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ΘΕΜΑ :

«Πξόζθιεζε Γεύηεξεο (Β) Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα: ΠΛΗΡΔ
ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΔΝΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ - ΚΟΝΟΛΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΘ
(CPV 33195200-5)»

ρεηηθά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Γιεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΔΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΓΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Δπιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Δνζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο » (ΑΓΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).

6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
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ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Γεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΔΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΔΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΔΠΥ) ζσεηικά με
«Δγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Το με απιθ. Ππωη. 15959/ 15-09-2016 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ αιηημάηων ιαηποηεσνολογικού
εξοπλιζμού.
12) Το με απιθ. Ππωη. 10041/06-07-2017 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ αιηημάηων ιαηποηεσνολογικού
εξοπλιζμού.
13) Η με απίθμ. 6/ πρκ.3/31-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΣΘ46907ΤΛ0Φ) απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος πεπί οπιζμού
επιηποπήρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
14) Η με απιθμ.ππωη.5180/05-03-2018 Ππάξη Γιοικηηή για ανηικαηάζηαζη ηος Γπαμμαηέα διενέπγειαρ ηος
Γιαγωνιζμού.
15) Η με απίθμ. ππωη. 5463/08-03-2018

ππόζκληζη ππορ ηην επιηποπή ζύνηαξηρ ηων ηεσνικών

πποδιαγπαθών
16) Η με θέμα 15ν//

/

πξθ.10ν/19-04-2018 (ΑΓΑ: ΧΓΤ946907Σ-Υ9) απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος πεπί

έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
17) Η με απιθ. ππωη. 9113/ 24-04-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΦΩ46907Τ-6ΑΦ) Ππόζκληζη Α Γημόζιαρ διαβούλεςζηρ.
18) Η με απιθ. ππωη. 10629/ 14-05-2018 ππόζκληζη ππορ ηην επιηποπή ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών.
19) Η με απιθ ππωη 11853/ 29-05-2018 ειζήγηζη ππορ ηο ΓΣ για έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών.
20)

Η με θέμα 21ν///πξθ14ν/31-05-2018 (ΑΓΑ:ΦΗ946907Σ-ΞΘΞ) απόθαζη ΓΣ ηος Νοζοκομείος πεπί
έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών ώζηε να ηεθούν ζε Β Γιαβούλεςζη.

Πξνζθαινύκε ζε αλνηθηή Γεύηεξε (Β) Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ
γηα ηελ Πξνκήζεηα: ΠΛΗΡΕ ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ –
ΚΟΝΟΛΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΘ (CPV 33195200-5)» .

Ζ Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από ηηο 06/06/2018 έσο θαη ηηο 15/06/2018 εκέξα Παξαζθεπή.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεύζεηο”

(ΔΖΓΖ)

θαη

ζηελ

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζύλδεζκν
Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο
άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ»
θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα
ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
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Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη
επηζύλαςε
αξρείσλ.
Αξρεία
κπνξνύλ
λα
απνζηαινύλ
ζην
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ
δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά
γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε
πνπ δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην
πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ
δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
ε
θάζε
πεξίπησζε
ηα
ζρόιηα
πνπ
έξρνληαη
ζην
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ
επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή
αλαθνίλσζε
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ
Υαληώλ
(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.
2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.
3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.
4) Σελ εκπεηξία.
5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.
6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηόηνπν απηήο.

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ

πλεκκέλα (1) :
1.

Απόθαζε Γ Ννζνθνκείνπ

ζέκα 21ν / 14ν/31-05-2018 (ΑΓΑ:ΦΗ946907Σ-ΞΘΞ) πεξί έγθξηζεο Σερληθώλ

Πξνδηαγξαθώλ.
Κνηλνπνίεζε:
Σκήκα πξνκεζεηώλ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
7ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΑΓΑ:ΦΗ946907Σ-ΞΘΞ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
«O ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
14νλ Πξαθηηθό ηεο 31εο Μαΐνπ 2018
Σαθηηθήο πλεδξηάζεωο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίωλ

ΘΔΜΑ 21νλ: «Τπνβνιή ηωλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
δηελέξγεηα Γεύηεξεο (Β) Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα:
ΠΛΗΡΔ ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΔΝΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ –
ΚΟΝΟΛΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΘ (CPV 33195200-5)».

