
Urology & Andrology
Department



قسم املسالك البولية
والذكورة



يقدم قسم املسالك البولية والذكورة خدماته لكافة املرضى  ويف جميع 
املراحل العمرية وذلك باستخدام أحدث األساليب العلمية  واألجهزة الطبية 
العاملية املتطورة ذات التقنيات املتقدمة. يقوم القسم بتشخيص وعالج:

جميع حصوات الكلى واحلالبني واملثانة     •
الكشف املبكر لسرطان الربوستاتا وعالج تصخم الربوستاتا  احلميد  •

•   التهابات اجلهاز البويل لألطفال واملرضى البالغني
•   االلتهابات البولية املتكررة

التهاب الربوستاتا والرببخ املزمن لدى الرجال  •
•  االلتهابات اجلنسية

•   السلس البويل )التبول الالإرادي لدى األطفال و البالغني(
جميع املشاكل اخلاصة بالصحة اجلنسية عند الرجال   •

ضعف اإلجناب والعقم لدى الرجال  •

كما يقوم القسم بإجراء جميع العمليات واملناظري اخلاصة باملسالك 
 البولية والعقم والضعف اجلنسي من خالل أحدث األجهزة والطرق  العالجية 

مثل: 

تفتيت واستخراج حصوات اجلهاز البويل بأحدث املناظري والليزر  •
تبخري تضخم الربوستاتا احلميد باستخدام الليزر والبالزما ثنائية القطبني   •

مع أعلى معدالت األمان العاملية

أحدث عمليات دوايل اخلصيتني لتحسني القدرة االجنابية  •
تركيب أفضل األجهزة التعويضية لعالج الضعف اجلنسي  •



Using the latest non-invasive techniques, Taiba Hospital’s 

 Urology & Andrology Department is equipped to help  patients 

from all age groups in treating an array of health  problems, 

including: 

• Kidney, ureter & bladder stones

• Early detection of prostate cancer & treatment of benign 

 prostate hyperplasia

• Urinary tract infections for  pediatric & adult patients  

• Chronic urinary tract infections 

• Chronic epididymitis &  prostatitis 

• Sexually-transmitted diseases   (STDs)

• Urinary incontinence for pediatrics  & adults 

• Sexual dysfunction problems for male patients   

• Infertility for male patients

The department is also able to perform surgeries &  minimally-

invasive endoscopic surgeries for cases of urinary  tract 

infections & infertility, such as: 

• Endoscopic laser fragmentation & extraction of  kidneys, 

ureters & bladder stones

• Minimally invasive laser & bipolar vaporization of the 

 prostate

• Treatment of varicocele with the most advanced  methods

• Penile implants for ED patients


