
1 

 

  

 
                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

 

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  
ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΩΩΝΝ  

  

 

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  &&  ΥΥΠΠ..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  
  

ΕΡΓΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων προτίθεται να εγκαταστήσει, σε 
επιλεγµένους χώρους του, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προτεραιότητας & 
ενηµέρωσης του κοινού. 
 
Το σύστηµα θα αποτελείται από έξι (6) επί µέρους συστήµατα : 
1. Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων 
2. Γραφείου κίνησης ασθενών 
3. Γραµµατείας Ακτινολογικού 
4. Τµήµατος Ογκολογίας 
5. Τµήµατος Εκτάκτων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
6. Τµήµατος Οφθαλµολογίας 
 
Τα παραπάνω 6 συστήµατα µπορεί να λειτουργούν είτε αυτόνοµα σαν ανεξάρτητα 
συστήµατα είτε σαν υποσυστήµατα ενός ενιαίου συστήµατος. 
Σε κάθε περίπτωση όµως οι κεντρικοί επεξεργαστές των συστηµάτων θα πρέπει να 
εγκατασταθούν σε ένα φυσικό εξυπηρετητή (server) που θα υπάρχει στο 1ο Data 
Center του Νοσοκοµείου και θα διατεθεί για εξυπηρέτηση του συστήµατος, µε 
ευθύνη της Υπηρεσίας Πληροφορικής του Νοσοκοµείου. 
 
Στους χώρους που θα εγκατασταθούν τα παραπάνω 6 συστήµατα θα εγκατασταθούν 
και επτά (7) έγχρωµες οθόνες TFT Flat 50”, µε βάση ασφαλείας στήριξης σε τοίχο, µε 
την βοήθεια των οποίων θα ενηµερώνονται οι ασθενείς µε πληροφορίες για το Τµήµα 
στο οποίο βρίσκονται, αλλά και µε γενικές πληροφορίες, που θα επιθυµεί να 
κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο. Όλες οι οθόνες θα είναι διασυνδεδεµένες, είτε 
ενσύρµατα µέσω δικτύου, είτε ασύρµατα µε κεντρικό server, ο οποίος θα διαβιβάζει 
τις πληροφορίες εµφάνισης, που µπορεί να είναι είτε εναλλασσόµενα κείµενα είτε 
video. 
 
Η διασύνδεση των παραπάνω συστηµάτων διαχείρισης σειράς προτεραιότητας, τόσο 
µε τα επί µέρους υποσυστήµατα τους, όσο και µεταξύ τους ή µε τον φυσικό server 
στο Data Center του Νοσοκοµείου, θα γίνεται είτε ασύρµατα είτε µε χρήση του 
Τοπικού ∆ικτύου LAN ∆οµηµένης καλωδίωσης που διαθέτει το Νοσοκοµείο. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εγκατάσταση επί πλέον δικτύωσης αυτή θα γίνει µε 
ευθύνη του αναδόχου και µε την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκοµείου, το κόστος της οποίας θα περιλαµβάνεται στο τελικό ποσό της 
προσφοράς. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. 
 

• Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων 
• Γραφείο κίνησης ασθενών 
• Γραµµατεία Ακτινολογικού 
 
Στα παρακάτω 3 Τµήµατα του Νοσοκοµείου θα εγκατασταθεί Σύστηµα διαχείρισης 
σειράς προτεραιότητας, η διαδικασία χρήσης του οποίου θα έχει ως εξής : 
 
Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν σε κάποιο από τα παραπάνω 
Τµήµατα, µε την προσέλευση τους στο Τµήµα θα παίρνουν ένα χαρτί από το 
σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων (µίας µόνο επιλογής) στο οποίο θα αναγράφεται το 
λογότυπο του Νοσοκοµείου, το Τµήµα, η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα και η σειρά 
προτεραιότητας (αριθµός 4 ψηφίων) µε µεγάλους ευδιάκριτους χαρακτήρες. 
 
Σε κάθε γκισέ εξυπηρέτησης θα εµφανίζεται ο τρέχον αριθµός της σειράς 
προτεραιότητας για το Τµήµα, σε τερµατική πινακίδα LED 4 ψηφίων, που θα είναι 
εγκατεστηµένη πάνω από κάθε γκισέ εξυπηρέτησης. 
 
