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da Vinci-X-System® kullanımıyla tüm ürolojik tümör cerrahileri, aynı zamanda  
 açık cerrahi ve 3 boyutlu laparoskopik
 Prostatın MRG/Ultrason füzyon biyopsisi (perine bölgesinden) 
 Tüm endoüroloji (endoskopik tanı ve tedavi) 

Mesane disfonksiyonu (tanı ve tedavi, örneğin iyi huylu prostat büyümesinde
 operasyonlar (endoskopik / açık / holmiyum lazer))
 Ürojinekoloji (cerrahi tedavi dahil kadınlarda idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane,

 kadınlarda pelvik taban zayıfl ığının örn. TVT, TOT ve robot yardımlı tedavisi)
 Ürodinami (bilgisayar destekli mesane basıncı ölçümü)
 Erkek üriner enkontinansı (yapay üretral sfi nkterin implantasyonu)  
 Taş tedavisi: ESWL (şok dalgası tedavisi), URS (üreteroskopi), PNL (perkütan böbrek

 Taşı kırılması) en modern lazer teknolojisi ve ince, esnek endoskoplarla
 Androloji (penis protezi implantasyonu ve mikroskobik varikosel cerrahisi,

 vazoreseksiyon dahil erektil disfonksiyon ve infertilitenin tanı ve tedavisi)
 Rekonstrüktif üroloji (üretral ve penis rekonstrüksiyonu, üretral darlıltaa oral mukoza  

 plastiği ve dar böbrek pelvisinin minimal invaziv, robot yardımlı tedavisi)
Çocuk ürolojisi

  Tedavi Yelpazesi 

Değerli hastalarımız,

Üroloji, çocuk ürolojisi ve üro-onkoloji kliniği´ne hoş geldiniz.

Çalışma alanımız prostat, böbrek, tüm idrar yolu ve erkek genital organları gibi tüm
ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisini içermektedir. Uzmanlık alanımız özellikle açık 
ve minimal invaziv tümör cerrahisini kapsamaktadır. 3 boyutlu laparoskopinin yanı sıra 
yeni bir da Vinci-X-System® ́ den de (robotik üroloji) yararlanıyoruz. Bu yöntem, prostatı 
çevreleyen sinirlerin idrar tutabilme yetisinin ve hastanın cinsel işlevinin zarar görme-
mesi için daha iyi korunabilmesini sağlayarak radikal prostatektomi ameliyatlarında 
özellikle hasta yararınadır. Kliniğimiz ayrıca prostat kanseri tanısında kullanılan modern 
füzyon biyopsisi teknolojisine sahiptir.

Böbrek tümörü cerrahisinde birçok olguda da Vinci tekniğini kullanarak organları ko-
ruyabiliyoruz. Floresan endoskopi yöntemini kullanarak mesane tümörlerini daha iyi 
tespit edebiliyoruz. Mesanenin alınması gereken durumlarda ince bağırsaktan yeni me-
sane oluşturulmasında geniş deneyime sahibiz. Böbrek ve üreter taşlarında ESWL ve 
holmiyum lazer teknikleri de dahil olmak üzere minimal invaziv endoskopik teknikleri 
kullanıyoruz.

Hizmet yelpazemiz, çocuk ürolojik müdahalelerini ve ilaçla tümör tedavisini de içermek-
tedir. İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde endoskopik tekniğe (TUR-P)  ek olarak 
holmiyumlazer tekniğini de kullanıyoruz.

Kliniğimizde rekontrüktif ürolojide de özellikle üretra darlıklarında ağız içi derisi (muko-
za) kullanılması (oral mukoza greft üretroplasti) gibi prosedürler ve robot destekli mini-
mal invaziv renal pelvis darlıkları tedavisi  (robotik pyeloplasti) gibi modern yöntemler 
sunulmaktadır.

Mittelbrandenburg Luckenwalde e.V.‘deki Üro-Onkoloji Merkeziyle işbirliği içinde, düzenli
olarak ürologlar, onkologlar, radyasyon terapistleri ve patologlarla birlikte muiltidisipliner 
tümör konferansları düzenliyoruz.

Sloganımız: sevge ve yüksek teknoloji yan yana! Bu amaçla hemşirelerimiz, sosyal hizmet 
uzmanlarımız ve idari personelimiz hastalarımızın yararına doktorlarla el ele çalışmaktadır.
Ürolojik sorunlarınızın tedavisinde size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Ziya Akçetin
ve Üroloji, Çocuk Ürolojisi ve Üro-Onkoloji Kliniği ekibi.

Prof. Dr. Ziya Akçetin aşağıdaki konsültasyonları sunmaktadır
Muyenehane ürologları veya jinekologlarınca sevk edilen ürolojik problem  

 vakalar için tıbbi danışmanlık
 Muyenehane ürologları veya jinekologlarınca sevk edilen hastalar için üro-

 jinekolojik inceleme
Özel hastalar ve kendileri ödeme yapan hastalar

da Vinci cerrahi sistemi ve MR-TRUS Füzyon: Prostat kanserinde hedefe  
 yönelik biyopsi 
 Robot destekli prostat cerrahisi

Deutsche Kontinenzgesellschaft - Danışma Merkezi Prof. Dr. Ziya Akçetin 
Alman Kanser Derneği‘nin talimatları uyarınca Sertifi ye Prostat Kanseri  

 Merkezi




