
Ласкаво просимо до 
клініки загальної та 
вісцеральної хірургії 
у Bürgerhospital 
Frankfurt.

Шпиталь Bürgerhospital Frankfurt
Відділення:

• пульмонології
• кардіології 
• діабетологіі
• офтальмології та мікрохірургії ока
• ірідодіагностики 
• радіології (МРТ, КТ, УЗД)
• ортопедії та травматології 
• загальної хірургії 
• ендокринологічної хірургії (хвороби щитовидної 

залози) 
• дитячої хірургії / урології 
• психіатричне та наркологічне 
• родильне, неонатальне

Клініка Bürgerhospital Frankfurt am Main 
Nibelungenallee 37–41 · 60318 Frankfurt am Main 
Телефон: (0 69) 15 00-0 · Факс: (0 69) 15 00-205
info@buergerhospital-ffm.de
www.buergerhospital-ffm.de



Онкологічна хірургія  
Крім малих і середніх загальних хірургічних втручань, хірургія 
пухлин є важливим напрямком діяльності нашої клініки. У 
цій галузі ми лікуємо пухлинні захворювання за наступними 
напрямками: 
• шлунок 
• тонка, товста i пряма кишка 
• печінка (метастази) • надниркові залози 
• поверхні тіла та м’яких тканин 

колопроктологія 
Як сертифікований центр лікування кишечника, ми лікуємо 
доброякісні та злоякісні захворювання тонкої, товстої та 
прямої кишки, а також ануса та анального каналу, в тому 
числі, серед інших:  
• карцинома товстої кишки, карцинома прямої кишки, рак 
анального отвору та анального каналу 
• запальні захворювання кишечника (Хвороба Крона, 
виразковий коліт) 
• геморой, свищі, анальний і ректальний пролапс, тріщини 
• Sinus pilonidalis (пілонідальний синус) 

хірургія грижі
Як перший сертифікований центр лікування грижі у Гессені, 
ми також спеціалізуємося на:  
• грижі (лікування відкрите/лапароскопічне, з/без сітки) 
• пупкові та інші грижі 
• грижа стравохідного отвору діафрагми (хіатальна грижа/
діафрагмальна грижа)

Лапароскопія (малоінвазивна хірургія (MIХ)
Якщо можливо і доцільно, ми використовуємо малоінвазивні 
хірургічні методи в наступних галузях:
• жовчний міхур
• апендикс
• виразка шлунка/дванадцятипалої кишки 
• діафрагмальна грижа 
• надниркові залози 
• кісти печінки
• дивертикуліт 

Запис до співбесіди за телефонною домовленістю:

Загальна та вісцеральна хірургія 
пн–пт: 09.00–12.00 г, хірургічна амбулаторія 
телефон: (0 69) 15 00-5641 

Хірургічна ендоскопія 
пн–пт: 09.00–11.00 г, хірургічна амбулаторія
телефон: (0 69) 15 00-5332 / -5641 

Грижа і рефлюксні захворювання
вт, чт: 08.15-9.30 г, пт: 08.15-11.00 г, центральна реєстратура 
телефон: (0 69) 15 00-1583 

Проктологія
пн: 13.30–16.00 г, хірургічна амбулаторія
телефон: (0 69) 15 00-324 

Приватний прийом
вт: 09.00-12.00 г; чт: 13.00-16.00 г, Головний лікар, доктор 
медицини Фабіан A. Гелфріц 
телефон: (0 69) 15 00-564 1

До прийому треба мати при собі направлення від сімейного 
лікаря. Оплата консультації та лікування за медичним 
страхуванням.

Ми вам допоможемо.Наш спектр послуг для Вас.
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