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Vivantes Humbol-Klinikum’a nasıl ulaşabilirim?
U8 Rathaus Reinckendorf’tan 15 dakika yürüme yolu
mesafesi
Otobüs hattı 220 Rathaus Reinickendorf‘tan (çıkış
Finanzamt Reinickendorf) Humbodt-Klinikum‘a kadar
Otobüs hattı 124 Alt-Tagel‘dan Gorkistraße/
Am Nordgraben’a kadar, 5 dakika yürüme yolu mesafesi
Hastanenin önünde park yerleri mevcuttur.

Randevu alma
Online: www.vivantes.de/huk/urologie
Tel. +49 30 130 12 1290 ve 1291
urologie.huk@vivantes.de
Başhekim
Prof. Dr. med. Steffen Weikert
Dr. med. Christian Klopf
Vivantes Humboldt-Klinikum
Üroloji Kliniği
Charité’nin Akademik Eğitim
Hastanesi
Berlin Üniversite Hastanesi
Am Nordgraben 2
13509 Berlin
www.vivantes.de/huk/urologie
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Üroloji Kliniği

Ürolojik hizmetler yelpazesi
Böbrekler
• Robot yardımlı (da Vinci®sistemi ile) ve laparoskopik parsiyel
böbrek rezeksiyonu
• Laparoskopik nefrektomi (böbrek alınması)
• Açık ameliyatla parsiyel böbrek rezeksiyonu ve böbreğin
alınması
• Radyofrekans ablasyon tedavisi
• İlerlemiş ve metastazlı böbrek hücreli karsinom tedavisi
Mesane
• TUR-B (mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonu, ayrıca
floresan destekli olarak)
• Radikal sistektomi (mesanenin alınması) ve ileal kanal
yerleştirilmesi, ileumdan yeni mesane yapılandırılması veya
Mansoura kılıfı yerleştirilmesi (açık ve robot yardımlı cerrahi ile)
• Mesane parsiyel rezeksiyonu (açık ve robot yardımlı cerrahi ile)
• Kemoterapi
Prostat
• Sinirler korunarak prostatovezikülektomi (açık cerrahi ve da

Robot yardımlı da Vinci®sistemli operasyonlar
• Radikale prostatektomi, böbrek pelvisi plastik cerrahisi, parsiyel
böbrek rezeksiyonu, üretral replantasyonu, sistektomi, üreter
değiştirme
Ürolojik taş tedavisi
• ESWL
• Lazer litotripsisi ile sabit ve esnek URS (üreterorenoskopi)
• PNL / Mini-PNL (perkütan nefrolitolapaksi)
Mesane boşaltma bozukluklarının tedavisi
• TURP (Transüretral prostat rezeksiyonu)
• Holmiyum lazer ile prostatın enükleasyonu (HOLEP)
• İnternal üretrotomi (üretranın ameliyatla açılıp kapatılması)
• Hiperaktif mesaneye botulinum toksini enjeksiyonu
• Kontrakte mesanelerde mesane genişletme
Erkeklik genital organları rahatsızlıklarında tedavi uygulamaları
• Sirkumsizyon (sünnet)
• Hidroselektomi
• Schröder-Essed yöntemi ile penil kurvatürünün cerrahi
düzeltilmesi

Vinci®sistemli robot yardımlı cerrahi ile)
• Laparoskopik lenf nodu diseksiyonu
• Prostat MR, ultrason, füzyon biyopsisi

Erkek cinsel organı ve testisler
• Parsiyel penektomi, gereğinde penektomi
• İnguinal ve pelvik lenf nodu diseksiyonu
• Orşidektomi
• Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (açık cerrahi ile ve
minimal invaziv cerrahi ile)
• Penis ve testis tümörlerinde kemoterapi ve ışın tedavisi

Rekonstrüktif üroloji
• Laparoskopik pyeloplasti (böbrek pelvisi plastik cerrahisi), lazer
endopyelotomi
• Ereksiyon bozukluklarında erektil doku protez implantasyonu
(Penil protez AMS 700)
• Yapay sfinkter implantasyonu (suni sfinkter AMS 800 veya
Zephyr), üriner inkontinans (idrar tutamama) durumlarında
AdVance bandı (üretral askı) yerleştirme
• Oral mukozayla üretranın plastik rekonstrüksiyonu

