσθήκη στο τέλος της παρακάτω προδιαγραφή: 

 

Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων PWV σε πραγματικό χρόνο στο ιατρείο για 
την μέτρηση των κεντρικών πιέσεων (cSys, cDia) αλλά και άλλων παραμέτρων (να 
αναφερθούν). Να προσφερθεί προς επιλογή καταγραφικό για την μέτρηση του PWV σε 24 
ώρες και να συνδέεται στο ίδιο λογισμικό. 

 

Παρακαλούμε όπως τροποποιηθούν όλα τα αναφερόμενα σημεία των προδιαγραφών 
προκειμένου να είναι δυνατόν να συμμετέχει και να κριθεί αντικειμενικά η εταιρεία μας. 

 

Με εκτίμηση, 

Θρασύβουλος Σπανίδης 
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30. Holter πίεσης 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Προδιαγραφή 11 : «Το πρόγραμμα να είναι συμβατό με Windows 7-64 Bit και νεώτερο. Σε 
περίπτωση αναβαθμίσεων του λειτουργικού (Windows) του Η/Υ, να δίδεται δωρεάν η 
σύμβατή έκδοση του λογισμικού.» 

 

Για τη διασφάλιση προμήθειας σύγχρονου συστήματος προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : 

 

Προδιαγραφή 23 : : « «Το πρόγραμμα να είναι συμβατό με Windows 7-64 Bit και νεώτερο.» 

 

Αιτιολογία : Αιτιολογία : Ζητούμε την αφαίρεση της πρόταση « Σε περίπτωση αναβάθμισης 
του λειτουργικού (Windows) από το Νοσοκομείο, να δίδεται η σύμβατή έκδοση του 
λογισμικού χωρίς επιπλέον χρέωση» καθώς το holter πίεσης θα δοθεί με τη τελευταία 
έκδοση του λειτουργικού (Windows). Επομένως, σε μία πιθανή μελλοντική αναβάθμισή του 
η παροχή δωρεάν αναβάθμισης δεν μπορεί να διασφαλιστεί. 

   


