
Prof. Dr. Steffen Weikert Dr. Christian Klopf

 KLINIK FÜR UROLOGIE )کلینیک اورولوژی(

تلفن: 493023112633+  فکس: 493023112434+

urologie-shk@alexianer.de :ایمیل

www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie

پزشکان ارشد

متاس / مدیریت درمانگاه )کلینیک(

 Daniela Schefter, Kathleen Seidler

تلفن: 33 26 - 11 23 )030(

فکس: 34 24 - 11 23 )030(

urologie-shk@alexianer.de :ایمیل

رزرو آنالین قرار مالقات 

www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie

ویرایش: ژانویه 2023

ALEXIANER ST. HEDWIG-KRANKENHAUS
Große Hamburger Straße 5-11 | 10115 Berlin

www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de 

دسترسی ترافیکی
Oranienburger Straße و S: Hackescher Markt قطار

Oranienburger Tor و Weinmeister Straße :مترو

Alexanderplatz, Friedrichstraße, Gesundbrunnen :قطار محلی

Rosenthaler Platz و Hackescher Markt :تراموای

Krausnickstraße پارکینگ: ورودی

ST. HEDWIG بیامرستان
 KLINIK FÜR UROLOGIE )کلینیک اورولوژی(



کلینیک ما بر روی درمان جراحی و دارویی رسطان اورولوژی، درمان بیامری های سنگ، درمان 

بزرگی خوش خیم پروستات و بی اختیاری ادرار مترکز دارد. با سیستم جراحی داوینچی®، ما این 

امکان را داریم که جراحی های با کمک رباتیک را انجام دهیم.

طیف وسیعی از خدمات اورولوژیک ما

کلیه
برداشتن جزئی کلیه

نفرکتومی
برداشتن تومورهای کلیوی با امواج مایکروویو

هدف و ایمونوتراپی

پروستات
پروستاتکتومی با حفظ اعصاب

MRI پرینه-بیوپسی فیوژن سونوگرافی پروستات
)HOLEP( تخلیه پروستات با لیزر هولمیوم

REZUM™ )درمان با بخار آب(
TUR - پروستات

مثانه
TUR - مثانه

سیستکتومی رادیکال
مجرای ایلئوم و نئومثانه ایلئوم

برداشتن جزئی مثانه
شیمی درمانی و ایمونوتراپی

مجرای ادرار
بازسازی مجرای ادرار )از انتها به انتها(

اورتروپالستی با مخاط دهان
اورتروپالستی با پوست آلت تناسلی

میاتوپالستی در مردان

آلت تناسلی و بیضه ها
تکنیک های جراحی حفظ آلت تناسلی در سرطان 

نفادنکتومی اینگوینال و لگنی  ل
ارکیکتومی رادیکال اینگوینال

نفادنکتومی رتروپریتونئال ل
شیمی درمانی و پرتودرمانی برای تومورهای آلت تناسلی و بیضه

جراحی به کمک ربات )سیستم داوینچی(
پروستاتکتومی رادیکال

برداشتن جزئی کلیه و نفرکتومی
پالستیک لگن کلیه و پالستیک حالب

سیستکتومی با مجرای ایلئال یا مثانه جدید
برداشتن غدد لنفاوی خلفی صفاقی و جراحی متاستاز

سنگ درمانی اورولوژیک
)ESWL( شوک درمانی برون بدنی

یورترورنوسکوپی اولیه سفت و انعطاف پذیر )URS( با تجزیه لیزر
)MINI-PNL و PNL( نفرولیتوالپاکسی از راه پوست

نفرولیتوتومی به کمک ربات

اورولوژی ترمیمی
پالستیک های پیچیده مجرای ادرار

استنت های آلیوم و رزونانس در تنگی های پیچیده حالب
 )AMS 700( کاشت پروتز آلت تناسلی

 )AMS 800( کاشت اسفنکتر مصنوعی
ادونس-باند


