Chirurgie středního ucha
- zabývá se rekonstrukčními a sanačními operacemi středního ucha
- rekonstrukční operace: náhrada nebo oprava převodního systému středouší (ke zlepšení sluchu)
- sanační operace: odstranění zánětlivého či nádorového ložiska středního ucha

Nejčastější příznaky onemocnění středního ucha
- nedoslýchavost
- ušní šelest (šum nebo pískání v uchu)
- bolest ucha nebo hlavy v okolí ucha
- nepříjemné pocity po vniknutí vody do ucha
- výtok z ucha
- teplota
- zalehnutí v uchu
- abnormální sluchový vjem
- tlak v uchu
- závratě
- obrna tváře

Výše uvedené potíže vyžadují specializované vyšetření lékařem pro choroby ušní-nosní-krční
(ORL), které se skládá z klinického vyšetření, vyšetření sluchu a případně zobrazovacích metod
(počítačová tomografie - CT, magnetická rezonance).

Předpokládaný prospěch operace
Rekonstrukční operace - zlepšení sluchu, odstranění nepříjemných doprovodných projevů, zamezení
případných sociálních dopadů (ztráta zaměstnání, řízení vozidel a
podobně)
Sanační operace - vyléčení nebo podstatné zmírnění potíží pacienta (zastavení výtoku z ucha,
zamezení bolesti, ušního šelestu, závratí, nebo odstranění zápachu z ucha)

Operace
- objednávací doba plánovaného operačního výkonu 1 – 2 měsíce
- v celkové narkóze (uspání)
- nutnost interního předoperačního vyšetření (praktickým lékařem pro dospělé nebo pro děti a
dorost)
Mikrochirurgický operační výkon (použití mikroinstrumentária a operačního mikroskopu)
- přístupy: endomeatální (přes zvukovod, bez nutnosti kožního řezu)
endaurální (kožní řez veden přes zvukovod)
retroaurikulární (kožní řez veden za ušním boltcem)
- délka výkonu: individuální (obvykle 30 – 90 min.)
- na našem pracovišti provádíme i endoskopické operace uší – menší operační rána (většinou
endomeatálně), často lepší přehled

Pooperační péče
- pravidelné denní klinické kontroly
- 2. – 3. pooperační den částečné odstranění tamponády ze zvukovodu
- délka hospitalizace obvykle 4 – 6 dnů
Propuštění
- doporučeno dodržovat klid a režimová opatření
- 7. – 10. pooperační den odstranění stehů (možno na ORL nebo praktickým lékařem v místě bydliště)
- 14. – 21. pooperační den kontrola operatérem – První posouzení výsledku operace
- přibližná doba hojení operovaného ucha 4 – 6 týdnů
- délka pracovní neschopnosti průměrně 10 – 14 dní (v závislosti od typu operace, pooperačního
průběhu, profese, atd.)
- následné kontroly v pravidelných intervalech (v závislosti na jednotlivých případech)

