Urologia

Szanowni Państwo,

Zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać na leczenie prywatne, dlatego przez cały czas staram
się, zarówno przez swoje staranne, wieloletnie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie
zawodowe, jak również szeroki zakres usług oferowanych w gabinecie, aby nie żałowali
Państwo spędzonego tu czasu i wydanych pieniędzy, a przede wszystkim czuli się bezpiecznie i
właściwie diagnozowani i leczeni.

W gabinecie istnieje możliwość wykonania badania USG jamy brzusznej, USG układu
moczowego z oceną zalegania moczu po mikcji oraz USG jąder z diagnostyką dopplerowską.
Jestem lekarzem klinicystą i zabiegowcem z wieloletnim, szerokim doświadczeniem
ultrasonograficznym w diagnostyce chorób układu moczowego, jąder i jamy brzusznej. Badanie
USG przeprowadzane jest zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego na wysokiej klasy aparacie USG.

W dzisiejszych czasach, dla urologa aparat USG jest podstawowym narzędziem
diagnostycznym. W codziennej praktyce niektórzy urolodzy wykonują tysiące badań rocznie.
Badanie USG wykonywane przez lekarza zabiegowca, porównującego od wielu lat obraz USG
z polem operacyjnym ma jednocześnie wartość kwalifikującą do rodzaju leczenia operacyjnego
i w 80% pozwala na postawienie wstępnej diagnozy na podstawie tylko tego jednego badania i
podjęcie leczenia bezpośrednio po wykonaniu badania.

Proces diagnostyczno-leczniczy jest wspomagany przez możliwe do wykonania bezpośrednio
na miejscu badania: USG, uroflowmetrię, analizę kamieni moczowych oraz wykorzystanie
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systemów eksperckich, co przyspiesza diagnozę i pozwala na włączenie trafnego leczenia.

Podczas jednej wizyty można wykonać do trzech procedur jednocześnie (konsultacja, USG,
uroflowmetria), co znacznie skraca ścieżkę diagnostyczną i oszczędza Państwa czas.

Notatki z wizyty, zalecenia, wyniki badań, wypisane recepty są rejestrowane w centralnym
systemie komputerowym, co pozwala na błyskawiczny wgląd do danych pacjenta, modyfikację
zaleceń i leczenia. Umożliwia to również czytelny wydruk dokumentacji medycznej pacjenta i
skraca czas potrzebny na założenie dokumentacji oraz jej wydobycie z archiwum. Recepty są
drukowane, więc ryzyko odesłania pacjenta z apteki z powodu nieczytelnej lub nieprawidłowo
wypisanej recepty jest minimalne.

Diagnostyka i leczenie odbywają się zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa
Urologicznego (EAU) oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego, których jestem członkiem.

Diagnostyka oraz leczenie chorób układu moczowego u kobiet i mężczyzn obejmuje między
innymi:
przerost gruczołu krokowego (prostaty)
-
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nietrzymanie moczu i zaburzenia w oddawaniu moczu u kobiet i mężczyzn
kamica układu moczowego, leczenie i diagnostyka kolki nerkowej
nowotwory układu moczowego, diagnostyka krwiomoczu
diagnostyka niepłodności męskiej
zaburzenia erekcji (wzwodu prącia) u mężczyzn, choroby jąder
kwalifikację pacjentów do leczenia operacyjnego w Oddziale Urologicznym
możliwość kwalifikacji pacjentów do badań klinicznych (jeżeli będą takie w danym momencie
prowadzone) pozwalającym na leczenie eksperymentalne dotychczas trudnych do leczenia
schorzeń
kwalifikację pacjentów do kruszenia kamieni nerkowych i moczowodowych bezoperacyjną
metodą ESWL w Oddziale Urologicznym
kwalifikację pacjentów do operacji małoinwazyjnych – usuwania kamieni, prostaty, guzów
pęcherza, stulejki, biopsji prostaty, cystoskopii etc.
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badania przesiewowe mężczyzn po 40 roku życia w kierunku nowotworów
prognozowanie prawdopodobieństwa wznowy choroby nowotworowej oraz ryzyka śmierci z
powodu nowotworu u pacjentów z guzami układu moczowego przed lub po leczeniu
operacyjnym na podstawie nomogramów.

W gabinecie możliwe jest wykonywanie małoinwazyjnych procedur urologicznych w
znieczuleniu miejscowym takich jak:
założenie cewnika do pęcherza moczowego
wymiana cewnika w pęcherzu moczowym
wymiana cewnika w przetoce nadłonowej (np. Cysto-Fix ® )
kalibrację/rozszerzanie zwężenia cewki moczowej metalowymi rozszerzadłami
nakłucie wodniaka jądra i ściągnięcie płynu u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do operacji.
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