Ζ Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα ηέιια Ννδαξάθε ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση: 11853/29-05-2018 εηζήγεζε
ηεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Σσεηικά:
1. Η με απιθ. ππωη. 15959/ 15-09-2016 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ
αιηημάηων ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού.
2. Η με απιθ. ππωη. 10041/06-07-2017 ππακηικό ηηρ επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ
αιηημάηων ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού.
3. Η με απίθμ. 6/ πρκ.3/31-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΣΘ46907ΤΛ0Φ) απόθαζη ΓΣ ηος
Νοζοκομείος.
4. Η με απίθμ. ππωη. 5463/08-03-2018 ππόζκληζη ππορ ηην επιηποπή ζύνηαξηρ
ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών
5. Η με απιθμ.ππωη.5180/05-03-2018 Ππάξη Γιοικηηή για ανηικαηάζηαζη ηος
Γπαμμαηέα διενέπγειαρ ηος Γιαγωνιζμού.
6. Η με απίθμ. 15/ πρκ.10/ 19-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΥ946907Τ-Φ9Σ) απόθαζη ΓΣ
ηος Νοζοκομείος.
7. Η με απιθ. ππωη. 9113/ 24-04-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΦΩ46907Τ-6ΑΦ) Ππόζκληζη Α
Γημόζιαρ διαβούλεςζηρ.
4
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8. Η με απιθ. ππωη. 10629/ 14-05-2018 ππόζκληζη ππορ ηην επιηποπή ζύνηαξηρ
ηεσνικών πποδιαγπαθών.
αο ππνβάιινπκε επηζπλαπηόκελεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
πξνέθπςαλ από ηελ επηηξνπή πνπ είρε νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 6/ πξθ.3/31-012018 (ΑΓΑ: 7ΤΘ46907ΣΛ0Υ) απόθαζε Γ έπεηηα από ηελ νινθιήξσζε ηεο
Α Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο.
Δηζεγνύκαη
1.Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ππέδεημε ε επηηξνπή
ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ώζηε λα ηεζνύλ ζε Γεύηεξε (Β) δεκόζηα
δηαβνύιεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΖΓΖ.
2. Σελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ηεο απόθαζεο πνπ ζα πξνθύςεη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010

( ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010)

ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά

ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε

ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκόθωλα,
Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ππέδεημε ε Δπηηξνπή
ύληαμεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ώζηε λα ηεζνύλ ζε Γεύηεξε (Β)
δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΓΗ. Οη Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο έρνπλ ωο εμήο:
ΠΛΗΡΔ ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΙΣΟΡ / ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΟΝΟΛΑ ΜΔΘ

1.

Σα κόληηνξ λα είλαη πιήξεο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κνληέιν

παξαγσγήο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο, επέιηθην γηα
εύθνιε κεηαθίλεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, πιήξσο βπζκαηνύκελνπ
ηύπνπ. Ζ βπζκαηνύκελε κνλάδα λα είλαη πνιππαξακεηξηθή ή γηα θάζε
παξάκεηξν ρσξηζηά θαη λα κπνξεί λα απνζπάηαη από ηνλ ρξήζηε ζε
πεξίπησζε βιάβεο γηα άκεζε αληηθαηάζηαζή ηεο. Να είλαη θαηάιιειν γηα
ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λα δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα παξειθόκελα γηα
ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.
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2.

Να ιεηηνπξγνύλ ππό ηάζε δηθηύνπ 220V/50Hz λα ππόθεηληαη ζηνπο

δηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο νη νπνίνη λα αλαθέξνληαη θαη λα θαηαηεζνύλ κε
ηελ πξνζθνξά ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.

3.

Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα ζπλερή ιεηηνπξγία

κεγαιύηεξε ησλ 4 σξώλ. Να έρεη ξύζκηζε απεηθόληζεο κεγάισλ ςεθηαθώλ
ελδείμεσλ,

έηζη ώζηε λα είλαη νξαηέο από απόζηαζε,

λα έρεη επηινγή

απεηθόληζεο από ηνλ ρξήζηε ησλ θπκαηνκνξθώλ κε δηάθνξα ρξώκαηα
επηινγήο ηνπ ρεηξηζηή.

4.

