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A könyv az Amerikai Plasztikai Sebészeti Testület általi plaszti-
kai sebészi szakvizsga lényegi részét képező szóbeli záróvizsgára való
felkészülést segítő egyedülálló kiadvány. A könyvet Devra B. Bec-
ker írta, aki jelenleg a pittsburghi egyetem Plasztikai Sebészeti Tan-
székének egyetemi docense és az UPMC Passavant Kórház plasztikai
sebészeti tanszékének vezetője. Korábban számos más egyetemen ta-
nított és dolgozott plasztikai sebészként és egyetemi oktatóként, töb-
bek között a clevelandi Case Western Reserve egyetemi kórházában
és Louis Stokes VA egészségügyi központban, ahol a plasztikai se-
bészeti részleg vezetése mellett az integrált etikai program vezetője
is volt közel egy évtizedig. Érdeklődési területében a plasztikai sebé-
szet gyakorlati művelése mellett jelentős szerepet kapott az sebésze-
tet érintő elméleti és etikai kérdések kutatása illetve oktatása. Számos
más könyv és cikk szerzője, illetve társszerzője. Rangos kitűntetése-
ket kapott az elmúlt évtizedek alatt, többek között a neves UHLA Le-
adship Academy elismerése mellett nevezték a „Top Doc” díjra is. A
jelen könyv egyedülálló és hiánypótló mű, mivel célzottan a szóbeli
záróvizsgára való felkészüléshez szükséges tudásanyagot és képessé-
geket gyűjti össze, jól átlátható és gyakorlat orientált módon. 

A könyv 22 részből áll, melyek közül az első részben a szóbeli
vizsgára való felkészülés gyakorlati és általános szempontjait veszi
sorra a szerző. A további fejezetek rendszerezésénél a kórképek eti-
ológiája, az elváltozások  anatómai lokalizációja, illetve az egyes kér-
dések időbelisége, azaz a pre-, peri-, vagy postoperatív jelleg voltak
a fő organizációs szempontok. A fejezetek alapvetően két részre oszt-
hatóak, az elsőben minden esetben egy rövid összefoglalót követően
hat fő pontban emeli ki a szerző a fejezet kulcsfontosságú mondani-
valóját, egyfajta „take-home message” jelleggel. A második hosszabb
részben pedig az első részben kihangsúlyozott tudásanyagot mutatja
be esetbemutatások és kérdés-feletet formában, kifejezetten gyakor-
latias módon. A fejezetek lefedik a preoperatív kivizsgálás, a peri-
operatív betegfelügyelet és a postoperatív események, az esetleges
szövődmények megelőzésének illetve ellátásának témakörét, külön
részletezve a mélyvénás trombózis profilaxisának jelentőségét. To-
vábbá részletes válaszokat kapunk az ajak- és szájpadhasadék műtéti
lehetőségei mellett a craniosynostosis szindróma illetve az arci de-
fektusok kezelésének legoptimálisabb megoldásaira. Ezt követően a
tervezett és sérülés következtében indikált kézsebészeti műtétek, az
alsó végtagi rekonstrukció, továbbá a bőrdaganatok miatti ellátási for-
mák kerülnek taglalásra. Emellett az emlőt érintő tervezett esztétikai
és rekonstrukciós jellegű beavatkozások bemutatása is külön fejezet-
ben történik. Az esztétikai céllal végzett műtétetek két másik részben
jelennek meg. Az egyikben az öregedés jelei miatt végzett és az arcot
érintő, míg a másik az egyéb ok, például a súlyfelesleg miatt, a tör-
zsön végzett beavatkozásokat veszi sorra az író. Külön fejezetet szen-
telt a szerző az egész munkássága alatt központi szerepet betöltő etikai
kérdések tárgyalására, de ezek taglalása különböző mértékben más
fejezetekben is előfordul. A szerzemény egészében a színes ábrák nagy
száma illetve azok könnyű áttekinthetősége nagyban segíti a tartalom
megértését. Szembetűnő, hogy az esetek kiválasztásánál a szerző több
évtizedes, gyakorló klinikusi tapasztalata döntő szerepet játszott, az
esetek a leggyakoribb illetve a legfontosabb kérdéseket mutatják be.

Az eseteknél az azok kapcsán feltett kérdések és az ezekre adott vá-
laszok fennhangon történő kimondása, majd a válaszok mögött meg-
búvó logika részletes bemutatása lehetővé teszi az olvasó számára,
hogy a vizsgaszituáció eljátszásával a későbbi tényleges vizsgán is
magabiztos eredményt tudjon nyújtani. Minden fejezet végén iroda-
lomjegyzék található, ha az olvasó szeretne alaposabban elmélyedni
az adott témában. 

Összességében kijelenthető, hogy a könyv egy olyan szerző szak-
mailag és szerkezetileg is kiváló műve, aki a plasztikai sebészet iránt
mind gyakorlati, mind elméleti szempontból is elkötelezett, a szakma
egyik kiemelkedő alakja. A szerzemény kiválóan rendszerezve, kellő
részletességgel, tudományos és szakmai alapossággal mutatja be a
plasztikai sebészet lényegi kérdéseit. A mű szerkezete és a gyakorlati
szemlélete alkalmassá teszi arra, hogy a plasztikai sebészeti szakvizsga
szóbeli részére készülők a könyv forgatásával olyan jártasságot és ma-
gabiztosságot szerezzenek, ami a sikeres vizsgateljesítmény záloga.
Amellett, hogy a kiadvány valószínűleg nem fog hiányozni egyetlen
plasztikai sebészeti szakvizsgára készülő kolléga polcáról sem, de azok
számára is hasznos alkotás, akiket csak a könyvben szereplő egyes
fejezetek érdekelnek, így sebészek, fül-orr-gégészek és nem utolsó
sorban bőrgyógyászok számára is kifejezetten ajánlott olvasmány.

dr. Bánvölgyi András
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