
Απάντηση στο σχόλιο  
της κυρίας Οικονομίδου

Απαντώντας στην επιστολή της κυρίας Οικονομίδου 

σχετικά με το άρθρο μας,1 έχουμε να παρατηρήσουμε τα 

εξής: (α) Στην Επιτροπή Εργαστηριακών Επιστημόνων (ΕΕΕ), 

που όρισε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας, συμμετέχουν επιστήμονες όλων των εργαστηρι-

ακών ειδικοτήτων και βεβαίως από την Ανοσολογία. (β) 

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο, η ΕΕΕ χρησιμοποίησε 

ως βάση τον κατάλογο των αντιδραστηρίων της European 

Diagnostics Manufacturers Association (EDMA) και ακριβώς 

για να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση με την επικρατούσα 

κατάσταση στον εργαστηριακό χώρο, χώρισε την κατηγορία: 

“12. Immunochemistry” της EDMA2 σε δύο κατηγορίες στον 

ελληνικό κατάλογο: «12. ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» και 

«18. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ».3 Όπως αναφέρεται επίσης 

στο άρθρο «Στόχος του καταλόγου είναι να συνδράμει στην 

ενιαία ονοματολογία και κατηγοριοποίηση των εξετάσεων και 

όχι να κατανέμει τις εξετάσεις σε εργαστήρια ή σε ειδικότητες. 

Η ΕΕΕ αναγνωρίζει ότι μια εξέταση μπορεί να διενεργείται σε 

διαφορετικά εργαστήρια, από διαφορετικές ειδικότητες και 

με διαφορετικές τεχνικές ή μεθοδολογίες». 

Όσον αφορά στις υπόλοιπες παρατηρήσεις: (α) Η 

κυρία Οικονομίδου έχει δίκιο στο ότι ο τίτλος της υποκα-

τηγορίας “13.05.01 Monoclonal Antibodies for Cell Surface 

Antigens (Flow cytometry)” αναφέρεται λανθασμένα ως 

«ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ». Ο τίτλος αυτός θα διορθωθεί στην 

επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου. (β) Στον κατάλογο 

αναφέρονται, πράγματι, κάποιες μοριακές εξετάσεις τόσο 

στην κατηγορία «13. Αιματολογία» όσο και στην κατηγορία 

«16. Μοριακή Βιολογία». Παρ’ ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

στο άρθρο, η τοποθέτηση μιας εξέτασης σε μια κατηγορία 

σε καμιά περίπτωση δεν περιορίζει τη χρήση της σε ένα 

εργαστήριο ή από μια ειδικότητα, η ΕΕΕ αναγνωρίζει ότι 

η εν λόγω διπλή καταχώρηση αποτελεί πρόβλημα και θα 

επανεξετάσει το σχετικό θέμα. 

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την κυρία 

Οικονομίδου για τις παρατηρήσεις της και τη συμβολή 

της στη βελτίωση του καταλόγου και της κωδικοποίησης. 
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