Να έρνπλ πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκε TFT/LCD νζόλε αθήο

ηνπιάρηζηνλ 15" ηαηξηθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο
απεηθόληζεο νθηώ (8) ηνπιάρηζηνλ θπκαηνκνξθώλ θαη όισλ ησλ κεηξήζεσλ
κε ηαρύηεηεο ζάξσζεο 12,5-25-50mm/sec, ε ύπαξμε ηαρπηήησλ κηθξόηεξσλ
ηεο 12,5mm/sec ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα λα είλαη ζηελ
ειιεληθή γιώζζα ζε όια ηα βνεζεηηθά κελνύ, νζόλεο, ελδείμεηο θαη ζηνπο
ζπλαγεξκνύο.

5.

Ο ρεηξηζκόο ηνπ λα είλαη απιόο θαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο,

επηπιένλ λα δηαζέηεη θαη ηελ δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ κε ηελ βνήζεηα
πεξηζηξνθηθνύ δηαθόπηε θαζώο θαη θνκβία πξόζβαζεο ζε δηάθνξεο
ιεηηνπξγίεο ηνπ κόληηνξ. Να είλαη εξγνλνκηθό θαη εύθνιν ζηελ ιεηηνπξγία θαη ην
βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα νθηώ (8) θηιά.

6.

Να θέξνπλ θίιηξα απόξξηςεο παξαζίησλ δηθηύνπ, πξνζδηνξηζκνύ

παικώλ βεκαηνδόηε θαη πξνζηαζία θαηά απηληδώζεσλ θαη δηαζεξκηώλ.

7.

Κάζε κόληηνξ λα δίλεη πιεξνθνξίεο θαη λα παξαδνζεί κε ηηο παξαθάησ

παξακέηξνπο:
ζεξκνθξαζηώλ,

ΖΚΓ

(

5πνιηθό

αλαίκαθηε

πίεζε,

θαιώδην-10
θνξεζκό

πνιηθό),
νμπγόλνπ

αλαπλνή,
(SpO2),

2

2
ή

πεξηζζόηεξσλ αηκαηεξώλ πηέζεσλ, θαξδηαθήο παξνρήο θαη θαπλνγξαθίαο.

8.

Μειινληηθά λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέηξεζεο επηπιένλ αηκαηεξώλ

πηέζεσλ.
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9.

Να έρεη πξόγξακκα γηα ηελ αμηόπηζηε αλίρλεπζε θαη απνζήθεπζε ζηε

κλήκε ηνπ όισλ ησλ ηύπσλ ησλ αξξπζκηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θνιπηθήο καξκαξπγήο, βαζηζκέλν ζηελ αλάιπζε δύν ηνπιάρηζηνλ απαγσγώλ
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο

ηαπηόρξνλα

γηα

απνθπγή

ιαλζαζκέλσλ

ζπλαγεξκώλ θαη απώιεηα θαξδηαθώλ επεηζνδίσλ.

10.

ε πεξίπησζε απνθόιιεζεο νπνηνπδήπνηε ειεθηξνδίνπ απηόκαηα ην

monitor λα κεηαπεδά ζε άιιε απαγσγή γηα λα κελ ράλεηαη από ηελ νζόλε ε
θπκαηνκνξθή ηνπ ΖΚΓξαθήκαηνο θαη ηαπηόρξνλα λα δηαζέηεη ερεηηθό
ζπλαγεξκό θαη κήλπκα ζηνλ ρξήζηε, ηεο ζπγθεθξηκέλεο απνθνιιεκέλεο
απαγσγήο. Ο θαξδηαθόο ξπζκόο εθηόο από ην ΖΚΓ λα ιακβάλεηαη θαη από
άιιεο παξακέηξνπο.

11.

Να

πεξηιακβάλεη

πξόγξακκα

θιηληθώλ

ππνινγηζκώλ

όπσο

αηκνδπλακηθώλ, αλαπλεπζηηθώλ, θαξκάθσλ.

12.

Να πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε ΖΚΓ 7 απαγσγώλ ώζηε ζηελ νζόλε ηνπ

κόληηνξ λα εκθαλίδνληαη ηαπηόρξνλα θαη νη 7 απαγσγέο ΖΚΓξαθήκαηνο , εάλ
ρξεηαζηεί.

13.

