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Klinikkapasiteleri

KLINIKUM INGOLSTADT GmbH

Krumenauerstraße 25 • 85049 Ingolstadt

Postfach 21 06 62 • 85021 Ingolstadt

Tel.: (08 41) 8 80−0 • Faks: (08 41) 8 80−10 80

E-Posta: info@klinikum-ingolstadt.de

İnternet: www.klinikum-ingolstadt.de
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Üroloji Kliniği
Ingolstadt Kliniği’nde

Klinik

Üroloji Kliniği’nde 63 yatak mevcuttur, bunun içinde ço-
cuk ünitesinde, İMC (İntermediate-Care ünitesi) ve kon-
for plus ünitesinde yataklar mevcuttur. Her yıl yaklaşık
3.500 hasta tedavi edilir ve bu arada 3.800’ün üzerinde
operatif müdahale ve endoskopik tedbirler gerçekleşti-
rilir.

Sorularınız ve kişisel istekleriniz
için bizimle konuşun.

Daha detaylı bilgi için hizmetinizdeyiz:

Üroloji Kliniği Hizmet Hattı:
(08 41) 8 80−26 51

Üroloji Kliniği:
Direktör Prof. Dr. Andreas Manseck
Tel.: (08 41) 8 80−26 50
Faks: (08 41) 8 80−26 59
Sekretarya Birgit , Maria Mahr
Tel.: (08 41) 8 80−26 51
Faks: (08 41) 8 80−26 59
E-Posta: urologie@klinikum-ingolstadt.de
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üroloji belirli organlardaki
hastalıkların tedavisine uz-
manlaşmıştır. Bunlara bö-
breküstü bezleri, idrar yolla-
rındaki organlar (böbrekler,
idrar yolu, mesane, erkekteki
salgı bezi [prostat], üretra) ve
erkeğin dış genital bölgesi
dâhildir. Doktorlar, hasta ba-
kıcıları ve fizyoterapistlerden
oluşan tecrübeli ve özveri ile
çalışan bir ekip kapsamlı ve
çok özel bir teşhis bilimi için

(örneğin endosonografi) en modern teknolojilere ve geniş
bir terapi yelpazesine sahiptir. Ameliyatlarda bu durum
örneğin büyük açık operatif müdahalelerden − büyük
sayıda ve yüksek kalitede gerçekleştirilen − minimal inva-
zif yöntemlere (düğme deliği cerrahisi ve DaVinci prostat-
ektomisi olarak adlandırılmaktadır) kadar uzanmaktadır.
Tedavi seçiminde her zaman kişisel hastalık ve yaşam
öyküsüyle beraber hasta belirleyicidir. Ancak en yeni te-
knolojiler tek başına yeterli değildir. Ağır bir tümör rahat-
sızlığının mı tedavi edildiği, yoksa çocuk veya bebek dü-
zeyinde rekonstrüktif bir müdahalenin mi yapılacağı pek
fark etmemektedir: İnsancıl ihtimam, nezaket ve duy-
arlılık Üroloji Kliniği’nde tedavinin önemli bir unsu-
rudur. Hastamızı diğer uzman dallarla birlikte
kliniğe yatış gününden ameliyata kadar ve ar-
dından iyi hazırlanmış olan taburcu olma gü-
nüne kadar yalnız bırakmamaktayız.

Önsöz Klinikgörevleri Klinikekibi

Sayın Bayanlar ve Baylar, Görev alanı

Üroloji Kliniği’nin görev alanı idrar yolları hastalıklarının
ve de erkek genital organındaki yaralanma ve hatalı oluş-
umların tespit ve tedavisini kapsamaktadır. Ağırlık mer-
kezi özellikle tümör rahatsızlıklarının tedavisinde, çocuk
ürolojisi alanında ve plastik rekonstrüktif üroloji alanında
yatmaktadır. Üroloji Kliniği’nin görevleri için tipik örnek-
ler şunlardır:

Taş rahatsızlığı 
(böbrek ve idrar borusu taşı, mesane taşı)
Prostat rahatsızlığı
Tümör rahatsızlıklarının operatif tedavisi
Ürolojik tümör hastalıklarının kemoterapisi, imün
terapisi ve hormon tedavisi
Hormon eksikliğinde hormon takviye terapisi
Plastik-rekonstrüktif üroloji
Çocuk ürolojisi
Protez bilimi
Nöro-üroloji
İdrar inkontinansı

Ekip

Üroloji Kliniği’nin direktörü
Prof. Dr. Andreas Manseck’tir.

Özveri ile çalışan ekibi başhekimler
Dr. Johann Schneider (Başhekim Vekili)
Achim Maier ve
Dr. Helmut Sperlich

Ve de dokuz uzman ve asistan doktordan oluşmaktadır.

Prof. Dr. Andreas Manseck Üroloji Kliniği’nin ekibi


