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Άρθρο ΣΥΣΤΗΜΑ 
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13/05/2020 

Σχετικά με το έγχρωμο υπερηχογράφο γενικής χρήση. Τα μοντέλα μας 

υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές αλλά στα πλαίσια διεύρυνσης του ανταγωνισμού 

προτείνω τις παρακάτω αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν το διαγνωστικό 

αποτέλεσμα. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.Linear ηχοβόλο κεφαλή 

ευρέως φάσματος συχνοτήτων ( 4-14 Mhz ) , η οποία να καλύπτει όλο το φάσμα των 

δισδιάστατων ηχοτομογραφικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου κατάλληλη για 

εξετάσεις μυοσκελετικού, επιφανειακών οργάνων και αγγείων .Να είναι κατάλληλη 

για λειτουργία με τις τεχνικές της ελαστογραφίας. Να γίνει Linear ηχοβόλο κεφαλή 

ευρέως φάσματος συχνοτήτων ( 5-14 Mhz ) , η οποία να καλύπτει όλο το φάσμα των 

δισδιάστατων ηχοτομογραφικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου κατάλληλη για 

εξετάσεις μυοσκελετικού, επιφανειακών οργάνων και αγγείων .Να είναι κατάλληλη 

για λειτουργία με τις τεχνικές της ελαστογραφίας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 5.8 Ρυθμός ανανέωσης εικόνας 2.800fps Να γίνει Ρυθμός 

ανανέωσης εικόνας 880fps 5.9 Βάθος σάρωσης 41cm Να γίνει Βάθος σάρωσης 

=40cm 5.10 Δυναμικό εύρος 320db Να γίνει Δυναμικό εύρος 300db 5.13 Έγχρωμη 

LED HD οθόνη με δυνατότητα περιστροφής, κλήσης και μετακίνησης αναρτημένη σε 

βραχίονα. 21΄΄ Να γίνει Έγχρωμη LED υψηλής ευκρίνειας οθόνη με δυνατότητα 

περιστροφής, κλήσης και μετακίνησης αναρτημένη σε βραχίονα.21΄΄ 5.15 Ενεργές 

θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών =5 Να γίνει Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη 

σύνδεση κεφαλών =4 5.17 Δυνατότητα ενσωμάτωσης μπαταρίας για την ευκολότερη 

μετακίνηση του. Να απαλειφθεί. Είναι χαρακτηριστικό που έχουν μικρά μοντέλα 

χαμηλής κατανάλωσης και δυνατοτήτων. 
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ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  
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ΠΡΟΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ 2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αξιότιμοι 

Κύριοι, Αναφορικά με την παρούσα 2η δημόσια διαβούλευση, επιθυμούμε να 

παραθέσουμε και πάλι τα σχόλια της εταιρείας μας, που μοναδικό σκοπό έχουν την 

δυνατότητα συμμετοχής μας στον επικείμενο διαγωνισμό, με ένα μηχάνημα υπερήχου 

της πλέον σύγχρονης και τελευταίας τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα τα σημεία που 

προτείνουμε να τροποποιηθούν, και σεβόμενοι πάντα το έργο της αρμόδιας επιτροπής 

σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, είναι τα ακόλουθα: Τεχνική Προδιαγραφή 5. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5.8 Ρυθμός ανανέωσης εικόνας 

(Frame rate) > 2.800 f/sec Όπως αναφέραμε και κατά την διενέργεια της 1ης 

δημόσιας διαβούλευσης, μία μόνο παράμετρος όπως είναι ο αριθμός των εικόνων / 

δευτερόλεπτο (Frame rate), δεν διασφαλίζει το απεικονιστικό – ποιοτικό επίπεδο των 

συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας. Ο συνδυασμός παραμέτρων εξασφαλίζει την 

καλύτερη ευκρίνεια και απόδοση κατά την εκτέλεση εξετάσεων. Η εταιρεία μας στο 

σύστημα τελευταίας γενιάς που προτίθεται να προσφέρει στο διαγωνισμό, διαθέτει 

μεν υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας αλλά δεν καλύπτει το ζητούμενο από την 

προδιαγραφή μέγεθος. Για το λόγο αυτό, και για την δυνατότητα συμμετοχής και της 

εταιρεία μας στο διαγωνισμό, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως 

