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Do Třeboně míří špičky české otorinolaryngologie 

Lázeňské město Třeboň se od čtvrtka 23. do pátku 24. dubna stane centrem české 

otorinolaryngologie (ORL - ušní, nosní, krční). V prostorách zdejších Lázní Aurora se totiž 

uskuteční již XXIV. Jihočeské ORL dny. 

Odborné konference, která je jednou z nejvýznamnějších medicínských akcí svého druhu 

v tuzemsku, se zúčastní více než stovka lékařů z celé České republiky. „Jedním z hlavních 

témat letošního kongresu je maligní melanom. Lidé bohužel stále podceňují nadměrné 

opalování, které je významným spouštěčem nebezpečných nádorových onemocnění, i v oblasti 

hlavy a krku,“ uvedl primář ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. 

Pavel Pavlíček. 

U „jednoho stolu“ se v Třeboni setkají kromě ORL specialistů také plastičtí chirurgové, 

stomatochirurgové, klasičtí chirurgové, onkologové a další odborníci. „Úrazy, nádory, zánětlivé 

komplikace, či diagnostika a léčba dalších onemocnění v otorinolaryngologii jsou velmi 

širokou problematikou, vyžadující spolupráci lékařů mnoha medicínských oborů,“ 

poznamenal prim. MUDr. Pavlíček. 

Zvláštní pozornost bude letos v Třeboni věnována také screeningovému vyšetření sluchu u dětí 

bezprostředně po narození, neboť sluch je nezbytnou podmínkou pro správný rozvoj řeči. 

Zjištěnou nedoslýchavost nebo hluchotu lze vyřešit pomocí výkonných sluchadel nebo 

kochleárního implantátu a předejít tak vzniku hluchoněmoty. 

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. Nové 

diagnostické přístroje a zdokonalení operačních zákroků za pomocí technicky dokonalejších přístrojů a 

nástrojů v posledních letech podstatně zkrátily dobu pobytu v nemocnici. Řada zákroků je prováděna 

rámci jednodenní hospitalizace, nebo ambulantně. 

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. 
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Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 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, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2273 

dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 

miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 

v kategorii finanční zdraví. 
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