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První základy vzniku ušního, nosního 
a krčního lékařství v českých zemích ne-
pocházejí od kliniků, ale od dvou českých 
fyziologů světového věhlasu. Jan Evange-
lista Purkyně (1787–1869) popsal za své-
ho působení na anatomickém ústavu 
pražské lékařské fakulty vestibulární 
závrať. Věnoval se slyšení, zkonstruoval 
dvouramenné sluchadlo. Studoval též zá-
konitosti řeči, polykání a funkci slinných 
žláz. Jan Nepomuk Čermák (1827–1873) 
jako první vypracoval metodu využití la-
ryngoskopického zrcátka pro vyšetření 
hrtanu. Též jako první použil v ORL čelní 
zrcátko, které je známé z různých kari-
katur lékařů – mimochodem dnes se již 
užívá zřídka, ustoupilo čelním reflekto-
rům. Před čelním zrcátkem, které využívá 
odrazu světla, bylo k vyšetření používáno 
pouze sluneční světlo. Krom toho se Čer-
mák stal i spoluzakladatelem rhinologie. 
Počátky vývoje české otologie a laryngo-
logie v druhé polovině 19. století, tedy 
ještě před konstituováním vědního obo-
ru otolaryngologie, se postupně též rea-
lizovaly přednáškami a demonstracemi 
lékařů různých specializací na lékařských 
sjezdech. Tak například prof. Thomayer – 
internista – napsal stať o nemocech hr-
tanových a dalších. Podobně referovali 
i další, například přednosta české chirur-
gické kliniky prof. K. Maydl – a to o chi-
rurgické léčbě nemocí dýchacích cest. 
V devadesátých letech 19. století vzniklo 
při české interní klinice laryngologické 
ambulatorium, vedené prof. Frankerber-
gerem, který pak v r. 1906 založil „Volné 

