ΝΟΣ
ΣΟΚΟ
ΟΜΕΙΑ
ΑΚΗ ΓΡ
ΡΑΜΜ
ΜΗ Α.Ε
Ε.
Πρ
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Γραφείίο Προμηθεειών
Αθήνα 4‐8‐2017
ύριοι,
Κύ
Συ
υμμετέχοντας στην δημ
μόσια διαβούλευση γιια τις προδιιαγραφές το
ου διαγωνισσμού για τη
ην προμήθεεια
ειδών Διατέξξεις Νεφρικκής Υποστήρ
ριξης και ειιδικότερα των φίλτρωνν αιμοκάθα
αρσης τεχνη
ητού νεφρο
ού,
πα
αρακαλούμ
με βρείτα πα
αρακάτω τιςς παρατηρή
ήσεις μας:
α Φίλτρα Τεεχνητού Νεφ
φρού ανέκα
αθεν ταξινοομούνταν σεε τέσσερις κατηγορίεςς:
Τα
Α11, Α2, Β1, Β2,
Β
αννάλογα με ττο συντελεσ
στή υπερδιή
ήθησης (kuff) το είδος και
κ την επιφ
φάνεια της μεμβράνηςς, ως εξής:
ρία Α1 υπάγονται τα φίλτρα
φ
που έχουν ΙΝ VIITRO Kuf>20
0ml/mmHgg/h/1.0m²,
Σττην κατηγορ
συ
υνθετικές μ
μεμβράνες και
κ επιφάνεεια μεμβράννης<1,5 m²
Σττην κατηγορ
ρία Α2 υπάγονται τα φίλτρα
φ
που έχουν ΙΝ VIITRO Kuf>20
0ml/mmHgg/h/1.0m²,
συ
υνθετικές μ
μεμβράνες και
κ επιφάνεεια μεμβράννης≥1,5 m²
Σττην κατηγορ
ρία Β1 υπάγγονται τα φίλτρα
φ
που έχουν ΙΝ VIITRO Kuf≤20
0ml/mmHg/
g/h/1.0m²,
συ
υνθετικές μ
μεμβράνες και
κ επιφάνεεια μεμβράννης<1,5 m²
Σττην κατηγορ
ρία Β2 υπάγγονται τα φίλτρα
φ
που έχουν ΙΝ VIITRO Kuf≤20
0ml/mmHg/
g/h/1.0m²,
συ
υνθετικές μ
μεμβράνες και
κ επιφάνεεια μεμβράννης≥1,5 m²
Με
Μ αυτήν τη
ην περιγρα
αφή γινότανν πάντοτε η ταξινόμησ
σή τους κα
αι παλαιότεερα (ΦΕΚ) και
κ αργότερ
ρα
(Π
Παρατηρητή
ήριο Τιμών)) και πρόσφ
φατα (Κεντ ρικός Διαγω
ωνισμός ΕΠ
ΠΥ) και σήμμερα (Επικα
αιροποιημέννο
Πα
αρατηρητήριο Τιμών ΕΠΥ).
Ε
α πρέπει ννα σημειωθ
θεί και να γίνει σαφ
φές, ότι κα
αμία απόπεειρα μεθόδδευσης «φω
ωτογραφικώ
ών
Θα
πρ
ροδιαγραφώ
ών» που περιγράφου
π
υν μεμβράννες με το εμπορικό όνομα
ό
εταιιρειών ή απ
ποκλείουν εκ
πρ
ροοιμίου ετταιρείες με βάση το αν διαθέτου
υν μεμβράνες εμβαδού
ύ μονού ή ζζυγού αριθμου, δεν έχχει
πο
οτέ τύχει τη
ης έγκρισης του Υπουργείου Υγεία
ας και της ΕΠΥ.
Όσ
σα νοσοκομ
μεία διενέρ
ργησαν διαγγωνισμούς μ
με τις ανωττέρω ανοικττές προδιαγγραφές:
• Αγόρα
ασαν σε τιμ
μές μέχρι κα
αι 116% χαμ
μηλότερες από
α το Παρατηρητήριοο
• Δεν είίχαν κανένα
α πρόβλημα
α στην προμ
μήθεια των φίλτρων
Όσα
Ό νοσοκομεία επιχείίρησαν να θέσουν
θ
φωττογραφικές προδιαγρα
αφές:
• Αγόρα
ασαν στις ανώτατες
α
τιμ
μές (παρατη
ηρητήριο)
• Είχαν προβλήμα
ατα στην προμήθεια
α των φίλλτρων, δέσ
σμιοι των εταιρειώνν που είχα
αν
».
«φωττογραφίσει»
Για κάποιες εειδικές κατη
ηγορίες ασθ
θενών (π.χ. αλλεργικού
ύς κλπ) θα μπορούσατ
μ
τε να προμη
ηθευτείτε έννα
πο
οσοστό φίλλτρων (<10 %) με ειδικές προδια
αγραφές, σεε καμία, όμ
μως περίπτω
ωση δεν θα
α πρέπει στο
σ
όννομα κάποιιων εξαιρέσ
σεων να προ
ομηθεύεστεε μόνο ειδικκά φίλτρα με
μ ειδικές ππροδιαγραφ
φές.
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Τέέλος, πρέπεει να επιλυ
υθεί οριστιικά το φαιννόμενο τωνν πατενταρ
ρισμένων (ββιομηχανικκό απόρρηττο)
αρ
ρτηριοφλεβ
βικών γραμ
μμών που συνοδεύου
υν τα φίλτρ
ρα. Εντελώςς παράνομα
α (σύμφωννα και με την
πρ
ρόσφατη εγκύκλιο – επικαιροπο
οίηση της ΕΠΥ) τα νο
οσοκομεία προμηθεύ ονται μηχα
ανήματα τω
ων
οπ
ποίων τα α
αναλώσιμα καλύπτοντα
αι από βιο μηχανικό απόρρητο
α
(Fresenius 55008) και απαιτούν
α
απ
πό
το
ους προμηθ
θευτές τωνν φίλτρων, να τις αγγοράζουν από
α
τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ α
αντιπρόσωπο, σε τιμ
μές
πα
αράλογα υψ
ψηλές.
Με
Μ βάση τα α
ανωτέρω, λοιπόν,
λ
παρ
ρακαλούμε βρείτε παρακάτω την πρόταση μα
ας για τις προδιαγραφ
φές
τω
ων φίλτρων τεχνητού νεφρού
ν
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ΠΡΟΤΕΕΙΝΟΜΕΝΕΣΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ
Φ
ΤΕΧ
ΧΝΗΤΟΥ ΝΕΕΦΡΟΥ

ρίας Β2 (LO
OW FLUX) μεε ΙΝ VITRO Kuf<20ml/m
mmHg/h/1. 0m², συνθεετικές
1) Φίλττρα κατηγορ
μεμβ
βράνες και επιφάνεια
ε
μεμβράνης≥
μ
≥1,5 m²
2) Φίλττρα κατηγορ
ρίας Α2 (HIGH FLUX) μ
με ΙΝ VITRO
O Kuf>20ml//mmHg/h/11.0m², συνθ
θετικές
μεμβ
βράνες και επιφάνεια
ε
μεμβράνης≥
μ
≥1,5 m²

Κα
ατηγορίες Α
Α2
Πα
αρατηρητήρριο : Θέση : 30.1.6.1

ατηγορία Β22
Κα
Πα
αρατηρητήρριο : Θέση : 30.1.3.1
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