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ORL ambulancie sa nachádzajú 

na 2. poschodí polikliniky

Dostupnosť 
operačných 

termínov

Široké 
spektrum 
zákrokov 

Dlhoročná 
prax 

lekárov

Nadštandardné 
prístrojové 
vybavenie

Pondelok:  07.30 - 15.45

Utorok:  07.30 - 15.45

Streda:  07.30 - 15.15

Štvrtok:  08.00 - 15.30

Piatok:  07.30 - 15.45
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V oblasti detskej ORL ponúkame v ProCare Betliarska široké 

spektrum operačných výkonov, ktoré realizujeme v nadštan-

dardne vybavených operačných sálach. Operácie detí vykoná-

vame výlučne v celkovej anestézii. Pacienti sú po operačnom 

výkone v jednodňovej chirurgii prepustení v popoludňajších 

hodinách v deň operácie do domácej starostlivosti.

Odstránenie nosohltanovej mandle z dôvodu mechanickej 

prekážky alebo zdroja chronickej infekcie.

Príznaky:
 Časté infekcie horných dýchacích ciest

 Nočné chrápanie

 Dýchanie ústami

 Nosový hlas (rinolália)

 Nedoslýchavosť

 Opakované zápaly stredného ucha

Odstránenie podnebných mandlí.

Príznaky:
 Opakované bakteriálne infekcie podnebných mandlí 

 – tonzilitídy – angíny.

Zmenšenie objemu podnebných mandlí, ak sú veľkou mecha-

nickou prekážkou v dutine ústnej. Vykonáva sa len pri zdravých 

podnebných mandliach. Často je výkon potrebný v kombinácii 

s endoskopickou adenoidektómiou.

Príznaky:
 Nočné chrápanie

 Apnoické pauzy (zástavy dychu) počas spánku

 Nekvalitný spánok

 Nosový hlas (rinolália)

 Poruchy reči

 Zhoršené prehĺtanie

Ide o korekciu skrátenej podjazykovej uzdičky alebo uzdičky 

pod hornou perou.

Príznaky:
 Poruchy reči – najmä dyslália

 Narušený vývoj chrupu v hornom zuboradí

Pri tomto zákroku narežeme blanku bubienka a odsajeme te-

kutinu. Do vytvoreného otvoru následne vložíme malú plastovú 

alebo kovovú trubičku (stipulu), ktorá zabezpečí dlhodobú 

ventiláciu stredného ucha.

Príznaky:
 Nedoslýchavosť

 Opakované zápaly stredného ucha

 Nález tekutiny v strednom uchu

Operačným výkonom upravujeme odstávajúce ušnice 

do správneho postavenia.

LIEČEBNÉ VÝKONY

ENDOSKOPICKÁ 
ADENOIDEKTÓMIA

TONZILEKTÓMIA

TONZILOTÓMIA

FRENULOTÓMIA 
ALEBO FRENULOPLASTIKA

ZAVEDENIE STREDOUŠNÝCH 
VENTILAČNÝCH TRUBIČIEK 
(STIPÚL)

PLASTICKÁ OPERÁCIA 
ODSTÁVAJÚCICH UŠNÍC