sdružení českých otolaryngologů“. Toto 
se stalo základem pro založení České 
otolaryngologické společnosti v r. 1921, 
a to již v samostatném Československu. 
Tento samostatný obor je pak prezento-
ván tak významnými osobnostmi, jakými 
byli prof. Otakar Kutwirt, ale zvláště pak 
akademik prof. Antonín Přecechtěl, který 
se stal přednostou pražské ORL kliniky 
v r. 1929. Jeho nástupcem byl prof. Sed-
láček, následoval prof. Tichý a až 
do dnešních dob je vedení kliniky v ru-
kou prof. Jana Betky. Tyto osobnosti se 
výrazně zasloužily o rozvoj oboru v celé 
jeho šíři. Z mimopražských význam-
ných osobností dlužno jmenovat v Brně 
prof. Ningera, prof. Hladkého a v Hradci 
Králové profesory Jana Hybáška a jeho 
syna Ivana. Mnoho dalších významných 
osobností zde není jmenováno, protože 
nám jde především o historii ORL v Ústí 
nad Labem a v oblasti severozápadních 
Čech. 
První zmínka o otolaryngologické péči 
v Ústí n. L. je pouze v souvislosti s konsi-
liáři, a to v r. 1921. V roce 1926 bylo roz-
hodnuto o výstavbě nové nemocnice 
ve 4 etapách. Kompletně byla nemocnice 
otevřena v r. 1937. Zde již bylo samostat-
né ORL oddělení, a to v chirurgickém pa-
vilonu s 28 lůžky. Personál byl německý, 
ošetřovatelky byly řádové sestry. Odděle-
ní vedl jako vedoucí lékař Dr. Rolland 
Tauber – Němec. Poté, v době protekto-
rátu, je též známo jméno sekundáře ORL 
Jonasche, který byl Čech a po převratu 
vedl krátce jako primář ORL oddělení. 
Odešel do Německa, protože měl man-
želku Němku (nebyl odsunut). V r. 1945 
pak přichází jako primář ORL oddělení 
MUDr. Karel Zeman. Přišel z Hradce Krá-
lové a byl jedním z mnoha českých léka-
řů, kteří nahradili v bývalých Sudetech 
odsunuté německé lékaře. MUDr. Karel 
Zeman vedl ORL oddělení do konce roku 
1965. Byl to milý a pracovitý člověk. Ovlá-
dal velice dobře operace uší pomocí dlát-
ka, které se v té době používalo místo 
frézy. Odoperoval neuvěřitelné množství 
uší, hlavně dětských. V době, kdy anti-
biotická léčba byla v plenkách, a dnes by 
se díky nim neoperovalo, byl Karel Ze-
man nucen pro záchranu, především dět-
ských, pacientů použít právě tento 
chirurgický přístup. V onkologické laryn-
gologii bylo tehdy vrcholem odnětí hla-
sivky cestou tak zvané laryngofissury 
– rozpolcení hrtanu. Z jeho spolupracov-
níků je možné jmenovat například 
MUDr. Špillera, pozdějšího primáře 
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v Teplicích, který si sáhl na život v domnění, 
že má rakovinu hrtanu, což se nepotvrdilo. 
Dále MUDr. Luďka Šefce, pozdějšího ve-
doucího lékaře v ústecké poliklinice, 
Dr. Majera, pozdějšího primáře v Nymbur-
ce, neoblíbenou MUDr. Větrovskou, 
MUDr. Zuzanu Richterovou, později za-
městnankyni ústecké polikliniky. 
MUDr. Přerovský se stal pozdějším republi-
kovým ředitelem železničního ORL. Nepře-
hlédnutelný, byl původem stomatolog 
a známý bavič, MUDr. Boris Janda, který 
emigroval v r. 1968 se svou půvabnou že-
nou Janou, také lékařkou pracující na chi-
rurgii, která emigraci podstoupila „celá 
žlutá“ s inf. hepatitidou. Nakonec přichá-
zejí mladí lékaři MUDr. Řehůřek 
a MUDr. Laštůvka. Sesterské obsazení je 
postupně v době Karla Zemana vyměněno, 
řádové německé sestry jsou nahrazeny čes-
kými absolventkami zdravotních škol. Cha-
rakterního primáře Zemana, který odešel 
do důchodu, aby ale dále pracoval jako lé-
kař Železniční polikliniky v Ústí nad Labem, 
nahradil z Hradce Králové přicházející 
doc. MUDr. Věroslav Nejedlo, CSc., a to 
od 1. 1. 1966. Doc. Nejedlo byl velice erudo-
vaný odborník, který dokázal přenést kli-
nické návyky do svého nového pracoviště. 
Do Ústí přišel, protože nebyl úspěšný 
v konkurzu na místo přednosty hradecké 
kliniky. To bylo naopak výhodné pro ústec-
ké ORL. Doc. Nejedlo významně zasáhl 
do úrovně ORL péče. Významně rozšířil chi-
rurgickou léčbu hrtanu, především onkolo-
gických pacientů. Byly zavedeny všechny 
typy parciálních laryngectomií, totální la-
ryngectomie a blokové disekce. Zavedl 
nové, progresivní metody operací uší 
na zlepšení sluchu, tak zvané tympano-
plastiky. Dříve se prováděly pouze sanační 
výkony zánětů, operace na zlepšení sluchu 
se do té doby neprováděly. Byla též prvně 
při ušních operacích použita fréza a mikro-
skop. Doc. Nejedlo nutil své podřízené 
ke klinickým návykům, což představovalo 
nejenom studium nových poznatků v ORL, 
ale i studium jazyků. Sám šel příkladem 
a společně se spolupracovníky absolvoval 
pravidelně výuku angličtiny a němčiny. Byl 
pilný i v publikační činnosti. Významné 
jsou jeho práce o náhradách bubínku růz-
nými materiály. V r. 1969 odešel do Němec-
ka. Ve funkci primáře ho nahradil od r. 1972 
MUDr. Lubomír Řehůřek, velice pracovitý 
„moravský sedlák“. Udržel úroveň nastar-
tovanou svým předchůdcem, sám se věno-
val jako jeden z prvních u nás problematice 
neurinomu akustiku. V té době byl 
2x na stáži v USA – Los Angeles v Househo 

