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 A könyv harmadik kiadását tartjuk kezünkben. Írója, 
Brian Leatherbarrow 25 év tapasztalatát sűríti ebbe a 700 
oldalba, amit különösen értékessé tesz, hogy Angliában és 
az Egyesült Államokban is dolgozott. A tankönyv minden 
fejezetében érezhetjük azt a logikus, lényegretörő, megol-
dásorientált tudást, ami a szerző sikeres munkásságához, 
elégedett pácienseihez hozzájárult.
 Az első fejezet a szem és a szemkörnyéki terület alap-
vető műtéti technikájával foglalkozik, standard metszések, 
metszésvezetés, érzéstelenítés, műtéti műszer szükségle-
tek ismertetése, majd részletes tájanatómiai rész következik. 
 A második fejezet a szemhéjak műtéti megoldásait 
szemlélteti 250 oldalon keresztül, kivételes részletesség-
gel, pontos magyarázatokkal, rengeteg ábrával és fényképpel.
 A következő rész az esztétikai célú beavatkozásokat, 
kezelési lehetőségeket veszi sorba. Páciensválasztás, fille-
rek, neurotoxin alkalmazási lehetőségei, a különböző mű-
téti technikák lépésről – lépésre történő leírásai, a lehetsé-
ges komplikációk és azok kezelésének lehetőségei mind 
megtalálhatóak.

 A negyedik fejezet az orbita betegségeit, diagnosztiká-
ját, műtéti technikáit részletezi. 
 Külön fejezet foglalkozik a könnymirigyek sebésze-
tével. A hatodik fejezet a szempótlási lehetőségeket tárgyal-
ja, enucleatio után az implantátum helyének kialakításának, 
esztétikus és problémamentes beültetésének leírásával. 
 Az utolsó fejezetben a szemkörnyék traumás sérülései
és ezek rekonstrukciója teszik teljessé a tankönyvet.
  A könyvhöz egyedi azonosítót kap az olvasó, amely 
az E-könyv formátumhoz ad hozzáférést. Ezen belül nem 
csak a komplett tankönyv válik online is elérhetővé, hanem
számos rövid lényegre törő, a technikát bemutató videó-
hoz is hozzáférhetünk. Az online formátum másik előnye, 
hogy a fejezetek végén megjelenített irodalom jegyzékben 
az egyes tételekre kattintva azonnal az eredeti forrás el-
érhetővé válik, így a további kutatás, vagy információ is 
rögtön elérhető.
 Ajánljuk a könyvet minden olyan operatív szakma kép-
viselőjének, akik ezzel az anatómiai régióval találkoznak 
munkájuk során; szemészeknek, fej-nyak sebészeknek, 
idegsebészeknek, plasztikai sebészeknek és bőrgyógyá-
szoknak.  Előnye a gyakorlatban használható megoldások 
áttekinthető, érthető leírása. A tankönyv segít az olvasónak 
megérteni az egyes műtétek fontos lépéseit, elkerülni az 
operációk buktatóit, sok elégedett pácienssel ajándékozva 
meg ezzel a különlegesen összetett és bonyolultságában 
szép területtel foglalkozó operatőrt. 
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