ακολούθως αναφέρουμε, έτσι ώστε ο κάθε κατασκευαστικός οίκος να δύναται να 

προσφέρει και να αναπτύξει την τεχνολογία που διαθέτει και αναλόγως να 

αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί. Στο σημείο αυτό, επιθυμούμε να σημειώσουμε ότι 

ένα ρυθμός ανανέωσης εικόνας της τάξεως των 2.300 f/sec, που διατίθεται από την 

εταιρεία μας, αποτελεί ικανοποιητικό αριθμό για την παροχή εικόνων άριστης 

ευκρίνειας και διακριτικής ικανότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί μικρό μέγεθος. Συνεπώς προτείνουμε την εξής τροποποίηση: 5.8 Ρυθμός 

ανανέωσης εικόνας (Frame rate) > 2.300 f/sec, μεγαλύτερος μέγεθος θα αξιολογηθεί 

θετικά στην βαθμολογία Τεχνική Προδιαγραφή 5.9 Bάθος σάρωσης > 41 cm (-5%) 

Αναφορικά με την ως άνω τεχνική προδιαγραφή επιθυμούμε να τονίσουμε και πάλι 

ότι το βάθος σάρωσης που ζητείται είναι εξαιρετικά μεγάλο και αποκλείει την 

συμμετοχή στο διαγωνισμό πολλών σύγχρονων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης 

και της εταιρείας μας χωρίς να υφίσταται ουσιαστικός κλινικός λόγος. Το βάθος 

σάρωσης που απαιτείται σε όλες τις εξετάσεις ακόμα και σε πολύ δύσκολους 

ασθενείς (π.χ. παχύσαρκους) είναι της τάξεως των 30-35 εκατοστών. Ένα βάθος της 

τάξεως αυτής διατίθεται από όλους τους κατασκευαστικούς οίκους και είναι επαρκές 

για την πλήρη εκτέλεση όλων των εξετάσεων παρέχοντας άριστης ευκρίνειας εικόνες 

και συνεπώς για την διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό προς όφελος του 

δημοσίου συμφέροντος, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

5.9 Bάθος σάρωσης > 33 cm Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσεκτική εξέταση 

των παρατηρήσεών μας. Μοναδικός σκοπός μας είναι η διεύρυνση της συμμετοχής 

στο διαγωνισμό - δίνοντας και την δυνατότητα στην εταιρεία μας να συμμετάσχει - 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αυξημένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών του 



ζητούμενου συστήματος υπερηχοτομογραφίας. Είμαστε στην διάθεσή σας για την 

παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης Για την εταιρεία Αναστάσιος Ελευθεράκης 

Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχογράφων GE Healthcare AE 
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Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 2Η 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Ημ/νία 
21/05/2020 

Αξιότιμοι Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας, στο 

πλαίσιο ανάρτησης της 2Ης Δημόσιας Διαβούλευσης, τις παρακάτω παρατηρήσεις 

σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που δημοσίευσε το Γ.Ν ΚΙΛΚΙΣ για την 

προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης. Αρχικά όπως σας 

έχουμε ενημερώσει, στις περισσότερες προδιαγραφές είμαστε σε θέση να 

ανταποκριθούμε με τεχνικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις 

τους Οι ελάχιστες τροποποιήσεις που θα προτείνουμε παρακάτω γίνονται ώστε να 

εξασφαλισθεί η συμμετοχή της εταιρείας μας στον επικείμενο διαγωνισμό. Δεν 

αφορούν τεχνικά χαρακτηριστικά που μειώνουν την απεικονιστική ευκρίνεια και 

ποιότητα του συστήματος και δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο 

ιατρικής χρήσης για την οποία προορίζεται ο υπερηχοτομογράφος. Σύστημα 

Υπερηχοτομογραφίας Γενικής Χρήσης ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Στην Προδιαγραφή Νο. 2 απαιτείται: Linear ηχοβόλο κεφαλή, ευρέως φάσματος 

συχνοτήτων (4-14 MHz), η οποία να καλύπτει όλο το φάσμα των δισδιάστατων 

ηχοτομογραφικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου, κατάλληλη για εξετάσεις 