institutu u známých osobností v otoneuro-
chirugii, jakými byli Dr. House, Dr. Pulec, 
Dr. Glasgock a další. Nácvik v přístupu 
na neurinom sluchového nervu prováděl 
ve své pracovně (kde měl zařízené instru-
mentarium), přístupové cesty si brousil 
na kadaverech skalních kostí. Byl stále za-
halen kostním prachem, před kterým ho 
chránily umělohmotné brýle. Od té doby se 
nám říkalo „parta brusiče Karhana“. V době 
jeho působení byl zástupcem MUDr. Jiří 
Laštůvka starší – jehož syn je nyní primá-
řem interního oddělení v Ústí nad Labem. 
Dále na oddělení pracovaly MUDr. Srpová 
– vdaná Smržová, MUDr. Jílková – první 
manželka bývalého primátora Ústí nad La-
bem MUDr. Josefa Jílka. Foniatrii, později 
samostatný primariát, vedl velice zdatně až 
do své smrti MUDr. Dalibor Tomeš. Bohužel 
zemřel poměrně mlád, v 61 letech. Na foni-
atrii léta pracovaly logopedky Bluďovská 
a Fialová a rovněž několik sester. Po smrti 
MUDr. Tomeše bylo foniatrické oddělení 
dočasně zrušeno. Po přestěhování nemoc-
nice do nových prostor na Bukově se počát-
kem roku 2012 znovu otevřelo. Foniatrii se 
věnuje MUDr. G. Malá. V r. 1970 přichází 
na ORL oddělení MUDr. Sláma z chirurgie, 
odkud jej pro obor zlanařil primář Řehůřek. 
Ten nakonec emigroval do Německa z Mal-
ty, kde byl na rok pracovně. Jeho záměrem 
však bylo pracovat v USA, bohužel neprošel 
tamní nostrifikací. Po krátké prodlevě, vypl-
něné čekáním na návrat prim. Řehůřka, byl 
v r. 1980 jmenován primářem MUDr. Jiří 
Laštůvka. Ten vedl oddělení do 31. 12 2001. 

1.

Foto:
1.  Prim. MUDr. Karel Sláma 
2. Zleva:  

MUDr. K. Sláma,  
MUDr. J. Laštůvka, 
MUDr. M. Paša, MUDr. A. Bureš  
a MUDr. J. Zemanová (1986)

3. MUDr. Dalibor Tomeš  
a MUDr. J.  Zemanová (1983)

4. MUDr. K. Zeman,  
MUDr. Z. Richterová  
a MUDr. V. Nejedlo (1968)

2.

3.

4.
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Primář Laštůvka byl velice zručný operatér, 
měl rád pořádek v chorobopisech, po od-
naučení se kouření velice nesnášel kuřáky 
a dával jim to patřičně najevo. Kromě onko-
logické operativy vynikal v operacích uš-
ních, především operacích otosklerózy. 
Jeho přirozená manuální zručnost byla 
podpořena také tím, že jako medik fiškuso-
val v brněnské úrazovce. Za jeho více jak 
dvacetiletého působení prošlo oddělením 
mnoho mladých lékařů. Nesmíme zapome-
nout na výborného kolegu Dr. Špillera 
mladšího, primáře v Táboře, který si bohu-
žel sáhl na život podobně jako jeho otec, 
dále roztodivného MUDr. Karla Bareše, kte-
rý pak přešel na kliniku do Prahy na „Kar-
lák“, ale i MUDr. Jiřího Procházku, dalšího 
z řady emigrantů, žijícího v NSR. Nezapo-
menutelnou kladnou postavou byl a je 
i MUDr. Antonín Bureš, zvaný „Toník“, nyní 
na ambulanci v Roudnici nad Labem, kde 
rovněž provádí plastické operace nosu. 
Do paměti oddělení se vryly též lékařky 
MUDr. Zuzana Skřivanová, která odešla 
jako jedna z prvních „do privátní praxe“ 
a úspěšně v ní působí, a dále MUDr. Dáša 
Černochová, manželka zpěváka Karla Čer-
nocha, sama výborná zpěvačka. Ta nyní pů-
sobí v Praze. V té době se na oddělení 
vystřídalo i dost cizinců, hlavně z arab-
ských států. Jediný, kdo trvale zakotvil 
v naší zemi byl MUDr. Issam Zahran, který 
má nyní ambulanci v Duchcově. Po ukonče-
ní svého působení ve funkci primáře praco-
val MUDr. Laštůvka ještě několik let na ORL 
ambulanci Masarykovy nemocnice, aby po-
sléze odešel do ambulance Ústecké polikli-
niky, kde pracuje dodnes. Od 1. 1. 2002 je 
primářem odd. ORL a chirurgie hlavy a krku 

