
ألكسيانر

مستشفى سانت هيدفيج

مستشفى املسالك البولية

urologie-shk@alexianer.de :بريد إلكرتوين

www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie

األطباء الكبار

أ.د. شتيفني فايكرت

د. كريستيان كلوبف

االتصال / إدارة العيادة

دانيال شيفرت، كاثلني سايدلر

urologie-shk@alexianer.de :بريد إلكرتوين

حجز مواعيد أونالين

www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie

مستشفى ألكسيانر سانت هيدفيج

Große Hamburger Straße 5-11 | 10115 Berlin

www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de :موقع إلكرتوين

وسائل املواصالت

Oranienburger Straßeو Hackescher Markt املحطتان :S قطار

Oranienburger Torو Weinmeister Straße مرتو األنفاق: املحطتان

Gesundbrunnenو Friedrichstraßeو Alexanderplatz القطار اإلقليمي: املحطات

Rosenthaler Platzو Hackescher Markt الرتام: املحطتان

Krausnickstraße إصدار: يناير/كانون الثاين 2023موقف سيارات: مدخل شارع

عيادة املسالك البولية
مستشفى ألكسيانر سانت هيدفيج

(030) 23 11 - 24 34 ، فاكس: (030) 23 11 - 26 33 هاتف: 

(030) 23 11 - 24 34 ، فاكس:

(030) 23 11 - 26 33 هاتف: 



سنعرض يف هذا املنشور النطاق الشامل لخدمات عيادة املسالك البولية يف مستشفى ألكسيانر 

سانت هيدفيج.

املثانة

 استئصال املثانة بطريق اإلحليل

 استئصال املثانة الجذري

 صنع مجرى لفائفي وصنع مثانة لفائفية

 استئصال املثانة الجزيئ

 العالج الكيميايئ والعالج املناعي

اإلحليل

 ترميم اإلحليل )من الطرف إىل الطرف(

 رأب اإلحليل باستخدام الغشاء املخاطي للفم

 رأب اإلحليل باستخدام جلد القضيب

 رأب الصامخ لدى الرجال

القضيب والخصية

تقنيات الجراحات املحاِفظة عىل القضيب يف حالة الرسطان

استئصال العقد اللمفاوية الحوضية واألربية

استئصال الخصية الجذري األريب

استئصال الُعَقد اللمفية خلف الصفاق

العالج الكيميايئ واإلشعاعي ألورام القضيب والخصية

الجراحات املستندة إىل الروبوت )نظام دافنيش(

 استئصال الربوستاتا الجذري

 استئصال الُكىَل الجزيئ واستئصال الُكىَل

 رأب الحويضة والحالب

 استئصال املثانة مع مجرى لفائفي أو مثانة جديدة

 استئصال العقد اللمفية خلف الصفاق وجراحة النقائل

عالج الحصوات البولية

)ESWL( العالج باملوجات التصادمية من خارج الجسم 

 تنظري الحالب األويل الصلب واملرن )URS( مع التفتيت بالليزر

)MINI-PNLو PNL( إزالة حصوات الُكىَل عن طريق الجلد 

 تفتيت حصوات الُكىَل مبساعدة الروبوت

العالج الرتميمي للمسالك البولية

 رأب اإلحليل املعقد

 دعامات ALLIUM ودعامات RESONANCE املستخدمة يف حاالت تضيق الحالب املعقدة

)AMS 700( زراعة غريسة قضيبية 

)AMS 800( زراعة عضلة عارصة اصطناعية 

ADVANCE رباط 

تتمثل محاور عيادتنا يف العالج الجراحي والدوايئ ألمراض رسطان املسالك البولية، وعالج 

الحصوات، وعالج تضخم الربوستاتا الحميد، وكذلك سلس البول، كام يتيح لنا النظام الجراحي 

DA VINCI® إمكانية إجراء العمليات الجراحية مبساعدة الروبوت.

نطاق خدمات املسالك البولية يف عيادتنا

الكىل

استئصال جزيئ للكىل

استئصال الكىل

االستئصال باملوجات الدقيقة ألورام الكىل

ه والعالج املناعي العالج املوجَّ

الربوستاتا

استئصال الربوستاتا املحاِفظ عىل العصب

خزعة اندماجية عجانية للربوستاتا بالرنني املغناطييس واملوجات فوق الصوتية 

)HOLEP( استئصال الربوستاتا بليزر الهومليوم

REZUM™ )العالج ببخار املاء(

قطع الربوستاتا بطريق اإلحليل