Ο υπάλληλος του Νοσοκοµείου σε κάθε γκισέ, µετά την ολοκλήρωση εξυπηρέτησης 
ασθενή, θα καλεί τον επόµενο διαθέσιµο αριθµό σειράς προτεραιότητας, µε τη 
βοήθεια χειριστηρίου που θα είναι εγκατεστηµένο στη θέση εργασίας του. 
 
Παράλληλα µια κεντρική ηλεκτρονική πινακίδα οροφής LED, θα ενηµερώνει την 
τρέχουσα κατάσταση εξυπηρέτησης (αριθµός σειράς & αριθµός γκισέ) 
Κεντρική ηλεκτρονική πινακίδα οροφής LED θα εγκατασταθεί µόνο στα Ραντεβού της 
Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων και στο Γραφείο κίνησης ασθενών. 
 
Τέλος σε επιλεγµένους χώρους (όπου είναι εγκατεστηµένες ενηµερωτικές οθόνες TV 
40” και οι οποίες θα αντικατασταθούν) θα εγκατασταθούν αντίστοιχα νέες οθόνες TFT 
Flat 50”, οι οποίες θα ενηµερώνουν το κοινό τόσο για τη διαδικασία της σειράς 
προτεραιότητας όσο και µε πληροφορίες, που θα επιθυµεί να κοινοποιήσει το 
Νοσοκοµείο και θα διαβιβάζονται σ’αυτές από κεντρικό server µε τον οποίο θα είναι 
συνδεδεµένες. 
 
• Τµήµα Ογκολογίας 
• Τµήµα Εκτάκτων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
 
Τόσο στο Τµήµα Ογκολογίας όσο και στο Τµήµα Εκτάκτων Περιστατικών (ΤΕΠ), δεν 
θα εγκατασταθεί προς το παρόν σύστηµα διαχείρισης της σειράς προτεραιότητας, 
αφού η αναµονή στις αντίστοιχες Γραµµατείες είναι πολύ µικρή. 
 
Αντίθετα υπάρχει µεγάλος χρόνος αναµονής για εξυπηρέτηση των ασθενών από τα 
Ιατρεία των δύο Τµηµάτων, η σειρά προτεραιότητας της οποίας όµως δεν εξαρτάται 
από τον χρόνο άφιξης των ασθενών, αλλά από άλλους παράγοντες (π.χ. βαρύτητα 
περιστατικού, είδος θεραπείας κλπ) 
 
Στο χώρο αναµονής των Ιατρείων των δύο Τµηµάτων θα εγκατασταθεί αντίστοιχα δύο 
οθόνες TFT Flat 50”, οι οποίες θα ενηµερώνουν το κοινό τόσο για τη διαδικασία 
εξυπηρέτησης στα Ιατρεία, όσο και µε γενικές πληροφορίες, που θα επιθυµεί να 
κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο και θα διαβιβάζονται σ’αυτές από κεντρικό server µε τον 
οποίο θα είναι συνδεδεµένες. 
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Τµήµα Οφθαλµολογίας 
 
Στο Τµήµα Οφθαλµολογίας που λειτουργεί στον 4ο όροφο της νέας 4ης πτέρυγας του 
Νοσοκοµείου µας, θα εγκατασταθεί Σύστηµα που θα διαχειρίζεται τόσο τη σειρά 
προτεραιότητας στα 2 γκισέ της Γραµµατείας του Τµήµατος, όσο και της σειράς 
εξυπηρέτησης στα 6 Εξωτερικά Ιατρεία του Τµήµατος και η οποία θα έχει ως εξής : 
 
Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να εξυπηρετηθούν για οποιαδήποτε διαδικασία από 
τη Γραµµατεία του Τµήµατος Οφθαλµολογίας (προγραµµατισµός ραντεβού, 
επιβεβαίωση επίσκεψης, εισαγωγή στην κλινική, έκδοση εξιτηρίου) θα παίρνουν ένα 
χαρτί από το σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων (µίας µόνο επιλογής) που θα εγκατασταθεί 
δίπλα στην είσοδο των Εξωτερικών Ιατρείων και στο οποίο θα αναγράφεται το 
λογότυπο του Νοσοκοµείου, το Τµήµα, η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα και η σειρά 
προτεραιότητας (αριθµός 4 ψηφίων) µε µεγάλους ευδιάκριτους χαρακτήρες. 
Σε κάθε ένα από τα 2 γκισέ εξυπηρέτησης θα εµφανίζεται ο τρέχον αριθµός της 
σειράς προτεραιότητας για το Τµήµα, σε τερµατική πινακίδα LED 4 ψηφίων, που θα 
είναι εγκατεστηµένη πάνω από κάθε γκισέ εξυπηρέτησης. 
Ο υπάλληλος του Νοσοκοµείου σε κάθε γκισέ, µετά την ολοκλήρωση εξυπηρέτησης 
ασθενή, θα καλεί τον επόµενο διαθέσιµο αριθµό σειράς προτεραιότητας, µε τη 
βοήθεια χειριστηρίου που θα είναι εγκατεστηµένο στη θέση εργασίας του. 
Παράλληλα µια κεντρική ηλεκτρονική πινακίδα οροφής LED, που θα εγκατασταθεί 
σε τοίχο, στον 1ο χώρο αναµονής, θα ενηµερώνει την τρέχουσα κατάσταση 
εξυπηρέτησης της Γραµµατείας (αριθµός σειράς & αριθµός γκισέ) 
 
Αν η επίσκεψη του ασθενή αφορά επιβεβαίωση προγραµµατισµένου ραντεβού σε 
κάποιο από τα 6 Εξωτερικά Ιατρεία του Τµήµατος και όχι διαδικασία εισαγωγής ή 
εξόδου από την κλινική, ο αρµόδιος υπάλληλος του Τµήµατος, σε κάθε ένα από τα 
δύο γκισέ της Γραµµατείας, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία επιβεβαίωσης της 
επίσκεψης στο Πληροφοριακό Σύστηµα κλινικής διαχείρισης ασθενών του 
Νοσοκοµείου, µε τη βοήθεια του νέου συστήµατος διαχείρισης της σειράς 
εξυπηρέτησης στα Εξωτερικά Ιατρεία, θα εκτυπώνει ένα µικρό χαρτί (ticket), στο 
οποίο θα αναγράφεται το λογότυπο του Νοσοκοµείου, το Τµήµα Οφθαλµολογίας, η 
τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα, το όνοµα του Εξωτερικού Ιατρείου Οφθαλµολογίας 
(π.χ. Τακτικό Ιατρείο, Ιατρείο Γλαυκώµατος, Ιατρείο Βυθού οφθαλµού κλπ) και η 
σειρά προτεραιότητας (αριθµός 3 ψηφίων) µε µεγάλους ευδιάκριτους χαρακτήρες για 
το εν λόγω Ιατρείο. 
 
Το παραπάνω ticket θα εκτυπώνεται µε τη βοήθεια θερµικού εκτυπωτή,  που θα 
εγκατασταθεί εσωτερικά, στον πάγκο εργασίας της Γραµµατείας Οφθαλµολογίας και 
θα χειρίζονται αποκλειστικά και µόνο οι υπάλληλοι της Γραµµατείας  
 
Στη συνέχεια ο ασθενής θα κατευθύνεται σε έναν από τους δύο χώρους αναµονής του 
Τµήµατος Οφθαλµολογίας και θα περιµένει τη σειρά του για να εξυπηρετηθεί στο 
Εξωτερικό Ιατρείο που τον ενδιαφέρει. 
 
Σε κάθε έναν από τους παραπάνω δύο χώρους αναµονής, θα εγκατασταθούν 
αντίστοιχα δύο οθόνες TFT Flat 50”, οι οποίες θα ενηµερώνουν το κοινό για τη σειρά 
προτεραιότητα σε κάθε ένα από τα έξι (6) Εξωτερικά Ιατρεία. 
Επίσης θα µπορούν να εµφανίζονται και πληροφορίες, που θα επιθυµεί να 
κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο και θα διαβιβάζονται σ’αυτές από κεντρικό server µε τον 
οποίο θα είναι συνδεδεµένες. 
 