μυοσκελετικού, επιφανειακών οργάνων και αγγείων. Να είναι κατάλληλη για 

λειτουργία με τις τεχνικές της Ελαστογραφίας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η πρόταση της 

εταιρείας μας είναι η προδιαγραφή να διατυπωθεί ως εξής : Linear ηχοβόλο κεφαλή, 

ευρέως φάσματος συχνοτήτων (5-17 MHz), με αποδεκτές αποκλίσεις ± 1MHz, η 

οποία να καλύπτει όλο το φάσμα των δισδιάστατων ηχοτομογραφικών εφαρμογών 

πραγματικού χρόνου, κατάλληλη για εξετάσεις μυοσκελετικού, επιφανειακών 

οργάνων και αγγείων. Να είναι κατάλληλη για λειτουργία με τις τεχνικές της 

Ελαστογραφίας. Σχόλιο: Τα αριθμητικά δεδομένα του εύρους συχνοτήτων των 

ηχοβολέων του κάθε Κατασκευαστικού Οίκου είναι προσαρμοσμένα στην τεχνική 

κατασκευή του μηχανήματος. Συνεπώς μικρές διαφοροποιήσεις στις τιμές δεν 

αποτελούν παράγοντα αλλοίωσης της απεικονιστικής του ικανότητας. Για το λόγο 

αυτό προτείνουμε να γίνει αποδεκτό το περιθώριο ανοχής του ± 1MHz στα άνω και 

κάτω όρια. 3. ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ Στην Προδιαγραφή Νο.3.5 

απαιτείται: Άλλες ηχοβόλες κεφαλές Ναι Biplane, Διορθικές, 4D κοιλιάς, 4D 

ενδοκολπικές, Διεγχειρητικές, Διοισοφάγειες ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παρακαλούμε η 

παραπάνω προδιαγραφή να τροποιηθεί όπως φαίνεται παρακάτω: Άλλες ηχοβόλες 

κεφαλές ΝΑΙ, να περιγραφούν αναλυτικά 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Στην 

Προδιαγραφή Νο. 4.13 απαιτείται: Ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη μιας 

εξέτασης πραγματικού χρόνου δίπλα δίπλα στην ίδια οθόνη με παλαιότερη εξέταση 

του ιδίου ασθενούς για σύγκριση και διαφορική διάγνωση Ναι (Να περιγραφεί 

αναλυτικά) ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παρακαλούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποιηθεί 

όπως φαίνεται παρακάτω: Ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη μιας εξέτασης 

πραγματικού χρόνου δίπλα δίπλα στην ίδια οθόνη με παλαιότερη εξέταση του ιδίου 



ασθενούς για σύγκριση και διαφορική διάγνωση ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 5. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην Προδιαγραφή Νο. 5.8 

απαιτείται: Ρυθµός ανανέωσης εικόνας (framerate) ≥ 2.800 f/sec ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Παρακαλούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποιηθεί όπως φαίνεται παρακάτω: 

Ρυθµός ανανέωσης εικόνας (framerate) Να περιγραφεί αναλυτικά Σχόλιο: Τα 

αριθμητικά χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί στον ρυθμό ανανέωσης εικόνας 

περιορίζουν τη συμμετοχή όλων των κατασκευαστικών οίκων. Πρόταση μας είναι να 

μην τεθούν αριθμητικά χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη προδιαγραφή ώστε οι 

προμηθευτές να είναι ικανοί να προσφέρουν στο Νοσοκομείο την καλύτερη δυνατή 

πρόταση που διαθέτουν. Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά τα παραπάνω σχόλια της 

εταιρείας μας ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με την 

επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής προμηθευτών σε αυτήν και το 

νοσοκομείο να προμηθευτεί το κορυφαίο μηχάνημα από τους προσφερθέντες 

υπερηχοτομογράφους. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον 

πληροφορία και ενημέρωση. Μετά τιμής, Παναγιώτης Κακούτης, Sales Support 

Professional SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΡΟΣ Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κιλκίς Αγία Παρασκευή, 20 Μαΐου 2020 Αρ. 

