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Το νέο βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ , Οθωνα Παπαδόπουλου σε συνεργασία με τους 
Νικόλαο Παπαδόπουλο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης και Γρηγορίου Χάμπσα 
του ΕΚΠΑ, αποτελεί μια σπουδαία προσθήκη στην σύγχρονη βιβλιογραφία όχι μόνο του Μελανώματος 
αλλά και των διαφόρων μορφών Δερματικών Καρκίνων. Το σύγγραμμα είναι χωρισμένο σε τέσσερεις 
ενότητες και περιλαμβάνει συνολικά 32 κεφαλαία σε  844 σελίδες .  
Οι έμπειροι συγγραφείς των κεφαλαίων καλύπτουν όλες τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την 
σφαιρική  διεπιστημονική αντιμετώπιση αυτών των νεοπλασιών δηλαδή,  και περιλαμβάνουν 
Πλαστικούς    Χειρουργούς , Χειρουργούς  Ογκολόγους , Δερματολόγους, Ογκολόγους,  
Παθολογοανατόμους, Ακτινοθεραπευτές και ειδικούς  στην Πυρηνική Ιατρική. Έτσι το σύγγραμμα αυτό 
γίνεται απαραίτητα βοήθημα όχι μόνο για  στους Χειρούργους και τους Δερματολόγους  αλλά και για 
όλους τους ειδικούς που έχουν ιδιαίτερο επιστημονικό  ενδιαφέρον στο θέμα. 
Η πρώτη ενότητα τιτλοφορείται διεπιστημονική προσέγγιση και περιλαμβάνει έξη κεφαλαία. Το καθένα  
καλύπτει το θέμα από την σκοπιά των διαφόρων ειδικών  με εκτεταμένες λεπτομέρειες, πλούσια 
εικονογράφηση , συμβουλευτικούς πίνακες και σύγχρονη βιβλιογραφία. 
Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 14 κεφαλαία που καλύπτουν  επιμέρους επανορθωτικές τεχνικές για 
συγκεκριμένες περιοχές της κεφαλής και του τραχήλου, του σώματος και των άκρων. 
Η τρίτη ενότητα με οκτώ κεφάλαια είναι αφιερωμένη στον επιμέρους  λεμφαδενικο καθαρισμό και η 
τέταρτη με τέσσερα κεφαλαία   καλύπτει την  χειρουργική αντιμετώπιση του λεμφοιδηματος.   
Ο Καθηγητής Όθων Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του είναι άξιοι συγχαρητηρίων για το σπουδαίο 
αυτό έργο. Αντιλαμβανόμενοι τα ελλείμματα στην σύγχρονη βιβλιογραφία κυρίως σχετικά με την 
διεπιστημονική αντιμετώπιση του μελανώματος και άλλων δερματικών νεοπλασιών, κατάφεραν με 
επιτυχία να οργώσουν έναν τόμο που περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα, με κεφάλαια  γραμμένα  
από διακεκριμένους ειδικούς,68 τον αριθμό, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα κεφαλαία είναι 
καλογραμμένα, επεκτείνουν το κάθε θέμα σε βάθος,  περιλαμβάνουν σύγχρονες αντιλήψεις για την 
διάγνωση, σταδιοποίηση, και θεραπεία του μελανώματος  και άλλων δερματικών νεοπλασιών, ενώ  οι  
χειρουργικές  τεχνικές εκτός από τις γνωστές και πλατιά αναγνωρισμένες περιλαμβάνουν και νέες 
τεχνικές όπως η μεταμόσχευση αυτόλογου λεμφαδένα για την αντιμετώπιση το λεμφοιδηματος μετά 
ευρύ  λεμφαδενικο καθαρισμό. Η εικονογράφηση είναι πλούσια με 681 έγχρωμες φωτογραφίες και 
σκίτσα  που βοηθούν τον αναγνώστη στην καλλίτερη κατανόηση των διαφόρων χειρουργικών 
επεμβάσεων. Οι πίνακες βοηθούν σημαντικά στην ευκολότερη κατανόηση  των κεφαλαίων και η 
βιβλιογραφία είναι σύγχρονη και εκτεταμένη. Το υλικό και τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την 
Πλαστική Χειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ που διεύθυνε ο Καθηγητής Όθων Παπαδόπουλος.  
Περιληπτικά το σύγγραμμα αυτό το οποίο προσφέρεται σε τυπωμένη αλλά και ηλεκτρονική έκδοση 
είναι ένα μεγάλο βοήθημα, όχι μόνον για τους ειδικούς αλλά και τους ειδικευόμενους που 
ενδιαφέρονται  να πλουτίσουν τις γνώσεις του στο θέμα αυτό, και θα πρέπει να περιληφθεί σε όλες  τις 
ιατρικές βιβλιοθήκες. 
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