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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αξονικός Τομογράφος 6 τομών του Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλας, εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο το 2004. Τον
Αύγουστο του 2014 έληξε η 10ετής σύμβαση συντήρησης. Την τελευταία 5ετία το μηχάνημα παρουσίασε σοβαρές
βλάβες και κατά διαστήματα διακοπές λειτουργίας, ενώ παρέμεινε εκτός σύμβασης συντήρησης επί 3ετία (20142017).
Η παρούσα Διοίκηση το 2017 υπογράφει νέο συμβόλαιο συντήρησης, μονοετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας
ανανέωσης και πλήρη κάλυψη όλων των ανταλλακτικών, εκτός της λυχνίας.
Επιπλέον, η Διοίκηση από τις αρχές του τρέχοντος έτους, αναζήτησε ενδιάμεση λύση νέου Αξονικού Τομογράφου,
μέσω δωρεάς, μέχρι την επικείμενη προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, βάσει της 184/2017 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάσθηκε βλάβη της λυχνίας, της οποίας το κόστος αντικατάστασης ανέρχεται στο ποσό
των 90.000€. Η δαπάνη αυτή, συμπεριλαμβανομένων και άλλων προβλημάτων, κρίθηκε ασύμφορη και
απορρίφθηκε η περαιτέρω συνέχιση λειτουργίας του παλαιού Αξονικού.
Η λύση που επιλέχθηκε στην παρούσα φάση, ήταν η αποδοχή της δωρεάς του Αθ. Μαρτίνου (ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ),
ενός πλήρως Εργοστασιακά Ανακατασκευασμένου Αξονικού Τομογράφου 16 τομών. Ο Αξονικός αυτός, επρόκειτο
να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2018. Όμως, μετά από συνεννόηση με την εταιρεία, λόγω της επείγουσας
κατάστασης, θα παραδοθεί εντός του Ιουλίου.
Ο χρόνος αποξήλωσης του παλαιού μηχανήματος, εγκατάστασης του καινούργιου, επέμβασης στη θωράκιση του
χώρου που χρονολογείται από 25ετίας, αλλά και ανακατασκευής όλου του Τμήματος Αξονικού Τομογράφου, θα
διαρκέσει ένα (1) μήνα από σήμερα.
Ο νέος Αξονικός Τομογράφος, έχει πλήρη εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) έτη και δέκα (10) τουλάχιστον έτη
εγγύησης ανταλλακτικών και αναλωσίμων εξαρτημάτων, με συμβόλαιο συντήρησης.
Παράλληλα, υλοποιείται ένα αίτημα πολλών ετών των Νοσοκομείων, που αφορά κεντρικούς
διαγωνισμούς. Η συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας Αττικής, κατέληξε στην 184/2017 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και της 1ης & 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
Νοσοκομείων», συνολικού προϋπολογισμού 40.600.000,00 €, από ίδιους πόρους.
Το Νοσοκομείο μας από την υλοποίηση της παραπάνω Απόφασης, θα αποκτήσει μηχανολογικό εξοπλισμό
συνολικού ύψους 1.400.000,00 € και συγκεκριμένα :
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ, ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ,
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ και ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
10 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

550.000 €
300.000 €
400.000 €
150.000 €

Για τον διαγωνισμό προμήθειας των παραπάνω μηχανημάτων έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσης, έχουν
ολοκληρωθεί οι προσφορές των εταιρειών και σήμερα βρίσκεται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
από ένσταση συμμετέχουσας εταιρείας.
Καταλήγοντας, το Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλας, σε ένα (1) μήνα από σήμερα, λύνει οριστικά το θέμα
λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου και τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν, τα τελευταία πέντε (5)
τουλάχιστον έτη.
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