
Máte-li oboustrannou praktickou 
hluchotu, tzn. že bez sluchadla 
neslyšíte zvuky v běžné (hovorové) řeči, 
nebo máte-li jednostrannou hluchotu, 
pak jste možná kandidátem kochleární 
implantace.

Praktický lékař Vám doporučí vyšetření na 
ORL nebo foniatrii, můžete se obrátit i přímo 
na implantační centrum nebo zástupce firmy.
V současné době fungují v České republice 
implantační centra v Praze, Brně, Ostravě 
a Hradci Králové.

V implantačním centru Vám vysvětlí funkci kochleárního 
implantátu, a jste-li kandidátem kochleární implantace 
na základě výsledků vyšetření sluchu, nabídnou Vám vhodný 
kochleární implantát z dostupných produktů (v současné 
době jsou v České republice k dispozici kochleární implantáty 
tří společností: Advanced Bionics, Cochlear a Med-El).

Po schválení úhrady 
zdravotní pojišťovnou 
absolvujete operaci 
implantace vnitřní 
části – v nemocnici 
strávíte přibližně 
týden.

Po zahojení rány (většinou jeden měsíc po implantaci) přichází 
proces zapojení a dalšího nastavování zvukového (řečového) 
procesoru, které probíhá během návštěv v ambulanci 
biomedicínského inženýra v implantačním centru.
Nezbytnou součástí rehabilitace sluchu a řeči s kochleárním 
implantátem je pravidelná kontrola a seřizování kochleárního 
implantátu, případně logopedická a další péče.

Absolvujete předimplantační 
vyšetření podle pravidel 
implantačního centra a podmínek 
úhrady Vaší zdravotní pojišťovny, 
včetně předoperačního vyšetření 
u svého praktického lékaře.

Cesta ke kochleárnímu
implantátu

http://www.abionic.cz/
https://www.cochlear.com/cz/home
https://www.medel.com/cs


Centrum kochleárních implantací u dětí
Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol
Adresa: V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5 
Telefon: +420 224 432 690
Odkaz: fnmotol.cz Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 

a krku – dospělí
Fakultní nemocnice u sv. Anny
Adresa: Pekařská 53
656 91 Brno
Telefon: +420 543 182 923 
Odkaz: fnusa.cz
centrumsluchu.cz/dospeli

Klinika dětské ORL – děti
Fakultní nemocnice Brno
Adresa: Černopolní 9
613 00 Brno
Telefon: +420 532 234 440
Odkaz: fnbrno.cz
centrumsluchu.cz/deti

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon: +420 495 833 126
Odkaz: fnhk.cz

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku                          
Fakultní nemocnice Ostrava 
Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Telefon: +420 597 375 805
Odkaz: fno.cz

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku 1. LF UK a FN Motol
Adresa: V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5 
Telefon: +420 224 434 326
Odkaz: fnmotol.cz
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Centra kochleárních implantací 
v České republice

https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-usni-nosni-a-krcni-uk-2-lf-a-fn-motol/
https://iweb3.fnusa.cz/orl-ambulance/
https://www.fnbrno.cz/klinika-detske-orl/k1457
http://www.fnhk.cz/orl
https://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/centrum-kochlearnich-implantaci-ostrava-ckio
https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-kr/kontakt/
https://www.fnbrno.cz/klinika-detske-orl/k1457
http://www.fnhk.cz/orl
https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/klinika-usni-nosni-a-krcni-uk-2-lf-a-fn-motol/
https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-kr/kontakt/
https://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/centrum-kochlearnich-implantaci-ostrava-ckio
https://iweb3.fnusa.cz/orl-ambulance/