(jak bylo oficiálně nazváno v r. 2000) 
MUDr. Karel Sláma st. Na ORL odd. nastou-
pil v r. 1970, když před tím krátce působil 
na chirurgii v ústecké nemocnici. Posléze 
se stává dětským ordinářem a po jmenová-
ní MUDr. Laštůvky primářem jeho zástup-
cem. Zabývá se otolaryngologií v plném 
rozsahu, publikoval až dosud 25 prací v od-
borných časopisech. Přednáší na různých 
forech i v zahraničí. V r. 1984 vyrobil ve spo-
lupráci s Chemickými závody v Litvínově 
ventilační ušní trubičku zvanou Stipula – 
latinsky sláma, která se používá až dosud 
v léčbě nedoslýchavosti u tak zvaných kli-
hových uší, především u dětí. Ve své době 
byl tento patentovaný zdravotnický prostře-
dek převratný, protože nebyl na trhu, dová-
žel se z ciziny za drahé devizy. U nás stál 
pár haléřů. Dále byla vyrobena MUDr. Slá-
mou, opět ve spolupráci s CHZ Litvínov, prv-
ní česká umělohmotná tracheostomická 
kanyla ze stejného materiálu – Lithenu, 
jako byla vyráběna ventilační trubička – 
Stipula. Štítek byl pak z bratislavského Bra-
lenu, který se mimo jiné používal pro výrobu 
plastických pytlíků na mléko. MUDr. Sláma 
opakovaně stážoval v kanadském Calgary 
a v německém Essenu, kde se seznámil 
s mikroskopickou endonasální chirurgií – 
tehdy převratnou metodou v operacích 
nosu a vedlejších nosních dutin, zvanou 
FES. Výhodou této metody je, že využívá 
přístupu skrze nosní dírky a nepoužívá ze-
vních devastačních řezů v obličeji. Tuto me-
todu jako první zavedl v r. 1989 v tehdejším 
Československu. Ve stejné době stejnou 
metodiku, ale endoskopickou cestou, zavá-
dí doc. Vokurka v Hradci Králové. Metodu 
popsal prim. Sláma spolu se synem, též lé-
kařem ORL oddělení, v monografii vydané 
nakladatelstvím Grada v roce 2002. 
V současnosti na oddělení pracuje 9 léka-
řů. Z nich je nutné jmenovat MUDr. Taušo-
vou, zástupce primáře, která se úspěšně 
mimo „zástupcování“ léta zabývá naprosto 
spolehlivě dětskou problematikou a má 
dětskou ORL atestaci. Lékař s druhou ates-
tací v oboru MUDr. Neubauer zpracovává 
novou tematiku, zabývající se spojením 
námi již zavedené mikroskopické endonas-
ální chirurgie s endoskopickou metodou, 
se snahou využít vzájemně jejich výhody 
a potlačit nevýhody. MUDr. Sláma jr. má 
hlavní téma robotickou chirurgii v ORL 
oboru. Tato metoda byla zavedena jako 
první v ČR, ale i ve východní Evropě v září 
2008. Hlavní výhodou robotiky jsou krát-
ké hospitalizační doby, malé krevní ztráty 
a daleko menší devastace obličeje, které 

Foto:
1. Současný kolektiv oddělení ORL v Masarykově nemocnici v UL, o. z.  

