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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 - 15.45SPOKOJNOSŤ NAŠICH 
PACIENTOV JE PRE NÁS 
PRVORADÁ

Ako speváčka som potrebovala hlasovú sta-

rostlivosť a bol mi doporučený MUDr. Lorenc. 

Akonáhle mám podozrenie, že niečo nie je 

s hlasivkami v poriadku, snažím sa hneď 

navštíviť foniatrickú ambulanciu a mať to 

po kontrolou, aby som bola fi t. S ORL 

starostlivosťou som veľmi spokojná.

ORDINAČNÉ HODINY 
ORL AMBULANCIE:

OBJEDNAJTE SA

Adriana Kučerová, 
Sólistka opery SND

Mala som problémy s hornými dýchacími 

cestami, tak som sa dostala do ambulancie 

MUDr. Bujnovej. Od začiatku mala veľký 

záujem vyriešiť moje problémy. Navrhla mi 

malú operáciu na jednodňovej chirurgii.  

Operácia prebehla rýchlo a bezbolestne. 

Rovnako aj doliečovanie. Po mesiaci som 

fi t a dýcha sa mi veľmi dobre.

Eva, Bratislava

ODBORNÝ TÍM ORL
MUDr. Branislav Lorenc a MUDr. Lucia Bujnová



V oblasti ORL ponúkame dospelým pacientom v ProCare 

Betliarska široké spektrum operačných výkonov, ktoré realizu-

jeme v nadštandardne vybavených operačných sálach. Pacien-

ti sú po operačnom výkone v jednodňovej chirurgii prepustení 

v popoludňajších hodinách v deň operácie do domácej sta-

rostlivosti, alebo v závislosti od operačného výkonu zostávajú 

na pooperačnom lôžku 24 hod.

Kompletné odstránenie podnebných mandlí.

Príznaky:
 opakované infekcie liečené antibiotikami

 dlhodobé pobolievanie hrdla

 recidivujúce infekcie horných dýchacích ciest Zmenšenie objemovo zväčšených slizníc v nosovej dutine 

diodovým laserom.

Príznaky:
 sťažené dýchanie nosom

 dlhodobá sekrécia z nosa/ zatekanie hlienov

 nočné chrápanie

Príznaky:
 obmedzené dýchanie 

 väčšinou jednou nosovou 

 dierkou

 
 nočné chrápanie

 pocit suchosti v nose

Príznaky:
 chrápanie               

 sleep apnoe syndróm 

Plastická úprava nosovej prepážky.

Plastika mäkkého podnebia. Operačný výkon je v kombinácii 

s odstránením podnebných mandlí (tonzilektómiou). 

Príznaky:
 opakované zápaly 

 prínosových dutín

 sekrécia z nosa

 
 obmedzené dýchanie 

 nosom

 zhoršenie čuchu

 bolesti hlavy

Príznaky:
 porucha hlasu – zachrípnutie

 zhoršené dýchanie v oblasti hrtanu

 neefektívny kašeľ

 porucha prehĺtania

Operačným výkonom upravujeme odstávajúce ušnice 

do správneho postavenia.

LIEČEBNÉ VÝKONY

TONZILEKTÓMIA

TURBINOPLASTIKA LASER

SEPTOPLASTIKA

UVULOPALATOPLASTIKA 

FUNKČNÁ ENDOSKOPICKÁ 
CHIRURGIA PRÍNOSOVÝCH 
DUTÍN

MIKROLARYNGOCHIRURGIA 
– OPERÁCIE HLASIVIEK

PLASTICKÁ OPERÁCIA 
ODSTÁVAJÚCICH UŠNÍC

Pri tomto zákroku narežeme blanku bubienka a odsajeme 

tekutinu. 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

ZAVEDENIE STREDOUŠNÝCH 
VENTILAČNÝCH TRUBIČIEK 
(STIPÚL)


