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ORL + AUDIOMETRIE 
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 

1. ORL ambulance  

 komplexní ORL vyšetření (diagnostické a léčebné metody)  

 provádění drobných invazivních výkonů  

 ošetření krvácivých stavů  

 dispenzarizace v rámci onkologických prohlídek  

 péče o chronicky nemocné pacienty - výměny TS kanyl  

 lokální aplikace léků ve formě instilací, aplikace injekcí  

 odběry biologických materiálů  

 konziliární vyšetření  

 placené služby dle ceníku poskytovaných služeb  
 
2. AUDIOMETRIE je součástí ORL ambulance  

 tónová audiometrie, orientační impedancmetrie, orientační vyšetření sluchu 
šepotem, vyšetření všech sluchových poruch  

 prevence a diagnostika sluchových poruch  

 měření sluchové kapacity, vyšetření funkce sluchového orgánu  

 hodnocení poruchy sluchu procentuálním výpočtem dle Fowlera  

 korekce sluchových vad pomocí přidělování sluchadel  
 

3. Ambulantní výkony prováděné na zákrokovém sálku ORL  

 drobné chirurgické výkony (excize, incize) prováděné v lokální anestezii  

 probatorní biopsie  

 endoskopické vyšetření HCD – epipharyngoskopie, rhinoskopie DCD –
laryngoskopie za použití videořetězce  

 chirurgické ošetření ran a úrazů v ORL oblasti 
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ORL  
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 

Lůžková část  
 
Chirurgická léčba  

 běžná operativa ušní, nosní, krční (tonzilectomie, adenotomie, tympanostomie aj.)  

 ušní operace (sanační a rekonstrukční) mikrochirurgie středouší s odstraněním středoušních 
nádorů, operace nádorů zevního ucha, plastiky boltců, operace jednoduchých vrozených vad, 
aj.  

 onkochirurgie ORL oblasti, včetně operací hrtanu, uzlin a jiných patologických útvarů na hlavě 
a krku  

 onemocnění nosu, krku, slinných žláz s využitím všech chirurgických postupů  

 terapeutické a diagnostické endoskopické výkony (plné vybavení endoskopickým 
instrumentariem) na horních cestách dýchacích a polykacích  

 korektivní a plastická chirurgie nosní přepážky a zevního nosu  

 diagnostika a terapie poúrazových stavů v ORL oblasti  

 redukce chrápání pomoci radiofrekvenčního přístroje  

 
Konzervativní léčba  

 léčba chronické a akutní tonzilitidy, angíny a její komplikace  

 chronické a akutní záněty uší  

 akutní záněty hrtanu  

 infuzní terapie nedoslýchavostí  

 

ORL pohotovost je zajišťována na lůžkovém oddělení lékařem ORL. 
 