pod vedením prim. MUDr. Karla Slámy

2. Přímý přenos operace (2000)

2. MUDr. Jiří Kalhous při výkonu

jsou nutné při zevních přístupech. Diagnó-
zy, které robotika především řeší, jsou 
karcinomy kořene jazyka a supraglotický 
karcinom. Metoda je stále v plenkách, pro-
bojovává si své místo na slunci, a to jak na  
Ministerstvu zdravotnictví ČR, tak u pojiš-
ťoven, ale v neposlední řadě i u kolegů. 
Je to podobné, jako v začátcích laparo-
skopické chirurgie, která je dnes naprosto 
uznávanou a stále se rozšiřuje. Robotické 
chirurgii, vzhledem k její unikátnosti, je 
věnována delší stať samostatně. MUDr. Jiří 
Kalhous se zabývá kompletně tematikou 
chrápání a spánkové apnoe. Má propraco-
ván detailně koncept této problematiky jak 
v diagnostickém procesu, tak v řešení chi-
rurgickém. Rhonchoppatie a zvláště sleep 
apnoe sy je v současnosti žhavé téma jak 
u laické, ale hlavně u odborné veřejnosti. 
Lékaři ORL odd. se zúčastňují zahraničních 
stáží, přednášejí a publikují. Oddělení po-
řádá pravidelná symposia spojená s opera-
cemi v přímých přenosech. V r. 2012 byla 
tato akce pořádána po devatenácté. Spo-
lupracujeme dlouhodobě velice úspěšně 
s klinikou prof. Betky z Motola, se kterou 
máme nadstandardní vztahy. V hodnocení 
vědecké činnosti Vědeckou radou MN se lé-
kaři odd. ORL a chirurgie hlavy a krku vždy 
umísťovali na předních místech. 
Po odchodu MUDr. Luďka Šefce do dů-
chodu, se vedení v Ústecké poliklinice 
ujala MUDr. Eva Kučerová, která vede ORL 
ambulanci dodnes. Léta zde též úspěšně 
pracoval MUDr. Eduard Hájek zvaný „Eda“, 
nyní v důchodu. Dále zde ještě pracuje 
MUDr. Pavel Strnad. Otolaryngologicko-fo-
niatrickou praxi má v Ústí nad Labem též 
MUDr. Věra Králová.

1.1.

3.

3.

Foto:
1. Krajský seminář ORL Děčín 

– uprostřed MUDr. Karel Sláma, 
vpravo MUDr. K. Zeman (1982)

2. Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

3. MUDr. J. Laštůvka

2. 2.

3.
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Redakce odborné přílohy Statim děkuje primáři MUDr. Karlu Slámovi za jeho aktivní přístup 
a spolupráci při realizaci této odborné přílohy.

Pramenů, ze kterých by autor čerpal znalos-
ti o historii ostatních ORL pracovišť v kraji, 
který byl původně jeden – Ústecký, ale pak 
se rozdělil na kraj Ústecký a kraj Liberecký, 
není mnoho, a tak půjde jen o shrnující 
data. Trendem posledních let je uzavírání 
ORL lůžkových zařízení v okresech. Situace 
je nyní taková, že chybí, jak již bylo výše 
popsáno, 18 ORL lůžek v kraji ústeckém 
a 13 v kraji libereckém v přepočtu na počet 
obyvatelstva. 
V posledních 10 letech zanikla ORL oddě-
lení v Chomutově – významná spádová ob-
last onkologických pacientů v průmyslově 
zatížené oblasti a v Teplicích (2006), již dří-
ve také v České Lípě. Mimochodem Česká 
Lípa je nejrozsáhlejší okres v Libereckém 
kraji. Nově bylo kupodivu zřízeno v r. 2002 
ORL v Jablonci nad Nisou, přestože v Liber-
ci je ORL oddělení nadstandardní a vzdále-
nost mezi oběma je 10 km. Zřejmě rivalita 
a to nejenom ve fotbale. Obě oddělení mají 
ale výborné primáře. 

Lůžková odděLení spadající 
pod krajskou zdravotní, a. s.
•	 ORL OdděLení děčín
V Děčíně bylo funkční lůžkové oddělení za-
loženo v r. 1949.
Primáři: MUDr. Oto Švec (1949–1955), 
MUDr. Karel Křivánek (1955–1977), 
MUDr. František Plhoň (1978–1997) 

orL v ostatních nemocnicích severních Čech

Foto:
1. Sestry I. Sochůrková, J. Eichlová a B. Hladová (1980)
2. Sestra Marie Bečvářová  v pozadí s MUDr. Jiřím Kalhousem