Παράλληλα σε κάθε ένα από τα έξι (6) Εξωτερικά Ιατρεία θα εµφανίζεται ο τρέχον 
αριθµός της σειράς εξυπηρέτησης για το Ιατρείο, σε τερµατική πινακίδα LED 4 
ψηφίων, που θα είναι εγκατεστηµένη πάνω την είσοδο κάθε Ιατρείου. 
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Σε κάθε Εξωτερικό Ιατρείο, ο αντίστοιχος ιατρός, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης 
ασθενή, θα καλεί τον επόµενο διαθέσιµο αριθµό σειράς εξυπηρέτησης για το Ιατρείο 
του, όχι µε τη βοήθεια χειριστηρίου, αλλά µέσα από αντίστοιχη επιλογή Λογισµικού  
που θα είναι εγκατεστηµένο στον Η/Υ του Ιατρείου του. 
 
Τέλος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης των ασθενών για τη 
σειρά εξυπηρέτησης σε κάθε ένα από τα Ιατρεία του Τµήµατος και µε τη 
βοήθεια εφαρµογής λογισµικού για κινητά τηλέφωνα (android application)  
 
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. 
 
1. Σύστηµα Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων 
 
Το σύστηµα θα εγκατασταθεί στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του 
Νοσοκοµείου (Ισόγειο) και θα περιλαµβάνει τέσσερα (4) υποσυστήµατα για τη 
διαχείριση της προτεραιότητας του κοινού : 
1. Υποσύστηµα Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων 
2. Υποσύστηµα Λογιστηρίου Εξωτερικών Ιατρείων 
3. Υποσύστηµα Γραµµατείας Απαντήσεων Εξωτερικών Ιατρείων 
4. Υποσύστηµα Αιµοληψιών Εξωτερικών Ιατρείων 
 
1.1 Υποσύστηµα Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων 
 
Το Υποσύστηµα Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων θα διαχειρίζεται τη σειρά 
προτεραιότητας σε έξι (6) γκισέ εξυπηρέτησης και θα περιλαµβάνει απαραίτητα : 

• Ένα κεντρικό επεξεργαστή συστήµατος 

• Έξι (6) τερµατικές πινακίδες LED 4 ψηφίων, που θα εγκατασταθούν πάνω από  
 κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• Έξι (6) χειριστήρια κλήσης, που θα εγκατασταθούν σε κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• Μια (1) κεντρική ηλεκτρονική πινακίδα οροφής LED, που θα ενηµερώνει την 
 τρέχουσα κατάσταση εξυπηρέτησης για κάθε ένα από τα 6 γκισέ 

• Ένα σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων µίας µόνο επιλογής, για εκτύπωση της σειράς  
 προτεραιότητας, εγκατεστηµένο σε σταθερή βάση ασφαλείας 
 
1.2 Υποσύστηµα Λογιστηρίου Εξωτερικών Ιατρείων 
 
Το Υποσύστηµα Λογιστηρίου Εξωτερικών Ιατρείων θα διαχειρίζεται τη σειρά 
προτεραιότητας σε δύο (2) γκισέ εξυπηρέτησης και θα περιλαµβάνει απαραίτητα : 

• Ένα κεντρικό επεξεργαστή συστήµατος 

• ∆ύο (2) τερµατικές πινακίδες LED 4 ψηφίων, που θα εγκατασταθούν πάνω  
 από κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• ∆ύο (2) χειριστήρια κλήσης, που θα εγκατασταθούν σε κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• Ένα σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων µίας µόνο επιλογής, για εκτύπωση της σειράς  
 προτεραιότητας, εγκατεστηµένο σε σταθερή βάση ασφαλείας 
 
1.3 Υποσύστηµα Γραµµατείας Απαντήσεων Εξωτερικών Ιατρείων 
 
Το Υποσύστηµα Γραµµατείας Απαντήσεων Εξωτερικών Ιατρείων θα διαχειρίζεται τη 
σειρά προτεραιότητας σε δύο (2) γκισέ εξυπηρέτησης και θα περιλαµβάνει 
απαραίτητα : 

