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Mezinárodní workshop - odejmutí nádoru z ledviny laparoskopickou cestou

Laparoskopické odstranění nádoru z ledviny se poprvé v jablonecké nemocnici, a zároveň i Evropě, 
uskutečnilo  v lednu  roku  2007.  Nádor  byl  odstraněn  pomocí  přístroje  elektrochirurgického 
radiofrekvenčního  generátoru.  Jedná  se  o  metodu,  kterou  se  odstraní  nádor  a  nemusí  dojít  k 
vyjmutí celého orgánu (tím se zachovává funkčnost zbylé části ledviny). 
Před dvěma lety byl premiéře přítomen také autor metody profesor MUDr. 
Nagy Habib, lékař z Londýna. Od té doby bylo v nemocnici Jablonec nad 
Nisou  operováno  110  pacientů.  Operace  provádí  primář  urologického 
oddělení  MUDr.  Jaroslav  Všetička,  PhD.,  který  se  v této  metodě  stal 
uznávaným specialistou s možností školit i další lékaře. 

V úterý 27.10.2009 se v naší nemocnici koná na toto téma mezinárodní 
workshop, na který se sjedou nejen lékaři z ČR, ale i Ukrajiny, Ruska a 
Německa. V tento den se budou operovat dva pacienti.

Operatér – MUDr. Jaroslav Všetička, PhD. 
MUDr.  Jaroslav  Všetička  vystudoval  v roce  1991  Lékařskou  fakultu 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v létě téhož roku nastoupil na urologii 
do  Liberce.  V nemocnici  Jablonec  nad  Nisou  pracuje  od  roku  1993. 
Primářem urologického oddělení jablonecké nemocnice se stal v roce 1998. 
MUDr.  Všetička se laparoskopickým operacím věnuje od roku 1994.  Od 
roku  2006  provádí  v naší  nemocnici  metodou  radiofrekvenční  energie 
resekce ledvin. Od té doby zde bylo odoperováno více jak 100 pacientů. Na 
základě  zkušeností  s  výše  uvedenou  metodou  se  stal  MUDr.  Jaroslav 
Všetička  expertem pro  tuto  metodu  s  možností  provádět  školící  akce  a  operační  výkony  v zahraničí. 
Působil tak již v Rusku, Německu a Portugalsku. 

Primář MUDr. Jaroslav Všetička Odstraněný nádor z ledviny Profesor MUDr. Nagy Habib (leden 2007), 
při premiéře v roce 2007 lékař z Londýna, autor metody
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Informace o metodě
• Průměrná operační doba – 82 minut (50 – 170 minut)
• Průměrná koagulace radiofrekvenčním generátorem – 17 minut (8 – 25 minut)
• Průměrná ztráta krve – 185 ml (0 – 250 ml)
• Průměrná doba hospitalizace – 5,3 dnů

Nádor z ledviny se odstraní tzv. radiofrekvenční ablací. Ablace tumoru je metoda, kterou se tumor (nádor) 
cíleně  zničí  a  nebo  odstraní  z těla.  Nejběžnější  způsob  zničení  nádoru  je  pomocí  radiofrekvence. 
Radiofrekvenční ablace (RFA) používá rádiové vlny, které ohřívají tumor. Vlivem radiofrekvence dochází 
k ohřívání, a tím i zničení nejen nádoru, ale i okolní tkáně. Speciální RFA jehla s elektrodami se zavede do 
poškozené tkáně.  Po správném umístění  elektrod na jehle se začne ohřívat  okolní  tkáň.  Jakmile tkáň 
dosáhne určité teploty, buňky se zničí. 

K operaci RFA mohou být indikováni např. pacienti:
• jež jsou ve špatné fyzické kondici a není u nich vhodný klasický chirurgický zákrok,
• u kterých je riziko většího krvácení,
• se špatným imunitním systémem,
• u kterých je lokalizován tumor na špatně přístupném místě.

Výhody metody
• Minimálně invazivní metoda, menší zátěž pro organismus.
• Minimum komplikací či vedlejších účinků.
• Minimální ztráta krve.
• Nemusí dojít k odstranění celého orgánu, čímž se předejde dalším komplikacím.
• Není třeba zaskřípnutí ledviny (přerušení přívodu krve do ledviny).
• Minimalizuje se přijímání léků tišících bolest po operaci.

Urologické oddělení – základní informace
Urologické oddělení v Jablonci nad Nisou bylo založeno na jaře roku 1994. Lůžková část má 25 lůžek 
včetně 4 lůžek jednotky intenzivní  péče.  Součástí  oddělení  je také urologická ambulance.  Specializací 
oddělení nad rámec základních operačních urologických výkonů je řešení inkontinence v nadregionálním 
rozsahu a hlavně laparoskopické operace jednotlivých urologických nemocí. Oddělení je ve svém oboru od 
roku 1995  školícím  pracovištěm pro  laparoskopické  operace.  Ročně  je  zde  hospitalizováno  průměrně 
1 200 pacientů a operováno 950 pacientů. Rok od roku stoupá počet ambulantně ošetřených pacientů. 
Služeb urologického oddělení využívá stále více pacientů s mimoregionální oblasti. Specializací oddělení 
je řešení inkontinence jak u žen, tak i u mužů.
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