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אתר  אינטרנט: 

דרכי הגעה
ORANIENBURGER STRASSE-ו S-BAHN: HACKESCHER MARKT

ORANIENBURGER TOR-ו WEINMEISTER STRASSE :רכבת תחתית

ALEXANDERPLATZ, FRIEDRICHSTRASSE, GESUNDBRUNNEN רכבת איזורית

ROSENTHALER PLATZ-ו HACKESCHER MARKT :טראם/רכבת קלה

KRAUSNICKSTRASSE חניון: הכניסה



בעלון זה אנחנו מציגים את כלל השירותים של המרפאה האורולוגית בבית 

.ALEXIANER החולים סט‘ הדוויג

ההתמחות של המרפאה שלנו היא בטיפול ניתוחי ותרופתי במחלות סרטן 

אורולוגיות, הטיפול באבנים בדרכי השתן, הטיפול

 בערמונית מוגדלת לא סרטנית וכן בבריחת שתן. יש באפשרותנו לבצע ניתוחים 

בדונות בעות כאוטומטי אצבותר מה חדש יצירות השר ייניים אתם לחזורך 

da Vinci רובוטיים באמצעות מערכת הניתוח

שלפוחית השתן

TURBT ניתוח שלפוחית השתן

ציסטקטומיה רדיקלית

מוביל איליאלי ושחזור שלפוחית השתן

כריתה חלקית של שלפוחית השתן

כימותרפיה ואימונותרפיה 

השופכה

ניתוח לשחזור השופכה )מקצה לקצה(

אורתרופלסטיה באמצעות רירית הפה

אורתרופלסטיה באמצעות עור הפין

מיאטופלסטיה אצל הגבר

הפין והאשכים

ניתוחים לשימור הפין הזכרי בקרצינומה 

לימפאדנקטומיה במפשעה ובאגן 

כריתת אורכיקטומיה רדיקלית במפשעה

לימפאדנקטומיה  רטרופריטונאלית

טיפול בכימותרפיה ובהקרנות בגידולים בפין ובאשכים

)DAVINCI ניתוחים רובוטיים )מערכת

פרוסטטקטומיה רדיקלית

כריתה חלקית של כליה ונפרוקטומיה

פלסטיקה של אגן הכליה ופלסטיקת השופכן

ציסטקטומיה עם מוביל איליאלי או שחזור שלפוחית השתן

כריתת בלוטות לימפה  רטרופריטונאלית וכריתת גרורות

טיפול באבנים בדרכי השתן

)ESWL( ריסוק אבנים חוץ גופי

אורטרורנוסקופיה נוקשה וגמישה )URS( באמצעות ליתוטריפסיה

)MINI-PNL-וPNL U( נפרוליטולפאקסיה

נפרוליטוטומיה בסיוע רובוט

אורולוגיה שיקומית

ניתוחי שופכה מורכבים

סטנטים של ALLIUM ו-RESONANCE בהיצרות מורכבת של פתח 

השופכה

 )AMS 700( השתלה של פרותזת רקמה זקפתית

 )AMS 800( השתלה של סוגר שתן מלאכותי

ADVANCE-BAND

קשת הביצועים האורולוגיים שלנו

כליות

כריתה חלקית של הכליה

נפרקטומיה

אבלציה באמצעות גלי מיקרו של גידולים בכליה

טיפול ממוקד ואימונותרפיה

בלוטת הערמונית )פרוסטטה(

כריתת שלפוחית פרוסטטה תוך הגנה על מערכת העצבים

ביופסיית פיוז‘ן פרניאלית של הערמונית באמצעות MRT  אולטראסאונד

)HOLEP( ניתוח לכריתת ערמונית באמצעות לייזר הולמיום

REZUM™ )טיפול תרמי בהולכת אדי מים(

TURP ניתוח ערמונית בשיטת