• Ένα κεντρικό επεξεργαστή συστήµατος 

• ∆ύο (2) τερµατικές πινακίδες LED 4 ψηφίων, που θα εγκατασταθούν πάνω  
 από κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• ∆ύο (2) χειριστήρια κλήσης, που θα εγκατασταθούν σε κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• Ένα σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων µίας µόνο επιλογής, για εκτύπωση της σειράς  
 προτεραιότητας, εγκατεστηµένο σε σταθερή βάση ασφαλείας 
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1.4 Υποσύστηµα Αιµοληψιών Εξωτερικών Ιατρείων 
 
Το Υποσύστηµα Αιµοληψιών Εξωτερικών Ιατρείων θα διαχειρίζεται τη σειρά 
προτεραιότητας σε ένα (1) γκισέ εξυπηρέτησης και θα περιλαµβάνει απαραίτητα : 

• Ένα κεντρικό επεξεργαστή συστήµατος 

• Μία (1) τερµατική πινακίδα LED 4 ψηφίων, που θα εγκατασταθεί πάνω το  
 γκισέ εξυπηρέτησης 

• Ένα (1) χειριστήριο κλήσης, που θα εγκατασταθεί στο γκισέ εξυπηρέτησης 

• Ένα σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων µίας µόνο επιλογής, για εκτύπωση της σειράς  
 προτεραιότητας, εγκατεστηµένο σε σταθερή βάση ασφαλείας 
 
Επίσης στο χώρο αναµονής της Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων θα εγκατασταθεί 
και µια οθόνη TFT Flat 50”, η οποία θα ενηµερώνει το κοινό τόσο για τη διαδικασία 
της σειράς προτεραιότητας σε κάθε ένα από τα 4 επί µέρους Τµήµατα (Ραντεβού, 
Λογιστήριο, Απαντήσεις, Αιµοληψίες) όσο και µε πληροφορίες, που θα επιθυµεί να 
κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο. 
 
2. Σύστηµα Γραφείου κίνησης ασθενών 
 
Το σύστηµα θα εγκατασταθεί στο χώρο του Γραφείου Κίνησης Ασθενών του 
Νοσοκοµείου (Ισόγειο) και θα περιλαµβάνει απαραίτητα : 

• Ένα κεντρικό επεξεργαστή συστήµατος 

• Επτά (7) τερµατικές πινακίδες LED 4 ψηφίων, που θα εγκατασταθούν πάνω από  
 κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• Επτά (7) χειριστήρια κλήσης, που θα εγκατασταθούν σε κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• Μια (1) κεντρική ηλεκτρονική πινακίδα οροφής LED, που θα ενηµερώνει την 
 τρέχουσα κατάσταση εξυπηρέτησης για κάθε ένα από τα 7 γκισέ 

• Ένα σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων µίας µόνο επιλογής, για εκτύπωση της σειράς  
 προτεραιότητας, εγκατεστηµένο σε σταθερή βάση ασφαλείας 
 

Επίσης στο χώρο αναµονής του Γραφείου Κίνησης Ασθενών θα εγκατασταθεί και µια 
οθόνη TFT Flat 50”, η οποία θα ενηµερώνει το κοινό µε πληροφορίες, που θα 
επιθυµεί να κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο. 
 
3. Σύστηµα Γραµµατείας Ακτινολογικού 

 
Το σύστηµα θα εγκατασταθεί στο χώρο της Γραµµατείας του Ακτινολογικού του 
Νοσοκοµείου (Ισόγειο) και θα περιλαµβάνει απαραίτητα : 

• Ένα κεντρικό επεξεργαστή συστήµατος 

• ∆ύο (2) τερµατικές πινακίδες LED 4 ψηφίων, που θα εγκατασταθούν πάνω από  
 κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• ∆ύο (2) χειριστήρια κλήσης, που θα εγκατασταθούν σε κάθε γκισέ εξυπηρέτησης 

• Ένα σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων µίας µόνο επιλογής, για εκτύπωση της σειράς  
 προτεραιότητας, εγκατεστηµένο σε σταθερή βάση ασφαλείας 
 

Επίσης στο χώρο αναµονής Γραµµατείας του Ακτινολογικού θα εγκατασταθεί και µια 
οθόνη TFT Flat 50”, η οποία θα ενηµερώνει το κοινό µε πληροφορίες, που θα 
επιθυµεί να κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο. 
 