Με ξύζκηζε από ην ρξήζηε, κε ηε ρξήζε 10 πνιηθνύ θαισδίνπ θαη κε

απηόκαηε αλαγλώξηζε ηνπ θαισδίνπ, λα πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε 12
απαγσγώλ,νη νπνίεο λα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ monitor.

14.

Ζ δηαγλσζηηθή ζπρλόηεηα ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ

από 0,05 έσο 150Hz θαη λα έρεη όξηα κέηξεζεο θαξδηαθνύ ξπζκνύ από 15
έσο 350bpm πεξίπνπ. Ζ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο θπκαηνκνξθήο λα γίλεηαη
εύθνια κε ηηκέο Υ 0,5 , 1, 2, 4. Δπηπιένλ κεγέζε λα αλαθεξζνύλ πξνο
αμηνιόγεζε.

15.

Να εθηππώλεηαη ην πιήξεο θαξδηνγξάθεκα ζε Laserprinter, κε επηινγή

ηόζν από ην monitor, όζν θαη από ηνλ θεληξηθό ζηαζκό.
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16.

Να δηαζέηεη κλήκε trends γηα πεξίπνπ 48 ώξεο όισλ ησλ θαηλνκέλσλ

πνπ παξαθνινπζεί ππό κνξθή πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. Μεγαιύηεξε
δηάξθεηα θαηαγξαθήο λα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ θεληξηθό ζηαζκό όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο 32εο πξνδηαγξαθήο.

17.

Δπηπιένλ

δπλαηόηεηεο

απνζήθεπζεο

λα

αλαθεξζνύλ

πξνο

αμηνιόγεζε.

18.

Από ην θαιώδην ηνπ ΖΚΓξαθήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα

αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη ηηο αλαπλνέο, λα απεηθνλίδεη ηελ θακπύιε, λα
έρεη ςεθηαθή έλδεημε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλόηεηαο έσο 120 bpm
ηνπιάρηζηνλ θαη ξπζκηδόκελν ζπλαγεξκό άπλνηαο .

19.

Ζ κέηξεζε ηεο αλαίκαθηεο πίεζεο λα γίλεηαη κε ηελ θιαζηθή κέζνδν ηεο

πεξηρεηξίδαο.

20.

Να κεηξάηε ρεηξνθίλεηα ή απηόκαηα θαζώο θαη ζπλερόκελα, ζε

πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα απεηθνλίδνληαη ε ζπζηνιηθή
δηαζηνιηθή θαη κέζε πίεζε.

21.

Ζ κέηξεζε ηνπ θνξεζκνύ αηκνζθαηξίλεο λα είλαη αλαίκαθηε θαη λα

απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά επί ηνηο % θνξεζκόο νμπγόλνπ ζην αίκα κε ειάρηζηα
όξηα από 70% , αξηζκόο ζθπγκώλ θαη πιπζεζκνγξαθηθή θακπύιε.

22.

Ζ ζεξκνθξαζία λα κεηξάηε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο κε

αληίζηνηρε έλδεημε θαη λα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη αηζζεηήξεο (δέξκα, νξζνύ /
νηζνθάγνπ ).

23.

Ζ πεξηνρή κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη έσο 45ν C.

24.

Να

δηαζέηεη

ηξία

ηνπιάρηζηνλ

δηαθνξεηηθά

επίπεδα

ηαηξηθνύ

ζπλαγεξκνύ (δηαθνξεηηθό ήρν), άλσ θαη θάησ νξίσλ πξνγξακκαηηδόκελα από
ηνλ ρξήζηε αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο παξακέηξνπ.
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25.

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αξρεηνζέηεζεο ζπκβάλησλ ζπλαγεξκνύ κε

δπλαηόηεηα αλάθιεζεο.

26.

Οη ηηκέο ησλ νξίσλ ζπλαγεξκνύ λα ξπζκίδνληαη απηόκαηα αλάινγα κε

ηνλ ηύπν ηνπ αζζελνύο (ελήιηθεο -παηδηά - λενγλά όηαλ ζπλδέεηαη ζην κόληηνξ
ν αζζελήο) γηα όιεο ηηο παξαθνινπζνύκελεο παξακέηξνπο. Καηά ηελ εθθίλεζε
ηνπ monitor λα ππάξρνπλ πξν ξπζκηζκέλα όξηα ζπλαγεξκνύ.Σα όξηα λα
ξπζκίδνληαη από ηνλ θεληξηθό ζηαζκό θαη από ηα monitor.

