
Vážená paní redaktorko, pane redaktore, 
 
dovoluji si Vám zaslat pro Vaši informaci následující tiskovou zprávu. 
 
S pozdravem 
 
MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
23. 4. 2013 
 
Třeboň se stane na dva dny centrem české otorinolaryngologie 
 
Na dva dny se Lázně Aurora v Třeboni stanou centrem české otorinolaryngologie (ORL - 
ušní, nosní, krční). Ve dnech 25. a 26. dubna zde totiž ORL oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s. pořádá letošní už dvaadvacáté Jihočeské ORL dny. Odborné konference se 
zúčastní přibližně stovka lékařů z celé České republiky. 
Tradiční je přítomnost zástupců všech předních tuzemských pracovišť, takže setkání má zcela 
neregionální charakter. Mezi přednášejícími budou také specialisté ze Slovenska a Švédska. 
„Mezi hlavní témata jednání letošních XXII. ORL dnů, které pořádáme tradičně ve 
spolupráci s oftalmology a stomatochirurgy, patří problematik nemocnění vedlejších 
nosních dutin, úrazy, nádory, záněty a zánětlivé komplikace ale i diagnostika a léčba 
dalších onemocnění v oblasti hlavy a krku. Tato problematika je velice široká a proto 
vyžaduje spolupráci praktických lékařů a pediatrů se specialisty z různých medicínských 
oborů,“ uvedl primář ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Pavel 
Pavlíček. 
 
Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ( ORL ) Nemocnice České 
Budějovice, a.s. zajišťuje vyšetření a léčbu nemocí ústrojí sluchového a rovnovážného, 
chorob dýchacích a polykacích cest. Provádí komplexní rozsah operací 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 (vyšetření sluchu včetně možné ambulantní infúzní terapie), otoneurologie 
(nitroušní poruchy sluchu a rovnováhy), otologie (onemocnění středního ucha a zevního ucha, 
pooperační péče), foniatrie (poruchy řeči, hlasu, sluchu - sluchadla), logopedie (reedukace vad 
a poruch řeči a sluchu), ronchopatie (léčba chrápání, OSAS), dětské ORL. 
Moderní vyšetřovací přístroje dnes umožňují vyšetření 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 při 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. 
„Pokračujeme také v modernizaci přístrojového vybavení. A to včetně diagnostiky 
nádorových onemocnění. Od začátku letošního roku máme k dispozici flexibilní videoskop, 



který umožňuje odhalit počáteční stadia rakoviny v dýchacích a polykacích cestách. Tuto 
metodu a tento přístroj lze použít i pro sledování pacientů po léčbě. Výkon je nenáročný, 
provádí se ambulantně jen v místním znecitlivění. Přinos nové metody je klíčový hlavně u 
rakoviny hrtanu, která je šestým nejčastějším zhoubným nádorem u mužů, zdůraznil 
MUDr. prim. Pavlíček. 
Nové diagnostické přístroje a zdokonalení operačních zákroků za pomocí technicky 
dokonalejších přístrojů a nástrojů podstatně zkrátily i dobu pobytu v nemocnici. Řada zákroků 
je prováděna během jednoho dne nebo dokonce ambulantně. 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi 
největší zdravotnická zařízení 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 akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 52 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2425 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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