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«∆ιενέργεια Β’ Φάσης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών
«∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ» (CPV 33184300)»
ΤΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Την Εγκύκλιο που ορίστηκε µε το υπ’ αρ. 4972/15.12.2015 απόσπασµα
πρακτικού της 68ης/14.12.2015 (θέµα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προµηθειών
Υγείας σχετικά µε «Ενσωµάτωση σε ενιαίο κείµενο της διαδικασίας έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. Την υπ’ αρ. 16760/11.11.2015 απόφαση Αναπληρωτή ∆ιοικητή µε την οποία
ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (Α∆Α 6ΟΛΚ4690ΩΣ-8ΧΜ)
4. Το υπ’ αρ. 617/18.01.2016 µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην επιτροπή σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών οι παρατηρήσεις των εταιρειών MEDTRONIC &
EDWARDS HELLAS ως αποτέλεσµα της πρώτης φάσης διαβούλευσης
5. Οι µε αρ. πρωτ. 1915/10.02.2016 τροποποιηµένες προδιαγραφές της επιτροπής
σύνταξης αυτών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Τη Β’ φάση ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών
«∆ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ, CPV 33184300», προκειµένου το Νοσοκοµείο να
τις οριστικοποιήσει.
2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών
από την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προµηθειών /
∆ιαγωνισµοί - ∆ιαπραγµατεύσεις).
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις ηµέρες από την ηµέρα
ανάρτησης
4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την
Παρασκευή 19.02.2016 και ώρα 15:00µµ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
polyxronidou@hippocratio.gr
5. Το Νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν
και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να
επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών µας.
Συνηµµένα:

-

Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιαδερµικών Βαλβίδων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1
∆ΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΑΥΤΟ- ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
ΒΙΟ-ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΟΡΤΗΣ

1) Να είναι κατασκευασµένες ώστε να εµφυτεύονται στη θέση της αορτικής
βαλβίδας διακαθετηριακά
2) Να απαιτείται µικρή διάρκεια προετοιµασίας και τοποθέτησης των βαλβίδων
στον καθετήρα
3) Να µπορεί να τοποθετηθούν από περιφερικές αρτηρίες (όπως µηριαία,
υποκλείδια) ακόµα και µε µικρή ελάχιστη διάµετρο 5 rnm
4) Να έχουν τη δυνατότητα επαναθυλακοποίησης και επανατοποθέτησης για
την εξασφάλιση βέλτιστης θέσης εµφύτευσης. Να µπορούν επίσης να
αφαιρεθεί πλήρως και µη τραυµατικά από τον ασθενή και να
επαναφορτωθούν στον καθετήρα.
5) Να καλύπτει µεγάλο εύρος διαµέτρων αορτικής βαλβίδας (18-28mm)
6) Να µην προκαλεί απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών
7) Να διαθέτουν πιστοποιητικό FDA ή CE mark
8) Να υπάρχει ικανή διεθνής κλινική εµπειρία όσον αφορά την
αποτελεσµατικότητα και τις επιπλοκές, που να τεκµηριώνεται από µεγάλες
µελέτες δηµοσιευµένες σε διεθνή περιοδικά (peer review).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2
Σε µικρές οµάδες ασθενών θα χρειασθούν ειδικά χαρακτηριστικά των
προσφερθεισών διαδερµικών βαλβίδων όπως:
1) Να λειτουργεί η βαλβίδα άµεσα ιδιαίτερα σε αιµοδυναµικά ασταθείς
ασθενείς
2) Να µην γίνει απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών ιδιαίτερα σε
δυσλειτουργούσες βιοπροσθετικές βαλβίδες
3) Να εµφυτεύεται η βαλβίδα διαορτικά ή διακορυφαία σε ασθενείς που δεν
υπάρχει άλλη οδός προσπέλασης
4) Σε ασθενείς µε οριζόντια πορεία της ανιούσης αορτής ή µικρή απόσταση
στεφανιαίων αρτηριών από τον αορτικό δακτύλιο, διακαθετηριακή
εκπτυσσόµενη µε µπαλόνι βιοπροσθετική βαλβίδα αορτής
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