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Ο ι σύγχρονες συνθήκες άσκησης της 
ιατρικής έχουν διαμορφώσει δύο 
αντίρροπες ανάγκες: από τη μία, την 

ανάγκη ειδίκευσης και εξειδίκευσης του ιατρι-
κού προσωπικού για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλ-
ψης και από την άλλη, την ανάγκη ενίσχυσης 
των θεσμών του γενικού και του οικογενει-
ακού ιατρού, έτσι ώστε να καλυφθούν οι 
ογκωδέστατες απαιτήσεις της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης. 

Όσον αφορά στο επίπεδο της πρωτοβάθμι-
ας φροντίδας της υγείας, οι τρέχουσες πρακτι-
κές αποδεικνύουν ότι η κάλυψη των αναγκών 
γίνεται με αργό ρυθμό και χωρίς ιδιαίτερη προ-
θυμία, ούτε από την πλευρά των άμεσα ενδι-
αφερόμενων ιατρών ούτε και από την πλευρά 
της κρατικής παρέμβασης.

Τα θέματα της ειδικότητας και της εξειδίκευ-
σης, αν και είναι περισσότερο λεπτά και προ-
σανατολισμένα, απασχολούν το μεγαλύτερο 
κομμάτι του ιατρικού πληθυσμού, που, εκ των 
πραγμάτων, ανήκει στην κατηγορία των ειδι-
κευμένων ιατρών. Παρά το ορατό, πλέον, κύ-
μα ανεργίας ή υποαπασχόλησης των ιατρών, 
που όπως δείχνουν οι στατιστικές πλησιάζει με 
ταχύτητα τον επαγγελματικό αυτό κλάδο, η επι-
θυμία για απόκτηση κάποιας ειδικότητας δεν 
ανακόπτεται, όπως φαίνεται από τις τεράστιες 
λίστες αναμονής του Υπουργείου Υγείας και των 
νοσοκομείων. Η ανάλυση των αιτιών και των 
παραμέτρων του φαινομένου αυτού ξεφεύγει 
από το σκοπό του άρθρου αυτού και δεν πρό-
κειται να γίνει εδώ.

Ο καθορισμός των αντικειμένων που αφορούν 
καθεμία από τις ιατρικές ειδικότητες είναι ιδιαίτε-
ρα ασαφής. Μία πολύ αμυδρή περιγραφή των 
αντικειμένων αυτών μπορεί κάποιος να συνά-
γει από τους απαιτούμενους χρόνους άσκη-
σης στα διάφορα τμήματα της κάθε ειδικότητας, 
όπως έχουν οριστεί στο ΠΔ 415 του 1994. Οι 
37 ειδικότητες που αναγράφονται στο ΠΔ αυτό 
(που αυξάνονται σε 38 αν προστεθεί η νεότερη 
Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική) 
διακρίνονται (α) σε εκείνες που ορίζονται με 
βάση κάποιο σύστημα του ανθρώπινου οργα-
νισμού με το οποίο ασχολούνται (π.χ. γαστρε-
ντερολογία, ενδοκρινολογία), (β) σε ειδικότη-
τες που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όρ-
γανο του σώματος (π.χ. οφθαλμολογία), (γ) σε 
όσες ορίζονται με βάση τα τεχνικά μέσα που 
χρησιμοποιούν για διάγνωση ή θεραπεία (π.χ. 
ακτινοδιαγνωστική, πυρηνική ιατρική), (δ) σε 
εκείνες που έχουν ιδιαίτερο τρόπο παρέμβα-
σης πάνω στο ανθρώπινο σώμα (π.χ. χειρουρ-
γική, αναισθησιολογία), (ε) σε εκείνες που αφο-
ρούν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το 
εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. ιατρική της εργασί-
ας), (στ) σε εκείνες που αφορούν συγκεκριμέ-
νες ομάδες πληθυσμού (π.χ. παιδιατρική, γυ-
ναικολογία), (ζ) στις ειδικότητες που αφορούν 
τη χειρουργική οργάνων και συστημάτων (π.χ. 
καρδιοχειρουργική, νευροχειρουργική), (η) σε 

