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Jak dojechać do kliniki Humboldt Vivantes?
U8 Rathaus Reinickendorf, 15 minut pieszo
Autobus 220 z przystanku Rathaus Reinickendorf
(wyjście Finanzamt Reinickendorf) do przystanku
Humboldt-Klinikum
Autobus 124 z przystanku Alt-Tegel do przystanku
Gorkistraße/Am Nordgraben, 5 minut pieszo
Przed kliniką dostępne są miejsca parkingowe.

Rejestracja
Online: www.vivantes.de/huk/urologie
tel. +49 30 130 12 1290/1291
urologie.huk@vivantes.de
Lekarze ordynatorzy
Prof. Dr. med. Steffen Weikert
Dr. med. Christian Klopf
Klinika Humboldt Vivantes
Klinika Urologii
Akademicki szpital kliniczny
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Am Nordgraben 2
13509 Berlin
www.vivantes.de/huk/urologie
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Klinika Urologii

Zakres usług urologicznych
Nerki
• Częściowa resekcja nerki w asyście robota (z zastosowaniem
systemu da Vinci®) i laparoskopowa częściowa resekcja nerki
• Nefrektomia laparoskopowa (usunięcie nerki)
• Częściowa resekcja nerki oraz nefrektomia metodą otwartą
• Radiotermablacja
• Leczenie zaawansowanego i przerzutowego raka
nerkokomórkowego
Pęcherz moczowy
• TUR-B (przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego,
również z terapią fotodynamiczną)
• Cystektomia radykalna (usunięcie pęcherza moczowego) ze wstawką
jelitową, zastępczym pęcherzem jelitowym lub nadpęcherzowym
odprowadzaniem moczu (otwarta oraz w asyście robota)
• Częściowa resekcja pęcherza (otwarta oraz w asyście robota)
• Chemioterapia
Prostata
• Chroniąca nerwy prostatektomia radykalna (otwarta oraz w

Operacje w asyście robota z zastosowaniem systemu da Vinci®
• Prostatektomia radykalna, plastyka miedniczki nerkowej, częściowa
resekcja nerki, neoimplantacja moczowodu, zastąpienie moczowodu
Urologiczne leczenie kamicy
• ESWL
• Sztywne i giętkie URS (ureterorenoskopia) z litotrypsją laserową
• PNL / Mini-PNL (przezskórna nefrolitolapaksja)
Leczenie zaburzeń w oddawaniu moczu
• TUR-P (przezcewkowa elektroresekcja prostaty)
• Enukleacja prostaty laserem holmowym (HoLEP)
• Uretrotomia wewnętrzna (rozcięcie zwężenia cewki moczowej)
• Wstrzyknięcie botulinotoksyny przy nadreaktywności pęcherza
• Augmentacja pęcherza w przypadku zmniejszonej pojemności
pęcherza
Terapie w przypadku chorób męskich narządów płciowych
• Obrzezanie
• Hydrocelektomia
• Operacja wg metody Schrödera-Esseda w przypadku
skrzywienia penisa

asyście robota z zastosowaniem systemu da Vinci®)
• Limfadenektomia laparoskopowa
• MTR, USG, biopsja fuzyjna prostaty

Penis i jądra
• Częściowa lub całkowita penektomia
• Limfadenektomia miednicza i pachwinowa
• Orchidektomia
• Limfadenektomia zaotrzewnowa (otwarta lub minimalnie
inwazyjna)
• Chemioterapia i radioterapia w przypadku guzów penisa i jąder

Urologia rekonstrukcyjna
• Pieloplastyka laparoskopowa (plastyka połączenia
miedniczkowo-moczowodowego), laserowa endopielotomia
• Implantacja protezy prącia (proteza prącia AMS 700) w
przypadku zaburzeń erekcji
• Implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej
(sztuczny zwieracz cewki moczowej AMS 800 lub Zephyr),
opaska Advanced w przypadku nietrzymania moczu
• Plastyka cewki moczowej z wykorzystaniem błony śluzowej
jamy ustnej

