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Nový videolaryngoskop umožňuje lékařům včasnou diagnostiku nádorů hrtanu 

 

Díky investicím do modernizace přístrojového vybavení začali na přelomu loňského a letošního 

roku lékaři ORL oddělení (ušní, nosní krční) českobudějovické nemocnice využívat nový 

videolaryngoskop, který umožňuje detekci nádorových onemocnění hrtanu v raných stadiích. 

Nová technologie je nejen přesnější, ale současně také šetrnější k pacientům. Včasné odhalení i 

těch nejmenších lézí pak znamená především včasné zahájení vhodné léčby, což zásadně zvyšuje 

její úspěšnost. 

„Nový videolaryngoskop je vybaven funkcí NBI (Narrow Band Imaging). Tato technologie 

využívá kombinace modrého a zeleného světla a umožňuje detekci velmi malých lézí (nádorů), 

které nejsou při vyšetření bílým světlem viditelné. Včas je tak možné diagnostikovat rozvíjející 

se nádorové onemocnění a zahájit vhodnou terapii. Zařízení také umožňuje sledovat pacienty 

po léčbě rakoviny hrtanu, ať již byli operováni nebo ozařováni, a okamžitě odhalit případné 

recidivující onemocnění,“ uvedl primář ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., 

MUDr. Pavel Pavlíček. 

Včasná detekce maligních (zhoubných) nádorů je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti 

léčby tohoto onemocnění. To platí zejména u nádorů hlavy a krku, kde léčba rozsáhlých tumorů 

vede k významné mutilaci nemocného. Důsledkem jsou nejen kosmetické, ale i funkční defekty, 

jako jsou např. poruchy polykání, žvýkání, mluvení i dýchání. Přinos nové metody je klíčový 

především u rakoviny hrtanu, která je šestým nejčastějším zhoubným nádorem u mužů. 

„Pokud je nádor hrtanu zachycen včas, tak ho dokážeme s 90 až 95 procentní úspěšností 

vyléčit. Nicméně tyto pacienty je potřeba sledovat, protože ne u každého je vyléčení trvalé. Pak 

je nutné včas zachytit recidivu onemocnění a neodkladně pokračovat v léčbě,“ zdůraznil 

MUDr. prim. Pavlíček. 

Vzhledem k tomu, že NBI metoda spočívá pouze v iluminaci sliznic filtrovaným světlem a není 

třeba aplikovat žádná barviva ani jiné látky na sliznice, vyšetření je možné provádět zcela bez 

anestezie, nebo při použití lokální slizniční anestezie u dráždivějších pacientů. „Tenký fibroskop 

se zavádí přes nos a lze jím cíleně odebrat vzorek tkáně. Výkon lze provádět ambulantně jen 

při místním znecitlivění sliznice a je tedy oproti minulosti maximálně komfortní pro pacienta. 

Dříve byla při použití direktního laryngoskopu nutná celková anestezie a hospitalizace,“ 

poznamenal primář Pavlíček. 

Součástí celé endoskopické věže je mimo jiné monitor s vysokým rozlišením a záznamové 

zařízení umožňující ukládání snímku do dokumentace pacientů v nemocničním informačním 

systému. 
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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. 

 

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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