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Nové Hrady budou dva dny centrem české otorinolaryngologie 
 
Na dva dny se Nové Hrady stanou centrem české otorinolaryngologie (ORL). Ve dnech 29. 
a 30. dubna totiž ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. poř ádá v prostorách 
wellness hotelu Rezidence v Nových Hradech už devatenáctý ročník Jihočeských ORL dnů. 
Odborné konference se zúčastní př ibližně osmdesát lékař ů z celé České republiky. 
Tradiční je př ítomnost zástupců všech př edních tuzemských pracovišť , setkání tak má zcela 
nadregionální charakter. 
„Hlavním tématem jednání bude letos konzervativní a operativní léčba nedoslýchavosti, 
robotické a navigované operace mimo jiné i nádorů v oblasti hlavy a krku,“ uvedl primář 
ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Pavel Pavlíček. 
Vzhledem k tomu, že problematika ORL je v současné době multioborovou záležitostí budou 
na setkání zastoupeni také např íklad neurochirurgové či lékař i z Ústavu biologie a lékař ské 
genetiky 2. lékař ské fakulty Univerzity Karlovy nebo Fakultní nemocnice v pražském Motole. 
„Novinkou v programu bude prezentace robotických operací prováděných pomocí př ístroje 
da Vinci, kterou bude prezentovat MUDr. Sláma z nemocnice v Ústí nad Labem. O 
poř ízení tohoto robota uvažuje i naše nemocnice,“ poznamenal prim. MUDr. Pavlíček. 
Robotická chirurgie umožňuje ve srovnání se standardními postupy pomocí nástrojů 
umístěných na ramenech robota operovat v jinak poměrně obtížně dostupných místech dutiny 
ústní a hypofyryngu a to včetně př ístupu do hrtanu a jícnu bez nutností vnějších ř ezů. 
Lékař i díky tomuto př ístroji nemusejí otevírat vnější tkáně pacienta, aby mohli ošetř it 
postižená místa. Výhodou této miniinvazivní metody je tak mimo jiné zvýšení komfortu péče. 
„Operace provedené bez vnějších řezů dutinou ústní představují pro pacienta nesporný 
př ínos v mnoha aspektech. Znamená zejména zkrácení dobu hojení, tedy i léčby a 
nezanedbatelný je i efekt kosmetický,“ zdůraznil prim. MUDr. Pavlíček. 
 
Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Nemocnice České Budějovice, a.s. bylo založeno v 
roce 1939 a od roku 2000 sídlí v moderním pavilonu E dolního areálu. V současné době 
zajišťuje vyšetř ení a léčbu nemocí ústrojí sluchového a rovnovážného, chorob dýchacích a 
polykacích cest a zabývá se chirurgií hlavy a krku. 



Lůžkové oddělení provádí komplexní rozsah operací v oboru na moderně vybavených 
operačních sálech pro dospělé i děti. Stále více výkonů je prováděno jako denní 
hospitalizace.  
Ambulantní oddělení poskytuje služby ve všeobecných a specializovaných ambulancích:  
Audiologie (vyšetř ení sluchu - včetně možné ambulantní infúzní terapie ), otoneurologie ( 
nitroušní poruchy sluchu a rovnováhy ), otologie ( onemocnění stř edního ucha a zevního 
ucha, pooperační péče ), foniatrie ( poruchy ř eči, hlasu, sluchu - sluchadla ), logopedie ( 
reedukace vad a poruch ř eči a sluchu ), ronchopatie ( léčba chrápání, OSAS ), dětské 
ORL.  
Moderní vyšetř ovací př ístroje dnes umožňují vyšetř ení sluchu i u novorozenců. Včasné 
objevení poruchy sluchu pak umožňuje pomocí sluchadel nebo kochleárního implantátu zajistit 
postiženému dítěti normální vývoj.  
Oddělení úzce spolupracuje s ostatními obory př i léčbě onemocnění hlavy a krku včetně 
nádorových onemocnění. Vysoce specializovaná a kvalifikovaná péče je poskytována jak na 
lůžkové části, tak pro ambulantní klienty bez spádového omezení.  
 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 49 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 24 tisíc operačních 
zákroků a téměř 600 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Každoročně se zde 
narodím okolo 2500 dětí. 
Nemocnice má 2350 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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