27.

Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο Bedtobed

ζηελ νζόλε ηνπ ελόο Monitor λα απεηθνλίδνληαη θαηά επηινγή ηνπ ρξήζηε νη
θπκαηνκνξθέο από άιιν Monitor θαη λα είλαη δπλαηή ε απηόκαηε απεηθόληζε
ησλ ζπλαγεξκώλ θαηά πξνηεξαηόηεηα θαη ε παύζε ηνπο από άιιν
ζπλδεδεκέλν monitor ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο

28.

Σν

κόληηνξ

λα

δηαζέηεη

ελζσκαησκέλν

εθηππσηή

3

θαλαιηώλπξναηξεηηθά.

29.

Να πξνζθεξζνύλ κε ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ γηα αζθαιή

ηνπνζέηεζε(κε επηηνίρηα/ξάγαο βάζε ζηήξημεο).

30.

Ζ πνιππαξακεηξηθή κνλάδα ζε 3 κόληηνξ από ηα 7λα έρεη ηελ

δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κόληηνξ κεηαθνξάο, γηα ηνλ ιόγσ απηό
λα δηαζέηεη νζόλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξακέηξσλ. Να δηαζέηεη
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, λα αλαθεξζεί ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο πξνο
αμηνιόγεζε. Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ ε κπαηαξία λα δηαζέηεη ελδείμεηο
ηεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο ηεο. Δπηπιένλ λα πξνζθεξζεί έλα αλεμάξηεην
κόληηνξ ίδησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο κεηαθνξάο αζζελώλ.

31.

Σα monitors λα ζπλνδεύνληαη κε όια ηα απαξαίηεηα παξειθόκελα

(θαιώδηα, πεξηρεηξίδεο, κεηαηξνπείο θνξεζκνύ θαη ζεξκνθξαζίαο θιπ) γηα ηε
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο θαη κε επηηνίρηα/ξάγαο βάζε ζηήξημεο εύθνια
απνζπώκελε από ην monitor . Δπίζεο πξέπεη λα παξαδνζεί θαη εγθαηαζηαζεί
θεληξηθόο ζηαζκόο, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη 12 ηνπιάρηζηνλ άδεηεο ρξήζεο
9
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κόληηνξ, ζύγρξνλν ππνινγηζηή κε 2 έγρξσκεο, επίπεδεο, ηαηξηθνύ ηύπνπ
νζόλεοάλσ ησλ 20 ηληζώλ, αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην, πνληίθη, εμσηεξηθά
ερεία ζπλαγεξκώλ ,Laser εθηππσηή θαη θαηάιιειν UPSγηα αδηάιεηπηε
παξνρή ηάζεο.

32.


Δπηπιένλ όζνλ αθνξά ηνλ θεληξηθό ζηαζκό παξαθνινύζεζεο

Να έρεη ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows
Γπλαηόηεηεο απεηθόληζεο θαη παξαθνινύζεζεο:



Καλάιηα αλά αζζελή : ≥2 θπκαηνκνξθέο ηαπηόρξνλα, γηα θάζε αζζελή



ηνηρεία απεηθόληζεο θαη παξαθνινύζεζεο : Γεκνγξαθηθά, θπκαηνκνξθέο,
αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη trendsγηα όια ηα θαηλόκελα.



Να αληρλεύεη αξξπζκίεο θαη δηαζηήκαηα ST



πλαγεξκνί κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο νξίσλ από ηνλ θεληξηθό ζηαζκό.



Πιήξεο απνθάιπςε θπκαηνκνξθώλ (fulldisclosure) ≥ 5 εκεξώλ αλά αζζελή
γηα ECG/RR/IBP/SPO2
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ

ΜΖΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΟΤΡΗΓΖ
Η ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ
ΣΔΛΛΑ ΝΟΓΑΡΑΚΖ
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ
ΑΝΣΩΝΗΑ ΒΟΤΡΛΗΩΣΖ
ΔΛΔΝΖ ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΜΑΝΗΜΑΝΑΚΖ
ΣΔΦΑΝΟ ΚΑΠΖ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΒΑΡΓΖ ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ
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