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Spektrum naší péče 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ušní, nosní, 

krční) patří se svými 30 lůžky, 2 operačními sály, 3 ORL ambulance-

mi, 2 foniatrickými ambulancemi, 2 ambulancemi logopedickými, 

návazností na anesteziologické pracoviště a další kliniky Fakultní 

nemocnice k největším pracovištím v Čechách a na Moravě v ORL. 

Mezi stěžejní programy ORL kliniky patří

 chirurgie štítné žlázy

 chirurgie tumorů hlavy a krku

 chirurgie slzných cest

 chirurgie nosu a vedlejších nosních dutin

 chirurgie středního ucha (vč. operace třmínku)

 operace slinných žláz

 diagnostika a chirurgie poruch spánku 

 diagnostika a léčba poruch sluchu (včetně kochleární implan-

tace)

a jak poStupovat 
po propuštění do domácí péče?
Po operaci přívěsků či píštěle je nutné chránit  ránu před vodou 

a nečistotami. Po odstranění je stehů je vhodné ranku masírovat, 

jednak tlakovými masážemi (20 x denně na 20 sekund tlačit na jiz-

vu - dojde k jejímu dřívějšímu vyblednutí) a dále uvolnění kůže 

v okolí jizvy jejími drobnými posuny do okolí. Vhodné je použítí 

krému při masážích.
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InFormace pro rodIče
Vážení rodiče,

velmi si vážíme volby našeho pracoviště pro vyšetření a eventuální 

operaci Vašeho dítěte. Následující řádky Vám poskytnou informace 

o léčbě preaurikulárních píštělí a přívěsků

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava

nejčaStější otázky a odpovědI

co je preurIkulární přívěSek?
Ušní přívěsky (apendices preauriculares)  jsou malé kožní výrůstky 

(velikosti obvykle 3-10 mm)  umístěné před ušním boltcem. Jedná 

se o vrozenou vadu, zjištěnou obvykle ihned po porodu. Může se vy-

skytovat jednostranně nebo i oboustranně, samostatně nebo spo-

lečně s dalšími vývojovými poruchami (např. preaurikulární píštěl).

jaká je léčba  
preurIkulárních přívěSků?
Preaurikulární přívěsky není nezbytně nutné léčit.  Přívěsky jsou 

pouze kosmetickou vadou. Jejich odstranění je možné chirurgicky. 

Obvykle doporučujeme rodičům odstranění přívěsků v předškol-

ním věku.

jak probíhá operační 
odStranění?
Operace probíhá obvykle v celkové anestézii, za hospitalizace dí-

těte. Přívěsek je z vřetenovitého řezu odstraněn a kůže v okolí je 

plasticky upravena a sešita. Stehy jsou odstraněny obvykle 7. po-

operační den. 

co je preaurIkulární píštěl?
Preaurikulární píštěl (fistula preauricularis) je kůží vystlaný kanálek 

umístěný těsně před ušním boltcem, který končí slepě jako drob-

ný váček. Je obvykle několik milimetrů dlouhý, vyvinut na jedné či 

obou stranách.  Zevně je patrný jako tečkovitá vkleslinka. Může být 

bez dalších příznaků, někdy se z ústí píštěle uvolňuje bělavá hmo-

ta, tzv.  detritus, může ale dojít i k zánětlivým změnám.

jak Se léčí  preurIkulární 
abSceS?
V případě vývoje abscesu je nutné rozříznutí abscesu a evakuace 

hnisu, obvykle jsou podávány i antibiotika. V době akutních zánět-

livých změn obvykle nelze píštěl chirurgicky odstranit, je nutné 

vyčkat na zhojení a odstranění s odstupem.

kdy je vhodné píštěl 
operovat?
V případě přítomnosti píštělí bez příznaků obvykle doporučujeme 

odstranění v předškolním věku.  Odstraněny by měly být píšteěle, 

u kterých dochází k opakovaným zánětlivým změnám, k tvorbě 

abscesů. 

jaká je léčba preaurIkulární 
píštěle?
Léčba píštěle je chirurgická, pokud se vyskytuje oboustranně, ope-

rační výkon se provádí v jedné době. Operace se provádí v celkové 

anestézii, z člunkovitého řezu je píštěl vypreparována a  vcelku od-

straněna. Někdy je k upřesnění průběhu  píštěle  během operace 

používána speciální barvící látka (toluidinová modř). Stehy se ob-

vykle odstraní 7. pooperační den.
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jak Se projevují zánětlIvé 
změny v píštělI?
V píštěli může dojít k bakteriální infekci,  která se projevuje otokem, 

zarudnutím ahnisavou sekrecí z píštěl a bolestivostí. Někdy dochá-

zí k ucpání kožního ústí  a vývoji abscesu.