όσες ασχολούνται με συγκεκριμένη κατηγορία 
νοσημάτων (π.χ. ρευματολογία, αλλεργιολογία) 
κ.ο.κ. Οι εξειδικεύσεις που προκύπτουν από εκεί 
και πέρα (και με τον όρο αυτό δεν νοούνται οι 
επίσημες εξειδικεύσεις για τις περιπτώσεις των 
ΜΕΘ) αφορούν την ενασχόληση κάποιων ια-
τρών με συγκεκριμένα όργανα του σώματος, 
με συγκεκριμένες παθήσεις ή με συγκεκριμένες 
τεχνικές, μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ει-
δικότητάς τους και διαμορφώνουν ιδιαίτερους 
όρους φαινομενικής διαφοροποίησης, όπως 
ηπατολόγος, χειρουργός μαστού, λοιμωξιολό-
γος, λαπαροσκόπος κ.λπ.

Μέσα στο πλαίσιο που αναλύθηκε παρα-
πάνω, ξεχωριστή οντότητα αποτελεί η «εξειδί-
κευση» της χειρουργικής του δέρματος ή «Δερ-
ματοχειρουργικής». Όπως, προφανώς, προκύ-
πτει από τον τίτλο της, πρόκειται για τον ιατρικό 
κλάδο που καλείται να αντιμετωπίσει τις παθή-
σεις του δέρματος με χειρουργικές τεχνικές και 
επεμβάσεις και αναγνωρίζει το δέρμα ως ξεχω-
ριστό όργανο με ιδιαίτερες απαιτήσεις στη χει-
ρουργική του. Είναι ένας κατασκευασμένος ια-
τρικός κλάδος, που κατέχει όμως σημαντική θέση 
στις ιατρικές «εξειδικεύσεις» μια και οι χειρουρ-
γικές παθήσεις του δέρματος, οργάνου με μεγά-
λη έκταση και εντόπιση σε όλο το σώμα, παρου-
σιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες και απαιτούν 
εξειδικευμένες χειρουργικές τεχνικές. 

Όπως φαίνεται, επομένως, ένας τέτοιος εξειδι-
κευμένος ιατρικός κλάδος μπορεί να εξυπηρετη-
θεί στην άσκησή του από ιατρούς πολλών ειδικο-
τήτων τους Δερματολόγους – Αφροδισιολόγους 
και τους Πλαστικούς Χειρούργους, κατά πρώ-
το λόγο και τους Γενικούς Χειρουργούς ή τους 
Γενικούς Ιατρούς, δευτερευόντως. Οι μεταιχ-
μιακές ειδικεύσεις αυτού του τύπου προκα-
λούν συχνά αντιπαραθέσεις μεταξύ συναδέλ-
φων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στα 
συγκεκριμένα αντικείμενα. Η περίπτωση της 
Δερματοχειρουργικής δεν αποτελεί εξαίρεση 
και ενίοτε αποτελεί πεδίο αντεγκλήσεων με-
ταξύ των Δερματολόγων και των Πλαστικών 
Χειρουργών σχετικά με το ποιος είναι περισ-
σότερο αρμόδιος να αναλάβει το κομμάτι της 
ειδίκευσης αυτής.

Οι παθήσεις του δέρματος και των εξαρτημά-
των του αποτελούν σαφώς αντικείμενο ενασχό-
λησης της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. 
Εκ προοιμίου, λοιπόν, η συμμετοχή των Δερ-
ματολόγων σε μία τέτοια ομάδα ασχολουμέ-
νων με τη χειρουργική του δέρματος είναι επι-
βεβλημένη. Δεν είναι, όμως, αρκετή. Η εκπαί-
δευση των Δερματολόγων, όπως προκύπτει από 
τους χρόνους άσκησης και τα αντικείμενα εκ-
παίδευσης, προσανατολίζεται σαφώς προς την 
παθολογική φύση της ειδικότητας, κατατάσσο-

ντάς την, έτσι, στο ευρύ φάσμα των ειδικοτή-
των παθολογικής κατεύθυνσης, που από φιλο-
σοφία, τηρούν μάλλον στάση αναμονής, όσον 
αφορά τις παρεμβάσεις. Η ενασχόληση με αυ-
τό που χαρακτηρίζεται γενικά και αόριστα ως 
επεμβατική δερματολογία, σίγουρα δεν μπο-
ρεί να υπονοήσει την ασφαλή γνώση των εξει-
δικευμένων χειρουργικών τεχνικών που απαι-
τεί η χειρουργική του δέρματος.