4. Σύστηµα Τµήµατος Ογκολογίας 
 
Το σύστηµα θα εγκατασταθεί στο χώρο αναµονής των Εξωτερικών Ιατρείων 
Ογκολογίας του Νοσοκοµείου (Ισόγειο) και θα περιλαµβάνει µόνο µια οθόνη TFT 
Flat 50”, η οποία θα ενηµερώνει το κοινό τόσο µε πληροφορίες που αφορούν το 
Ογκολογικό Τµήµα, όσο και µε γενικές πληροφορίες που θα επιθυµεί να 
κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο. 
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5. Σύστηµα Τµήµατος Εκτάκτων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
 
Το σύστηµα θα εγκατασταθεί στο χώρο αναµονής των Ιατρείων του ΤΕΠ του 
Νοσοκοµείου και θα περιλαµβάνει µόνο µια οθόνη TFT Flat 50”, η οποία θα 
ενηµερώνει το κοινό τόσο µε πληροφορίες που αφορούν το Τµήµα, όσο και µε 
γενικές πληροφορίες που θα επιθυµεί να κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο. 
 
Είναι επιθυµητό η εν λόγω οθόνη να λειτουργεί και σαν τηλεόραση µεταδίδοντας 
τηλεοπτικά κανάλια επιλογής του Νοσοκοµείου. 
 
6. Σύστηµα Τµήµατος Οφθαλµολογίας 
 
Το σύστηµα θα εγκατασταθεί στο χώρο του Τµήµατος Οφθαλµολογίας του 
Νοσοκοµείου (4ος όροφος – ∆ Ward) και θα περιλαµβάνει απαραίτητα : 

• Ένα κεντρικό επεξεργαστή συστήµατος 

• ∆ύο (2) τερµατικές πινακίδες LED 4 ψηφίων, που θα εγκατασταθούν πάνω από  
 κάθε γκισέ εξυπηρέτησης στη Γραµµατεία Οφθαλµολογίας 

• Μια (1) κεντρική ηλεκτρονική πινακίδα οροφής LED, που θα ενηµερώνει την 
 τρέχουσα κατάσταση εξυπηρέτησης για κάθε ένα από τα 7 γκισέ 

• Έξι (6) τερµατικές πινακίδες LED 4 ψηφίων, που θα εγκατασταθούν πάνω από  
 την πόρτα εισόδου, σε κάθε ένα από τα έξι (6) Εξωτερικά Ιατρεία Οφθαλµολογίας 

• ∆ύο (2) χειριστήρια κλήσης, που θα εγκατασταθούν σε κάθε γκισέ εξυπηρέτησης  
 στη Γραµµατεία Οφθαλµολογίας 

• Έξι (6) χειριστήρια κλήσης, κατά προτίµηση Λογισµικού, που θα εγκατασταθούν  
 σε κάθε ένα από τα έξι Εξωτερικά Ιατρεία Οφθαλµολογίας 

• Ένα (1) σύστηµα έκδοσης εισιτηρίων µίας µόνο επιλογής, για εκτύπωση της  
 σειράς προτεραιότητας, εγκατεστηµένο σε σταθερή βάση ασφαλείας, στον χώρο  
 αναµονής του Τµήµατος Οφθαλµολογίας 

• Ένα (1) θερµικό εκτυπωτή εισιτηρίων POS, για εκτύπωση της σειράς 
 προτεραιότητας των ασθενών σε κάθε ένα από τα έξι (6) Ιατρεία,  
 εγκατεστηµένο µέσα στη Γραµµατεία του Τµήµατος Οφθαλµολογίας 
 
Επίσης στους δύο χώρους αναµονής του Τµήµατος Οφθαλµολογίας θα 
εγκατασταθούν και δύο (2) οθόνες TFT Flat 50”, οι οποίες θα ενηµερώνουν το κοινό 
τόσο για τη σειρά προτεραιότητας σε κάθε ένα από τα έξι (6) Ιατρεία του Τµήµατος, 
όσο και µε γενικές πληροφορίες που θα επιθυµεί να κοινοποιήσει το Νοσοκοµείο. 
 