První českou vrchní sestrou byla sestra Slavíčková, která byla v r. 1969 odvolána 
z politických důvodů a nahrazena režimně angažovanou sestrou Eichlovou. Tuto pak 
nahradila původem sálová sestra Sochůrková zvaná „Inka“. Pak několik let zastáva-
ly funkci vedoucí sestry manažerky, které měly na starosti několik oborů najednou. 
Po nich pak opět byly ustanoveny vrchní sestry. Od r. 2000 do roku 2006 ji zastávala J. 
Nečasová, kterou vystřídala J. Kendrová. Ta zastává funkci vrchní sestry dodnes. Tlak 
na postgraduální vzdělávání u sester je patrný a podmínkou zastávání funkce vrchní 
sestry je ukončené bakalářské studium, což obě posledně jmenované velice úspěšně 
absolvovaly. Obě se s vedoucí funkcí velice dobře vypořádaly. 
V poválečné době zůstává kapacita ORL oddělení na 28 lůžkách, postupně pak do-
šlo k rozšíření až na 51 lůžek, z toho bylo 12 dětských. Při přestěhování nemocnice 
do nových prostor na Bukově, po roce 2002, se již z různých důvodů na ORL odd. 
nedostalo a tento fakt hrozil rozpadem oboru a uložením ORL pacientů na lůžka 
v rámci chirurgického fondu. Po rázné dohodě s vedením nemocnice bylo odděle-
ní dočasně umístěno v moderně vybudovaném traktu jednodenní chirurgie. Dětští 
pacienti jsou umístěni v rámci dětského lůžkového fondu, kde mají garantovaných 
7 až 10 lůžek. Po zprovoznění multioborové jednodenní chirurgie – JEPLu – v r. 2011 
je odd. ORL a chirurgie hlavy a krku přestěhováno do lůžkového pavilonu A, kde má 
16 lůžek a sdílí patro napůl s internou. Vzhledem k rušení ORL lůžek v kraji, kde je 
v současnosti deficit 18 ORL postelí, je i při využití JEPLu lůžková kapacita ORL odd. 
v Masarykově nemocnici nedostatečná. Je to i proto, že se na oddělení koncentrují 
nejnáročnější pacienti, především onkologičtí, z celého regionu a mnohdy i mimo něj. 

vrchní sestry orL v Ústí nad Labem 1.

2.

– výrazná osobnost, člen výboru ORL spo-
lečnosti, angažoval se jak ve sportu, tak 
v politice. MUDr. Vítězslav Veselý (1998 až 
dosud).
•	 ORL oddělení Chomutov
Oddělení bylo založeno v r. 1945. 
Primáři: MUDr. Jan Černý (1945–1980), 
Od roku 1981 až do zrušení oddělení 
v r. 2003 MUDr. Jiří Sušický, bratr bývalého 
primáře očního oddělení v Ústí a senátora 
Pavla Sušického.
•	 ORL oddělení Most 
Bylo založeno v r. 1945. 
Primáři: MUDr. Franc Prokop (1945–1949), 
MUDr. Karel Born (1949–1952), MUDr. La-
dislav Erban (1953–1968) – poté odešel 
do NSR. Byl znám svými komplikacemi – 
přerušením lícního nervu při operacích uš-
ních za použití dlátka. Místo, kde přerušil 

výrazná osobnost tamního regionu 
MUDr. Eva Šrámková.
•	 ORL oddělení Litoměřice
Bylo založeno bylo v 1962.
Primáři: MUDr. Zdeněk Lukeš (1962-1984), 
MUDr. Jiří Soldán (1984–1989), který při-
šel z ÚVN Praha, MUDr. Emil Sabotinov 
(1990–1997) přišel z kliniky v Burgasu, 
MUDr. M. Marhons (1998–2001), kdy ze-
mřel, MUDr. Jindřich Franta (2001–2010) 
znalec moravského vína, MUDr. Fuhrman 
(2010 až dodnes).

orL odděLení – nyní v Libereckém kraji
•	 ORL oddělení Liberec 
Oddělení bylo založeno v r. 1912.

Foto:
1. Krajský seminář ORL Děčín – zleva: MUDr. V. Ryba (Most), MUDr. J. Laštůvka 

(Ústí nad Labem), zády MUDr. Z. Lukeš (Litoměřice), MUDr. J. Sušický 
(Chomutov) a MUDr. P. Kraus (Teplice) v roce 1982

2. ORL Děčín v dnešní době

nerv, jeho spolupracovníci nazvali škodo-
libě „Erbanovo místo“. Jinak to byl zkuše-
ný primář a velký diskutér. MUDr. Vladimír 
Ryba (1970–1988) – velice pilný a řádný 
člověk, při odstranění krčních mandlí v cel-
kové anestesii využil moderní speciální 
rozvěrač úst vyrobený v CHZ Litvínov. Ope-
ratér měl pak lepší přehled v dutině ústní. 
MUDr. Zdeněk Pokorný (1989– 2003). Dále 
krátce MUDr. Drtík, kterého vystřídal v dů-
sledku změn na ORL v Teplicích MUDr. Petr 
Najman. Ten vede mostecké ORL dodnes. 
Oddělení je garantem kvalitní péče v zá-
padní části oblasti SZ Čech. 

