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Η κλινική είναι μια από τις μεγαλύτερες Ουρολογικές κλινικές της Γερμανίας
Λειτουργεί υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Christian Stief.
Το προσωπικό της κλινικής είναι πολυμελές (10 ειδικοί χειρουργοί, 8 ειδικοί
βοηθοί χειρουργοί, 15 ειδικευόμενοι) και άρτια καταρτισμένο με ατομικές
αρμοδιότητες και εξειδικεύσεις.
Τα πολυάριθμα κρεβάτια συνδυάζονται με τέσσερα τραπέζια ανοικτού
χειρουργείου και τρία ενδοσκοπικού χειρουργείου καθημερινά.

Τι μας εντυπωσίασε...

Τα περιστατικά και οι χειρουργοί εναλλάσσονται με θεαματικούς ρυθμούς.
Αξίζει κανείς να παρακολουθήσει τον Καθηγητή Ch. Stief να κάνει τέσσερεις διαδοχικές
ριζικές προστατεκτομές σε λιγότερο από μία ώρα την κάθε μία, τον Δρ. A. Becker να
εκτελεί μια άψογη DaVinci ριζική προστατεκτομή και το νεαρό Δρ M. Staehler, να κάνει σε
χειρουργική επίδειξη 4 ανοικτές μερικές νεφρεκτομές σε μια χειρουργική μέρα.
Η κλινική είναι η πρώτη που ξεκίνησε η φωτοδυναμική διάγνωση στον καρκίνο της
κύστεως (PDD), τεχνική που εφαρμόζει ανελλιπώς σε όλα τα περιστατικά.
Αυτή την στιγμή δοκιμάζεται φωτοδυναμική θεραπεία για εντοπισμένο καρκίνο του
προστάτη, τεχνική που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.

Τι μας φάνηκε χρήσιμο μετά...
Η λειτουργία της κλινικής σε θέματα οργάνωσης, εξοπλισμού και χειρουργικών
τεχνικών είναι εντυπωσιακή.
Τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και λειτουργικό
περιβάλλον, δίνοντας προτεραιότητα και δείχνοντας σεβασμό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια.
Η εμπειρία της επίσκεψης μιας τόσο μεγάλης κλινικής με τόσες δραστηριότητες και
πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα είναι ανεκτίμητη.

Γιατί να συμμετέχω στο UROTOUR;
Το πρόγραμμα UROTOUR αποτελεί μια καταπληκτική ευκαιρία να επισκεφτεί
κάποιος ένα Ουρολογικό κέντρο αριστείας του εξωτερικού.
Η διάρκεια της μιας εβδομάδας είναι αρκετή για να γνωρίσει ο συμμετέχων τον
τρόπο λειτουργίας της κλινικής, κάποιες από τις δραστηριότητες της, το ύφος και το
ήθος του προσωπικού και να αποκτήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας για μελλοντική
επίσκεψη ή συνεργασία.
Η εβδομάδα περνά ευχάριστα και εποικοδομητικά και η επιστροφή συνδυάζεται με
διαφορετική οπτική γωνία σε παρά πολλά θέματα.