Έτσι συνολικά απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισµός : 
 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Ε.Ι. 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟ 

ΛΟΓΙΚΟ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΕΠ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  
4 1 1 0 0 1 7 

2 
ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ 

ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ 
4 1 1 0 0 1 7 

3 
ΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ 

ΚΛΗΣΗΣ 
11 7 2 0 0 2 22 

4 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

ΚΛΗΣΗΣ 
0 0 0 0 0 6 6 

5 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ LED 
11 7 2 0 0 8 28 

6 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ LED 
1 1 0 0 0 1 3 

7 
ΟΘΟΝΗ TFT  

FLAT 50” 
2 1 1 1 1 2 8 

8 
ΘΕΡΜΙΚΟΣ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
0 0 0 0 0 1 1 
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∆. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
1. Κεντρικός επεξεργαστής Συστήµατος διαχείρισης σειράς προτεραιότητας 
 
Το λογισµικό του κεντρικού επεξεργαστή (software panel) θα λειτουργεί σε 
περιβάλλον Microsoft Windows Professional, µε τις παρακάτω ελάχιστες 
δυνατότητες: 
 

• ∆ιαχείριση έως και 32 τερµατικών σηµείων εξυπηρέτησης POS 

• ∆ιαχείριση έως και 16 διαφορετικών κατηγοριών εξυπηρέτησης 

• Τροφοδοσία έως και 16 επιγραφών LED ενσύρµατα ή ασύρµατα,  
 για κάθε κατηγορία 

• Σύνδεση µε αυτόµατο εκδοτήριο εισιτηρίων ενσύρµατα ή ασύρµατα 

• ∆υνατότητα σύνδεσης και θερµικού εκτυπωτή POS µέσω USB 

• ∆ιαχείριση κεντρικής επιγραφής ή οθόνης LCD για παρουσίαση των τελευταίων  
 κλήσεων 

• ∆υνατότητα εξαγωγής και εκτύπωσης στατιστικών στοιχείων της κίνησης  
 του συστήµατος 
 
2. Τερµατική πινακίδα LED 4 ψηφίων 1 γραµµής 
 

• Τερµατική ηλεκτρονική πινακίδα LED εσωτερικού χώρου 

• Με SMD LEDs, 7 segments (ψηφίων) µε συµπαγείς γραµµές (no dots) 

• ∆ιαστάσεις περίπου 43 x 17 x 3 cm. 

• Ύψος χαρακτήρων περίπου : 10 cm 

• Υλικό κατασκευής: Αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή 

• Χωρητικότητα: 4 ψηφία (µόνο αριθµοί) 

• ∆υνατότητα ενσωµατωµένου ηχητικού σήµατος 
 
3. Κεντρική πινακίδα LED 6 ψηφίων 1 γραµµής 
 

• Τερµατική ηλεκτρονική πινακίδα LED εσωτερικού χώρου 

• Με SMD LEDs, 7 segments (ψηφίων) µε συµπαγείς γραµµές (no dots) 

• ∆ιαστάσεις περίπου 43 x 17 x 3 cm. 

• Ύψος χαρακτήρων: 10 cm 

• Υλικό κατασκευής: Αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή 

• Χωρητικότητα: 6 ψηφία (µόνο αριθµοί) 

• ∆υνατότητα ενσωµατωµένου ηχητικού σήµατος 
 
4. Χειριστήριο κλήσης  
 

• Μικρό χειριστήριο για κλήση του επόµενου διαθέσιµου αριθµού. 

• Ενσύρµατη ή ασύρµατη σύνδεση µε τον κεντρικό επεξεργαστή. 

