املشىف اجلاميع يف بازل

معاجلة طبية من الدرجة العاملية يف األمراض البولية
من أجل العناية املمزية فإن عيادة األمراض البولية يف مشىف بازل اجلاميع  :يه نقطة اتصال
لملريضات واملرىض بأمراض اللكية  ،املثانة البولية  ،الربوستات و أمراض املسالك البولية وتشوهاهتا.
يغيط قسم األمراض البولية يف مستشىف بازل اجلاميع الطيف الاكمل لإلجراءات البولية التخشيصية
والعالجية مبا يف ذلك معاجلة األورام البو لية .

25’682
و عدد مرىض العيادة
اخلارجية

1’415
عدد املرىض املقبولني يف
قسم اجلراحة البولية

نقوم باجراء العمليات النوعية باحدث التجهزيات مثل :
اجلراحة التنظريية ب الروبورت جراحة دافينيش
اجلراحة قليلة الغزو .

جراحة الربوستات التنظريية (تبخريالربوستات باللزير (XPSTM
عالج الربوستات بتقنية RezumTM, Urolift
جراحة الربوستات التنظريية مع احلفاظ عىل القذف
معاجلة احلصيات البولية املتعددة األشاكل .

.اجلراحة الرتمميية للجهاز البويل .

تقيمي اجلودة الطبية .%96,6 :
األطباء .18 :
املنشورات 40 :
األستاذ الدكتور هانز هلغة زايفرت كبري االطباء يف
اجلراحة البولية .

إن االختصاصيني الدوليني املهشورين لدينا
عىل أمت االستعداد لتقدمي املساعدة الدامئة ،
ابتدا ًء من الوقاية و الكشف املبكرلالمراض
البولية من أجل معاجلة االختالالت الوظيفية
واإلصابات والتبدالت االلهتابية وامحليدة يف
األعضاء البولية املفرغة مكا تمشل ايضا
العناية الطبية والعالج لملرىض املصابني
بالرسطانات البولية .إن جمال اخلدمات يف
مركزنا املرخص لألورام البولية يمشل
االستشارات الشاملة لملرىض  .إننا نعاجل
مجيع أنواع األورام البولية مع الرتكزي عىل
العمليات اجلراحية التنظريية غري الغازية
مثال ذلك  :جراحة (
دافينيش مبساعدة الروبوت
البحوث العملية
وكذلك نقوم باملشاركة يف
(.
الداخلية و نساعد بشلك فعال فهيا مضن
الدراسات الوطنية و الدولية لنكون قادرين
عىل تطبيق الطرق العالجية احلديثة بشلك
مبكر .تقدم عيادتنا يف األمراض البولية
لملرىض افضل األطباء الذين يقدمون
بأجراءات التخشيص واملعاجلة املاهرة .

املشىف اجلاميع بازل
عمل أمراض املسالك البولية

تقدم عيادتنا يف األمراض
البولية لملرىض واألطباء الذين
يقدمون احلالت للوصول
الهسل للتخشيص
واملعاجلة املاهرة والعالية.
األستاذ الدكتور هانز هيلوج سيفورت.
طبيب أول مؤقت يف األمراض البولية

االتصال

خدماتنا الرئيسية
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املشىف اجلاميع يف بازل
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األورام البولية
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األمراض البولية
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األمراض البولية عند املراهقني
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اجلراحة البولية الرتمميية والتجميلية
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اجلراحة البولية الرتمميية والتجميلية
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شارع سبيتال 21
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جراحة االحليل
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برناجم مؤسس بشلك حسن إلستئصال اللكية بالنسبة
لملتربعني األحياء بالتنظري املخربي
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