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Προμήθειες Νοσοκομείων

• Το προαιώνιο πρόβλημα εδώ και 30 χρόνια
• O μεγάλος ασθενής που έχει γύρω του

«γιατρούς και μη» υπουργούς, υφυπουργούς, 
γενικούς γραμματείς, πλήθος από
γραφειοκράτες (ειδικούς και μη), φορείς και
νόμους, διατάξεις και ερμηνείες, εταιρείες, 
λάτρεις της πολιτικής του σπεύδετε βραδέως
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Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

• Η ζήτηση τους είναι αποτέλεσμα προκλητής και
επιβεβλημένης ανάγκης που οφείλεται στην επιδείνωση
ή στην διάγνωση της κατάστασης της υγείας του τελικού
καταναλωτή

• Στην Ελλάδα απαιτείται πάντα υψηλή τεχνολογία και
ποτέ κατάλληλη τεχνολογία για την υποστήριξη της ζωής

• Αποτελεί αγαθό το οποίο ενώ άλλος προδιαγράφει, 
άλλος διαλέγει, άλλος χρησιμοποιεί ή καταναλώνει, 
τελικά πληρώνεται από έναν άλλο
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Συνιστώσες προμηθειών (προδιαγραφών):

• Χώρος (νοσοκομείονοσοκομείο)
• Χρήμα (κόστοςκόστος)
• Χρόνος (ασφάλειαασφάλεια - αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα --

παραγωγικότηταπαραγωγικότητα -- αποδοτικότητααποδοτικότητα)
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Πως προέκυψε η σημερινή
πραγματικότητα

Επικρατεί και στην υγεία το
σύνδρομο του βρασμένου
βατράχου (syndrome of boiled frog)

(η λειτουργία της ομοιόστασης που διαθέτει θα προσαρμόζει
την θερμοκρασία του σώματός του στις σταδιακές αυξήσεις της
θερμοκρασίας του νερού)
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Το σύνδρομο……της σταδιακής
επιδείνωσης….…..

• Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού
• Έλλειψη κτηματολογίου ιατρικού

εξοπλισμού
• Έλλειψη παρατηρητηρίου χρήσης της

τεχνολογίας
• Έλλειψη αξιολόγησης της ιατρικής

τεχνολογίας
• Έλλειψη λειτουργικών προδιαγραφών
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Εφαρμογή Θεωριών στη σημερινή
πραγματικότητα

• Θεωρία του χάους

• Θεωρία της εντροπίας

• Θεωρία παιγνίων Τα παίγνια είναι μία μέθοδος ανάλυσης προβλημάτων που
έχουν σχέση με τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις
σύγκρουσης και συνεργασίας. 

Η φυσική σημασία της εντροπίας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η

έκφραση του μέτρου της αταξίας ενός συστήματος

η ουσία της συμπεριφοράς ενός χαοτικού συστήματος είναι ότι, 
στην πράξη, είναι απρόβλεπτη σε βάθος χρόνου
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Αποτελέσματα των θεωριών……….

………….. η απόκτηση της δαπανηρής
πραγματικά τεχνολογίας να είναι

αυθαίρετη, τυχαία και εξαρτώμενη από
παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με

τους σκοπούς της χρήσης της
τεχνολογίας, αλλά με τη συνεχιζόμενη
εξάπλωση της διαχρονικής κοινωνικής

παθογένειας
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Τι είναι οι προδιαγραφές σήμερα

• Το μέσο νομιμοποίησης επιλογής της εταιρείας
του εξοπλισμού

• Ο αριθμητικός αποκλεισμός των πιθανών
ανταγωνιστών

• Η αυθαιρεσία του προϋπολογισμού
• Το μέσο μη αγοράς εξοπλισμού
• Το μέσο υποβάθμισης της αποδοτικότητας του

νοσοκομείου
• Πιστή μετάφραση του τεχνικού φυλλαδίου της προς

επιλογή εταιρείας
• Η ανάγκη ερμηνείας και κοινής λογικής
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Τι είναι οι προδιαγραφές σήμερα

• Απαιτήσεις Επαρχιακών Νοσοκομείων
Πολύμπριζο
Συρταριέρα

• Τεχνικές προδιαγραφές
Αναισθησιολογικό μηχάνημα με 4  μπρίζες
και 3 συρτάρια

• Προσφορές: 4
• Εκτός προδιαγραφών οι 3
• Αξιολόγηση μιας (1) εταιρείας
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Τι πρέπει να είναι οι προδιαγραφές

• Οι προδιαγραφές οφείλουν να
περιγράφουν το προς επίλυση πρόβλημα
και

• Να θέτουν τις βασικές σχεδιαστικές
αρχές και απαιτήσεις των κλινικών
εφαρμογών
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Ερωτήματα προς το πάνελ….1
• Ποιος αξιολογεί σήμερα την ιατρική τεχνολογία για το

Δημόσιο και με ποιες γνώσεις;
• Πότε ο Έλληνας ασθενής ως πολίτης της ΕΕ θα

νοσηλεύεται με ασφάλεια και θα έχει πρόσβαση σε
εξελιγμένες τεχνολογίας προϊόντα ή στην κατάλληλη
τεχνολογία για αυτόν;

• Πότε το “Δημόσιο συμφέρον”θα είναι δημόσιο και όχι
ιδιωτικό;

• Ποιος είναι ο ρόλος των ΥΠε στα θέματα των
διαγωνισμών;

• Υπάρχει διαγωνισμός δημοσίου στον οποίο δεν υπήρξαν
ένδικα μέσα;
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Ερωτήματα προς το πάνελ….2
• Πότε το Δημόσιο συμφέρον με το αόριστο και ευρύ

εννοιολογικό περιεχόμενο θα τύχει της σωστής
ερμηνείας και εφαρμογής και θα διασφαλισθεί μέσα από
διαδικασίες πραγματικής διαφάνειας;

• Πότε τελικά θα εφαρμοσθεί το Μητρώο Προμηθευτών για
την απλούστευση κι επιτάχυνση των διαγωνισμών;
Μήπως η εφαρμογή του δεν εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον;

• Πόσο κοστίζει η οργανωμένη αταξία στις προμήθειες των
νοσοκομείων και ποιος την πληρώνει;

• Πόσο κοστίζει η διαδικασία ενός διαγωνισμού του
Δημοσίου και ποιος το επιβαρύνεται;
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Ερωτήματα προς το πάνελ….3
• Πως αντιμετωπίζει η ιατρική κοινότητα τις συμφωνίες

πλαίσιο της ΕΠΥ
• Ποιος είναι ο τελικός καταναλωτής του ιατρικού

προϊόντος ;
• Πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός

διαγωνισμού;
• Πότε θα απορροφηθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-

2013 για την Υγεία;
• Έχει λογοδοτήσει ποτέ υπάλληλος των φορέων για τις

προδιαγραφές, καθυστερήσεις, ακυρώσεις, απώλειες και
χάσιμο χρημάτων;


