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ЯК ДІСТАТИСЯ
///// Міська електричка: Hackescher Markt і Oranien-

burger Straße
///// Метро: Weinmeister Straße й Oranienburger Tor
///// Регіональний поїзд: Alexanderplatz, Friedrich-

straße, Gesundbrunnen
///// Трамвай: Hackescher Markt і Rosenthaler Platz
///// Паркінг: в’їзд із боку Krausnickstraße

УРОЛОГІЧНА КЛІНІКА
///// Тел: (030) 23 11 - 26 33, , факс: (030) 23 11 - 24 34

///// Ел. пошта: urologie-shk@alexianer.de

///// www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie

ГОЛОВНІ ЛІКАРІ

УРОЛОГІЧНА КЛІНІКА
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КОНТАКТИ / МЕНЕДЖМЕНТ КЛІНІКИ
///// ДАНІЕЛА ШЕФТЕР, КАТЛІН ЗАЙДЛЕР

Tel.: (030) 23 11 - 26 33

Fax: (030) 23 11 - 24 34

E-Mail: urologie-shk@alexianer.de

ОНЛАЙН-ЗАПИС ДО ЛІКАРЯ
///// www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/urologie

Д-р Крістіан Клопф



У цьому флаєрі представлено широкий спектр послуг 
урологічної клініки в Лікарні cв. Ядвіги ордену Алексіан 

Основними напрямками діяльності нашої клініки є 

оперативне і медикаментозне лікування урологічних 

онкозахворювань, терапія сечокам’яної хвороби, лікування 

доброякісної гіперплазії передміхурової залози, а також 

енурезу. Завдяки хірургічній системі da Vinci® ми маємо 

можливість оперувати з використанням робота.

НАШ СПЕКТР ПОСЛУГ В УРОЛОГІЇ
НИРКИ
///// Резекція нирки

///// Нефректомія

///// Мікрохвильова абляція пухлин нирок

///// Таргетна й імунна терапія

ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА
///// Нервозберігальна простатектомія

///// Перинеальна Fusion-біопсія передміхурової залози з 

використанням МРТ та ультразвуку

///// Гольмієва лазерна енуклеація передміхурової залози (HoLEP)

///// Rezum™ (термотерапія водяною парою)

///// ТУР передміхурової залози

СЕЧОВИЙ МІХУР
///// ТУР сечового міхура

///// Радикальна цистектомія

///// Ілеальний кондуїт й ілеальний новий сечовий міхур

///// Резекція сечового міхура

///// Хіміо- й імунотерапія

СЕЧОВИПУСКНИЙ КАНАЛ
///// Пластика уретри («кінець у кінець»))

///// Уретропластика з використанням слизової оболонки 

ротової порожнини

///// Уретропластика з використанням шкіри статевого члена

///// Пластика меатуса для чоловіків

СТАТЕВИЙ ЧЛЕН ТА ЯЄЧКА
///// Органозберігальні операції в разі раку статевого члена

///// Пахова і тазова лімфаденектомія

///// Радикальна пахова орхіектомія

///// Ретроперитонеальна лімфаденектомія

///// Хіміо- і радіотерапія у разі пухлин статевого члена 

та яєчок

Робот-асистовані операції (система DaVinci)
///// Радикальна простатектомія

///// Резекція нирок і нефректомія

///// Пієлопластика та пластика сечоводів

///// Цистектомія з ілеальним кондуїтом або новим 

сечовим міхуром

///// Ретроперитонеальна лімфаденектомія та хірургічне 

лікування метастазів

Лікування сечокам’яної хвороби
///// Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія (ЕУХТ)

///// Жорстка і гнучка первинна уретерореноскопія (УРС) з 

лазерною літотрипсією

///// Перкутанна нефролітотрипсія (ПНЛТ і міні-ПНЛТ)

///// Робот-асистована нефролітотомія

Реконструктивна урологія
///// Комплексна уретропластика

///// Стенти Allium і Resonance у разі складних стриктур 

сечоводів

///// Фалопротезування (AMS 700)

///// Імплантація штучного сфінктера (AMS 800)

///// Слінгові операції Advance-Band


