
Prof. Dr. Steffen Weikert Dr. Christian Klopf

کلینیکی زانستی بۆریەکانی میز
تەلەفۆن: )030( 23 11 - 26 33، فاکس: )030( 23 11 - 24 34

urologie-shk@alexianer.de :ئیمەیڵ
www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie

پزیشکە سەرەکییەکان
پڕۆفیسۆر د. ستیفن وایکەرت

د کریستیان کلۆپف

پەیوەندیکردن / کارگێڕی کلینیک
دانیێال شێفتەر، کاثلین سیدلێر

تەلەفۆن: )030( 23 11 - 26 33
فاکس: )030( 23 11 - 24 34

urologie-shk@alexianer.de :ئیمەیڵ

حجزکردنی چاوپێکەوتن بە شێوەی ئۆنالین
www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie

دۆخ: کانونی یەکەمی ٢٠٢٣

ەیوەندیکردن لەڕێی هۆکارەکانی گواستنەوە

ئێس-بان: هاکشێر مارکت و شەقامی ئۆرانینبێرگەر
میترۆ: واینمایستەر ستراس و ئۆرانینبێرگەر تۆر

شەمەندەفەری ناوچەیی: ئەلێکساندەرپالتز،شەوام فریدریش، گێسوندبرونن
ترام/ترام: هاکشێر مارکت و ڕۆزنتالەر پالتز

Krausnickstraße وەستانی ئۆتۆمبێلی فرە نهۆمی: چوونە ناو

کلینیکی میزەڵدان
نەخۆشخانەی ئەلێکسیانەر سانت هێدڤیگ



لەم نامیلکەیەدا ئێمە هێڵکاری نبەڕەتی پێکهاتەی بەرفراوانی 
کلینیکی میزەڵدان لە نەخۆشخانەی ئەلێکسیان سانت هێدڤیگ 

دەخەینەڕوو
کلینیکەکەمان گرنگی بە چارەسەری نەشتەرگەری و دەرمانیی شێرپەنجەی 
میزەڵدان و چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی بەردی گورچیلە و چارەسەرکردنی 

نەخۆشی جۆرەباشەکانیگەورەبوونی پرۆستات و ڕانەگرتنی میز دەدات. 
لەگەڵ سیستەمی نەشتەرگەری داڤینچی®، ئێمە بژاردەی ئەنجامدانی 

نەشتەرگەری بە یارمەتی ڕۆبۆت بەردەستدەخەین..

جۆری خزمەتگوزارییەکانمان بۆ بۆریەکانی میز

گورچیلە
بڕینی بەشێکی گورچیلە

نەشتەرگەری البردنی گورچیلە
البردنی وەرەمەکانی گورچیلە بە مایکرۆوەیڤ

ئامانج و چارەسەرلە ڕێگەی بەرگری

پرۆستات
نەشتەرگەری البردنی پرۆستات لەگەڵ هێشتنەوەی دەمار بە پارێزراوی

بایۆپسی یەکگرتنی MRIئەڵتراسۆند لە پرۆستاتدا
 HoLEP( هۆڵمیۆم لەیزەر ئینوکلیاسیۆنی پرۆستات

RezumTM )چارەسەری هەڵمی ئاو 
TUR  پرۆستات

میزڵدان
TURمیزڵدانی جۆری 

نەشتەرگەری البردنی میزڵدان بە شێوەی ڕیشەیی
بۆری ئیلێال و میزڵدانی نوێی ئیلێال

بڕینی بەشێکی میزڵدان 
چارەسەر بە شێوازی کیمیایی و بەرگری

بۆریەکانی میز
بنیاتنانەوەی بۆریەکانی میز )کۆتایی بۆ کۆتایی(

نەشتەرگەری بۆریەکانی میزلەگەڵ پێستی لیکی دەم
نەشتەرگەری بۆریەکانی میزبە پێستی ئەندامی نێرینە

جوانکاری پالستیكی بۆ پیاوان

ەندامی نێرینە و گونەکان
تەکنیکەکانی نەشتەرگەری پاراستنی ئەندامی نێرینە لە کاتی شێرپەنجەدا

نەشتەرگەری البردنی لیمفەگرێکانی ئینگویناڵ و حەوز
ئۆرکیێکتۆمی ڕادیکاڵ ئینگویناڵ

نەشتەرگەری البردنی لیمفەگرێکانی پشتەوەی زراو
چارەسەری کیمیایی و تیشکیی بۆ وەرەمی ئەندامی نێرینە و گون

نەشتەرگەری بە یارمەتی ڕۆبۆت )سیستەمی داڤینچی(

البردنی ڕیشەیی پرۆستات
 بڕینی بەشێکی گورچیلە و البردنی گورچیلە

 پالستیکی حەوزی گورچیلە و پالستیکی میزڵدان
 البردنی میزڵدان بە بۆری ئیلێال یان میزڵدانی نوێ

 بڕینی گرێ لیمفاوییەکانی پشتەوەی زراو و نەشتەرگەری گوازراوە

چارەسەری بەردی میزەڵدان
 ESWL( چارەسەری شەپۆلی شۆکی دەرەوەی جەستە

ڕەق و نەرم و نیان بۆ میزەڵدان ڕینۆسکۆپی سەرەتایی )URS( لەگەڵ 
هەڵوەشاندنەوەی لەیزەر

 mini-PNL و PNL( نەفرۆلیتۆالپاکسی لە ڕێگەی پێستەوە
 نەفرۆلیتۆتۆتۆمی بە یارمەتی ڕۆبۆت

میزەڵدانی بنیاتنانەوەی
 پالستیکە ئاڵۆزەکانی میزڵدان

 ستێنتەکانی ئەلیۆم و ڕیزۆنانس لە توندبوونەوەی ئاڵۆزی میزڵدان
 AMS 700( چاندنی دەستکردی ئەندامی نێرینە

 AMS 800( چاندنی ئیسفەنجەری دەستکرد
 ئەدڤانس باند


