
  Vážená paní doktorko, 

 

  dovolte mi , abych Vám představil ORL oddělení Karlovarské krajské nemocnice a benefity, které 

je možné využít v případě, že by Vás tato nabídka zaujala a Vy jste se rozhodla spojit Vaši další 

profesní kariéru s naším oddělením.  

  Karlovarská krajská nemocnice je kompletně zrekonstruovaná a nabízí jak personálu tak 

pacientům nadstandardní a příjemné prostředí pro práci i pro léčbu zdravotních obtíží. 

  ORL oddělení zde má dlouholetou tradici. Já jsem zde nastoupil do pozice primáře v lednu 2017 z 

Prahy. Za tuto dobu se podařilo oddělení vybavit některými nejmodernějšími přístroji a především 

výrazně rozšířit spektrum diagnostických i chirurgických výkonů a vzhledem k blízké spolupráci s 

klinickými pracovišti – především oběma ORL klinikami FN Motol nebo FN Plzeň – se daří 

spektrum naší péče nadále rozšiřovat a mít blízký kontakt s nejnovějšími trendy v oboru. 

  Jsme vybaveni kompletní sadou endoskopů včetně dětských flexibilních endoskopů a rovněž NBI 

diagnostikou, spolupracujeme s logopedem na FEES vyšetřeních. Samostatně provádíme SONO 

vyšetření včetně FNAB. K tomu poskytujeme kompletní ambulantní ORL péči. 

  Stran spektra chirurgických zákroků poskytujeme kompletní péči mimo kofochirurgických operací, 

ale i tyto výkony plánujeme zavést po vyškolení někoho z kolegů na I. ORL klinice FN Motol. 

Zajišťujeme péči o dětské i dospělé pacienty, což rovněž rozšiřuje rozsah v rámci našeho oboru. Na 

špičkové úrovni provádíme operace VDN, operace slzných cest (EE DCRS) ve spolupráci s očním 

lékařem, operace štítné žlázy a příštitných tělísek, operace slinných žlaz v rozsahu exstirpace 

podčelistní a podjazykové slinné žlázy, superficiální i totální konzervativní parotidektomie, a to 

včetně onkologických diagnoz spojených s blokovými disekcemi. To vše za použití zvětšovací 

optiky, neurostimulace, případně neuromonitoringu. Na sále máme nově špičkový operační 

mikroskop ZEISS VARIO s kompletně elektrickým ovládáním, takže zajišťujeme standartní 

mikrochirurgické laryngoskopické výkony. Poslední 4 roky výrazně rozšiřujeme onkologickou 

operativu o tumory orofaryngu, jazyka, laryngu (laterální faryngotomie, totální laryngektomie 

včetně zavedení hlasové protézy, resekce tumorů jazyka s rekonstrukcí). Rovněž se specializujeme 

na operativu kožních nádorů s potřebou rozsáhlých rekonstrukčních výkonů. 

  Spolupracujeme i s ostatními obory – s RTG 1* týdně vizity s primářem oddělení, s GASTRO v 

oblasti cizích těles polykacích cest a PEG při onkologických operacích a Dermatologickým odd. při 

řešení kožních novotvarů i s možností peroperační gama sondy na vyhledávání sentinelových uzlin. 

  Vzhledem k tomu, že mám blízký vztah s vedoucími lékaři ORL kliniky FN Motol včetně pana 

přednosty profesora Plzáka, máme možnost konzultovat složité pacienty a případně zajistit účast na 

chirurgických zákrocích, které přesahují možnosti našeho pracoviště nebo se na ně teprve školíme. 

  Na ORL oddělení máme mladý kolektiv a myslím, že dobré vztahy. Vzhledem k rozšiřující se péči 

hledáme dalšího kolegu do týmu. Mladým lékařům dávám prostor na operačním sále a pomáhám 

jim v získávání nových dovedností. Dle mých zkušeností budete mít v případě snahy dřívější 

možnost zapojit se aktivně do chodu oddělení, než je obvyklé na klinických pracovištích, ale 

současně stáže na klinikách v rámci vzdělávacího programu. 

  Aby Vám nemocnice usnadnila začátek kariéry, disponuje v případě Vašeho zájmu programem na 

bydlení v podnájmech, ročním příspěvkem na bydlení 3400 Kč/měsíc a vyplácí náborový příspěvek 

400 000,- Kč. 

  Stran života v Karlových Varech jsem si toto místo velmi oblíbil pro jeho vyjímečné okolí a 

možnost sportovního vyžití. V létě jsou zde vynikající podmínky pro turistiku, cykloturistiku, 

kanoistiku nebo paddleboarding na řece Ohři, sportovní zázemí na tenis, beach/volleyball, koupání 

jak v bazénu, tak přírodních lomech, eventuálně windsurfing nebo kiting na Nechranicích a 

zatopeném lomu Medard. V zimě jsou zde excelentní podmínky pro sjezdové lyžování (Klínovec, 

Plešivec), skialpinismus a běh na lyžích (Boží Dar), to vše v dojezdové vzdálenosti do 25 minut. 

Samotné město Karlovy Vary je rovněž velmi příjemné lázeňské město se svým genius loci. 

Dojezdový čas ze západního okraje Prahy je kolem 80 minut a vzhledem k postupnému budování 

dálnice se bude nadále zkracovat. 



  Věřím, že Vás tato nabídka zaujala, ale nejlepší by bylo sejít se osobně zde, abyste si vše mohla 

prohlédnout. Pokud byste se chtěla zdržet více než jeden den, můžeme Vám zajistit pokoj nebo 

lůžko v nemocniční ubytovně /2-lůžkový pokoj dle aktuální obsazenosti/. Další možností je setkání 

v ORL ambulanci Poliklinika I. P. Pavlova v Praze, kde bývám standardně pátky od 8 do 13-14 hod 

dle počtu pacientů. V případě Vašeho zájmu mne prosím kontaktujte na tomto e-mailu, případně na 

tel 731 301 597. 

 

  Přeji hezký den a budu se těšit na případné setkání. S pozdravem prim. MUDr. Jan 

Svárovský,  ORL odd. KKN. 


