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                    09/05/2022 

Προς: Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»   

Θέμα:  Διαβούλευση επί Τεχνικών  Προδιαγραφών Βηματοδοτών  

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 
   Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα 

των βηματοδοτών δημιουργούν την ανάγκη του  εκσυγχρονισμού των κατηγοριών προμήθειας 

Βηματοδοτών, με κύριο γνώμονα το μέγιστο κλινικό όφελος.   

Μια πρώτη διαπίστωσή μας αναφορικά με τις προτεινόμενες κατηγορίες της Πρώτης 

Δημόσιας Διαβούλευσης του νοσοκομείου σας (εφεξής η «Διαβούλευση») για «Βηματοδότες» 

(10907/18-3-2022) είναι ότι αυτές παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις από τις πρόσφατα 

επικαιροποιημένες Εθνικές Προδιαγραφές της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ (εφεξής «ΕΚΑΠΥ»),  οι οποίες περιλαμβάνουν μία πλειάδα τεχνικών προδιαγραφών για 

να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κλινικές ανάγκες των ασθενών. 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του ΕΚΑΠΥ, όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν και μέσω του δημόσιου διαλόγου, αποτελούν καθοριστικό βήμα προς τη 

συνολική αναβάθμιση των προδιαγραφών έχοντας λάβει υπόψη τους αυστηρά το κλινικό όφελος 

των ασθενών που προκύπτει από τις τεχνολογικές εξελίξεις, βασιζόμενες στα συμπεράσματα 

μεγάλων πολυκεντρικών μελετών και στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Καρδιολογικής Εταιρείας 

 

http://www.medtronic.com/
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΤΑΣΗ  1 

Ως εκ τούτου, στοιχούμενοι με αυτό το πνεύμα εκσυγχρονισμού των κατηγοριών προμήθειας, 

προτείνουμε την υιοθέτηση από το νοσοκομείο των ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΚΑΠΥ) αφού 

αυτές διασφαλίζουν τόσο το μέγιστο κλινικό όφελος αλλά  ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη δυνατή 

συμμετοχή των εταιριών χωρίς αδικαιολόγητα κωλύματα προασπίζοντας έτσι το δημόσιο 

συμφέρον.  

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΤΑΣΗ  2 

Προτείνουμε την άμεση διαγραφή των κατηγοριών 4,5,6 & 7 για του παρακάτω λόγους  

1) Περιλαμβάνουν την ειδική προδιαγραφή «Αυτόματος έλεγχος άπνοια ύπνου». Η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή αποτελεί μια ειδική προδιαγραφή που το κλινικό της  όφελος 

δεν έχει τεκμηριωθεί από μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες. Αντίθετα περιορίζει 

αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό και τη συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς 

συνεπώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας 

αναγνώρισης, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας των 

δικαιωμάτων των ιδιωτών και της ελευθερίας του ανταγωνισμού. Προς επίρρωση των 

ανωτέρω αρκεί κάποιος να αναλογιστεί τον αριθμό των εμφυτευμένων συσκευών του 

νοσοκομείου που διαθέτουν τη συγκεκριμένη λειτουργία τα τελευταία χρόνια ο οποίος 

είναι σχεδόν μηδενικός. Συνεπώς δεν προκύπτει από πουθενά η κλινική ανάγκη χρήσης 

της συγκεκριμένης προδιαγραφής σχεδόν στις μισές κατηγορίες της διαβούλευσης 

χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους στο σύστημα υγείας 

σε συνδυασμό με τον αδικαιολόγητο περιορισμό του ανταγωνισμού.     

2) Συμπληρωματικά οι κατηγορίες 6 & 7 περιλαμβάνουν και την προδιαγραφή «διενέργεια 

ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας σε 1,5 Tesla». Η συγκεκριμένη ανάγκη καλύπτεται 

από τις κατηγορίες  8 & 9, αφού εκεί ζητείται η  «διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής 

τομογραφίας σε 3 Tesla» κάτι που έχει σαφώς καλύτερα κλινικά αποτελέσματα τόσο στη 

διάγνωση, όσο και στην απεικόνιση αλλά και στο χρόνο παραμονής του ασθενούς στο 
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κλειστοφοβικό περιβάλλον του μαγνητικού τομογράφου, καθιστώντας τις κατηγορίες 6 & 

7 μη αναγκαίες.  

Εναλλακτικά, η προδιαγραφή μπορεί να τροποποιηθεί βάσει της κατηγορίας Α2 της «ΕΚΑΠΥ» 

Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές 

και διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε ολόσωμη 

μαγνητική τομογραφία 1.5 & 3Τ και διάρκεια ζωής> 8 έτη  

 
και η οποία διασφαλίζει το μέγιστο κλινικό όφελος και την ασφάλεια του ασθενούς. 
 
 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

Με εκτίμηση, 
 

Για την Medtronic Hellas Ιατρικά Μηχανήματα Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. 
 
 

___________________________ 

Παναγιώτης Αλιβάνογλου 
Εμπορικός Διευθυντής 
Τμήματος Cardiac Rhythm and 
Heart Failure 

 

 

 

 


