
Haemorrhoidy / latinský název/ jinak též  Hemoroidy 

Radiofrekvenční  ablace - RFITT 

Od konce roku 2012 má naše nemocnice k disposici přístroje k radiofrekvenčnímu ošetření některých 

onemocnění. 

Jedno z těchto onemocnění -haemorrhoidy- jsou chorobou často se vyskytující u můžu i žen. Obtěžují a 

dojdou-li do těžších fází vývoje / tedy jsou-li ošetřovány pozdnější stadia této choroby/, může se stát, že 

operace a další ošetření je nepříjemné a hlavně bolestivé. K léčbě haemorrhoidů  má naše oddělení více 

metod a jsme rádi, že nyní  můžeme využít i metodiku RFITT.  

V lednu  2013 proběhly na našem oddělení první výkony za účasti prim.MUDr.  JiříhoJungwirtha z kliniky 

EGK Praha. Po zhodnocení výsledků jsme rádi, že můžeme tuto metodiku nabídnout našim pacientům, 

jako další ze způsobů, jak haemorrhoidy  úspěšně řešit. 

V současné době tak můžeme nabídnout k ošetření tohoto onemocnění našim pacientům celou škálu 

výkonů.  Ambulantní ošetření pomocí přístroje Haemoron, metodiku dle Barona, ultrazvukem 

navigované opichy přívodných cév dle japonských  autorů, klasickou operaci  a nyní tedy nově i 

odstranění uzlů pomocí přístroje na radiofrekvenční ablaci. Každé stadium onemocnění 

haemorrhoidálními uzly je však třeba posoudit individuálně a stanovit tak nejvhodnější postup při léčbě. 

Výhodou této metodiky je výrazně menší až téměř žádná bolestivost a velmi dobrý efekt. Léčba 

probíhá za krátkodobé hospitalizace (průměrně 2 dny), výkon je prováděn standardně na operačním 

sále. 

Objednat se k operaci haemorrhoidů či posouzení vhodnosti této metodiky pro Vaše onemocnění je 

možno každé pondělí od 12.00 – 14.30 hod na chirurgické ambulanci přednosty oddělení- toto prvotní 

vyšetření je bez objednání. 

Sonda, která se k této metodice používá  stojí   3 500,-Kč a pojišťovnami není hrazena. Žádáme ji tedy 

k úhradě od pacienta. Pacient si může být jistý, že sonda je nová v původním balení, kterou si zakoupí ve 

skladu zdravotnických potřeb a je mu po operaci při propuštění vydána s sebou. V případě potřeby 

opakování výkonu je možno si takovou sondu u nás použitou do jednoho roku znovu přinést (každá je 

zaznamenána v naší dokumentaci) a je jí možno u stejného pacienta po sterilizaci znovu použít. Vše 

zajistíme. 

K případným informacím použijte telefonní spojení  569 472 505 

 

MUDr. Jiří Drápela 

chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod 

 