Η εκπαίδευση των Πλαστικών Χειρουργών, 
από την άλλη, είναι σαφώς περισσότερο εντο-
πισμένη σε επεμβατικές τεχνικές, που δεν αφο-
ρούν, βέβαια, μόνο το δέρμα, αν και κατ’ εξοχήν 
ασχολούνται με αυτό, αλλά επεκτείνονται στους 
μαλακούς ιστούς, το μυϊκό σύστημα, ακόμη και 
τα οστά αν χρειαστεί σε ειδικές περιπτώσεις απο-
κατάστασης. Η Πλαστική Χειρουργική, όμως, δι-
αθέτει και τη φιλοσοφία της χειρουργικής ειδι-
κότητας, που είναι από τη φύση της άμεσα πα-
ρεμβατική, σπανίως και σε επικίνδυνο βαθμό. 
Οι βαθιές αλλά και οι πρακτικές διαφορές των 
δύο ειδικοτήτων είναι αρκετά εμφανείς.

Από τη στιγμή που αποφασίστηκε η κατα-
σκευή μιας νέας εξειδίκευσης που θα αφορά 
ένα και μόνο συγκεκριμένο όργανο, όλοι όσοι 
γνωρίζουν το χειρισμό του οργάνου και τις τε-
χνικές που απαιτεί η παρέμβαση στο όργανο 
αυτό είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθούν σ’ 
αυτήν. Οι εξειδικεύσεις αυτού του τύπου απο-
τελούν τις αφορμές για να αποδειχθεί ότι στην 
ιατρική τα όρια είναι ρευστά και ότι υπάρχουν 
ζητήματα που αποτελούν κοινούς τόπους για 
διάφορες ειδικότητες και ορισμένοι από τους 
κοινούς αυτούς τόπους είναι τα όργανα του 
ανθρώπινου σώματος. Η εκπαίδευση του κά-
θε ιατρού θα του επιτρέψει να αποφασίσει κα-
τά πόσο θα μπορεί να ασκήσει με τον καλύτε-
ρο τρόπο τα καθήκοντα που αναμένονται από 
αυτόν. Τα στεγανά και οι ανταγωνισμοί δεν έ-
χουν θέση σε ειδικεύσεις που μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν από δύο ειδικότητες με εφάμιλλα 
αποτελέσματα. 

Οι Πλαστικοί Χειρουργοί και οι Δερματολόγοι 
μπορούν να θεωρηθούν οι «χειρουργοί του δέρ-
ματος» και να συστήσουν κοινά επιστημονικά 
όργανα που θα προωθήσουν την αντίληψη της 
συνδυασμένης παρέμβασης, που μόνο προς 
όφελος των ασθενών με δερματοχειρουργικά 
προβλήματα μπορεί να αποβεί. Οι δύο ειδικό-
τητες δεν μπορούν να λειτουργούν ως φρά-
χτες που θα εμποδίζουν την επαφή και τη συ-
νάφεια. Η συζήτηση και η συνεργασία θα απο-
σαφηνίσουν τα όρια ή και θα τα διευρύνουν, 
έτσι ώστε να βρουν χώρο έκφρασης όσοι από 
τους ιατρούς επιθυμούν να ασχοληθούν με τον 
τόσο ενδιαφέροντα όσο και ανεξάντλητο χώρο 
της χειρουργικής του δέρματος.

Οι ειδικότητες και οι φράχτες
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ
Πλαστικός Χειρουργός
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