• ∆υνατότητα τοπικού ηχείου µε τον ήχο κλήσης 
 
 
5. Χειριστήριο κλήσης Λογισµικό 
 

• Αφορά µόνο λογισµικό σε περιβάλλον MsWindows µε πάνελ κλήσης  
 του επόµενου διαθέσιµου αριθµού. 

• Επικοινωνία µε τον κεντρικό επεξεργαστή µέσω δικτύου Ethernet 

• ∆υνατότητα τοπικού ηχείου µε τον ήχο κλήσης 
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6. Αυτόµατο Εκδοτήριο Εισιτηρίων 
 

• Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 80 mm/s 

• Θερµικό χαρτί εκτύπωσης πλάτους 60 χιλ. 

• Ύψος από το έδαφος ~1,5 µέτρο. 

• ∆υνατότητα παραµετροποίησης του κειµένου του εισιτηρίου 

• Εκτύπωση ηµεροµηνίας & ώρας εκτύπωσης και ατόµων σε αναµονή. 

• Αυτόµατη κοπή χαρτιού 

• Ενσύρµατη ή ασύρµατη σύνδεση µε τον κεντρικό επεξεργαστή. 
 

7. Θερµικός εκτυπωτής εισιτηρίων POS 
 

• Υψηλής ταχύτητας εκτύπωσης 200 mm/s 

• Θερµικό χαρτί εκτύπωσης πλάτους 80 χιλ. 

• ∆υνατότητα εκτύπωσης ως και 16 κατηγοριών 

• Μικρές διαστάσεις για τοποθέτηση σε γραφείο περίπου 15,5 χ 20 χ 15 cm 

• Σύνδεση µε USB 

• Εκτύπωση ώρας & ηµεροµηνίας εκτύπωσης και ατόµων σε αναµονή. 

• Αυτόµατη κοπή χαρτιού 

• Απαιτείται χειριστής για την έκδοση εισιτηρίων 
 

8. Κεντρική οθόνη (τηλεόρασης) 
 
Αφορά συσκευή TV τεχνολογίας LED, 55", HD Smart, µε ανάλυση 4Κ HDR και 
Λειτουργικό Smart Android 
 
Ε. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Στην προσφορά θα αναφέρεται τόσο το κόστος για τις παραπάνω 8 επιµέρους 
κατηγορίες εξοπλισµού, όσο και το κόστος εγκατάστασης εξοπλισµού, δικτύων και 
λογισµικού, καθώς και η παραµετροποίηση του συστήµατος. Επίσης θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο προµηθευτή και όλα τα υλικά ή µικροϋλικά που θα απαιτηθούν 
2. Στο τελικό κόστος προσφοράς θα περιλαµβάνονται και τα αναλώσιµα (θερµικό 
χαρτί) που θα καλύπτουν τη διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον 2 µηνών. 
3. Στο τελικό κόστος προσφοράς θα περιλαµβάνεται και η διαδικασία ενηµέρωσης 
και εκπαίδευσης του προσωπικού. 
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει Βεβαίωση συµµόρφωσης 
µε το πρότυπο ISO,προµηθευτή και κατασκευαστή 
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει Βεβαίωση από το Νοσοκοµείο, 
ότι επισκέφτηκε τους χώρους εγκατάστασης του συστήµατος και έλαβε γνώση των 
υφιστάµενων συνθηκών 
6. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση για εγγύηση 
δύο (2) ετών και ύπαρξη ανταλλακτικών για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών 
7. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει επίσηµα παραστατικά για 
εγκατάσταση ανάλογου συστήµατος σε άλλους πελάτες, µε προτίµηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών Υγείας 
8. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης του συστήµατος θα γίνονται µε υποβολή εκ 
µέρους του αναδόχου, σαφούς χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του Έργου και µε 
προγραµµατισµό που θα προκύπτει µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες 
του Νοσοκοµείου. 
9. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης του Έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 
(3) µήνες, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής Σύµβασης. 
10. Η παράδοση και παραλαβή του Έργου θα γίνει µε πλήρη παραγωγική λειτουργία 
όλων των επί µέρους συστηµάτων και υποσυστηµάτων. 