1.

2.

•	 ORL oddělení Teplice
Oddělení bylo založeno v r. 1945.
Primáři: MUDr. Vajshajtl (1945–1958). 
MUDr. Jiří Špiller (1959–1968) – primář Špil- 
  ler zemřel tragicky, vzal si život v domnění, 
že má maligní onemocnění hrtanu, což ne-
bylo pravdou. Bohužel v posledních dnech 
postihl stejný tragický osud i jeho syna Iva-
na Špillera – zřejmě geny s vlohami k de-
presím. MUDr. Přemysl Kraus (1968–1990) 
– doyen a elegán severočeských otola-
ryngologů, který donedávna čile pracoval 
na ambulanci v Bílině. MUDr. Jiří Výbora 
(1991–2006) – poté co odešel do důchodu, 
ORL v Teplicích ještě chvíli fungovalo, aby 
bylo v r. 2008 zrušeno. Za primáře Výbory 
bylo oddělení plně funkční a sloužilo i trva-
lou pohotovost. Nenašel se nástupce. 

ostatní orL zařízení mimo akciovou 
spoLeČnost krajská zdravotní 
•	 ORL oddělení Rumburk
Bylo založeno primářem MUDr. Jiřím Ten-
glerem v r. 1955. Zrušeno bylo v r. 1994. 
Po smrti velice schopného primáře, který 
zemřel mlád na rakovinu žaludku v pa-
desáti letech, ještě vedli oddělení známý 
„kovboj“ Odon Pavýza, pak až do zrušení 

Primáři: první český primář MUDr. E. Ka-
bátek (1945–1950), MUDr. Brožek 
(1950–1952), MUDr. Žalský (1952–1955), 
MUDr. Schuldes (1955–1965). Pak výrazná 
osobnost z brněnské kliniky MUDr. J. Bzo-
nek, CSc. (1966–1985), MUDr. Alois Kafka 
(1986–2007), MUDr. Minařík (od 2007 do-
dnes).

•	 ORL oddělení Jablonec nad nisou
Oddělení bylo založeno v r. 2002.

Primáři: MUDr. Robert Toscani – až dosud. 
Přišel z Liberce, nejde o původ šlechtice, 
i když tak vypadá a mnozí si to myslí, ale 
o potomka toskánských řemeslníků – hrn-
čířů.

•	 ORL oddělení česká Lípa: 
Oddělení bylo založeno v Novém Boru 
v r. 1963 a v r. 1981 přemístěno do České 
Lípy. Zrušeno v r. 2006.
Primáři: MUDr. Jan Šusta (1963–1989), 
MUDr. Jaromír Smělý (1989–1991), 
MUDr. Karel Kahan (od roku 1991 do zruše-
ní oddělení).
Snahou našeho širšího sdělení bylo ucho-
vat v paměti dostupná fakta o ORL oboru 
v Ústí nad Labem, a v regionu severozápad-
ních Čech. Může být zajímavým zdrojem 
historického poznání nejen pro budoucí 
generace otolaryngologů, ale i lékařů ji-
ných oborů.

MUDr. Karel Sláma st., primář odd. ORL a chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice v UL, o. z. 



Robotická chirurgie je moderní metoda 
vycházející z operační endoskopie, kterou 
převyšuje prostorovým znázorněním ope-
račního pole a manipulačními schopnost-
mi nástrojů. Robotická chirurgie posunuje 
limity endoskopické operační léčby v řadě 
oborů a u mnohých výkonů představuje al-
ternativu jak v oblasti minimálně invazivní 
chirurgie, tak v oblasti klasických zevních 
přístupů. 
Do ORL oboru byla robotická technologie 
poprvé zavedena v Ústí nad Labem a byla 
také jako první svého druhu použita v Čes-
ké republice. Je součástí Centra robotické 
chirurgie, které vzniklo v srpnu 2008. Do-
posud bylo v Masarykově nemocnici odo-
perováno 28 ORL pacientů. 
Spektrum roboticky asistované chirurgie 
(RACH) v ORL obsahuje výkony prováděné 
přes dutinu ústní (TORS – Transoral Robo-
tic Surgery), doposud operované klasic-
kými zevními přístupy na krku. K hlavním 
indikacím roboticky asistované chirurgie 
v ORL patří chirurgická léčba ohraničených, 
povrchově uložených, patologických lézí, 
které jsou dostupné pro robotické nástro-
je v oblasti hltanové trubice, kořene jazyka 
a supraglotické části hrtanu. Při selhání 
CPAP je indikováno chirurgické zmenšení 
kořene jazyka pro těžký spánkový apnoický 
syndrom. S roboticky asistovanou transaxi-
lární thyroidectomií nejsou v ČR zkušenos-
ti. V porovnání s alternativním přístupem 
zevní cestou je profit v zachování neporu-
šené stěny krku včetně hltanové trubice, 

