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Jak se dostanu na Humboldtovu kliniku Vivantes?
Metro U8 stanice Rathaus Reinickendorf, 15 minut pěšky
Bus 220 od stanice Rathaus Reinickendorf (výstup Finanzamt Reinickendorf) až k Humboldtově klinice
Bus 124 ze stanice Alt-Tegel do stanice Gorkistraße/Am
Nordgraben, 5 minut pěšky
K dispozici jsou parkovací místa před klinikou.

Objednávání
On-line: www.vivantes.de/huk/urologie
Tel. +49 30 130 12 1290 a 1291
urologie.huk@vivantes.de
Vedoucí lékaři
Prof. Dr. med. Steffen Weikert
Dr. med. Christian Klopf
Humboldtova klinika Vivantes
Urologická klinika
Akademická fakultní
nemocnice v areálu Charité
– Universitätsmedizin Berlin
Am Nordgraben 2
13509 Berlin
www.vivantes.de/huk/urologie
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Urologická klinika

Spektrum urologických výkonů
Ledviny
• Roboticky asistovaná (pomocí systému da Vinci®) a
laparoskopická částečná resekce ledviny
• Laparoskopická nefrektomie (odstranění ledviny)
• Invazivně chirurgická resekce ledvin a nefrektomie
• Radiofrekvenční ablace
• Léčba pokročilého a metastazovaného karcinomu
ledvinových buněk
Močový měchýř
• TUR-B (transuretrální resekce nádorů měchýře, i za
podpory fluorescence)
• Radikální cystektomie (odstranění měchýře) s vložením
ileálního konduitu, ileálního neoměchýře nebo Mansoura
Pouch (invazivně a s robotickou asistencí)
• Částečná resekce měchýře (invazivně a s robotickou asistencí)
• Chemoterapie
Prostata
• Prostatovesikulektomie (invazivně nebo s robotickou
asistencí systému da Vinci®)
• Laparoskopická lymfadenektomie
• MRT-ultrazvuková fúzní biopsie prostaty
Penis a varlata
• Částečná penektomie, případně penektomie
• Inguinální a pánevní lymfadenektomie
• Ablatio testis
• Retroperitoneální lymfadenektomie (invazivně chirurgicky
a minimálně invazivně)
• Chemoterapie a radioterapie při nádorech penisu a varlat

Roboticky asistované operace pomocí systému da Vinci®
• Radikální prostatektomie, plastika renální pánvičky,
částečná resekce ledvin, neoimplantace močovodu,
cystektomie, náhrada močovodu
Léčba močových kamenů
(LERV)
• Ohebná a neohebná URS (ureterorenoskopie) s
laserovou litotripsií
• PNL / Mini-PNL (perkutánní nefrolitolapaxe)
• ESWL

Terapie poruch vyprazdňování močového měchýře
(transuretrální resekce prostaty)
• Holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP)
• Urethrotomia interna (dilatace močové trubice)
• Injekce botulotoxinu při hyperaktivním močovém měchýři
• Augmentace močového měchýře při smrštění měchýře
• TUR-P

Terapie při onemocněních mužských genitálií
• Obřízka
• Hydrocelektomie
• Operace

podle Schröder-Esseda při zakřivení penisu

Rekonstrukční urologie
pyeloplastika (plastika ledvinové
pánvičky), laserová endopyelotomie
• Implantace protézy houbovitého tělíska (protéza penisu
AMS 700) při poruchách erekce
• Implantace umělého sfinkteru (umělého svěrače AMS
800 nebo Zephyr), pás Advance při močové inkontinenci
• Plastika močové trubice ze sliznice dutiny ústní
• L aparoskopická

