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Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 
Σχετικά με την ειδικότητα της παθολογικής ογκολογίας και με βάση το π.δ.204/1998, με το 

οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα ως ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα, απαιτούσα εξάχρονη 

εκπαίδευση-ειδίκευση των Παθολόγων Ογκολόγων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1§1 του 

παραπάνω π.δ. ορίζεται: «Καθιερώνεται η ιατρική ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας 

η οποία περιλαμβάνει  τη διάγνωση, τη φαρμακευτική ή γενικότερη συντηρητική 
θεραπεία (χημειοθεραπεία), την υποστήριξη και το συντονισμό της συνολικής 
αγωγής των αρρώστων με κακοήθεις νεοπλασίες από την αρχή της διάγνωσης μέχρι 
της τελικής φάσης». 

Στο άρθρο 2 του ίδιου π.δ., με τίτλο  «Αντικείμενο της ειδικότητας» στην παράγραφο 1 

ορίζεται ότι ο Παθολόγος – Ογκολόγος πρέπει: «α) να αντιμετωπίζει διαγνωστικά τους 
αρρώστους με κακοήθεις νεοπλασίες. β) να παρεμβαίνει θεραπευτικά και 
υποστηρικτικά με φαρμακευτική αγωγή. γ) να συντονίζει τις διαγνωστικές και 
θεραπευτικές προσπάθειες, συνεργαζόμενος με άλλες (κλινικές και εργαστηριακές ) 
ειδικότητες». 
Παρακάτω στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 ορίζεται «.......γ) να προγραμματίζει, και να 
εκτελεί το θεραπευτικό πρόγραμμα χημειοθεραπείας ή και άλλων συντηρητικών 
θεραπειών, όπως επίσης και να συντονίζει τις θεραπευτικές προσπάθειες όταν αυτές 
περιλαμβάνουν και τη συνδρομή άλλων ειδικοτήτων». 

Η επίσημη αναγνώριση της ειδικότητας της Παθολογικής-Ογκολογίας υπήρξε αποτέλεσμα 
της συνειδητοποίησης των επιβαλλομένων συνθηκών άσκησης της κλινικής ογκολογίας 

παγκοσμίως. Συνέπειά της δε, από την ισχύ της και εντεύθεν, είναι ότι οι κακοήθεις 

νεοπλασίες πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά από ειδικούς γιατρούς, δηλαδή τους 

Παθολόγους-Ογκολόγους. Με την υπ’ αριθμό Υ6α/Γ.Π./15883 της 15-4-2005 απόφαση της, 

η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ αποσαφηνίζει πλήρως το τοπίο και δεν αφήνει το 

παραμικρό περιθώριο αμφιβολίας σε σχέση με το ποιος ειδικός γιατρός:  

α) θα αποφασίσει για την ένδειξη χορήγησης αντινεοπλασματικής θεραπείας 

β) θα σχεδιάσει τον ενδεικνυόμενο χημειοθεραπευτικό συνδυασμό 

γ) θα καθορίσει τη δοσολογία  και τη συχνότητα χορήγησης του συνδυασμού, δηλ. την 
ένταση της χημειοθεραπείας (που αποτελεί σήμερα σημαντική παράμετρο στη συστηματική 

θεραπεία των κακοήθων νεοπλασμάτων) και τέλος 

δ) θα μεριμνήσει για την έγκαιρη διάγνωση των σοβαρών ενίοτε παρενεργειών και την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία (π.δ.204/1998) από τα τρία χρόνια του 

γενικού μέρους της ειδικότητας της παθολογικής – ογκολογίας, η τοποθέτηση είναι στην 

παθολογία όπου το ένα τρίμηνο αναγνωρίζεται και αφαιρείται από την εκπλήρωση της 

υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και το ένα εξάμηνο είναι η υποχρεωτική τοποθέτηση 

στην αιματολογία. 
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Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4138/2018) όπου τροποποιείται η ειδικότητα της 
παθολογικής ογκολογίας, οι νεότεροι γιατροί θα έχουν πραγματοποιήσει δύο χρόνια στην 

ειδικότητα της παθολογίας ως γενικό μέρος της ειδικότητας της παθολογικής ογκολογίας πάλι 

όπως προείπαμε με τους τρεις μήνες της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, τους τρεις 

μήνες της υποχρεωτικής τοποθέτησης στην αιματολογία και τους τρεις μήνες της 

υποχρεωτικής τοποθέτησης στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία. Όπως εύκολα μπορεί κανείς 

να συμπεράνει από τα προαναφερθέντα, ουδεμία σχέση έχει η ειδικότητα της παθολογικής 

ογκολογίας με την ειδικότητα της παθολογίας η οποία απαιτεί αποκλειστική τοποθέτηση στην 

παθολογία για πέντε έτη. Πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο εκπαίδευσης μεταξύ 

των δύο ειδικοτήτων, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται, καθώς απευθύνεται 

σε ασθενείς με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Η Παθολογική Ογκολογία είναι ειδικότητα 
κορμού και οι παθολόγοι ογκολόγοι δεν είναι παθολόγοι. Επιπλέον, η γνωμοδότηση ή 

εκτέλεση ιατρικών πράξεων ή η εφημέρευση έναντι άλλης ειδικότητας νοείται μόνο σε 
υπερεπείγουσες καταστάσεις και μέχρι την κλήση του ιατρού άλλης ειδικότητας ή σε 
δομές υγείας που δεν υπάρχει η αντίστοιχη ειδικότητα. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

για τις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες της χώρας. Πέραν του προφανούς νομοθετικού 

πλαισίου που αποκλείει την εμπλοκή του παθολόγου ογκολόγου σε πρόγραμμα 
εφημεριών παθολόγων, κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η διαχείριση των 

ογκολογικών ασθενών (διάγνωση, αντιμετώπιση, θεραπεία, υποστήριξη) αποτελεί εξαιρετικά 

δυσχερές έργο, το οποίο απαιτεί συνεχή (24/7) εγρήγορση και ετοιμότητα από τον 
παθολόγο ογκολόγο.  
 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των αρρώστων με κακοήθη νεοπλάσματα είναι ευθύνη 
τριών βασικά ομάδων ειδικών γιατρών: του χειρουργού–ογκολόγου, του 
ακτινοθεραπευτή–ογκολόγου και του παθολόγου–ογκολόγου, καθένας από τους 
οποίους έχει διακριτή βασική εκπαίδευση στην ογκολογία. Άλλες συναφείς ειδικότητες, 

όπως είναι ο παθολογοανατόμος, ο απεικονιστής, ο ενδοσκόπος  και άλλοι, ενέχονται στη 

φάση της διάγνωσης και της σταδιοποίησης της νόσου και όχι στη θεραπεία αυτής. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ 

 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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