malé krevní ztrátě, rychlé rekonvalescenci 
a velmi krátké době hospitalizace.
V nynějších podmínkách by se měly robo-
tické operace provádět na specializovaném 
pracovišti, které má zkušenosti s výkony ro-
botickou technologií. Racionální úvaha je, 
že těchto specializovaných pracovišť – cen-
ter – by mělo být omezené množství tak, 
aby pokryly větší spádovou oblast (Čechy 
a Morava), naplnily zdravotní potřeby paci-
entů a současně byly ekonomicky využity.
V současné době jsou roboticky asis-
tované chirurgické výkony prováděny 

v 7 nemocnicích v ČR, se kterými má VZP 
uzavřenou smlouvu na úhradu této péče. 
VZP poskytuje na roboticky asistované chi-
rurgické výkony zdravotnickému zařízení 
určitý finanční limit na celý rok (budget), řá-
dově v desítkách milionů korun. Výše úhra-
dy zahrnuje veškerou péči poskytnutou 
od přijetí na lůžko až po jeho propuštění, 
tj. náklady na práci lékařů i ostatních zdrav. 
pracovníků, za hospitalizační složku, robo-
tické nástroje, anestezii, léčivé přípravky, 
laboratoře atd. Cena ORL robotického vý-
konu se pohybuje okolo 63 500 Kč. Ostat-
ní zdravotní pojišťovny mohou tuto péči 
hradit po předchozím schválení revizním 
lékařem a po posouzení přínosu tohoto 
přístupu pro jednotlivé pacienty s ohledem 
na jejich zdravotní stav, protože zatím ne-
jsou kódy výkonů zařazeny do platného Se-
znamu zdravotních výkonů, podle kterého 
se běžně zdravotní služby hradí. 
Součástí koncepce je schválení registrač-
ních listů pro TORS komisí Ministerstva 
zdravotnictví ČR a zařazení nově navrho-
vaného výkonu do Seznamu zdravotních 
výkonů, tzn. mezi standardní výkony. Re-
gistrační listy pro TORS obsahují indikace 
k resekci T1–T2 povrchově uložených kar-
cinomů hltanové trubice a resekci kořene 
jazyka u těžkého OSAS při odmítnutí léčby 
metodou CPAP. Navrhovanému výkonu pro 
TORS je přiřazen kód 71827 (v odbornosti 
731 – otorinolaryngologie – skupina 3). 

MUDr. Karel Sláma jr. 

redakce statimu nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí kz, a. s. k uveřejnění příspěvků a zajímavých námětů 
do této přílohy časopisu infolisty. zveřejněte nové odborné zdravotnické zajímavosti, zpropagujte zajímavé pracoviště, osobnosti 
nebo diagnostickou a léčebnou metodu. rádi se budeme vašimi náměty zabývat!
neváhejte a napište nám! příspěvky jsou ohodnoceny kreditními body.
Kontakt: Mgr.  Josef  Rajchert  a  Jiřina  Suchá,  tiskové  a  organizační  oddělení  KZ,  a.  s.,  e-mail:  infolistykz@kzcr.eu,  
tel.:  477  112  030, mgr. anna-marie malá, hlavní sestra nemocnice chomutov, o. z., e-mail: anna.mala@nspcv.cz,  
tel.: 474 447 395.

roboticky asistovaná chirurgie v orL 

Foto: 1. MUDr. Karel Sláma jr., 2. Operace kořene jazyka (2012), 3. MUDr. Roman Neubauer při operačním výkonu (2009)
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