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V tomto letáku představujeme rozsáhlé spektrum výkonů uro-
logické kliniky Alexiánské nemocnice sv. Hedviky.

Těžištěm naší kliniky je operativní a medikamentózní léčba urologických 

nádorových onemocnění, terapie urolitiázy, léčba benigních zvětšení 

prostaty a močové inkontinence. S operačním systémem da Vinci® 

máme možnost provádět roboticky asistované operace

SPEKTRUM NAŠICH UROLOGICKÝCH VÝKONŮ
LEDVINY
///// Částečná resekce ledviny

///// Nefrektomie

///// Mikrovlnná ablace nádorů ledvin

///// Cílená terapie a imunoterapie

PROSTATA
///// Prostatektomie šetřící nervy

///// MRT perinea-ultrazvuková fúzní biopsie prostaty

///// Holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP)

///// Rezum™ (terapie vodní parou)

///// TUR-prostaty

MOČOVÝ MĚCHÝŘ
///// TUR-močového měchýře

///// Radikální cystektomie

///// Ileální konduit a umělý močový měchýř z ilea

///// Částečná resekce močového měchýře

///// Chemoterapie a imunoterapie

MOČOVÁ TRUBICE
///// Rekonstrukce močové trubice (kompletní)

///// Plastika močové trubice ústní sliznicí

///// Plastika močové trubice kůží z penisu

///// Meatoplastika u mužů

PENIS A VARLATA
///// Operační techniky zachovávající penis při karcinomu

///// Inguinální a pánevní lymfadenektomie

///// Radikální inguinální orchiektomie

///// Retroperitoneální lymfadenektomie

///// Chemoterapie a terapie zářením nádorových onemocnění penisu 

a varlat

Roboticky asistované operace (systém DaVinci)
///// Radikální prostatektomie

///// Částečná resekce ledvin a nefrektomie

///// Plastiky ledvinové pánvičky a močovodů

///// Cystektomie s ileálním konduitem nebo umělým močovým 

měchýřem

///// Retroperitoneální resekce lymfatických uzlin a chirurgická léčba 

metastáz

Terapie urolitiázy
///// Mimotělní terapie rázovými vlnami (ESWL)

///// Rigidní a flexibilní primární ureterorenoskopie (URS) s laserovou 

dezintegrací

///// Perkutanní nefrolitolapaxie (PNL a Mini-PNL)

///// Roboticky asistovaná nefrolitotomie

Rekonstrukční urologie
///// Komplexní plastiky močové trubice

///// Stenty Allium a Resonance-při komplexních strikturách uretry

///// Implantace náhrady erektilní tkáně (AMS 700) 

///// Implantace umělého svěrače (AMS 800) 

///// Páska Advance