Πρωτ 090/20 ΘΕΜΑ: «2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ (Αριθ. Πρωτ. Γ2/5828) (4η 

ΔΥΠΕ) (20DIAB000009649)» Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, Σας αποστέλλουμε τις 

προτάσεις και παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τα μηχανήματα 

υπερηχοτομογραφίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης σας για διαβούλευση των 

τεχνικών προδιαγραφών. Σας ενημερώνουμε ότι την πλειονότητα των προδιαγραφών 

σας, τις καλύπτουμε και σε κάποιες περιπτώσεις τις υπερκαλύπτουμε. Οι 

τροποποιήσεις που θα προτείνουμε δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο 

της απεικονιστικής ευκρίνειας, την ποιότητα του υπερηχοτομογράφου που ζητάτε και 

οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν στην εταιρεία μας, επίσημο αντιπρόσωπο της 

SΛMSUNG Healthcare στην Ελλάδα, να συμμετάσχει καθώς και ευρύτερου αριθμού 

των κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. Στην διάθεση σας Για την SMG 

Healthcare Hellas AE Ι. Φατούρος Διευθυντής Πωλήσεων --ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ 

ΚΕΦΑΛΩΝ-- //ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3.5Άλλες ηχοβόλες κεφαλές ΝΑΙ Biplane, 

Διορθικές, 4D κοιλιάς, 4D ενδοκολπικές, Διεγχειρητικές, Διοισοφάγειες 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς την 

διατύπωση Επομένως: Άλλες ηχοβόλες κεφαλές ΝΑΙ Να περιγραφούν οι υπόλοιπες 

κεφαλές προς αξιολόγηση. //ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 4.5Ειδικό 

λογισμικό απεικόνισης της ροής των αγγείων ανεξάρτητα από την γωνία πρόσπτωσης 

της δέσμης (B-Flow, e-flow, x-flow ή αντίστοιχα) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η 

προδιαγραφή να τροποποιηθεί με τον όρο εφόσον διατίθεται //ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5.8 Ρυθμός ανανέωσης εικόνας 

(framerate) ≥ 2.800 f/sec ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η προδιαγραφή να 

τροποποιηθεί και να είναι ≥ 2.000 f/sec καθώς περιορίζει τον ανταγωνισμό και 

επιτρέπει σε συγκεκριμένη εταιρεία και μόνο να συμμετάσχει. Επομένως: Ρυθμός 

ανανέωσης εικόνας (framerate) ≥ 2.000 f/sec //ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5.9 Βάθος σάρωσης 

≥ 41 cm (-5%) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ώστε 

να μην είναι φωτογραφική και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή καικαι να είναι ≥ 

40cm (-5%) Επομένως: 5.9 Βάθος σάρωσης ≥ 40 cm (-5%) //ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5.10 

Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥ 320 db ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η 

προδιαγραφή να τροποποιηθεί και να είναι ≥ 250 db καθώς περιορίζει τον 

ανταγωνισμό και επιτρέπει σε συγκεκριμένη εταιρεία και μόνο να συμμετάσχει ως 

φωτογραφική. Επομένως: 5.10 Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥ 250 db 

//ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5.15 Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 5 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και να είναι ≥ 4 

θυρών καθώς η προδιαγραφή περιορίζει άδικα τον ανταγωνισμό αφού από την 

βασική σύνθεση ζητούνται 3 κεφαλές. Επομένως: 5.15 Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη 

σύνδεση κεφαλών ≥ 4 //ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8.9 Λογισμικό Shear wave και Strain 

Ελαστογραφίας καθώς και λογισμικό μετρήσεων αυτής ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 



Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και η Shearwave Ελαστογραφία να 

παρέχεται εφόσον διατίθεται //ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8.10 Δυνατότητα ογκομετρικής 

πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο, μέσω ταυτόχρονης μίξης επί της οθόνης, της 

υπερηχογραφικής εικόνας και ογκομετρικών λήψεων που έχουν γίνει με άλλες 

απεικονιστικές μεθόδους όπως CΤ, MR, PET/CT ΝΑΙ (Προς επιλογή) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί με τον όρο εφόσον 

διατίθεται //ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9.3 Δυνατότητα σύνδεσης σε σταθμό εργασίας με 

αντίστοιχο λογισμικό για την αποστολή, επεξεργασία και αποθήκευση των εικόνων 

ΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί με τον όρο 

εφόσον διατίθεται 


