
Κατάλογος ενιαίας  
ονοματολογίας  
και κωδικοποίησης 
εργαστηριακών εξετάσεων

 Στο τεύχος των Αρχείων Ελληνικής Ιατρικής της περιόδου 

Νοέμβριος–Δεκέμβριος 2015 δημοσιεύτηκε ειδικό άρθρο 

με τίτλο Κατάλογος ενιαίας ονοματολογίας και κωδικοποίησης 

εργαστηριακών εξετάσεων.1 Κατά την ανάγνωση αυτού 

του άρθρου διαπίστωσα πολλές ανακρίβειες και κυρίως 

ως  προς τη χρήση του όρου Ανοσο- που αναφέρεται σε 

πλήθος ετερόκλητων εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ οι 

προτεινόμενες «Ανοσολογικές  εξετάσεις» (Immunology) 

με κωδικό 18 περιορίζονται σε έναν μικρό αριθμό. Επί 

πλέον, στην Ομάδα Εργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει εκ-

πρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας. Επειδή οι 

συγγραφείς του άρθρου στα «Συμπεράσματα» προτείνουν 

ο συγκεκριμένος κατάλογος να αποτελέσει τη βάση για την 

κωδικοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων σε όλο το 

φάσμα των υπηρεσιών υγείας, θα ήθελα να σημειώσω τα 

εξής σχετικά με το αντικείμενο της Κλινικής Ανοσολογίας 

και το φάσμα των ειδικών δοκιμασιών.

Η έννοια της Κλινικής Ανοσολογίας σ’ ό,τι αφορά στο 

αντικείμενο σπουδών και εφαρμογών διατυπώθηκε από 

ομάδα εργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 

1972.2 To 1975, η Διεθνής Ένωση Ανοσολογικών Εταιρει-

ών, IUIS, δημοσίευσε έκθεση στην οποία περιγράφονται 

λεπτομερώς οι εργαστηριακές δοκιμασίες που ανήκουν 

στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ανοσολογίας.3

Με βάση τις εν λόγω υποδείξεις ιδρύθηκε και λειτουρ-

γεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» το 

Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας από το 1978, ενώ 

ακολούθησαν και τα λοιπά Τμήματα Ανοσολογίας του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας που ιδρύθηκαν στη συνέχεια 

μετά το 1985 και λειτουργούν μέχρι σήμερα (13 αυτοτελή 

τμήματα πανελλαδικά).

Σ’ ό,τι αφορά στον προτεινόμενο κατάλογο θα ήθελα 

να σημειώσω τις εξής παρατηρήσεις: (α) Ο κωδικός «Ανο-

σοχημικές εξετάσεις» περιλαμβάνει 12 διαφορετικές ομάδες 

ετεροειδών εξετάσεων επειδή ενδεχομένως χρησιμοποιού-

νται αντισώματα στη μεθοδολογία ανίχνευσης. Ξεχωριστά 

αναφέρονται ως εξετάσεις «Ανοσολογίας Λοιμώξεων» 

(κωδικός 15) σειρά εξετάσεων για την ανίχνευση διαφό-

ρων μικροβίων με τη μεθοδολογική χρησιμοποίηση αντι-

σωμάτων. (β) Στις εξετάσεις «Αιματολογίας» αναφέρεται 

λανθασμένα ότι γίνεται προσδιορισμός μονοκλωνικών 

αντισωμάτων με κυτταρομετρία ροής, ενώ τα μονοκλωνικά 

αντισώματα χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια για την 

ανίχνευση αντιγόνων (δεικτών) επιφανείας των διαφόρων 

κυττάρων. Ο όρος ανοσοφαινότυπος που προσδιορίζεται 

με μονοκλωνικά αντισώματα και κυτταρομετρία ροής 

στα Τμήματα Ανοσολογίας δεν αναφέρεται πουθενά. (γ) 

Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας αναφέρονται στον κωδι-

κό «Εξετάσεις Αιματολογίας», καθώς και σε ξεχωριστό 

κωδικό (αριθ. 16). Δεν αναφέρονται όμως στον κωδικό 

«Ανοσολογικές  εξετάσεις», όπου εφαρμόζονται τόσο για 

τον έλεγχο της ιστοσυμβατότητας όσο και για τον έλεγχο 

της κλωνικότητας των λεμφοειδών κυττάρων.

Με αυτά τα λίγα παραδείγματα θα ήθελα να επισημάνω 

τα προβλήματα που παρουσιάζει η προτεινόμενη κωδικο-

ποίηση εργαστηριακών εξετάσεων.

Προφανώς, απαιτείται περισσότερη μελέτη και εργασία 

από ειδικούς και έμπειρους ιατρούς και επιστήμονες για 

μια ορθότερη κωδικοποίηση.

Στο πλαίσιο μιας γενικότερης συζήτησης δεν θα είχα 

αντίρρηση να κοινοποιηθεί η παρούσα επιστολή μου.
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