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Örömmel értesítjük, hogy a SpringMed Kiadó Betegtájékoztató® sorozata,  

új kötettel bővült:  
Dr. Rosta Gábor: pROSTAta-könyv 

 

 
 

Méret: 120 x 180 mm 
112 oldal  

Ár: 2400 Ft 
ISBN 978-615-5166-42-6    
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A könyvről: 
 
Tizenegy rövid és humorban bővelkedő fejezet elolvasása után mit is kap az olvasó a szerzőtől? 
Az urológia a férfiak húgyúti és nemiszerv-betegségeivel foglalkozó orvostudományi szakterület. A könyv – 
mely a szerző szerint „nem tudományos, de ismeretterjesztő” – valójában mindent elmond a 
prosztatabajokról közérthető és sokszor humoros formában.  
Ajánljuk e könyvet minden ivarérett férfinak, aki szeretné saját magát kicsit jobban megismerni, és baj 
esetén korábban felismerni, hogy orvoshoz kell fordulnia. 
 
Tartalom: 
 
1. fejezet: Mi a fene az a prosztata? 
2. fejezet: A prosztatagyulladás 
3. fejezet: A krónikus (elhúzódó) prosztatagyulladás: az „ezerarcú szörny” 
4. fejezet: A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás 
5. fejezet: Néhány gondolat a heréről, mellékheréről 
6. fejezet: A prosztatagyulladás kezelési stratégiái 
7. fejezet: Cserbenhagyás: amikor a „legjobb barátunk” csődöt mond 
8. fejezet: Fegyverkarbantartás 
9. fejezet: Prosztatarák és szűrővizsgálat 
10. fejezet: Ne feledkezzünk meg a nőkről: hólyaghurut, inkontinencia 
11. fejezet: Az "antenna" 
 
A kötet szerzője: 
 
Dr. Rosta Gábor 
E-mail: drrostagabor@gmail.com 
 
Negyven éve a szegedi Szent-Györgyi Albert Egyetemen megszerzett diploma után Budapesten kezdett 
„tanonckodni”, majd az urológiai szakvizsga után néhány évvel kitérőt tett az általános sebészet irányába is. 
 
Urológus és sebész szakvizsga birtokában nagy forgalmú szakrendelőben szerzett tapasztalatait összegzi 
néhány kiemelt fejezetben, mert mottója: "Néha a tudás fontosabb, mint a vizsgálat." 
 
Ezért ajánlott mindenkinek ez a – néhány óra alatt elolvasható – nem tudományos, de ismeretterjesztő 
gondolat elolvasása. 
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További kiadványainkról bővebb információ honlapunkon: www.springmed.hu, springmedkonyvaruhaz.hu 
 
Terjesztés:  
A könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatja meg a SpringMed Könyvsarokban és internetes 
webáruházunkban: www.springmed.hu, springmedkonyvaruhaz.hu. A könyv kapható még az orvosi 
könyvesboltokban és egyes kórházi terjesztőknél is. 
A megrendeléseket az info@springmed.hu e‐mail címre várjuk. 

 
SpringMed Könyvsarok 

1117 Budapest, Fehérvári út 12. (a Rendelőintézet földszintjén) 
Nyitva tartás: H., P. 9–13 óráig, K.,Sz.,Cs.: 9–13 és 15–19 óráig 

Látogassa meg webáruházunkat, ahol a SpringMed kiadványokat 20% kedvezménnyel rendelheti meg! 
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